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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

ฉบับปจจุบันไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับกฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองตอภาวการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนเปนการยกระดับมาตรฐานและเตรียมความพรอมสูการแขงขันในระดับภูมิภาคอาเซียน  

 การจะสรางความยั่งยืนและมั่นคงใหกับธุรกิจนั้น เพียงความมุงมั่นพฒันาศักยภาพความเปนมืออาชีพ

เพียงอยางเดียวคงไมพอ เราตองรักษามาตรฐานทางจริยธรรม มีการดำเนินงานที่โปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบ 

และสามารถแขงขันได ความรับผิดชอบในที่นี้หมายถึง ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ตอผูมีสวนไดเสีย 

และเนื่องจากเราทำธุรกิจเกี่ยวกับ “ทรัพยากรธรรมชาติ” ดังนั้นแนนอนที่สุดวาความรับผิดชอบตอสังคมและ

ตอสิ่งแวดลอม จึงถูกคาดหวังมาเปนลำดับตนๆ  

 จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท อีสท วอเตอร เลมนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 13 กันยายน 2562 เราทุกคนตองศึกษาโดยละเอียด เพื่อใชเปน

พื้นฐานในการปฏิบัติงานของกลุมบริษัท กรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนมีภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบท่ีจะตองรับรู ทำความเขาใจและถือปฏิบัติใหถูกตองเปนประจำ โดยผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยาง

ที่ดีและมีภาระหนาท่ีในการสอดสองและแนะนำผูใตบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ใหปฏิบัติงานสอดคลองกับ

นโยบายและจรรยาบรรณท่ีกำหนดไวโดยสม่ำเสมอ  
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สมรรถนะหลักของพนักงานกลุมบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EWG)  

 EWG Core Competency 

“SHARP เฉียบแหลมวองไว” 

S Stakeholder Focus - บริการดั่งมิตร 

     ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ทั้งภายในและภายนอก) อันไดแก บุคลากรภายในองคกร หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป  

H Holistic Thinking - มีความคิดรอบดาน 

     ความสามารถในการมองภาพรวมของปญหาหรือประเด็นตางๆ ครบถวนทุกดาน โดยสามารถ

เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลทั้งหมดที่เปนองคประกอบในเรื่องนั้นๆ ไดอยางชัดเจน รวมถึง

ผลกระทบตอองคกร เพ่ือสรางความคิดรวบยอดของสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น   

A Adaptability - ปรับตัวตามสถานการณ 

      ความสามารถในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะมีการเปลี ่ยนแปลง สามารถ

ปรับเปลี่ยนแผนงาน วิธีการทำงาน และสามารถปรับเปลี่ยนใหยืดหยุน คลองตัว และสอดคลองกับ

สถานการณ หรือบุคคล เพ่ือใหงานบรรลุผลสำเร็จ  

R Result Acceleration - ทะยานสูเปาหมายเพ่ือพิชิต 

     ความมุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติงานใหประสบผลสำเร็จตามที่ไดรับมอบหมายและตอบสนอง

ตอเปาหมายและความคาดหวังดวยความรวดเร็วและมีคุณภาพไดอยางถูกตองเหมาะสม ทันทวงที 

กอใหเกิดความสำเร็จสูงสุดตอการดำเนินงานและองคกรโดยรวม  

P Proactive and Creative Thinking - คิดสรางสรรคสิ่งท่ีดีกวาเดิม 

     ความสามารถในการคิดเชิงรุก จนมีแรงบันดาลใจในการริเริ่มและสรางสรรคแนวคิด วิธีการ 

หรือนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานของตนเอง หนวยงาน และองคกรให

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 

นิยามคำศัพทท่ัวไป  

 “บริษัท”  หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

 “บริษัทยอย” หมายถึง บริษัทท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทท่ีบริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ  

(2) บริษัทที่อยูภายใตอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1) ตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการ

อยูภายใตอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1) 

(3) “EWG/กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย             
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 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบจากการดำเนิน

ธุรกิจของ EWG ท้ังโดยทางตรงหรือทางออม หรือมีผลประโยชนใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของ EWG หรือมีสวน

ที่อาจทำใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของ EWG เชน กรรมการบริษัท พนักงาน ผูถือหุน คูสัญญา 

ผูเก่ียวของทางธุรกิจ เจาหนี้ ลูกหนี้ สังคม ชุมชนตามแนวทอ หรือรอบแหลงน้ำ เปนตน  

 “กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอย 

   “คูสมรส”  หมายถึง บุคคลซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสหรือมิไดจดทะเบียน

สมรสของคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานประจำของบริษัท และมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

(1) ไดทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื ่นใดในทำนองเดียวกันกับคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

ประจำของบริษัท โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบวาเปนการอยูกินเปนสามีภริยากันตาม

ประเพณี 

(2) คณะกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัทแสดงใหปรากฏวามีสถานะเปนสามีภริยา

กัน หรือมีพฤติการณเปนท่ีรับรูของสังคมท่ัวไปวามีสถานะดังกลาว 

ท้ังนี้ ใหหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงจดทะเบียนสมรสกับคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานประจำ

ของบริษัท และตอมาไดจดทะเบียนหยาขาดจากกันตามกฎหมาย แตยังแสดงใหปรากฏหรือมีพฤติการณซ่ึงเปน

ท่ีรับรูของสังคมท่ัวไปวามีสถานะเปนสามีหรือภริยากัน 

   “บุตร” หมายถึง บุตรที่ชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุตรบุญธรรมท่ีจดทะเบียน

รับรองถูกตองท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  

 “ผูเกี่ยวของทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดไมวาจะเปน หนวยงานรัฐบาล หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรภาคเอกชนที่ EWG มีการติดตอสัมพันธทางธุรกิจ หรือการดำเนินการใดเกี่ยวกับทาง

การเงิน หรือเกี่ยวกับทรัพยสินของ EWG เชน การบริการ การซื้อ การขาย การวาจาง การใหความชวยเหลือ

ทางการเงิน การสนับสนุนทางดานเทคนิคหรือบุคลากร เปนตน  

 “คณะกรรมการสอบสวนขอรองเรียน” หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากกรรมการผูอำนวยการ

ใหญ ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และจำนวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน ที่ประกอบดวยผูแทน

จากฝายทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ  

 “คณะกรรมการวิน ัย” หมายถึง ผูท ี ่ได ร ับการแตงตั ้งจากกรรมการผู อำนวยการใหญ ซ่ึง

ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และจำนวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน ที่ประกอบดวยผูแทนจากฝาย

ทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ  
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บทนำ (INTRODUCTION)  

 จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท อีสท วอเตอร หรือจรรยาบรรณ EWG หมายถึงแนวปฏิบตัิท่ี

ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรในกลุมบริษัท ยึดถือปฏิบัติรวมกันและใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม โดยมีกรรมการบริษัทประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี   

 พนักงานจึงควรศึกษาและทำความเขาใจขอปฏิบัติตางๆ โดยเฉพาะสวนที ่เกี ่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานของตนเองโดยตรง หากมีขอสงสัยควรปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทั้งนี้บริษัท ถือวาขอ

ปฏิบัติในคูมือจรรยาบรรณฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของ “ขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน” ท่ีพนักงานพึงปฏิบัติ  

 กรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรในกลุมบริษัททุกคน มีหนาที่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ี

กำหนดไวในจรรยาบรรณ EWG ดังนี้  

 1. ทำความเขาใจหลักการและแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีกำหนดไวในจรรยาบรรณ EWG โดยเฉพาะเรื่องท่ี

เก่ียวของกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของทาน  

 2. ปรึกษาผูบังคับบัญชา เม่ือทานไมม่ันใจวาสิ่งท่ีจะกระทำถูกตองตามจรรยาบรรณ EWG หรือไม 

 3. สื่อสารใหบุคคลอ่ืนท่ีทานรวมงานดวยหรือผูท่ีเก่ียวของเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน 

EWG  

 4. แจงเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำท่ีไมถูกตองตามจรรยาบรรณ EWG ผานชองทางที่ EWG 

กำหนดไวและใหความรวมมือในกระบวนการสืบสวนหาขอเท็จจริง การรับรูการกระทำผิดและไมแจง ถือเปน

การกระทำผิดเชนกัน  

 อนึ่ง การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ EWG หรือการสนับสนุนใหผูอื่นกระทำผิดจรรยาบรรณ EWG 

การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ EWG การขัดขวางกระบวนการสืบสวนขอเท็จจริง และ

การกระทำอยางไมเปนธรรมตอผูใหขอเท็จจริง ถือเปนการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ EWG เชนกัน และหาก

พนักงานทำผิดจรรยาบรรณ EWG จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือขอบังคับที่บริษัท

กำหนด และหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ใหดำเนินการตามกฎหมายดวย พนักงานจึงควรใชจรรยาบรรณ 

EWG นี้เปนพื้นฐานการทำงานในทุกกรณี เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายโดยรวม อันจะสงผลตอการ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืนของกลุมบริษัทตอไป  
 

กระบวนการดำเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน  

 EWG มีระบบขอรองเรียนและแจงเบาะแส (Whistleblower System) ซ่ึงเปนไปตามหลักสากล ใน

กรณีที่ทานทราบ หรือพบเห็นการกระทำหรือเปนผูเดือดรอนเสียหายที่เกี ่ยวกับการทุจริต ไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ EWG หรือการขาดการควบคุมภายในที ่ดี ทานสามารถใหขอมูล

เก่ียวกับการกระทำดังกลาวไดโดยดำเนินการดังนี้   

 1. บริษัท กำหนดใหมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 

EWG หรือรายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง หรือการถูกละเมิดสิทธิ หรือการทุจริตคอรรัปชัน หรือระบบควบคุม
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ภายในท่ีบกพรอง ตลอดจนจัดใหมีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแสในการรวมสอดสองดูแลผลประโยชนของ

