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MESSAGE
FROM
CEO
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน บริษัท จดัการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

ได้ประกาศใช้เป็นคร้ังแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกระดับด�าเนินงาน
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามารถแข่งขัน
ได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและ 
สิง่แวดล้อม ปัจจบุนัได้รบัการปรบัปรงุให้สอดคล้องกับ
หลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มี
ความทนัสมยัและสอดคล้องต่อภาวะการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการยกระดับ
มาตรฐานและเตรยีมความพร้อมสูก่ารแข่งขนัในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน

สารจากกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

การจะสร ้างความย่ังยืนและม่ันคงให ้
กับธุรกิจน้ัน เพียงความมุ่งม่ันพัฒนา
ศักยภาพความเป็นมืออาชีพเพียงอย่าง
เดียวคงไม่พอ เราต้องรักษามาตรฐาน
ทางจริยธรรม มีการด�าเนินงานที่โปร่งใส 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และสามารถแข่งขัน
ได้ ความรับผิดชอบในท่ีนี้หมายถึง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย และเน่ืองจากเราท�าธุรกิจเก่ียว
กับ “ทรัพยากรธรรมชาติ” ดังน้ันแน่นอน
ท่ีสุดว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อ 
ส่ิงแวดล้อม จงึถกูคาดหวงัมาเป็นล�าดบัต้นๆ
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อุดมการณ์พนักงานกลุ่ม บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) ( EWG )

การท่ี EWG เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึง
ปัจจุบันเพราะความเป็นมืออาชีพ การแสวงหาความรู้ 
ของบุคลากรและที่ส�าคัญที่สุดคืออุดมการณ์ใน 
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้
ถือปฏิบัติและให้ความส�าคัญอย่างสม�่าเสมอตลอด
มา คือ IACT

จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน หรือ Code 
of Conduct คือแนวปฏิบัติพ้ืนฐานที่ส�าคัญท่ีถูก 
หล่อหลอมมาจากอุดมการณ์ในการด�าเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ นั่นคือ IACT ที่ว่าด้วยการตั้งมั่นในความ
เป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ความใส่ใจบริการ
ลูกค้า และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน โดยมุ่งหวังให้ 
ผู้บริหารระดับสูงประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Lead by Example) เพ่ือน�าพาให้องค์กรก้าวสู่
ความส�าเร็จ

ส�าหรับจรรยาบรรณทางธุรกิจเล่มน้ีได้ปรับปรุงข้ึน
ใหม่ให ้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2555 
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ปี 
2559 เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน 

โดยจรรยาบรรณฯ เล่มน้ีมีรายละเอียดหลายด้าน  
หากพนักงานมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา 
ตามล�าดับชั้น โปรดระลึกเสมอว่าพนักงานทุกคนคือ
หนึง่ในจิก๊ซอว์ท่ีมชีือ่ว่า EWG ภาพลกัษณ์และชือ่เสยีง
องค์กรขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน

ดังนั้นเราทุกคนต้องศึกษาจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของพนักงานโดยละเอียด เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ  
ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนมีภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่จะต้องรับรู้ ท�าความเข้าใจและถือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเป็นประจ�า โดยผู ้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีและมีภาระหน้าที่ในการสอดส่องและ
แนะน�าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น ให้ปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณที่ก�าหนด
ไว้โดยสม�่าเสมอ ท�าความเข้าใจกับแนวปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

25 กรกฎาคม 2559

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม

ครั้งที่ 9/2559  9 สิงหาคม 2559
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INTEGRITY

ACHIVEMENT
ORIENTATION 

ความมุ่งมั่นท�างานให้ส�าเร็จ

เป็นความมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานท่ีได้รบัมอบหมายให้
บรรลวุตัถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานท่ีได้ก�าหนดไว้ 
โดยค�านึงถึงผลงานและคุณภาพเป็นส�าคัญ ตลอดจน
การรักษาไว้ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

EWG มุ่งมั่นกระท�าสิ่งท่ีถูกต้องด้วยความตั้งใจให้ 
เกิดผลในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนตระหนักดีว่าเราต้องทุ่มเท 
ก�าลังกาย ก�าลังใจ ความรู้และความสามารถท่ีมีอยู่
ให้มากย่ิงขึ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้และศึกษา 
สิง่ใหม่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่าอปุสรรคและก้าวหน้า
ต่อไปด้วยความมั่นคงและย่ังยืนเพ่ือผลที่ดีที่สุดแก่ 
EWG และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คุณธรรม

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในการท�างาน ให้
ความส�าคัญและรับผิดชอบต่อค�าพูดและการกระท�า
ของตนเอง เปิดเผยและตรงไปตรงมา

EWG มีความรับผิดชอบท่ีจะให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม กล่าวคือ
•  ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ท้ังด้านคุณภาพและ

ราคา
•  ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่

เหมาะสม
• ให้พนกังานได้รบัผลประโยชน์และมคีณุภาพชวิีตท่ีดี
• ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•  ท�างานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ปฏิบัติต ่อผู ้ เ ก่ียวข ้องทุกฝ ่ายอย่างให ้เกียรติ  
จริงใจ เป็นมิตรและเป็นธรรม ให้ความส�าคัญและ
ความรับผิดชอบค�าพูดและการกระท�าของตน

•  ท�างานโดยเสมอภาค เท่าเทียมกันตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่แบ่งเพศ อายุ พวก รุ่น หรือสถาบัน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•  ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าอย่าง
เต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

•  ท�างานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ 
ความรู้ ความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลใน
ทางที่ดีกว่าเสมอ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตลอด
มาโดยค�านึงถึงการผสานประโยชน์และผลกระทบ
ทุกด้านที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง 

•  ทันโลก ทันเหตุการณ์และพร้อมที่จะเผชิญกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

I A
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CUSTOMER 
SERVICE
ORIENTATION

TEAMWORK AND 
LEADERSHIP

ความใส่ใจบริการลูกค้า

มุ่งมั่นการให้บริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะสร้างความ
เข้าใจถึงความต้องการทีแ่ท้จรงิของลกูค้า 
ให้มากกว่าเข้าใจความคิดหรือพฤติกรรม
ทั่วไป

การท�างานเป็นทีม และการเป็นผู้น�าทีม

ร่วมงานกับผูอ้ืน่ ประสานงานกับผูค้นทัง้ภายใน และภายนอก เพือ่
ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในฐานะสมาชิกในทีม และสามารถ
จงูใจการท�างานของกลุม่ ให้แนวทาง และจดัหาทรพัยากรท่ีต้องใช้
สร้างทีมที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ ในฐานะผู้น�าทีม

EWG ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าท่ีสุด ความส�าเร็จของ 
EWG ในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากกลุ่มบุคลากรที่เก่งและดีที่มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการส�าคัญ EWG จึง
เลือกสรรคนเก่งและดีเข้าท�างาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะ
เผชิญสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา อย่างไรก็ตามคน
เก่งคนเดียวไม่อาจท�าให้ EWG ประสบความส�าเร็จได้ ดังนั้นการ
ท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�ายังคงเป็นวัฒนธรรมการท�างานของ
กลุ่มบริษัทฯ ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพัน
ทางใจให้พนักงานมีความรัก EWG ท�าให้พนักงานเกิดความมั่นใจ
ที่จะท�างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•  ให้บริการลูกค้าด้วยไมตรีจิต ย้ิมแย้ม
แจ่มใส แสดงความพร้อม ความเตม็ใจ 
ด้วยกริยาที่เหมาะสม สามารถรับฟัง 
ข้อร้องเรียนได้โดยไม่แสดงกริยาที่ไม่
พึงพอใจ