บริษัท ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยผูรองเรียนสามารถดำเนินการผานชองทางดังตอไปนี้  

(1) เว็บไซตบริษัท : www.eastwater.com 

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส :  

  - คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW@eastwater.com  

  - กรรมการผูอำนวยการใหญ CEO@eastwater.com 

                  - เลขานุการบริษัท Corporate_secretary@eastwater.com 

(3) จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

  อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  

  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

(4) กลองรับฟงความคิดเห็น : ฝายทรัพยากรบุคคล 

  

 อยางไรก็ตาม ขอรองเรียนที่เปนบัตรสนเทหและไมไดระบุขอมูลที่ชัดเจน เลขานุการคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเปนผูรวบรวมขอรองเรียนอาจพิจารณาดำเนินการตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมเปนการรองเรียนขอมูลเท็จหรือเปนการกลั่นแกลง ซึ่งบริษัทถือวาผิดวินัยตามขอบังคับ

เก่ียวกับการทำงานของพนักงาน 
 

 

1. เว็บไซตบริษัท www.eastwater.com 

2. E-mail / จดหมาย 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการผูอำนวยการใหญ 

- เลขานุการบริษัท 

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  กลองรับฟงความคิดเห็น 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. กรรมการผูอำนวยการใหญ 

ผูรับขอรองเรียน 

ชองทางการรองเรียน 

http://www.eastwater.com/
mailto:AC_EW@eastwater.com
mailto:CEO@eastwater.com
mailto:Corporate_secretary@eastwater.com
http://www.eastwater.com/


      
    

 

หนา้ 7/32 

3. เลขานุการบริษัท 

4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. ผูบังคับบัญชา 

ผูรับขอรองเรียนสงตนฉบับใหผูรวบรวมขอรองเรียนเพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนและติดตาม เพ่ือ

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  

 

 

 

 

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเปนผูรวบรวมขอรองเรียนและคัด

กรองประเด็นขอรองเรียนซึ่งแบงเปน 2 กรณี คือ  1) กรณีรองเรียนพนักงานหรือผูบริหารจากการบริหาร

จัดการภายในใหสงเรื ่องตอไปยังกรรมการผู อำนวยการใหญเพื ่อพิจารณา 2) กรณีรองเรียนกรรมการ

ผูอำนวยการใหญหรือคณะกรรมการ ใหสงเรื่องตอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการ

บริษัท แลวแตกรณีเพ่ือพิจารณา ดังภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการสอบสวนขอรองเรียน 

 

 

 1) เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะพิจารณาขอเท็จจริงใน

เบื้องตน หรือมอบหมายใหผูอื่นดำเนินการแทนในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานได และดำเนินการสงเรื่องตอไป

ยังกรรมการผูอำนวยการใหญ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานคณะกรรมการบริษัท แลวแตกรณี  

ผูรวบรวมขอรองเรียน 

ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมขอเท็จจริง (ทำเปนความลับ) 

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ 

พัฒนาเพ่ือความย่ังยืน  

กรณีที่ 2  กรณีรองเรียนกรรมการผูอำนวยการใหญ / 

กรรมการผู จัดการบริษัทยอย/ กรรมการกลุ มบริษัท     

สงเร่ืองใหคณะกรรมการตรวจสอบ เวนแตผูถูกรองเรียน

เปน คกก.ตรวจสอบทั้งชุด ใหสงเรื่องใหประธาน คกก.

บริษัทพิจารณาดำเนินการตอไป  

 

กรณีที ่1  กรณีรองเรียนพนักงานหรือผู บริหารกลุม

บริษัทสงเร่ืองใหกรรมการผูอำนวยการใหญ 
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 2) กรณีผูรองเรียนเปดเผยตนเองหรือระบุชื ่อผู รองเรียน ใหผู รับขอรองเรียนหรือผูที ่ไดรับ

มอบหมายแจงผูรองเรียนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันทำการ นับแตวันท่ี

ไดรับขอรองเรียน หากเปนบัตรสนเทหหรือเอกสารที่ไมไดระบุชื่อผูรองเรียน บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการ

ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการเบื้องตน โดยเชื่อม่ันวาผูถูกรองเรียนสุจริต 

 3) ผูรวบรวมขอรองเรียนตองติดตามสรุปขอเท็จจริงเบื้องตน ภายใน 20 วันทำการนับตั้งแตวันท่ี

ไดรับขอรองเรียน กอนนำเสนอกรรมการผู อำนวยการใหญ หรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธาน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป  

 

 

 

 ใหกรรมการผูอำนวยการใหญแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอรองเรียน โดยสอบสวนขอ

รองเรียนใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วันทำการนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ในกรณีที่การสืบหาขอเท็จจริงมีความ

ซับซอน ไมสามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาขางตนได ใหขยายระยะเวลาได 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 10 

วันทำการ หรือหากดำเนินการยังไมแลวเสร็จอีก ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธาน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดังกลาวไดตามความจำเปน และแจงใหผูรองเรียน

ทราบถึงความจำเปนดังกลาว 

 เมื่อไดรับขอรองเรียน คณะกรรมการสอบสวนขอรองเรียนตองแจงผูถูกกลาวหา/ถูกรองเรียน

ภายใน 7 วันทำการ และกำหนดใหผูถูกกลาวหา/ถูกรองเรียนแกขอกลาวหามายังคณะกรรมการสอบสวนขอ

รองเรียนภายใน 7 วันทำการ หรือแลวแตดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนกำหนด 

 คณะกรรมการสอบสวนขอรองเรียนมีหนาที่ในการสืบหาขอเท็จจริงที่เกี ่ยวกับขอรองเรียน 
สอบสวนผูถูกรองเรียน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ สรุปผลการสอบสวนขอรองเรียน รวมถึงการเสนอ

แนวทางการดำเนินการท้ังทางวินัยและทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ท้ังนี้ ประธานคณะกรรมการสอบสวนขอรองเรียนตองเปนผูดำรงตำแหนงเทียบเทาหรือสูงกวาผู

ถูกรองเรียน  

 คณะกรรมการสอบสวนขอรองเรียนนำผลสรุปการสอบสวนเสนอตอกรรมการผูอำนวยการใหญ 

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานคณะกรรมการบริษัท และรวบรวมสงสรุปใหเลขานุการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อรายงานตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา

เพ่ือความยั่งยืนหรือคณะกรรมการบริษัท แลวแตกรณีเพ่ือทราบ 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 2 การตั้งคณะทำงาน 
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 หากผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกรองเรียนและผูเก่ียวของมีความผิดจริง ใหคณะกรรมการวินัย 

พิจารณาเสนอบทลงโทษทางวินัย หรือหากกระทำผิดกฎหมาย ใหเสนอแนวทางดำเนินการตามกฎหมายที่มี

โทษทางอาญานั ้น และหากมีความเสียหายทางแพง เสนอใหร ับผิดทางแพงดวย โดยเสนอกรรมการ

ผูอำนวยการใหญหรือคณะกรรมการบริษัท อนุมัติบทลงโทษแลวแตกรณี   

 หากการสอบสวนไมมีมูลความจริง ใหเสนอกรรมการผูอำนวยการใหญหรือคณะกรรมการบริษัท 

แลวแตกรณี  เพ่ือยุติเรื่อง และใหคณะกรรมการวินัยแจงผลใหผูถูกรองเรียนและผูรองเรียนทราบ  

 

 

 เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  มีหนาที่รวบรวมประเด็นขอ

รองเรียน รายงานผลสรุปการดำเนินการนำเสนอตอกรรมการผูอำนวยการใหญ คณะกรรมการธรรมาภิบาล

และพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทราบ ตามลำดับไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 

การคุมครองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสและการรองเรียน (Whistleblower Policy)  

 กลุมบริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงขอมูลเรื่องการคอรรัปชัน ท่ี

เกี ่ยวของกับกิจกรรมของกลุมบริษัท โดยจะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ และกลุมบริษัทจะ

ดำเนินการตามมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปชันโดยเครงครัด 

ตามท่ีกำหนดในนโยบาย ระเบียบและคูมือปฏิบัติงานตางๆ ของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวของ  

 อนึ่ง บริษัทอาจจะพิจารณาความดีความชอบแกพนักงานที ่แจงเบาะแสอันเปนประโยชนตอการ

ดำเนินงานของบริษัท  

 1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทำใหเกิดความไม

ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะทำใหบริษัท สามารถรายงานความ

คืบหนา ชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

 2. บริษัทถือวาขอมูลท่ีเก่ียวของถือเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจำเปนโดยคำนึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผูรายงานแหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  

 3. กรณีที่ผู รองเรียนตนเห็นวาตนอาจไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียน

สามารถรองขอใหบริษัท กำหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุมครอง

โดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได  หากเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความไม

ปลอดภัย  

 4. การรองเรียนจะไดรับการพิจารณาดวยความเปนธรรม โดยความคุมครองผูรองทุกขและผูที่เกี่ยวของ

เปนไปตามขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน  

ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณาบทลงโทษ 

ข้ันตอนที่ 4 รายงานตามความเหมาะสม 
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แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท อีสท วอเตอร  

1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  

 หลักการ  

  EWG ไมกระทำการที่เปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพสวนบุคคล ทั้งนี้ 

รวมถึงไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบงแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย 

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะสวนบุคคลท่ีไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  

 นิยาม  

  สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล บรรดาท่ี

ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายหรือตามหนังสือสัญญาท่ี

ประเทศไทยเปนภาคีและมีพันธกรณีที ่จะตองปฏิบัต ิตาม (ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560)  