•  ช่วยด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่นอก
เหนือความคาดหมายทั่วไปของลูกค้า

•  ให้ความส�าคัญต่อคุณค่าที่ลูกค้าพึง 
ได้รบั เพ่ือสร้างความสมัพันธ์ระยะยาว
กับลูกค้า

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•  ท�างานร่วมกันเหมอืนพ่ีน้อง ห่วงใย เอือ้อาทร ยกย่อง ชมเชย แนะน�า
เพ่ือให้ก�าลงัใจกันและกัน เคารพความคิดเห็นของกันและกัน

•   ท�างานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน
•  สอนงาน แนะน�าการท�างาน ชีแ้นะแนวทางการท�างานทีถู่กต้อง
•  สร้างความเป็นอนัหน่ึงเดยีวกัน สนับสนุนความเป็นผูน้�าของเพ่ือน

ร่วมงาน

C T
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บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมใน 
การด�าเนินชีวิต องค์กรก็เจริญได้ด้วย

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
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นอกจากน้ันแล้ว EWG ยังคงถือม่ันใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยปฏิบัติตนเป ็นพลเมืองที่ดี ในทุกชุมชนและ 
ทุกประเทศที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงหน้าที่และ 
ความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม รวมทัง้ให้ความส�าคญักบั
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•  ท�างานด้วยความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

•  มีจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษา
สิง่แวดล้อม โดยเริม่จากท่ีบ้าน ท่ีท�างาน และขยาย
ผลสู่ภายนอก 

•  มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแล
ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
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GUIDING
PRINCIPLES

นิยามค�าศัพท์ทั่วไป
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บริษัทฯ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 
จ�ากัด (มหาชน)

EWG/กลุ่มบริษัทฯ
1.  บรษิทั จดัการและพัฒนาทรพัยากรน�า้ภาคตะวันออก 

จ�ากัด (มหาชน) 
2.  บริษัทในเครือของ บริษัท จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ
บริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ของบริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 

ผู้มีส่วนได้เสีย
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลท่ีได้รบัหรอือาจจะได้รบั ผลกระทบ 
จากการด�าเนินธุรกิจของ EWG ท้ังโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับการด�าเนินธุรกิจ
ของ EWG หรือมีส่วนท่ีอาจท�าให้เกิดผลกระทบต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของ EWG เช่น กรรมการบริษัทฯ  
พนักงาน ผู ้ถือหุ ้น คู ่สัญญา ผู ้เก่ียวข้องทางธุรกิจ  
เจ้าหน้ี ลูกหน้ี สังคม ชุมชนตามแนวท่อ หรือรอบ 
แหล่งน�้า เป็นต้น

กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการของบริษัทฯ จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท
ในเครือ

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาล  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรภาคเอกชน ที่ EWG 
มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการด�าเนินการใด 
เก่ียวกับทางการเงิน หรือเก่ียวกับทรัพย์สินของ EWG 
เช่น การบริการ การซื้อ การขาย การว่าจ้าง การให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้าน 
เทคนิคหรือบุคลากร เป็นต้น



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

12

INTRO-
DUCTION

จรรยาบรรณพนักงาน
กลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ 
คืออะไร

จรรยาบรรณพนักงานกลุ ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร ์
หรือ จรรยาบรรณ EWG หมายถึงแนวปฏิบัติท่ีดีใน 
การด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้พนักงาน EWG ยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีกรรมการบริษัทฯ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี

พนักงานจึงควรศึกษาและท�าความเข้าใจข้อปฏิบัติ
ต่างๆ โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของตนเองโดยตรง หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับ
บัญชาตามล�าดับชั้น ทั้งน้ีบริษัทฯ ถือว่าข้อปฏิบัติใน
คู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อบังคับ
เก่ียวกับการท�างาน” ท่ีพนักงานพึงปฏิบัติและอาจมี
ความผิดทางวินัยหากละเลยการปฏิบัติตาม พนักงาน
จึงควรใช้คู ่มือจรรยาบรรณ EWG น้ีเป็นพ้ืนฐาน 
การท�างานในทุกกรณี เพ่ือให้การด�าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมายโดยรวม อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

บทน�า
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ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ EWG?
พนักงาน EWG ทุกคน มีหน้าท่ีปฏิบัติตามหลักการและ 
แนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ EWG

ท่านต้องท�าอะไรกับจรรยาบรรณ EWG?
1.  ท�าความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ก�าหนด

ไว้ในจรรยาบรรณ EWG โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน

2.  ปรึกษาผูบ้งัคบับัญชา เมือ่ท่านไม่มัน่ใจว่าสิง่ทีจ่ะกระท�า
ถูกต้องตามจรรยาบรรณ EWG หรือไม่

3.  สือ่สารให้บคุคลอืน่ท่ีท่านร่วมงานด้วยหรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน EWG 

4.  แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณ EWG ผ่านช่องทางท่ี EWG ก�าหนดไว้และ
ให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  
การรบัรูก้ารกระท�าผดิและไม่แจ้ง ถือเป็นการกระท�าผดิ
เช่นกัน

ถ้าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ EWG 
จะมีผลอย่างไร?
•  การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้

ในจรรยาบรรณพนักงาน EWG อาจมคีวามผดิทางวินยั
ตาม “ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน” หรือกฎหมายตาม
แต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนด 

•  นอกจากการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณพนกังาน EWG 
ข้างต้นแล้ว การสนบัสนนุให้ผูอ้ืน่กระท�าผดิจรรยาบรรณ 
การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการ 
กระท�าอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็น 
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ EWG เช่นกัน

ท่านควรท�าอย่างไรเมื่อพบการกระท�าผิด 
จรรยาบรรณ?
EWG มีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower 
System) ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ในกรณีท่ีท่านทราบ หรือพบเห็น
การกระท�าหรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ EWG ท่านสามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าดังกล่าวได้โดยด�าเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีช ่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ 
กระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง 
การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสใน 
การร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น โดยผู้ร้องเรียนสามารถด�าเนินการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

• เว็บไซต์บริษัทฯ : www.eastwater.com
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ CEO @ eastwater.com
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
 คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW @ eastwater.com
• กล่องรับฟังความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก
 จ�ากัด (มหาชน)
  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนท่ีเป็นบัตรสนเท่ห์ และไม่ได้ระบุข้อมูลที่
ชัดเจน ผู้รับข้อร้องเรียนอาจพิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่ง
บริษัทฯ ถือว่าผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของพนักงาน
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กระบวนการ
ด�าเนินการ
เมื่อได้รับข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนส่งข้อร้องเรียน

(โดยระบุชือ่ หรือไม่ระบชุือ่ผูแ้จ้งก็ได้) 
ตามช่องทาง ดังนี้ 
• ผ่านทางเว็บไซต์ : www.eastwater.com
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : 
 คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW@eastwater.com
 กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ CEO@eastwater.com

• จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ
 บรษิทั จดัการและพัฒนาทรพัยากรน�า้ภาคตะวันออก 
 จ�ากัด (มหาชน)
 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 
 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
• กล่องรับฟังความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้รับข้อร้องเรียน