 แนวปฏิบัต ิ

  1. ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกันและปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียมโดยไมแบงแยก

ความแตกตางในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม 

ความพิการ หรือเรื่องอ่ืนใด  

   2. ใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ

ดำเนินธุรกิจ รวมทั ้งจากผู เก่ียวของทางธุรกิจ สอดสองดูแลเรื ่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงาน

ผูบังคับบัญชาเพ่ือปองกันการกระทำท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

  3. ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในทุกกระบวนการของการจางงาน ตั้งแตการสรรหา การจายคาตอบแทน 

เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา การ

วางแผนความกาวหนา และอ่ืนๆ โดยไมเลือกปฏิบัติ  

  4. ไมใชแรงงานบังคับ แรงงานท่ีมาจากการคามนุษยหรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฎหมาย รวมถึงการ

ลงโทษที่เปนการทารุณรางกายหรือจิตใจพนักงาน ไมวาโดยวิธีการขูเข็ญ การกักขังหนวงเหนี่ยว การคุกคาม

ขมขู การลวงละเมิดหรือใชความรุนแรงในรูปแบบใด  
   

2. อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย   

 EWG มีนโยบายสงเสริมการใหความรู และฝกอบรมพนักงานในเรื ่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอทุกป เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความมุงมั่น มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบ

รวมกันตอกลุมบริษัท ที่จะดำเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคภายใตนโยบายดังกลาว โดยตองยึดถือและ

ปฏิบัติอยางเครงครัด ตามกฎ ระเบียบขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ไดกำหนดไวเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
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ยั่งยืนและมีการปรับปรุงผลการดำเนินงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและ

ดำรงอยูเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีดีตลอดไป  

 กลุมบริษัท จะกระทำทุกวิถีทางเยี่ยงผูดำเนินการที่ดีเพื่อใหมั่นใจวา การดำเนินธุรกิจจะไมกอใหเกิด

ผลกระทบดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมตอพนักงานและทรัพยสินของกลุมบริษัท ผูรับเหมา 

สาธารณชน และระบบนิเวศที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังไดกำหนดใหมีมาตรการดานความมั่นคงปลอดภัยอยาง

เพียงพอและเหมาะสม เพื่อปกปองความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคลากร ทรัพยสิน ขอมูล และชื่อเสียง

ของบริษัท หรือบริษัทยอยจากการกออาชญากรรมและผูมีเจตนารายตอบริษัท หรือบริษัทยอยเพ่ือใหธุรกิจของ

บริษัท หรือบริษัทยอยในพ้ืนท่ีปฏิบัติการสามารถดำเนินการไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยขอบเขตของงานดาน

ความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท และบริษัทยอยจะมุงเนนมาตรการปองกันและการบริหารความเสี่ยงจากการ

คุกคาม  

 2.1 ส่ิงแวดลอม  

  หลักการ  

  EWG มุงมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดกระบวนการ

ดำเนินการ ตามมาตรฐานคุณภาพและระบบจัดการสิ่งแวดลอม ท่ีมุงเนนการพัฒนา การปฏิบัติการ การปองกัน 

และกำจัดมลพิษใหเหลือนอยที่สุด ปองกันความไมสอดคลองกับขอกำหนดและแนวปฏิบัติในกระบวนการ

ดำเนินธุรกิจ และควบคุมความเสี ่ยงใหอยู ในระดับที ่ยอมรับได (อางอิงคู มือระบบบริหารคุณภาพและ

สิ่งแวดลอม) เพื่อปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝง

จิตสำนึกในเรื่องดังกลาวใหพนักงานและผูที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ ใหดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่อง

ตางๆ  

  นิยาม  

  สิ ่งแวดลอม หมายถึง สิ ่งตางๆ ที ่อยู รอบพนักงานพื ้นที ่ปฏิบัติการ ซึ ่งรวมถึง ดิน น้ำ อากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสิ่งแวดลอมโลก  

  แนวปฏิบัต ิ

  1. ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติและแนวปฏิบัติตางๆ ดานสิ่งแวดลอม รวมถึงให

ความรวมมือในการปฏิบัติตามขอตกลงระดับสากลในเรื ่องตางๆ เพื่อชวยปองกัน หรือลดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม  

  2. ใชทรัพยากรตางๆ อาทิ พลังงาน น้ำ วัตถุดิบ และวัสดุตางๆ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse 

and Recycle: 3Rs) (Reduce: ลดการใช, Reuse: ใชซ้ำ และ Recycle: นำกลับมาใชใหม) เพื่อใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

  3. สนับสนุน และใหความชวยเหลือดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสยี โดยเฉพาะ

ชุมชนท่ีอยูรอบแนวเสนทอและสถานประกอบการของ EWG  



      
    

 

หนา้ 12/32 

  4. เปดเผยขอมูลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ ตามความเหมาะสมและ

เปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสำหรับโครงการที่อาจสงผลกระทบตอ

ชุมชนและสังคม  

  5. สงเสริมการปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหกับผูรวมงาน และชุมชนรอบดานผาน

ชองทางตางๆ ตามความเหมาะสม เชน การประชุม การอบรมสัมมนา ระหวางการเดินสำรวจพ้ืนท่ีทำงาน หรือ

การรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมกับชุมชนในโอกาสตางๆ  

 2.2 สุขภาพและความปลอดภัย 

  หลักการ  

  EWG ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คูธุรกิจ ลูกคา ชุมชน และผู

มีสวนไดเสีย ตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยเริ ่มตั้งแตการประเมินผลกระทบที่เกี ่ยวของกับ

สุขภาพ และความปลอดภัย กอนท่ีจะมีการลงทุนหรือรวมทุนในกิจการใดๆ รวมท้ังการดูแลสถานประกอบการ 

กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ ใหมีความปลอดภัย ไมสงผลกระทบตอสุขภาพเม่ือใช

งาน ตลอดจนปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องดังกลาวใหกับพนักงานและผูท่ีเก่ียวของ ใหดำเนินการตามแนวปฏิบัติใน

เรื่องตางๆ  

  นิยาม  

  สุขภาพอนามัย ตามความหมายที่องคการอนามัยโลก (WHO) ใหคำจำกัดความไว หมายถึง สภาวะท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย (Physical Health) ทางจิตใจ (Mental Health) และสามารถดำรงชีพอยูในสังคมไดดวยดี 

(Social well-being)  

  แนวปฏิบัต ิ

  1. ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ แนวปฏิบัติดานสุขภาพและความปลอดภัย และ

คูมือความปลอดภัย รวมถึงใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอตกลงระดับสากลในเรื่องตางๆ เพ่ือชวยปองกัน 

หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  2. ดูแลและตรวจสอบความพรอมของสุขภาพตนเอง เพื่อนรวมงาน คูธุรกิจ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ

กอนปฏิบัติงาน และตองหยุดหรือสั่งใหหยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบวามีสุขภาพรางกายไมพรอม เพื่อลดความ

เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือท่ีเก่ียวกับงาน  

  3. ประเมินความเสี่ยงกอนเริ่มการทำงาน รวมถึงตองศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม

ปลอดภยัหรืออาจเปนอันตราย เพ่ือวางแผนหรือเตรียมการปองกันท่ีเหมาะสม  

  4. ในกรณีที่ไดรับมอบหมายงานที่มีอันตราย หรือหากไมมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยจากการทำงาน 

ควรหยุดหรือชะลอการดำเนินการนั้น และปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือผูเชี่ยวชาญโดยทันที  

  5. รายงานผูบังคับบัญชาทันที เม่ือพบเห็นสิ่งผิดปกติท้ังจากเครื่องจักร และสถานท่ีในบริเวณท่ีทำงาน ท่ี

อาจมีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย  
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  6. ผูบังคับบัญชามีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตองกำหนดหรือ

เผยแพรแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยง

ของงาน  

  7. เปดเผยขอมูลการดำเนินงานดานสุขภาพและความปลอดภัยอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ ตาม

ความเหมาะสมและเปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสำหรับโครงการท่ีอาจ

สงผลกระทบตอชุมชนและสังคม  

  8. สงเสริมการปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูรวมงานและ

ชุมชนรอบดาน ผานชองทางตางๆ ตามความเหมาะสม เชน การประชุม การอบรมสัมมนาระหวางการเดิน

สำรวจพ้ืนท่ีทำงาน หรือการรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมกับชุมชนในโอกาสตางๆ เปนตน  
 

3. การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน  

    หลักการ 

  การดำเนินธุรกิจของ EWG กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ตองดำเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา โปรงใส 

ซ่ือสัตย ตรวจสอบไดและไมทุจริตคอรรัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชันของ EWG รวมท้ังไมทำใหเกิดขอครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท  

  นิยาม  

 การทุจริตตอหนาท่ี หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนงหรือหนาท่ีหรือปฏิบัติ

หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอื่นเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตำแหนง

หรือหนาท่ีนั้น หรือใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

หรือกระทำการอันเปนความผิดตอตำแหนงหนาที่ ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น รวมถึง

การใหสินบน การกรรโชก การฉอโกง การใชอำนาจฉอฉล การใชอำนาจที่ไมเปนธรรม การยักยอก การฟอก

เงิน และการกระทำอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 การคอรร ัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำใดๆ กับเจาหนาที ่ของรัฐ เจาหนาที ่ของรัฐ

ตางประเทศ เจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี

ทำธุรกิจกับกลุมบริษัท ท้ังโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหคูคา เจาหนาท่ีของรัฐรวมถึงพนักงาน ผูบริหารของ

กลุ มบริษัท ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่ อันเปนการใหไดขอตกลงและหรือสัญญาธุรกิจ หรือ

ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ยกเวนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 

หรือจารีตประเพณีในทางการคาใหกระทำได ไมวาจะเปนการเสนอให การมอบ คำมั่นสัญญา การขอ การ

เรียกรอง รวมถึงการใหหรือรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดซ่ึงไมเหมาะสม  

  แนวปฏิบัติ  

  1. กรรมการ อนุกรรมการ ผู บริหาร พนักงานของกลุ มบริษัทรวมถึงคู สมรสของบุคคลดังกลาว 

ผูเชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษาและตัวแทนของกลุมบริษัท ตองดำเนินการตามนโยบายนี้โดยใชแนวปฏิบัติท่ีกำหนดไวใน
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจของ

กลุมบริษัท รวมทั้งระเบียบขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของบริษัท โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของ

กับการคอรรัปชัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

  2. ไมทุจริตคอรรัปชันและตองระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เชน การขายและ

การตลาด การจัดซื้องานโครงการลงทุน การทำสัญญา การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชน

อ่ืนใด การใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เปนตน  

  3. บริษัทมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุนหรือการกระทำอันเปนการฝกใฝ

พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรของบริษัท ในกิจกรรมที่จะทำใหบริษัท

สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/หรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรม

ดังกลาว  

  4. บริษัทมี “แนวปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ” ของบริษัท ซ่ึงมีมาตั้งแตป 2559 กำหนดแนว

ปฏิบัติเรื่องการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือการใหเงินสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหม่ันใจวาการดำเนินกิจกรรม

ดังกลาวจะไมเปนชองทางใหเกิดการคอรรัปชัน โดยมีการกำหนดข้ันตอนและการควบคุมท่ีชัดเจน รัดกุมและมี

ประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานตางๆ ได 

  5. พึงระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรใดๆ ที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต

คอรรัปชัน 

  6. พนักงานของกลุมบริษัท ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เขา

ขายคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัท โดยตองรายงานใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือ

ผานชองทางการรายงานท่ีกำหนดไวและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  

  7. บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที ่ปฏิเสธหรือแจงเรื ่องการทุจริตคอรรัปชันท่ี

เกี่ยวของกับกิจกรรมของบริษัท โดยจะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ และบริษัทจะดำเนินการตาม

มาตรการคุมครองผูรองเรียนหรือผูใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชันโดยเครงครัด ตามท่ี

กำหนดในมาตรการคุมครองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสและการรองเรียน  

  8. ผูท่ีกระทำการทุจริตคอรรัปชัน เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท จะตองไดรับ

การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบและมาตรการการลงโทษที่กลุมบริษัทกำหนดไว และอาจจะไดรับโทษตาม

กฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย  

  9. กลุมบริษัท จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง 

จัดลำดับความสำคัญและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได รวมทั้งติดตามความกาวหนา

ของมาตรการท่ีไดดำเนินการไปแลวอยางตอเนื่อง  

  10. บริษัทจัดใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสะทอนถึงความมุงม่ันตอนโยบายและมาตรการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร ตั้งแตการคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การประเมินผลงาน การให

ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหนง การจัดโครงสรางองคกรใหมีการแบงแยกหนาที่งานอยางเหมาะสมใหเกิดการ
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ตรวจสอบถวงดุลตลอดจนดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวามีทรัพยากรบุคคลท่ีมีทักษะเพียงพอและเหมาะสมตอการ

นำนโยบายนี้ไปปฏิบตัิ  

  11. กลุมบริษัทมีระเบียบอำนาจอนุมัติท่ีชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

  12. กลุมบริษัทมีระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมดานการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึง

กระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวของกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และมีการสื่อสารผลการ

ควบคุมภายในใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบ   

  13. กลุมบริษัทมีระบบตรวจสอบภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เชน การจัดซื้อจัดจาง 

การควบคุมการกอสราง เปนตน เพื่อใหมั่นใจวาระบบควบคุมภายในจะบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว รวมท้ัง

ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ขอกำหนด กฎระเบียบ และใหคำแนะนำในการ

พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

  14. กลุมบริษัทสื ่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร รวมทั้งชองทางการแจง

เบาะแสขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะภายในบริษัทผานวิธีการตางๆ เชนการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน 

ระบบอินทราเน็ต เปนตน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ  

  15. กลุมบริษัทสื ่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร รวมทั้งชองทางการแจง

เบาะแส ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะใหแกสาธารณชน และผูมีสวนไดเสียผานวิธีการตางๆ เชน เว็บไซต

บริษัท รายงานประจำป เปนตน  
 

4. การใหหรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 

    หลักการ 

  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกรของบริษัท กลุมบริษัทกำหนดวา

การใหหรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิน บริการ การอำนวยความสะดวก 

หรือการเลี้ยงรับรองกับผูเก่ียวของทางธุรกิจ ตองเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถ่ินหรือแตละ

ประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยตองมีมูลคาเหมาะสม ไมสงผลตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับ

หรือใหดังกลาวตองทำดวยความโปรงใสและสามารถเปดเผยได  

    นิยาม 

  ของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งท่ีมีมูลคาอ่ืนใดท่ีไมใชเงิน ท่ีใหกันในเวลาตางๆ 

เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือที่ใหเปนรางวัล หรือใหโดยเสนหา หรือเพื่อการสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ำใจ การให

สิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่จัดไวสำหรับบุคลทั่วไปในการไดรับการลดราคาทรัพยสิน หรือการใหสิทธิพิเศษใน

การไดรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือ

ทองเที่ยว คาที่พัก คาอาหารหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ไมวาจะใหเปนบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การ

ชำระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง เพ่ือแสดงถึงไมตรี หรือท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม เชน ของขวัญปใหม 

ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตำแหนงใหม ของขวัญวันเกษียณอายุราชการ เปนตน  

 กลุมบริษัทกำหนดเกณฑของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีใหกลุมบริษัทรับได ดังนี้ 

1) สิ่งท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือสงเสริมการขาย ซ่ึงประทับตราบริษัทนั้นๆ (เชน ปากกา หมวก เสื้อยืด สมุด) หรือ

ประโยชน สิทธิพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมการขายจากคูคา 

2) สิ่งท่ีทำข้ึน หรือซ้ือมาเพ่ือแจก/มอบใหตามเทศกาลจากคูคา (เชน ปฏิทิน สมุดออกาไนเซอร กระเชา

ของขวัญปใหม) 

3) ของขวัญที่มอบใหแกบริษัท และมีคุณคาแกการระลึกถึงเหตุการณที่สำคัญๆ ของบริษัท หรือของท่ี

ระลึกตางๆ อนุญาตใหบุคลากรของบริษัทรับแทนบริษัทได แตตองมีราคาหรือมูลคาไมเกินสามพัน

บาท  

    แนวปฏิบัติ 

  1. กรรมการ ผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร หรือพนักงานของกลุมบริษัทและ/หรือครอบครัวของบุคคล

ดังกลาว จะไมเรียกรองของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่อาจทำใหเกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจใน

การตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด และทำใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ที่ไมชอบธรรม จากผูรับเหมา ผูคา ผูขาย ผูรวม

ทุน หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของกลุมบริษัท ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

  2. กรรมการ ผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร หรือพนักงานของกลุมบริษัท ไมควรให หรือรับ หรือสัญญาวาจะ

ใหหรือจะรบัของขวัญ หรอืทรพัยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ รวมท้ังการ

กระทำใดๆ ท่ีเขาขายดังกลาว รวมถึงตองไมใหสินบน หรือผลประโยชนตอบแทนใดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันแก

บุคลากรดวยกันเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชน

อ่ืนใดแกบุคคลภายนอก เจาหนาที่ของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ ตองใหมั่นใจวาการใหนั้นไมขัดตอ

กฎหมาย และจารีตประเพณีทองถ่ิน  

  3. ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาพิจารณาวาไมสมควรรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ใหสงคืน

แกผูใหโดยทันที ถาไมสามารถสงคืนไดใหสงมอบแกผูบังคับบัญชา เพื่อสงตอใหฝายทรัพยากรบุคคลพิจารณา

นำไปจัดสรรใหเกิดประโยชนตอบริษัทโดยสวนรวม 

  4. ตองมีหลักฐานการใชจายเงินที่แสดงมูลคาของทรัพยสิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให

สามารถตรวจสอบได  

  5. กรณีไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับ

ทรัพยสิน บริการ การเลี้ยงรับรองไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานท่ีหนวยงานภายนอกนั้นกำหนดไว  

  6. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการใหทรัพยสิน บริการ เลี้ยงรับรองแกผูบังคับบัญชา หรือบุคคล/หนวยงาน

ภายใน และการรับทรัพยสิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคล/หนวยงานภายใน โดยการให

และการรับดังกลาวจะตองไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดโดยไมเปนธรรม  
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  7. หนวยงานที่ติดตอกับคูคา ลูกคา ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ตองแจงให

ผูเกี่ยวของดังกลาวทราบถึงนโยบายการใหหรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของกลุมบริษัท

อยางสม่ำเสมอ  
 

5. จรรยาบรรณวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการปฏิบัติตอคูคา  

 หลักการ 

 กลุมบริษัทกำหนดใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางจะตองดำเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ดวยความ

สมเหตุสมผล เปนไปอยางโปรงใส มีการแขงขันที่เทาเทียม สามารถตรวจสอบได ไมมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และปฏิบัติตอคูคาดวยความเปนธรรมและเสมอภาค  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

 แนวปฏิบัต ิ 

 1. การจัดซ้ือจัดจางจะคำนึงถึงความตองการของกลุมบริษัท ความคุมคา ปริมาณ ราคาท่ีเหมาะสม และ