•  คณะกรรมการตรวจสอบ (อ�านาจตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ)

• กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
• ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบ

•  ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่/
เลขานุการบริษัทฯ

• เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
• ผู้บังคับบัญชาที่ท่านไว้วางใจในทุกระดับ

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อเท็จจริงท�าเป็นความลับ

ขั้นตอนที่ 2 การตั้งคณะท�างาน 

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานตามความเหมาะสม

•  ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน และน�าเสนอแก่
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่เพ่ือพิจารณาข้อร้องเรยีน
ดงักล่าว ในกรณีที ่(1) ผูร้บัข้อร้องเรยีนพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีมูลความจริง หรือ (2) เป็นการร้องเรียน
ภายในฝ่ายท่ีผู้รับข้อร้องเรียนสามารถด�าเนินการได้
ให้รายงานกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่เพื่อทราบ

•  ท้ังน้ีงานเลขานุการคณะกรรมการธรรมมาภิบาลฯ 
เป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน

•  กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองให้ผู้รับข้อร้องเรียน
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนการด�าเนินการภายใน
ก�าหนดระยะเวลา 7 วันท�าการนับแต่วันที่สรุปผล
หากเป็นบตัรสนเท่ห์ บรษิทัฯ อาจพิจารณาด�าเนนิการ 
ตามความเหมาะสม

•  โดยหลักการต้องเชื่อมั่นว่าผู้ถูกร้องเรียนสุจริต
•  ผูรั้บข้อร้องเรียนพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 

ใช้เวลาประมาณ 30 วันท�าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
ข้อร้องเรยีน (ขึน้อยู่กับความซบัซ้อนในการหาข้อเท็จ
จริง) ก่อนน�าเสนอกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ต่อไป

 ข้อเทจ็จรงิมแีนวโน้มผดิวินัยหรอืจรรยาบรรณกรณท่ัีวไป
ต้ังคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือหาข้อมูลและ
หลักฐาน สอบสวนผู้ท่ีเก่ียวข้อง สรุปผล และเสนอ
การลงโทษ

ข้อเท็จจริงมีแนวโน้มเป็นกรณีทุจริต
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือหาข้อมูลและหลักฐาน 
สอบสวนผู ้ที่ เ ก่ียวข้อง จากหน่วยงานภายในหรือ 
หน่วยงานภายนอก สรุปผล และเสนอการลงโทษ

หากข้อร้องเรียนมีแนวโน้มที่อาจเป็นการผิดวินัย จรรยาบรรณ หรือทุจริต ให้กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่แต่งตั้ง 
คณะท�างานตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตามท่ีก�าหนดในอ�านาจด�าเนินการของบรษิทัฯ (ตามข้อสรปุของคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจรงิ หรอืคณะกรรมการ
สอบสวน) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เลขานกุารคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ท�าหน้าทีร่ายงานแก่กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ คณะกรรมการธรรมภบิาลฯ 
ทุก 6 เดือน
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การคุม้ครองพนักงานหรอืผู้แจ้งเบาะแส 
และการร้องเรียน (Whistleblower 
Policy)
1.  ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ 

หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ันจะท�าให้เกิดความ 
ไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หาก
มีการเปิดเผยตนเองก็จะท�าให้บริษัทฯ สามารถ
รายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจรงิให้ทราบ หรอื
บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขี้น 

2.  บริษทัฯ ถือว่าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องถือเป็นความลบั และ
จะเปิดเผยเท่าทีจ่�าเป็น โดยค�านงึถึงความปลอดภัย 
และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.  กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรือ
อาจเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย ผูร้้องเรยีนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่ 
เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจก�าหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็น
ว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อน 
เสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

4.  การร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาด้วยความ
เป็นธรรม โดยความคุ้มครองผู ้ร้องทุกข์และผู้ที่
เก่ียวข้องเป็นไปตามข้อบังคับเก่ียวกับการท�างาน 
(5 กรกฎาคม 2559) หน้าที่ 15 ข้อ 3.4

คู่มือเล่มนี้ระบุหลัก
จรรยาบรรณไว้ 12 หัวข้อ 
แต่ะละหัวข้อประกอบด้วย

หัวข้อเรื่อง
01

นิยาม
04

หลักการ
02

แนวปฏิบัติ
03
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หัวข้อเรื่อง

นิยาม

01

หลักการ02

04

แนวปฏิบัติ03



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

16

คุณธรรม

INTEGRITY



EWG
EQUITABLE
TREATMENT

แนวปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ EWG  
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สิทธิมนุษยชน
และแรงงาน

หลักการ

EWG ไม่กระท�าการที่ เป ็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ สทิธิ และเสรภีาพส่วนบคุคล ทัง้นีร้วม
ถึงไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยแบ่งแยก 
ถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ 
ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ

1.  ปฏบิตัต่ิอกันด้วยความเคารพ ให้เกียรตซิึง่กันและกัน 
และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยก
ความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สผีวิ การศกึษา สถานะทาง
สังคม ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด

2.  ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกัน
ความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 
การด�าเนินธุรกิจ รวมท้ังจากผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ 
สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และ
รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกันการกระท�าที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.  ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของ 
การจ้างงาน ตัง้แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน 
เวลาท�างานและวันหยุด การมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและ
พัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ

4.  ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ 
หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง 
การลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจ
พนกังาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เขญ็ การกักขังหน่วงเหน่ียว 
การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมดิหรอืใช้ความรนุแรง
ในรูปแบบใด

นิยาม

สิทธิมนุษยชน
หมายถึงหลักสิทธิมนุษยชนท่ีได้
รับการคุ ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือตาม
กฎหมายไทยตามสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยมีพันธะกรณีที่ต ้อง
ปฏิบัติตาม

1
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ACHIVEMENT
ORIENTATION
ความมุ่งมั่นท�างานให้ส�าเร็จ
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ENVI-
RONMENT
HEALTH
SAFETY
POLICY

อาชีวอนามัย  
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

2

2.1 สิ่งแวดล้อม
2.2 สุขภาพและความปลอดภัย
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EWG มีนโยบายส่งเสริมการให ้ความรู ้และฝ ึก
อบรมพนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
สิ่งแวดล้อม อย่างสม�่าเสมอทุกปี เพ่ือให้บุคลากร 
ทุกระดับมีความมุ ่งมั่น มีจิตส�านึกท่ีดีและมีความ 
รับผิดชอบร่วมกันต่อกลุ่มบริษัทฯ ที่จะด�าเนินการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายดังกล่าว โดย
ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติท่ีได้ก�าหนดไว้เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนและมีการปรับปรุงผล 
การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและด�ารงอยู่เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีตลอดไป 

กลุ่มบริษัทฯ จะกระท�าทุกวิถีทางเย่ียงผู้ด�าเนินการ
ที่ดีเพ่ือให้มั่นใจว่า การด�าเนินธุรกิจจะไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 
สิง่แวดล้อมต่อพนกังานและทรพัย์สนิของกลุม่บรษิทัฯ 
ผู้รับเหมา สาธารณชน และระบบนิเวศที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี ้ยังได้ก�าหนดให้มมีาตรการด้านความมัน่คง
ปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือปกป้อง
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของบคุลากร ทรพัย์สนิ 
ข้อมลู และชือ่เสยีงของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืจาก
การก่ออาชญากรรมและผูม้เีจตนาร้ายต่อบรษิทัฯ หรอื
บริษัทในเครือ เพ่ือให้ธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทใน
เครือในพ้ืนที่ปฏิบัติการสามารถด�าเนินการได้ตาม
ปกติอย่างต่อเน่ือง โดยขอบเขตของงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจะ 
มุง่เน้นมาตรการป้องกันและการบรหิารความเสีย่งจาก
การคุกคาม



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

22

สิ่งแวดล้อม2.1
หลักการ

EWG มุ ่ งมั่น ท่ีจะดูแลรักษาสิ่ งแวดล ้อมตลอด
กระบวนการของการด�าเนินธุรกิจ โดยก�าหนด
กระบวนการด�าเนินการ ตามมาตรฐานคุณภาพและ
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มุ ่งเน้นการพัฒนา การ
ปฎิบัติการ การป้องกัน และก�าจัดมลพิษให้เหลือน้อย
ที่สุด ป้องกันความไม่สอดคล้องกับข้อก�าหนดและ 
แนวปฏิบัติในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ และควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อ้างอิงคู่มือ
ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม) เพ่ือป้องกัน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่อง
ดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจ ให้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ

แนวปฏิบัติ

1.  ด�าเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบยีบปฏิบตัิ 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงให้
ความร่วมมอืในการปฏิบตัติามข้อตกลงระดบัสากล
ในเรื่องต่างๆ เพ่ือช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม

2.  ใช้ทรัพยากรต่างๆ อาทิ พลังงาน น�้า วัตถุดิบ และ
วัสดตุ่างๆ ตามหลกัการ 3Rs (Reduce Reuse and 
Recycle: 3Rs) (Reduce : ลดการใช้ Reuse : ใช้ซ�า้ 
และ Recycle : น�ากลบัมาใช้ใหม่) เพ่ือให้เกิดการใช้ 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

3.  สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู ้มีส่วนได้เสีย โดย
เฉพาะชุมชนท่ีอยู ่รอบแนวเส ้นท่อและสถาน
ประกอบการของ EWG

4.  เปิดเผยข้อมลูการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมอย่าง
โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสมและ
เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็นส�าหรับโครงการท่ีอาจส่งผล 
กระทบต่อชุมชนและสังคม

5.  ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้าน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น  
การประชุม การอบรมสัมมนา ระหว่างการเดิน
ส�ารวจพื้นที่ท�างาน หรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
กับชุมชนในโอกาสต่างๆ

นิยาม

สิ่งแวดล้อม
หมายถึงสิง่ต่างๆ ท่ีอยู่รอบพนกังาน 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ  ซึ่งรวมถึง ดิน 
น�้า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรบุคคล ตลอดจน 
สิ่งแวดล้อมโลก 
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CUSTOMER
SERVICE
ORIENTATION

ความใส่ใจบริการลูกค้า 
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หลักการ

EWG ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในเรื่องสุขภาพและ 
ความปลอดภยัของพนักงาน คูธุ่รกิจ ลกูค้า ชมุชน และ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี ตลอดกระบวนการของการด�าเนนิธุรกิจ 
โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินผลกระทบที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือ
ร่วมทุนในกิจการใดๆ รวมท้ังการดูแลสถานประกอบ
การกระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ 
วัตถุดบิ ให้มคีวามปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ
เมื่อใช้งาน ตลอดจนปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องดังกล่าว
ให้กับพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้ด�าเนินการตาม 
แนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ

สุขภาพ
และความปลอดภัย2.2

นิยาม

สุขภาพอนามัย
ตามความหมายท่ีองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ให้ค�าจ�ากัดความไว้ หมายถึง 
สภาวะทีส่มบูรณ์ทั้งรา่งกาย (Physical 
Health) ทางจิตใจ (Mental Health) 
และสามารถด�ารงชีพอยู่ในสังคมได้
ด้วยดี (Social well –being) 
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แนวปฏิบัติ

1.  ด�าเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบยีบปฏิบตัิ 
แนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย และ
คู ่มือความปลอดภัย รวมถึงให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ 
เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2  ดูแลและตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตนเอง 
เพ่ือนร่วมงาน คูธุ่รกิจ และบคุคลอืน่ทีเ่ก่ียวข้องก่อน
ปฏิบัติงาน และต้องหยุดหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงาน 
ทันทีหากพบว่ามีสุขภาพร่างกายไม่พร้อม เพ่ือ 
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน 
หรือที่เกี่ยวกับงาน

3  ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มการท�างาน รวมถึงต้อง
ศึกษาข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับสภาพการท�างานท่ีไม่
ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตราย เพ่ือวางแผนหรือ
เตรียมการป้องกันที่เหมาะสม

4.  ในกรณท่ีีได้รบัมอบหมายงานทีม่อีนัตราย หรอืหาก
ไม่มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยจากการท�างาน 
ควรหยุดหรือชะลอการด�าเนินการนั้น และปรึกษา
กับผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญโดยทันที

5.  รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติ
ทัง้จากเครือ่งจกัร และสถานทีใ่นบรเิวณท่ีท�างาน ที่
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย

6.  ผูบ้งัคบับญัชามหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงเรือ่ง
ความปลอดภัยในการท�างาน ต้องก�าหนด หรือ
เผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตาม
ความเสี่ยงของงาน

7.  เปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิงานด้านสขุภาพและความ
ปลอดภัยอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�าหรับ
โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

8.  ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องของการดูแล
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงาน 
และชุมชนรอบด้าน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา 
ระหว่างการเดินส�ารวจพ้ืนท่ีท�างาน หรือการร่วม
กิจกรรมเพ่ือสงัคมกับชมุชนในโอกาสต่างๆ เป็นต้น



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

26

การต่อต้านคอร์รัปชัน

หลักการ

การด�าเนินธุรกิจของ EWG กับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ 
ต้องด�าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส 
ซือ่สตัย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รปัชนั โดยปฏบิตัติาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
ของ EWG รวมทั้งไม่ท�าให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของบริษัทฯ

นิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) 

หมายถึงการกระท�าใดๆ กับเจ้าหน้าท่ีของรฐั หน่วยงาน 
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ท�า
ธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
เพื่อให้คู่ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
อันเป็นการให้ได้ข ้อตกลงหรือสัญญาธุรกิจ หรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสม ยกเว ้นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถ่ิน หรือจารีตประเพณีทางการค้าให้กระท�าได้  
ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้ การมอบ ค�ามัน่สญัญา การขอ  
การเรียกร้อง รวมถึงการให้หรือรับเงินทรัพย์สินหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม

3
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แนวปฏิบัติ

1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดย
ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดย 
ทางตรง หรือทางอ้อม

2.  ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขายและ 
การตลาด การจัดซื้อ งานโครงการลงทุน การท�า
สัญญา การให้และรับของก�านัล การเล้ียงรับรอง 
การให้เงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนนุ การสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน เป็นต้น 

3.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้า
ข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ EWG ต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

4.  ด�าเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงิน
สนบัสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบยีบบรษิทัฯ 
และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงิน
บริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพ่ือการ

ติดสินบน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตาม“แนวปฏิบัติการ
สนับสนนุกิจกรรมสาธารณะ” ของบรษิทัฯ ประกาศ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