คุณภาพของสินคาและบริการ โดยปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติอยางเครงครัด โปรงใส สอดคลองตาม

อำนาจดำเนินการ รวมถึงตองเปนการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมผิดหรือไมขัดแยงกับกฎหมาย และไมทำลายสิ่งแวดลอม 

 2. ความสัมพันธกับคูคาเปนไปอยางเสมอภาค ปฏิบัติตนเปนกลาง ไมสนิทสนมกับคูคาจนทำใหคูคามี

อิทธิพลตอการตัดสินใจจนทำใหขาดความโปรงใสไมเปนธรรม การสงขอมูลที่ถูกตองครบถวนใหกับคูคาอยาง

เสมอภาคและเทาเทียมกัน รวมถึงยอมรับฟงความคิดเห็นของคูคาและนำมาปรับปรุงแกไขเพ่ือปองกันไมใหเกิด

ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3. ไมอนุญาตใหมีการจัดซื้อจัดจางที่อาจกอใหเกิดขอสงสัยที่จะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

เชน การซื้อสินคาและบริการจาก พอ แม ญาติพี่นอง ญาติสนิท คูคาที่มีความสัมพันธกับพนักงาน กรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลใดท่ีอยูภายใตอำนาจของบุคคลดังกลาวขางตน ท่ีบงชี้

ไดวาเปนการกระทำการแทนหรืออยูภายใตอิทธิพลของบุคคลดังกลาว รวมถึงไมใหบุคคลดังกลาวขางตนไป

เรียกรับผลประโยชนใดๆ หรือทรัพยสินใดๆ จากคูคา 

 4. มีการแบงแยกหนาท่ีระหวางการทำหนาท่ีการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจรับสินคา การชำระหนี้ใหกับคูคา 

การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำใหการจัดซื้อเปนไปอยางไมเปนธรรม

หรือไมโปรงใส 

 5. รักษาความลับตางๆ ท่ีไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปนความลับ ไม

เปดเผยใหรายอ่ืนๆ ทราบ รวมถึงไมเปดเผยขอมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางใหกับคูคา เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากผูมีอำนาจ และใหเปนไปตามจรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับและการใชขอมูล

ภายใน 

 6. กำหนดใหมีระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางอยางเหมาะสม ใหเวลากับคูคาเพียงพอในการ

จัดเตรียมขอมูลและเอกสารการเสนอราคา มีการเจรจาตอรองอยางเปนธรรมเปนการภายใน รวมถึงการทำ

สัญญาท่ีไมเอารัดเอาเปรียบโดยมีนักกฎหมายเปนท่ีปรึกษาในการทำสัญญา 
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 7. ดำเนินการตรวจรับสินคาและบริการเปนไปอยางรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาไดรับสินคา

และบริการที่ตรงตามขอกำหนดเงื ่อนไขตางๆ ในสัญญา อยางถูกตองครบถวน ทั้งปริมาณ คุณภาพ และ

ระยะเวลาการสงมอบ 

 8. ผูมีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวของ ตองควบคุม ดูแล กำกับ และตรวจสอบใหพนักงานดำเนินการตาม

ระเบียบและแนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมท้ังตองใชดุลยพินิจในการใหคำปรึกษา คำแนะนำ และ

รับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 
 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 หลักการ 

 การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทำเพื่อประโยชนสูงสุด

ของ กลุมบริษัท เทานั้น และบุคลากรทุกคนจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลาใหกับบริษัท หรือบริษัทยอยอยาง

สุดกำลังความสามารถ และไมควรมีผลประโยชนทางธุรกิจอ่ืนใดภายนอกอันจะเปนการเบียดบังเวลาหรือเบียด

บังการทุมเทเอาใจใสในหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอบริษัท หรือบริษัทยอยและอาจสรางความเสียหายใหกับ

กลุมบริษัท 

ความขัดแยงทางผลประโยชนจะเกิดขึ้นในกรณีที่บุคลากรทุกระดับมีผลประโยชนเกี่ยวพันกับบุคคลผู

ใกลชิดหรือตำแหนงท่ีรับผิดชอบไมวาจะเปนดานการเงินหรือดานอ่ืนใดก็ตามในกิจการซ่ึงจะไดรับผลประโยชน

จากการตัดสินใจของบุคคลผูนั้นหรือการรับรูกิจกรรมการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคตของกลุมบริษัท 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทยอยมีการมอบหมายใหบุคลากรของบริษัท หรือบริษัทยอยทุก

ระดับปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทยอยในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวจะตองจัดทำเปน

ลายลักษณอักษรหรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการและมีการกำหนด

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของผูรับมอบอำนาจไวอยางชัดเจนโดยขอบเขตดังกลาวตองไมรวมถึงการอนุมัติใหทำ

รายการท่ีผูรับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนและ

ใหฝายบริหารรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

บริษัท และบริษัทยอยถือเปนหนาที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน 

ซ่ึงจะสงผลใหกลุมบริษัท ตองเสียผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน 

นิยาม 

ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายความวา สถานการณหรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชนสวน

ตนมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ของพนักงานนั้น และสงผลกระทบตอ

ประโยชนของ EWG ไมวาทางตรงหรือทางออม 

 แนวปฏิบัต ิ

 1. บุคลากรของกลุ มบริษัท ตองตัดสินใจเกี ่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ มบริษัท เพ่ือ

ผลประโยชนสูงสุดของกลุมบริษัท  
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 2. บุคลากรของกลุมบริษัทตองไมเขาไปเปนหุนสวน หรือผูถือหุนท่ีมีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือ

ผูบริหารในกิจการท่ีเปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของกลุมบริษัท  

 การกระทำและการตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรของกลุมบริษัท จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการ

สวนตัว หรือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับบุคลากรนั้นๆ ไมวาโดยสายเลือด หรือของบุคคลอ่ืนท่ีรูจักสวนตัวเปนการ

เฉพาะ และใชราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อตองตัดสินใจหรืออนุมัติ

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหรายงานผูบังคับบัญชา หรือผูมีสวนรวมในการอนุมัติ และให

ถอนตัวจากการมีสวนรวมในรายการนั้นๆ  

3. ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลหรือสิ่งที่ตน หรือผูอื่นรูเนื่องมาจากตำแหนงหนาที่การงาน และ

ความรับผิดชอบ 

4. หลีกเลี่ยงการเขาไปเกี ่ยวของกับการกระทำไมวากับผู เกี ่ยวของทางธุรกิจของกลุ มบริษัท หรือ

พนักงานของกลุมบริษัท ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอกลุมบริษัท 

5.  หลีกเลี ่ยงการทำงานอื ่นเพื ่อประโยชนสวนตน นอกเหนือจากการทำงานของ EWG ซึ ่งอาจมี

ผลกระทบตองานในความรับผิดชอบและภาพลักษณของกลุมบริษัท 

6.  หามพนักงานใชเวลาทำงานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซ้ือขายหลักทรัพยหรือสินทรัพยใดๆ อยาง

เปนประจำ เพ่ือประโยชนสำหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืนและไมเปนไปเพ่ือประโยชนของกลุมบริษัท 

7.  พนักงานทุกคนมีหนาที ่ตองเปดเผยเรื ่องที ่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชนที ่เกิดขึ ้นให

ผูบังคับบัญชาทราบ โดยตองแนบรายละเอียดในเรื่องดังกลาวมาดวยเพื่อจะไดรวบรวมเขาหารือกับกรรมการ

ผูอำนวยการใหญ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมตอไป อยางไรก็ตามหากมีขอสงสัยในเรื่องความ

ขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นใหพนักงานแจงเรื่องดังกลาวตอผูบังคับบัญชาโดยทันทีเมื่อเหตุการณนั้นๆ 

เกิดขึ ้นโดยใชแบบการเปดเผยรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของกลุ มบริษัท (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก) และฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูเก็บรักษารายงานดังกลาวไวเปนความลับ  
 

7. รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

 หลักการ 

 บริษัทยึดถือแนวทางในการดำเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีความจำเปนตองทำรายการที่เกี่ยวโยงกันใหคำนึงถึงผลประโยชนของ

บริษัทเปนหลัก และทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยตองไมมีสวนในการพิจารณา

อนุมัติ  

แนวปฏิบัต ิ

 7.1 คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอบังคับ ประกาศ คำสั ่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
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ขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจำหนายทรัพยสินที่สำคัญ

ของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

 7.2 ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกันอยางเครงครัด  

 7.3 ในกรณีที่จำเปนตองทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ใหคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก 

และใหทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนท่ีเก่ียวโยงกับรายการนั้นๆ ตองไมมีสวนพิจารณาอนุมัติ  
 

8. การดำเนินการดานการเมือง 

 หลักการ 

EWG วางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทำการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนดานการเงินหรือ

รูปแบบอ่ืนแกพรรคการเมือง กลุมแนวรวมทางการเมือง ผูมีอำนาจทางการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกตั้งทาง 

การเมือง ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อยางไรก็ตาม 

EWG ใหความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไมวาจะเปนการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

นิยาม 

การชวยเหลือทางการเมือง หมายถึงการชวยเหลือทางดานการเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสิ่งของหรือ

บริการอื่นๆ แกพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการโฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุน

พรรคการเมือง การระดมทุน หรือการบริจาคเงินใหแกองคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง การ

เปดโอกาสใหพนักงานลาหยุดโดยไมรับคาจางจากนายจาง หรือเปนตัวแทนกลุมบริษัท เพื่อรวมดำเนินการ