5.  พึงระมดัระวังในการท�าธุรกรรมกับบคุคล นติบิคุคล 
หรือองค์กรใดๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

6.  ผู ้ที่กระท�าการคอร ์รัปชัน เป ็นการกระท�าผิด 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานจะต้องได้รับ
การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบและมาตรการ
การลงโทษที่กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดไว้ และอาจจะ
ได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท�าน้ันผิด
กฎหมาย

7.  กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเส่ียง จัดล�าดับ 
ความส�าคัญและก�าหนดมาตรการที่เหมาะสม 
กับความเ ส่ียงที่ประเมินได ้  รวมท้ังติดตาม 
ความก้าวหน้าของมาตรการท่ีได้ด�าเนนิการไปแล้ว
อย่างต่อเนื่อง



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

28

ของก�านัล
และการเลี้ยงรับรอง
หลักการ

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอ�านวย
ความสะดวก หรือการเล้ียงรับรองกับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไป
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมท้ัง 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้าง 
แรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

แนวปฏิบัติ

1.  ก่อนการรับหรือให้ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง
กับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
ส่ิงเหล่านั้นมีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
หรอืขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ินน้ันก�าหนด
ให้กระท�าได้ 

2.  ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที ่
อาจท�าให้เกิดอทิธิพล หรอืแรงจงูใจในการตดัสนิใจ
อย่างหน่ึงอย่างใดและท�าให้เกิดการปฏบิตัหิน้าทีท่ี่
ไม่ชอบธรรม

3.  ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินท่ีแสดงมูลค่าของ
ทรัพย์สิน บริการ หรือการเล้ียงรับรองน้ันเพ่ือให้
สามารถตรวจสอบได้

4.  กรณไีด้รบัมอบหมายหรอืได้รบัอนญุาตจากผูบ้งัคบั
บัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับ
ทรพัย์สนิ บรกิาร การเลีย้งรบัรองได้ตามหลกัเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก�าหนดไว้

5.  พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยง
รับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงาน
ภายใน และการรับทรัพย์สิน บริการ เล้ียงรับรอง
จากผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรอืบคุคล/หน่วยงานภายใน 
โดยการให้และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยไม่เป็นธรรม

4
นิยาม

ของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใด 

สิ่งที่มีมูลค่าอื่นใดที่ไม่ใช่เงิน ที่ให้กันในเวลาต่างๆ เพ่ืออัธยาศัย ไมตรี 
หรือที่ให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็น 
สินน�้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิที่จัดไว้ส�าหรับบุคคลทั่วไปใน
การได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าท่ีพัก ค่าอาหารหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช�าระเงินให ้
ล่วงหน้า หรอืการคนืเงนิให้ในภายหลงั เพ่ือแสดงถึงไมตร ีหรอืท่ีให้กันในโอกาส 
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด 
ของขวัญในโอกาสรบัต�าแหน่งใหม่ ของขวัญวนัเกษยีณอายุราชการ เป็นต้น

โดยของก�านัลตามระเบียบบริษัทฯ ที่ให้รับได้ เฉพาะตามมูลค่าท่ีบริษัทฯ 
ก�าหนดหรือของอืน่ๆ เช่น 
1.  สิ่งที่จัดท�าขึ้นเพ่ือส่งเสริมการขาย ซึ่งประทับตราบริษัทนั้นๆ (เช่น 

ปากกา หมวก เสื้อยืด สมุด)
2. สิง่ท่ีท�าขึน้เพ่ือแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนักงาน หรอืแจกลกูค้าอืน่ของคูค้่า)
3.  สิง่ท่ีท�าขึน้ หรอืซือ้มาเพ่ือแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคูค้่า (เช่น ปฏิทนิ 

สมุดออกาไนเซอร์ กระเช้าของขวัญปีใหม่)
4. ประโยชน์ สิทธิพิเศษอื่นๆ ที่พึงให้ได้เพื่อส่งเสริมการขายจากคู่ค้า
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หลักการ

การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการด�าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น และบุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติ
งานเต็มเวลาให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออย่าง
สุดก�าลังความสามารถ และไม่ควรมีผลประโยชน์
ทางธุรกิจอืน่ใดภายนอกอนัจะเป็นการเบียดบงัเวลาหรอื
เบยีดบงัการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าท่ีความรบัผดิชอบท่ี
มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ และอาจสร้างความ 
เสียหายให้กับกลุ่มบริษัทฯ

นิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระท�าที่พนักงาน
มผีลประโยชน์ส่วนตนมากจนมผีลต่อการตดัสนิใจหรอื
การปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งหน้าท่ีของพนักงานน้ัน 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ EWG ไม่ว ่า 
ทางตรงหรือทางอ้อม

5
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะเกิดขึ้นในกรณีท่ี
บุคลากรทุกระดับมีผลประโยชน์เก่ียวพันกับบุคคล
ผู ้ใกล้ชิดหรือต�าแหน่งที่รับผิดชอบไม่ว ่าจะเป็น 
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนใดก็ตามในกิจการซึ่งจะได้
รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจของบุคคลผู้นั้นหรือ 
การรบัรูกิ้จกรรมการด�าเนนิงานหรอืแผนการในอนาคต
ของกลุ่มบริษัทฯ

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือมี
การมอบหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ หรือบริษัทใน
เครือทุกระดับปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าว
จะต้องจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นมติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้รับมอบ
อ�านาจไว้อย่างชัดเจน โดยขอบเขตดังกล่าวต้องไม่
รวมถึงการอนุมัติให้ท�ารายการที่ผู้รับมอบอ�านาจหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ฝ่ายบริหารรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากร
ทุกระดับที่จะหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
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แนวปฏิบัติ

1.  ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจตัดสินใจ กรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะ
เดียวกันกับธุรกิจของ EWG 

2.  ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการท�าธุรกรรมกับคูส่ญัญาท่ีมี
ความเกี่ยวพันกับตน เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท 
บุคคลท่ีมีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือ 
หุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับ EWG ก็ตาม 

3.  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือส่ิงที่ตน
หรอืผูอ้ืน่รูเ้น่ืองมาจากต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน และ
ความรับผิดชอบ

4.  หลกีเลีย่งการเข้าไปเก่ียวข้องกับการกระท�าไม่ว่ากับ
ผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจของ EWG หรือพนักงานของ 
EWG ทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อ EWG

5.  หลีกเลี่ยงการท�างานอื่นเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
นอกเหนือจากการท�างานของ EWG ซึ่งอาจม ี
ผลกระทบต่องานในความรบัผดิชอบและภาพลกัษณ์
ของ EWG 

6.  ห้ามพนักงานใช้เวลาท�างานในการค้นหาข้อมูล 
ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ 
อย่างเป็นประจ�า เพ่ือประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือ
บุคคลอื่น และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ EWG

7.  พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยเรื่องที่อาจเป็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบ โดยต้องแนบรายละเอียดในเรื่อง
ดังกล่าวมาด้วยเพ่ือจะได้รวบรวมเข้าหารือกับ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่เพ่ือพิจารณาด�าเนิน
การตามความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตามหากม ี
ข้อสงสัยในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน  ์
เกิดขึ้นให้พนักงานแจ้งเรื่องดังกล่าวโดยทันทีเมื่อ
เหตุการณ์น้ันๆ เกิดขึ้น โดยใช้แบบการเปิดเผย
รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่ม
บริษัทฯ
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การด�าเนินการด้านการเมือง

หลักการ

EWG วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท�าการอันเป็นการฝักใฝ่
หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วม 
ทางการเมือง ผู้มีอ�านาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทาง 
การเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม EWG ให้ความเคารพในสิทธิ
ทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะ
เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

แนวปฏิบัติ

1.  ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระท�าท่ีท�าให ้
ผู้อื่นเข้าใจว่ากระท�าในนาม EWG 

2.  ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ท่ีท�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่า EWG เก่ียวข้อง ฝักใฝ่
หรอืสนันสนุนการด�าเนนิการทางการเมอืง พรรคการเมอืง กลุม่แนวร่วม
ทางการเมอืง ผูม้อี�านาจทางการเมอืง หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืง 

3.  ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดท่ีท�าให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ว่าเป็นพนกังาน EWG ในการเข้าร่วมประชมุทางการเมอืง หรอื
ร่วมชุมนุมในที่สาธารณสถานใดๆ อันมีลักษณะทางการเมือง

4.  พึงหลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ในสถานที่ท�างานหรือในเวลางานอันอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งใน 
การท�างาน

นิยาม

การช่วยเหลือทางการเมือง

หมายถึง การให ้กู ้ยืมเงิน การ
ให ้สิ่ งของหรือบริการอื่นๆ แก ่
พรรคการเมือง เ พ่ือสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการ
โฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน
พรรคการเมือง  การระดมทุน
หรือการบริจาคเงินให้แก่องค์กร
ที มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ใ ก ล ้ ชิ ด กั บ
พรรคการเมือง การเปิดโอกาสให้
พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้าง
จากนายจ้าง หรือเป็นตัวแทนกลุ่ม
บริษัทฯ เพ่ือร่วมด�าเนินการเก่ียว
กับการรณรงค์ทางการเมือง

6
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การปฏิบัติต่อข้อมูล
และทรัพย์สิน

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
7.3 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
7.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
7.5 การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.6 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

7
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ข้อมูลส่วนบุคคล7.1
หลักการ

EWG เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เก่ียวข้อง 
ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ 
ประวัติการท�างาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส�าหรับ
การติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ต้อง
ได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอน
ไปยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย

แนวปฏิบัติ

1.  ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดย
หากจะใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของบคุคลอืน่ จะต้องได้รบัความยินยอมจากบคุคล
นั้นๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

2.  ผูท้�าหน้าทีเ่ก็บรกัษาข้อมลูท่ีอยู่ในความครอบครอง
หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ ต้องคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องใน
การด�าเนนิธุรกิจ ดงัน้ันการใช้ เปิดเผย หรอืถ่ายโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องจะ
กระท�าได้เท่าทีจ่�าเป็นตามหน้าทีก่ารงานปกต ิและ
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

35

การบันทึก การรายงาน 
และการเก็บรักษาข้อมูล 7.2

หลักการ

EWG ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดย 
การบนัทึกหรอืรายงานข้อมลูต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ท่ี EWG ก�าหนด
และถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรกัษาข้อมลูจะต้องด�าเนิน
การให้อยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั และสามารถน�ามาใช้อ้างองิหรอืใช้ประโยชน์
กับ EWG ได้เมื่อต้องการ

แนวปฏิบัติ

1.  บนัทึกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 
ที่ EWG ก�าหนดหรือที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร 
มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น

2. รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
3.  ดแูลเอกสารส�าคญัและข้อมลูทีเ่ป็นความลบัด้วยวธีิการเฉพาะท่ีก�าหนด

ไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล และต้องมั่นใจ
ได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ภายในของ EWG และข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า 
หรือคู่ธุรกิจ เป็นต้น

4.  เก็บรักษาข้อมูลตามก�าหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่ EWG ก�าหนด
ไว้ หรือภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง
และเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการเรยีกใช้งาน และเมือ่พ้นช่วงระยะเวลา
ที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการท�าลายด้วย
วิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท
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การซื้อขายหลักทรัพย์ 
และการใช้ข้อมูลภายใน7.3

หลักการ

การใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นข้อมูลส�าคัญต้องด�าเนินการ
ให้เหมาะสม โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรวมและความถูกต้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด และ
ต้องไม่ใช้ข้อมลูนัน้เพือ่ประโยชน์ส่วนตวัหรอืบคุคลอืน่

แนวปฏิบัติ

1.  ไม่ใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นข้อมูลส�าคัญที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
เป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ใน
ช่วงเวลาใด

2.  ไม่ให้ค�าแนะน�าหรือให้ความเห็นในการซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3.  ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคล
ท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน เป็นต้น 

4.  ห้ามผู้บริหาร พนักงานประจ�าของกลุ่มบริษัทฯ  
รวมทั้งคู ่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็น
สาระส�าคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
ประโยชน์ในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์เพ่ือเก็งก�าไร 
หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลใดกลุ่มหนึ่ง

นิยาม

ข้อมูลส�าคัญ
หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด�าเนินธุรกิจของ EWG ท่ีหากมกีาร
เปิดเผยโดยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม 
แล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มี
นัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
EWG ต่อราคาหลักทรัพย์ หรือ
อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การลงทุน เช่น ข้อมูลในงบการเงิน 
ข ้อมูลโครงการลงทุนที่ ยั ง ไม  ่
เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล เป็นต้น
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การใช้และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัทฯ7.4
หลักการ

EWG ใช ้ทรัพย ์สินอย ่างมีประสิทธิภาพและให ้ 
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
ดแูลรกัษาทรพัย์สนิมใิห้เสยีหาย สญูหาย หรอืน�าไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติ

1.  ใช้ทรัพย์สินของ EWG อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ EWG

2.  ไม่น�าทรพัย์สนิของ EWG ไปใช้ผดิวตัถุประสงค์ หรอื
ใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย 

3.  ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของ EWG ไม่ให้ 
เสียหายหรือสูญหาย

นิยาม

ทรัพย์สินของ EWG
หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิด 
ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือ
อสงัหารมิทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอืน่ใด 
ที่  EWG เป็นเจ ้าของ หรือเป็น 
ผูร้ับผดิชอบครอบครอง ดูแลรักษา
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การใช้และดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.5 หลักการ

EWG บริหารจัดการความปลอดภัยของงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัยตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะต้องได้รับ 
การดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือน�าไป
ใช้โดยไม่มีสิทธ์ิ รวมถึง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

แนวปฏิบัติ

1.  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ 
ที่อยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชน์ของ EWG หลีกเลี่ยง
การใช้ระบบฯ ท่ีอาจละเมิดสิทธิในการใช้งานตาม
ปกติของผู้อื่นในเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท�างาน 
หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพใน 
การท�างานของระบบ

2.  ห้ามใช้งานระบบ เพ่ือเข้าถึง เผยแพร่ หรอืส่งต่อข้อมลู
ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ผิดกฎหมาย ภาพ
ลามกอนาจาร ถ้อยค�าอนาจาร เก่ียวกับการพนัน 
กระทบต่อความมัน่คงของชาต ิหรอืละเมดิสทิธิของ
ผู้อื่น หรือห้ามเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ ทางการเมือง 
ศาสนา ที่อาจชักจูงผู้อื่นให้เกลียดชังกัน