เก่ียวกับการรณรงคทางการเมือง 

แนวปฏิบัต ิ

1. ใชสิทธิทางการเมืองในนามตนเองและหลีกเลี่ยงการกระทำท่ีทำใหผูอ่ืนเขาใจวากระทำในนาม EWG 

2.  ไมควรแสดงออกดวยวิธีใดๆ ท่ีทำใหผูอ่ืนเขาใจวา EWG เก่ียวของ ฝกใฝ หรือสนันสนุนการดำเนินการ

ทางการเมือง พรรคการเมือง กลุมแนวรวมทางการเมือง ผูมีอำนาจทางการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งทาง

การเมือง 

3. ไมแตงกายดวยเครื่องแบบพนักงานหรือใชสัญลักษณใดที่ทำใหผูอื่นเขาใจไดวาเปนพนักงาน EWG ใน

การเขารวมประชุมทางการเมือง หรือรวมชุมนุมในท่ีสาธารณสถานใดๆ อันมีลักษณะทางการเมือง 

4.  พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอัน

อาจทำใหเกิดความขัดแยงในการทำงาน 
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9. การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน  

9.1 ขอมูลสวนบุคคล 

หลักการ 

EWG เคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูท่ีเก่ียวของ ดังนั้นขอมูลสวนบุคคลของพนักงานและผูท่ีเก่ียวของ 

ในการดำเนินธุรกิจ เชน สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการทำงาน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลสำหรับการติดตอ 

ขอมูลสุขภาพ หรือขอมูลสวนตัวอ่ืน ตองไดรับความคุมครองไมใหถูกใชเปดเผยหรือถายโอนไปยังบุคคลอ่ืนอันมี

ลักษณะเปนการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

  นิยาม  

 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ (ตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562)  

แนวปฏิบัต ิ

1.  ตองเคารพในขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใชเปดเผยหรือถายโอนขอมูลสวนบุคคลของ

บุคคลอ่ืน จะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ และไมเปนการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

2.  ผูทำหนาที่เก็บรักษาขอมูลที่อยูในความครอบครองหรืออยูในการดูแลรักษาของบริษัท ตองคุมครอง 

ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานและผูที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช เปดเผย หรือถายโอน ขอมูล

สวนบุคคลของพนักงานและผูที ่เกี ่ยวของจะกระทำไดเทาที่จำเปนตามหนาที่การงานปกติ และไมเปนการ

ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

9.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูลภายใน  

 หลักการ 

EWG ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขอมูลภายในองคกร โดยการบันทึกหรือรายงานขอมูลตอง

สอดคลองกับหลักเกณฑที่ EWG กำหนดและถูกตองครบถวนตามกฎหมาย สวนการเก็บรักษาขอมูลภายใน

จะตอง มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลภายใน และสามารถนำมาใชอางอิงหรือใชประโยชนกับ EWG 

ไดเม่ือตองการ 

แนวปฏิบัต ิ

1.  บันทึกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ EWG กำหนดหรือท่ี

กำหนดไวในกฎหมาย เชน กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี เปนตน 

2.  รายงานขอมูลอยางถูกตองและตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 

3. ดูแลเอกสารสำคัญและขอมูลที่เปนความลับดวยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไวในแตละระดับ แตละชนิด 

หรือประเภทของขอมูล และตองมั่นใจไดวามีการจัดเก็บอยางปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งขอมูลที่เปนขอมูล

ภายในของ EWG และขอมูลของผูเก่ียวของทางธุรกิจ เชน ลูกคา คูคา หรือคูธุรกิจ เปนตน 
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4. พนักงานตองเก็บรักษาขอมูลตามกำหนดเวลาและตามหลักเกณฑที่ EWG กำหนดไว หรือภายใต

ขอกำหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอยางระมัดระวังและเปนระบบเพื่อสะดวกตอการเรียกใชงาน และเม่ือ

พนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาขอมูล พนักงานที่เกี่ยวของตองจัดใหมีการทำลายดวยวิธีการที่เหมาะสมกับ

ขอมูลหรือเอกสารแตละประเภท หามนำขอมูลภายในบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวซึ่งทำใหบริษัทไดรับ

ความเสียหาย และอาจเสียภาพลักษณขององคกรได  

5. กลุมบริษัทกำหนดใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับคูสัญญาและขอตกลงท่ีมีไวกับคูสัญญา ถือเปนความลับท่ีไม

อาจเปดเผยใหบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทและคูสัญญาเทานั้น  

6. กลุมบริษัทจัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลบริษัทภายในฝายหรือแผนกของตนอยาง

รัดกุม เพื่อปองกันไมใหขอมูลภายในที่สำคัญของบริษัทเปดเผยออกสูภายนอกกอนการเผยแพรอยางเปน

ทางการ โดยใหถือวามาตรการและระบบควบคุมนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของ

บริษัทดวย  

7. กลุมบริษัทมอบหมายใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในลำดับข้ันตางๆ ท่ีจะตอง

ควบคุมดูแลไมใหมีการรั่วไหลของขอมูลและขาวสารที่สำคัญของบริษัทออกสูภายนอกโดยบุคลากรในสาย

บังคับบัญชาของตน กอนการเผยแพรขอมูลอยางเปนทางการของกลุมบริษัท  

8. การใชขอมูลภายในรวมกันของบุคลากรจะตองอยูในกรอบหนาท่ี และความรับผิดชอบเทาท่ีบุคลากร

ไดรับมอบหมายเทานั้น  

9. บุคลากรของกลุมบริษัท ตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของกลุมบริษัท แมสิ้นสภาพหรือสิ้นสุด

การปฏิบัติหนาท่ีไปแลว 

10. กรณีถูกถามหรือขอใหเปดเผยขอมูลในสวนที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ ใหปฏิเสธการแสดง

ความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพ และแนะนำใหสอบถามจากหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายและรับผิดชอบในการ

เปดเผยขอมูลนั้นโดยตรง เพ่ือการใหขอมูลถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

9.3 การซ้ือขายหลักทรัพยและการใชขอมูลภายใน 

หลักการ 

การใชขอมูลภายในที่เปนขอมูลสำคัญตองดำเนินการ ใหเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนได

เสีย โดยรวมและความถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด และตองไมใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคล

อ่ืน แมพนสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาท่ีไปแลว 

นิยาม 

ขอมูลสำคัญหมายถึง ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ที่หากมีการเปดเผยโดย

วิธีการที่ไมเหมาะสม แลวอาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ตอราคา

หลักทรัพย หรืออาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการลงทุน เชนขอมูลในงบการเงิน ขอมูลโครงการลงทุนท่ียังไม

เปดเผยตอตลาดหลักทรัพย หรือขอมูลเก่ียวกับการประมูล เปนตน 

 



      
    

 

หนา้ 23/32 

แนวปฏิบัต ิ

1.  บุคลากรของกลุมบริษัทหามเปดเผยขอมูลภายในท่ีเปนขอมูลสำคัญแกบุคคลอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมและไมวาดวยวิธีใด โดยรูหรือควรรูวาผูรับขอมูลอาจนำขอมูลนั้นไปใชประโยชนในการซื้อหรือขาย

หลักทรัพย ไมวาเพ่ือตนเองหรือบุคลอ่ืน  

2. ไมใหคำแนะนำหรือใหความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท เวนแตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ

หนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท 

3. หามคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู สมรสและบุตรของบุคคล

ดังกลาว นำขอมูลภายในของบริษัทที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชประโยชนในการซ้ือ

ขายหลักทรัพย เพื่อเก็งกำไร หรือสรางความไดเปรียบใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และใหงดการ

ซื้อ ขาย หรือโอนหุนบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยขอมูลงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และในชวงระยะเวลา 3 วันหลังการเปดเผยขอมูลงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9.4 การใชและการดูแลรักษาทรัพยสินของกลุมบริษัท 

 หลักการ 

กลุมบริษัท ใชทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนอยางเต็มที ่ พรอมทั้งสงเสริมให

พนักงานดูแลรักษาทรัพยสินมิใหเสียหาย สูญหาย หรือนำไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน 

นิยาม 

ทรัพยส ินของกลุ มบริษัท หมายความวา ทรัพยส ินทุกชนิด ไมว าจะเปนสังหาริมทรัพย หรือ

อสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีกลุมบริษัท เปนเจาของ หรือเปนผูรับผิดชอบครอบครองดูแลรักษา 

แนวปฏิบัต ิ

1.  ใชทรัพยสินของกลุมบริษัท อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปเพ่ือประโยชนของกลุมบริษัท 

2.  ไมนำทรัพยสินของกลุมบริษัท ไปใชผิดวัตถุประสงค หรือใชในทางท่ีผิดกฎหมาย 

3.  ดูแลรักษาและปกปองทรัพยสินของกลุมบริษัท ไมใหเสียหายหรือสูญหาย 

9.5 การใชและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักการ 

กลุ มบริษัท บริหารจัดการความปลอดภัยของงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ งเนนใหเกิด

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะตองไดรับ

การดูแลรักษาใหพนจากการถูกลวงละเมิดหรือนำไปใชโดยไมมีสิทธิ์ รวมถึงสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

นิยาม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความวาเครื่องมือและระบบงานตางๆ ท่ีใชในการประมวลผลและสง

ตอขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

บัญชีรายชื่อ รหัสผาน หรือ โปรแกรมประยุกตตางๆ เปนตน 



      
    

 

หนา้ 24/32 

แนวปฏิบัต ิ

1. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่อยูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน

ของกลุมบริษัท หลีกเลี่ยงการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอาจละเมิดสิทธิในการใชงานตามปกติของผูอ่ืนใน

เรื่องท่ีไมเก่ียวของกับการทำงานหรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ 