นิยาม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายความว่า เคร่ืองมือและระบบงานต่างๆ ที่ใช้ใน
การประมวลผลและส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อ รหัสผ่าน หรือ
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เป็นต้น

3.  รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ  
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่าน
ขององค์กรอย่างเคร่งครัด และต้องใช้งานระบบให้
ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต เก็บรักษา โดยไม่
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�าหรับเข้าใช้งานระบบ

4.  หลีกเล่ียงการเปิดไฟล์ท่ีไม่ทราบแหล่งที่มา และ 
การใช ้อุปกรณ์บันทึกข ้อมูลท่ี เคยใช ้งานกับ
คอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ 
หรือมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

5.  หลีกเล่ียงการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเอง การละเมดิลขิสทิธ์ิของผูอ้ืน่ เช่น การคดัลอก 
เผยแพร่ซอฟต์แวร์ เพลง ข้อมูล หรือรายงาน
ใดๆ โดยมิได ้รับอนุญาตจากเจ ้าของลิขสิทธ์ิ  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ท่ีอาจมีผลต่อ
ความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็น
ความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์7.6
หลักการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพย ์ สิน 
ทางปัญญา รวมถึงสทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ เครือ่งหมายการค้า 
ความลบัทางการค้า หรอืองค์ความรู ้หรอืข้อมลูอืน่ใดท่ี
เกี่ยวข้องกับการไม่ล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าว

แนวปฏิบัติ

1.  ในการปฏิบัติงาน พนักงานต้องดูแลรักษารายงาน 
ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ
ใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร
ของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยต่อ 
ผูใ้ด เว้นแต่ ได้รบัอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

2.  พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องให้ความเคารพ ไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร
ของบุคคลอื่น

3.  พนักงานทุกคนต้องไม่เผยแพร่ ท�าซ�้า ดัดแปลง 
กระท�าการใดๆ ในส่ิงซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ

4.  พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีพึงระวังไม่ใช้ข้อมูลที่เป็น
ความลับ หรือสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของสิทธิ

นิยาม

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ลิขสิทธิ์ (Copyright) 
หมายถึง งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศลิปกรรม ดนตรกีรรม 
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง 
แพร่ภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย 
บทความ เป็นต้น
เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
หมายถึง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือตราท่ีใช้กับ
สินค้าหรือบริการ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม
ความลับทางการค้า (Trade Secrets) 
หมายถึง ข้อมลูทางการค้าทียั่งไม่เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป และ
มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ 
และมีการด�าเนินการตามสมควรเพ่ือรักษาข้อมูลน้ันไว้
เป็นความลับ
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การเปิดเผยข้อมูล
และการสื่อสาร

8
8.1 การเปิดเผยข้อมูล
8.2 การสื่อสาร

DISCLOSURE
& COMMUNI-
CATION
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การเปิดเผยข้อมูล8.1
หลักการ

การเปิดเผยข้อมลูของ EWG ยึดถือหลกัความเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการ 
เปิดเผยข้อมูลทีถ่กูต้อง ชัดเจน สอดคล้องกบักฎหมาย 
และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือ
โดยช่องทางอื่นใด

แนวปฏิบัติ

1.  การเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบใดๆ ต่อ EWG 
ต้องกระท�าโดยผู ้มีอ�านาจโดยตรงในเรื่องน้ันๆ  
เว้นแต่ได้รบัมอบหมายจากผูม้อี�านาจในการเปิดเผย 
ข้อมูลนั้นเอง 

2.  การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้อง
เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
พร้อมทั้งด�าเนินการให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน

3.  การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดเผยบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อ่ืนส�าคัญ
ผิดในข้อเท็จจริง

4.  กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ 
พนักงานของผู ้รับจ้างของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ ในบางครั้งจะต้องท�างานกับข้อมูลและ
เอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ 
และ/หรือเป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลใน
สญัญา แบบแปลน แผนที ่ตวัเลข สตูร การประดษิฐ์
คดิค้นต่างๆ เป็นต้น ซึง่ถือเป็นสทิธิของกลุม่บรษิทัฯ 
การปกป้องข้อมูลประเภทน้ีมีความส�าคัญอย่าง
ย่ิงต่อความส�าเร็จของกลุ ่มบริษัทฯ ในอนาคต  
รวมทั้งมีความส�าคัญต่อความมั่นคงในอาชีพ 
การงานของทุกคนด้วย หากผู้ใดเปิดเผยข้อมูลให้
แก่บคุคลภายนอกโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากผูบ้งัคบั
บัญชาถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�างาน
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การสื่อสาร8.2
หลักการ

การสือ่สารของ EWG ซึง่รวมถึงการสือ่สารแบรนด์ EWG ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
การสื่อสารการตลาดของแบรนด์สินค้าใน EWG การใช้ตราสัญลักษณ์ EWG และ 
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องด�าเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม 
ความเป็นจริง ค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อ EWG โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการสื่อสาร รวมถึงตาม
ระบบงานด้านการสื่อสารของ EWG อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

1.  สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม และการค�านึงถึงค่านิยมของสังคมใน
แต่ละประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ 

2.  ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดท่ีเป็นการ 
เปรยีบเทยีบโดยตรงกับสนิค้าหรอืบรกิารของคูแ่ข่ง

3.  ไม่น�าเสนอสิ่งที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งใน
สังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ ความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่อง
ที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ความ 
เหลื่อมล�้าทางสังคม การเลือกปฏิบัติ และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.  ไม่สื่อสารเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู ้บริโภคเข้าใจผิด
ในคุณลักษณะขององค์กร เว้นแต่กรณีใช้เทคนิค
ท่ีผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริง 
แต่เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้ผู ้บริโภคทราบ
ชัดเจนว่ามิใช่ความเป็นจริง

5.  ใช ้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง และ 
การที่จะน�าตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้น
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ 
ด้านแบรนด์ก่อน และไม่น�าตราสัญลักษณ์องค์กร
ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว 

6.  ไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กร
ในกรณีที่พบการสื่อสารที่พาดพิงถึงองค์กร หรือ
การปฏิบัติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึง
การน�าตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์ ให้รีบแจ้ง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที

7.  ในการเผยแพร่ข้อมลูหรอืแสดงความคดิเหน็ส่วนตวั 
ในเรื่องต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ควรแสดง
ข้อความว่าเป็นความคดิเห็นส่วนตวัไว้อย่างชดัเจน 
ด้วยความระมดัระวังในฐานะทีเ่ป็นพนักงาน EWG 
และจะไม่ระบุข้อความท่ีไม่เหมาะสมเก่ียวกับ 
บริษัทฯ บนกระดานข่าวออนไลน์หรือเว็บไซต  ์
เครือข่ายสังคมต่างๆ



การท�าธุรกรรมของ EWG

9.1 การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทใน EWG
9.2 การท�าธุรกรรมของ EWG กับบุคคลภายนอก

EWG
TRANSACTION

9
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การท�าธุรกรรมระหว่างกัน
ของบริษัทใน EWG 9.1

หลักการ

การด�าเนนิธุรกิจหรอืปฏิบตังิานท่ีเป็นการท�าธุรกรรมระหว่างกันของบรษิทัฯ  
ใน EWG ต้องค�านึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐ รวมถึงระเบียบและอ�านาจด�าเนินการของ EWG ตลอดจนหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น

แนวปฏิบัติ

1.  ศกึษาหลกัเกณฑ์ ระเบยีบ ขัน้ตอน อ�านาจด�าเนินการตามกระบวนการ
ที่ EWG ก�าหนดไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนด�าเนินการ

2.  ไม่ด�าเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามขั้นตอนหรือเพิกเฉยต่อ
กระบวนการใดๆ ที่ต้องด�าเนินการตามปกติ

3.  ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ 
การท�ารายการระหว่างกัน รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ EWG  
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

4.  ด�าเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และ
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทใน EWG
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การท�าธุรกรรมของ EWG
กับบุคคลภายนอก9.2

หลักการ

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกน้ันจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก�าหนดไว้
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
และนโยบายของ EWG รวมถึงได้รับการอนุมัติตาม
อ�านาจด�าเนนิการของ EWG อย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไป 
ตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย 
หลกีเลีย่งการท�าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
เสียหายไม่ว่าต่อ EWG หรือบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติ

1.  ศกึษา ท�าความเข้าใจ และปฏิบติัตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

2.  ในการจัดหาต้องด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนด
ไว้ตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของ EWG 
และให้พิจารณาเลอืกนิตบิคุคลเป็นอนัดบัแรก โดย 
หลีกเล่ียงการจัดหากับบุคคลธรรมดา เว้นแต่เป็น
กรณีทีต้่องใช้ความเชีย่วชาญเฉพาะบคุคล หรอืเพ่ือ
ประโยชน์ในการด�าเนินการใดๆ ของ EWG

3.  การท�าธุรกรรมต้องค�านึงถึงมูลค่า ราคาที่เป็นไป
ตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการที่ได้รับ ไม่
เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการท�าธุรกิจด้วยวิธีการที่
ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.  หลกีเลีย่งการท�าธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม หรืออาจท�าให้ EWG ต้อง
เส่ือมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะท�าให้ได้รับ
ประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม

5.  ในการท�าธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ EWG ห้าม
แอบอ้างใช้ชื่อของ EWG คณะกรรมการบริษัทฯ 
ฝ่ายจัดการ หรือพนักงาน แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อ EWG ก็ตาม
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การประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศ

หลักการ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
บรษิทั โรงงาน ส�านักงาน สาขา ตวัแทน การท�าธุรกรรม
การค้ากับผู้จัดจ�าหน่าย หรือการเข้าซื้อกิจการในต่าง
ประเทศ จะต้องค�านึงถึงและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ที่ EWG 
เข้าไปลงทุน และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีในแต่ละ
ท้องถ่ิน นอกจากนี้ยังต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละ 
ท้องถิ่นประกอบด้วย

แนวปฏิบัติ

1.  ด�าเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศที่ 
EWG เข้าไปด�าเนนิการให้ครบถ้วน ท้ังน้ี กรณี EWG 
มีแนวปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนที่สูงหรือดีกว่าท่ี
กฎหมายก�าหนดไว้ ให้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ระเบียบและขั้นตอนที่ EWG ก�าหนดไว้ 

2.  ปฏิเสธการด�าเนินการใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็น
ความผิดตามกฎหมายท้องถ่ิน และเมื่อเห็นว่าม ี
การด�าเนินการท่ีไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
หรอือาจขดัหรอืแย้งกับกฎหมาย หรอืขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ินให้รายงาน 
ผู้บังคับบัญชาหรือหารือที่ปรึกษากฎหมาย EWG

3.  ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ในแต่ละประเทศท่ีเข้าไปประกอบ
ธรุกจิอย่างสม�่าเสมอ หากไมแ่น่ใจให้ขอค�าแนะน�า
จากที่ปรึกษากฎหมาย EWG หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

10
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การแข่งขันทางการค้า

หลักการ

EWG ตั้งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงจริยธรรมใน 
การประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศท่ี EWG 
เข้าไปด�าเนนิธรุกจิ ทัง้ตอ่ลูกค้าและคู่ค้าของ EWG รวมถงึด�าเนนิการตาม
แนวปฏิบัติของ EWG ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1.  ไม่ท�าความตกลงใดๆ กับคูแ่ข่งขนัหรอืบคุคลใด ทีม่ลีกัษณะเป็นการลด 
หรือจ�ากัดการแข่งขันทางการค้า

2.  ในกรณีที ่EWG เป็นผูม้อี�านาจเหนอืตลาดในสนิค้าใด ต้องไม่ใช้อ�านาจ
เหนือตลาดดงักล่าวในลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรมทางการค้า เช่น การจ�ากัด
ทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ รวมถึงการก�าหนด
ราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม

3.  กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายท่ีมีความสลับซับซ้อนและ
มีความแตกต่างในแต่ละประเทศ จึงควรท�าความเข้าใจแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าของ EWG ในกรณีที่มีข้อสงสัยควร
หารือกับที่ปรึกษากฎหมายของ EWG ตั้งแต่เริ่มต้น

11
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การป้องกันการฟอกเงิน

หลักการ

EWG ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ EWG 
จะไม่รบัโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัย์สนิ หรอืสนับสนุน
ให้มีการรับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิด เพ่ือป้องกันไม่ให ้
ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ EWG เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือใน
การถ่ายเท ปกปิด หรอือ�าพรางแหล่งท่ีมาของทรพัย์สนิ
ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

1.  ก่อนท�าธุรกรรมกับคู ่สัญญา ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าแหล่งท่ีมาของเงินได้ที่ได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย

2.  ไม่โอนเงนิไปยังบญัชทีีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั หรอืรบัโอนเงนิ
ทีม่ลีกัษณะการจ่ายท่ีผดิปกต ิโดยเฉพาะประเทศท่ี
ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมนั้น

3.  กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต ้องรายงานให  ้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

12
นิยาม

1.  บรษิทัฯ ยดึมัน่การประกอบธุรกิจกับลกูค้าและคูค้่า 
ท่ีน่าเชื่อถือ ซึ่งด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย 
และพึงระมัดระวังการติดต่อท�าธุรกรรมกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระท�าความผิด
ตามกฎหมาย

2.  บริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือหลีกเลี่ยง 
การกระท�าใดๆ เพ่ือปกปิดหรอือ�าพรางท่ีมาของเงิน
หรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�าผิด และไม่ท�า
ธุรกรรมใดๆ ทีอ่าจท�าให้เงนิหรอืทรพัย์สนิท่ีเก่ียวกับ 
การกระท�าผดิถูกแปรสภาพ เปลีย่นรปู หรอืถูกแปลง 
ให้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย รวม
ถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณี 
ดังกล่าวข้างต้นด้วย

3.  บุคลากรของบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือโดย
ปราศจากเงื่อนไขกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ป้องกันการฟอกเงินในระบบธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให  ้
ขอค�าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือท่ีปรึกษา 
ทางด้านกฎหมายของบริษัทฯ



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

49



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

50



EASTWATER 
GROUP

CODE OF 
CONDUCT

51



Eastern Water Resources Development and 
Management Public Company Limited

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า 
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

 Eastwater Building, Floor 23 - 26, 1 Vibhavadi Rangsit Soi 5
Jomphon, Jatujak, Bangkok 10900 

www.eastwater.com

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