2. หามใชงานระบบเพื่อเขาถึง เผยแพร หรือสงตอขอมูลที่มีเนื้อหาที่ขัดตอศีลธรรมอันดี ผิดกฎหมาย 

ภาพลามกอนาจาร ถอยคำอนาจาร เก่ียวกับการพนัน กระทบตอความม่ันคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

หรือหามเผยแพรขอมูล รูปภาพทางการเมือง ศาสนา ท่ีอาจชักจูงผูอ่ืนใหเกลียดชังกัน 

3. รหัสผานของพนักงานถือเปนทรัพยสินของกลุมบริษัท พนักงานทุกคนมีหนาท่ีในการปองกันรหัสผาน

ขององคกรอยางเครงครัด และตองใชงานระบบใหถูกตองตามสิทธิที่ไดรับอนุญาต เก็บรักษาโดยไมยินยอมให

ผูอ่ืนใชรหัสผานสำหรับเขาใชงานระบบ 

4. หลีกเลี ่ยงการเปดไฟลที ่ไมทราบแหลงที ่มาและการใชอุปกรณบันทึกขอมูลที ่เคยใชงานกับ

คอมพิวเตอรท่ีนาสงสัยวาอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร หรือมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายอ่ืนๆ 

5. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตนเอง การละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น เชน การคัดลอก 

เผยแพรซอฟตแวร เพลง ขอมูล หรือรายงานใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ การแกไขเปลี่ยนแปลง

การตั้งคา ที่อาจมีผลตอความปลอดภัย หากประสบปญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใชงาน ใหติดตอ

ผูดูแลดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.6 การไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

 หลักการ 

กลุมบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย

การคา ความลับทางการคา หรือองคความรู หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการไมลวงละเมิดสิทธิดังกลาว 

นิยาม 

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) หมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือ 

สรางสรรคของมนุษย  

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึงงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียง แพรภาพ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร ภาพวาด ภาพถาย บทความ 

เปนตน 

เครื่องหมายการคา (Trademark) หมายถึงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ หรือตราที่ใชกับสินคาหรือ

บริการ ไดแก เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม 

ความลับทางการคา (Trade Secrets) หมายถึงขอมูลทางการคาท่ียังไมเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป และมีมูลคา

ในเชิงพาณิชยเนื่องจากขอมูลนั้นเปนความลับ และมีการดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาขอมูลนั้นไวเปน

ความลับ 

 



      
    

 

หนา้ 25/32 

แนวปฏิบัต ิ

1. ในการปฏิบัติงาน พนักงานตองดูแลรักษารายงานขอมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ

ใดๆ ท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ของบริษัท ไมใหถูกลวงละเมิดและไมเปดเผยตอผูใด เวนแต

ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรรมการผูอำนวยการใหญ 

2. พนักงานทุกคนของกลุ มบริษัท ตองใหความเคารพ ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร ของบุคคลอ่ืน 

3. พนักงานทุกคนตองไมเผยแพร ทำซ้ำ ดัดแปลง กระทำการใดๆ ในสิ่งซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาใดๆ 

โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของสิทธิ 

4. พนักงานทุกคนมีหนาที่พึงระวังไมใชขอมูลที่เปนความลับหรือสิทธิของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจาก

เจาของสิทธิ 

 

10. การเปดเผยขอมูลและการส่ือสาร  

10.1 การเปดเผยขอมูล 

หลักการ 

การเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัท ยึดถือหลักความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได โดยตองม่ันใจไดวา

เปนการ เปดเผยขอมูลที่ถูกตองชัดเจน สอดคลองกับกฎหมายและเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปดเผย

อยางเปนลายลักษณอักษร ดวยวาจา การแถลงขาว หรือโดยชองทางอ่ืนใด 

แนวปฏิบัต ิ

1. การเปดเผยขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบใดๆ ตอกลุมบริษัท ตองกระทำโดยผูมีอำนาจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ 

เวนแตไดรับมอบหมายจากผูมีอำนาจในการเปดเผยขอมูลนั้นเอง 

2. การเปดเผยขอมูลสำคัญที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ บุคคลผูมีสิทธิในการเปดเผยขอมูลตอง

เปดเผยอยางระมัดระวัง ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา พรอมทั้งดำเนินการใหแนใจวาผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

ไดรับขอมูลอยางเพียงพอและเทาเทียมกัน 

3.  การเปดเผยขอมูลอื่นๆ ใหเปดเผยบนพื้นฐานของความเปนจริง และตองไมมีเจตนาใหผูอื่นสำคัญผิด

ในขอเท็จจริง 

4.  กรรมการ ฝายบริหาร พนักงาน ผูปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผูรับจางของบริษัท และบริษัทยอย 

ในบางครั้งจะตองทำงานกับขอมูลและเอกสารท่ีไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได และ/หรือเปนความลับ

ทางการคา เชน ขอมูลในสัญญา แบบแปลน แผนที่ ตัวเลข สูตร การประดิษฐ คิดคนตางๆ เปนตน ซึ่งถือเปน

สิทธิของกลุมบริษัท การปกปองขอมูลประเภทนี้มีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จของกลุมบริษัท ในอนาคต 

รวมทั ้งมีความสำคัญตอความมั ่นคงในอาชีพ การงานของทุกคนดวย หากผู ใดเปดเผยขอมูลให แก

บุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาถือวาเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทำงาน 
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10.2 การส่ือสาร 

หลักการ 

การสื่อสารของกลุมบริษัท ซ่ึงรวมถึงการสื่อสารแบรนด EWG ท้ังภายในและภายนอกองคกร การสื่อสาร

การตลาดของแบรนดสินคาในกลุมบริษัท การใชตราสัญลักษณ EWG และการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน 

จะตองดำเนินการอยางเหมาะสม ถูกตองตามความเปนจริง คำนึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย

และไมกอใหเกิดความเสียหายตอกลุมบริษัท โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการสื่อสาร รวมถึงตาม

ระบบงานดานการสื่อสารของ EWG อยางเครงครัด 

แนวปฏิบัติ 

1.  สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และการคำนึงถึงคานิยมของสังคมในแตละ

ประเทศท่ีเขาไปดำเนินธุรกิจ 

2. หามใชวิธีการสื่อสารทางการตลาดท่ีเปนการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินคาหรือบริการของคูแขง 

3.  ไมนำเสนอสิ ่งที ่อาจทำใหเกิดความขัดแยงในสังคม เชน สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน 

พระมหากษัตริย การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธระหวางประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่ขัดตอ

ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. ไมสื่อสารเกินจริงในเชิงมุงใหผูบริโภคเขาใจผิดในคุณลักษณะขององคกร เวนแตกรณีใชเทคนิคท่ี

ผูบริโภคสามารถตระหนักไดวาไมใชความจริง แตเปนการสรางความนาสนใจใหกับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ 

และควรระบุใหผูบริโภคทราบชัดเจนวามิใชความเปนจริง 

5.  ใชตราสัญลักษณขององคกรใหถูกตองและการที่จะนำตราสัญลักษณขององคกรไปใชนั้นตองไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบดานแบรนดกอนและไมนำตราสัญลักษณองคกรไปใชเพื่อวัตถุประสงค

สวนตัว 

6. ไมเพิกเฉยและชวยกันสอดสองดูแลใหกับองคกร ในกรณีท่ีพบการสื่อสารท่ีพาดพิงถึงองคกร หรือการ

ปฏิบัติที่อาจสงผลกระทบตอชื่อเสียง รวมถึงการนำตราสัญลักษณไปใชอยางไมเหมาะสมหรืออาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอแบรนด ใหรีบแจงหนวยงานผูรับผิดชอบหรือผูบังคับบัญชาทันที 

7. ในการเผยแพรขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นสวนตัวในเรื่องตางๆ บนสื่อสังคมออนไลน ควรแสดง

ขอความวาเปนความคิดเห็นสวนตัวไวอยางชัดเจน ดวยความระมัดระวังในฐานะที่เปนพนักงาน EWG และจะ

ไมระบุขอความท่ีไมเหมาะสมเก่ียวกับบริษัท บนกระดานขาวออนไลนหรือเว็บไซตเครือขายสังคมตางๆ 
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11. การทำธุรกรรมของ EWG  

11.1 การทำธุรกรรมระหวางกันของกลุมบริษัท 

หลักการ 

การดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เปนการทำธุรกรรมระหวางกันของกลุมบริษัท ใน EWG ตองคำนึงถึง

กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจดำเนินการของกลุมบริษัท 

ตลอดจนหลักเกณฑ และเง่ือนไขตางๆ ท่ีกำหนดไวในแตละทองถ่ิน 

แนวปฏิบัติ 

1. ศึกษาหลักเกณฑ ระเบียบ ขั้นตอน อำนาจดำเนินการตามกระบวนการ ที่กลุมบริษัท กำหนดไวให

เขาใจอยางถ่ีถวนกอนดำเนินการ 

2. ไมดำเนินการหากมีการรองขอใหมีการขามข้ันตอนหรือเพิกเฉยตอกระบวนการใดๆ ท่ีตองดำเนินการ

ตามปกติ 

3. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ การทำรายการระหวางกัน รายการ

ที่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ EWG ตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายกำหนด 

4.  ดำเนินการเรื่องรายการระหวางกันอยางเปนธรรม สมเหตุสมผล และไมมีการถายเทผลประโยชน

ระหวางบริษัทใน EWG 

11.2 การทำธุรกรรมของกลุมบริษัทกับบุคคลภายนอก 

 หลักการ 

 การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ และกระบวนการท่ีกำหนด

ไวตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ และนโยบายของกลุมบริษัท รวมถึงไดรับการอนุมัติ

ตามอำนาจดำเนินการของกลุมบริษัท อยางเครงครัด นอกจากนี้จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไวอยางตรง

ไป ตรงมา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอน

เสียหายไมวาตอ กลุมบริษัท หรือบุคคลภายนอก 

แนวปฏิบัต ิ

1. ศึกษาทำความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

2. ในการจัดหาตองดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของ EWG และ

ใหพิจารณาเลือกนิติบุคคลเปนอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคลธรรมดา เวนแตเปนกรณีที่ตองใช

ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรือเพ่ือประโยชนในการดำเนินการใดๆของกลุมบริษัท 

3. การทำธุรกรรมตองคำนึงถึงมูลคา ราคาที่เปนไปตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการที่ไดรับ ไมเลือก

ปฏิบัติ หรือกีดกันการทำธุรกิจดวยวิธีการท่ีไมชอบธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
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4. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม หรืออาจทำใหกลุมบริษัท 

ตองเสื่อมเสียชื่อเสียง แมวาธุรกรรมนั้นจะทำใหไดรับประโยชนทางธุรกิจก็ตาม 

5.  ในการทำธุรกรรมที่ไมเกี่ยวของกับกลุมบริษัท หามแอบอางใชชื่อของ EWG คณะกรรมการบริษัท 

ฝายจัดการ หรือพนักงาน แมวาจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบริษัทก็ตาม 

 

12. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ 

 หลักการ 

 การประกอบธุรกิจในตางประเทศไมวาจะเปนการตั้งบริษัท โรงงาน สำนักงาน สาขา ตัวแทน การทำ

ธุรกรรม การคากับผูจัดจำหนายหรือการเขาซ้ือกิจการในตางประเทศ จะตองคำนึงถึงและปฏิบัติใหถูกตองตาม

กฎหมายภายในท่ีเก่ียวของของประเทศตางๆ ท่ีกลุมบริษัท เขาไปลงทุนและปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีในแตละ

ทองถิ่น นอกจากนี้ยังตองคำนึงถึงสภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน

ประกอบดวย 

แนวปฏิบัต ิ

1.  ดำเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศท่ีกลุมบริษัท เขาไปดำเนินการใหครบถวน ท้ังนี้กรณีกลุม

บริษัท มีแนวปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนที่สูงหรือดีกวาที่กฎหมายกำหนดไว ใหดำเนินการตามแนวปฏิบัติ

ระเบียบและข้ันตอนท่ีกลุมบริษัท กำหนดไว 

2. ปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่สุมเสี่ยงเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายทองถิ่นและเมื่อเห็นวามีการ

ดำเนินการที่ไมชัดเจน ไมเปนไปตามระเบียบหรืออาจขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมในแตละทองถ่ินใหรายงานผูบังคับบัญชาหรือหารือท่ีปรึกษากฎหมาย 

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑตางๆ ในแตละประเทศที่เขาไปประกอบธุรกิจ

อยางสม่ำเสมอ หากไมแนใจใหขอคำแนะนำจากท่ีปรึกษากฎหมายหรือผูท่ีเก่ียวของ 

 

13.  การแขงขันทางการคา 

 หลักการ 

 กลุมบริษัท ตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคาและ

กฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศที่กลุมบริษัท เขาไปดำเนินธุรกิจ ทั้งตอลูกคาและคูคาของกลุมบริษัท 

รวมถึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 แนวปฏิบัต ิ

1.  ไมทำความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเปนการลดหรือจำกัดการแขงขันทาง

การคา 
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2.  ในกรณีที่กลุมบริษัท เปนผูมีอำนาจเหนือตลาดในสินคาใด ตองไมใชอำนาจเหนือตลาดดังกลาวใน

ลักษณะที่ไมเปนธรรมทางการคา เชน การจำกัดทางเลือกของลูกคาในการซื้อสินคาหรือใชบริการ รวมถึงการ

กำหนดราคาหรือเง่ือนไขการขายสินคาหรือบริการท่ีไมเปนธรรม 

3.  กฎหมายแขงขันทางการคาเปนกฎหมายที่มีความสลับซับซอนและมีความแตกตางในแตละประเทศ 

จึงควรทำความเขาใจแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการแขงขันทางการคาของกลุมบริษัท ในกรณีที่มีขอสงสัย ควร

หารือกับท่ีปรึกษากฎหมายตั้งแตเริ่มตน 

 

14.  การปองกันการฟอกเงิน 

 หลักการ 

กลุมบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันการฟอกเงิน กลาวคือ

กลุมบริษัท จะไมรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสิน หรือสนับสนุนใหมีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสิน

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิดเพื่อปองกันไมใหผูหนึ่งผูใดใช EWG เปนชองทางหรือเปนเครื่องมือใน

การถายเท ปกปด หรืออำพรางแหลงท่ีมาของทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

นิยาม 

1.  กลุมบริษัท ยึดมั่นการประกอบธุรกิจกับลูกคาและคูคาที่นาเชื ่อถือ ซึ่งดำเนินธุรกิจถูกตองตาม

กฎหมายและพึงระมัดระวังการติดตอทำธุรกรรมกับบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีตองสงสัยวาอาจกระทำความผิดตาม

กฎหมาย 

2.  กลุมบริษัท ไมใหความชวยเหลือหรือหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ เพ่ือปกปดหรืออำพรางที่มาของเงิน

หรือทรัพยสินที่เกี ่ยวกับการกระทำผิด และไมทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจทำใหเงินหรือทรัพยสินที่เกี ่ยวกับการ

กระทำผิดถูกแปรสภาพ เปลี ่ยนรูป หรือถูกแปลงใหเปนทรัพยสินที ่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย รวมถึง

พฤติกรรมการสนับสนุนชวยเหลือตามกรณีดังกลาวขางตนดวย 

3. บุคลากรของกลุมบริษัท ยินดีใหความรวมมือโดยปราศจากเงื ่อนไขกับหนวยงานที่เกี ่ยวของเพ่ือ

ปองกันการฟอกเงินในระบบธุรกิจ รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อยางเครงครัด หากมีขอสงสัยใหขอคำปรึกษาจากฝายกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางดานกฎหมายของกลุมบริษัท 

แนวปฏิบัต ิ

1.  กอนทำธุรกรรมกับคูสัญญา ควรตรวจสอบใหแนใจวาแหลงที่มาของเงินไดที ่ไดมาโดยชอบดวย

กฎหมาย 

2.  ไมโอนเงินไปยังบัญชีท่ีไมเปนท่ีรูจักหรือรับโอนเงินท่ีมีลักษณะการจายท่ีผิดปกติ โดยเฉพาะประเทศท่ี

ไมเก่ียวกับธุรกรรมนั้น 

3.  กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไมปกติตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 
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แบบการเปดเผยรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของกลุมบริษัท 
 

เรียน          ประธานกรรมการ/  คณะกรรมการ/   ผูบังคับบัญชา 

ขาพเจา……………………………………………………. ตำแหนง…………..…….….…………………………………………………………… 

แผนก ……………….….……….…..…………… ฝาย ………………………….……………………. ขอรายงานประเด็นที่อาจเปนความขัดแยง

ทางผลประโยชนของกลุมบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

ระหวางป 

ขณะท่ีรายงาน ดังน้ี 

……………………………………………………………………………..………………………......…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท้ังน้ีขาพเจาไดแกปญหาแลว (ถามี) ดังน้ี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

         ลงช่ือ ............................................................ผูรายงาน 

   (                                  ) 

      วันท่ี ..............................................      

1. ความเห็นของประธานกรรมการ/   คณะกรรมการ/    ผูบังคับบัญชา 

รับทราบ และ สำหรับผูท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหถือปฏิบัติดังน้ี 

งดออกเสียงในวาระท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

  ถอนตัวออกจากการมีสวนรวมในการน้ัน 

อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ ............................................................ 

                                                                                       (              ) 

                                                                              ตำแหนง ....................................................... 

                                                                                วันท่ี ........................................................... 

2. ฝายทรัพยากรบุคคลแจงกลับผูรายงาน 

ขาพเจาไดรับทราบความเห็นขางตนแลว 

ลงช่ือ ............................................................ 

                                                                             วันท่ี .............................................................. 

หมายเหตุ :  

1. ฝายทรัพยากรบุคคลสงสำเนาแบบรายงานไปยังสำนักตรวจสอบ และสำนักเลขานุการบริษัท เมื่อผูรายงานไดรับทราบความเห็นแลว 

2. ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง สถานการณหรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชนสวนตนมากจนมีผลตอการตัดสินใจ

หรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ของพนักงานนั้น และสงผลกระทบตอประโยชนของ EWG ไมวาทางตรงหรือทางออม 

 



No

ผู้ร้องเรียน

ย่ืนข้อร้องเรียน

เลขานุการบริษัท
Corporate_secretary

@eastwater.com

กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่

CEO@eastwater.com
เลขานุการคกก.ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
AC_EW@eastwater.com ผู้บังคับบัญชา

ส่งต้นฉบับ
ข้อร้องเรียน

รวบรวมและคัดกรอง
ประเด็นข้อร้องเรียน

กรณี 1 ร้องเรียนพนักงานหรือ
ผู้บริหารกลุ่มบริษัท

กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่

กรณี 2 ร้องเรียนกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย  กรรมการกลุ่มบริษัท
(เว้นแต่ผู้ถูกร้องเรียนเป็น คกก.ตรวจสอบ ทั้งชุด ให้

ส่งประธานคกก.บริษัท พิจารณา)

คณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน
- สอบสวนข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- กรณีข้อเท็จจริงมีความจ าเป็นหรือซับซ้อน สามารถขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน 10 วันท าการ
- แจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ถูกกล่าวหา ภายใน 7 วันท าการ และ ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ถูกกล่าวหา 
แก้ข้อกล่าวหา ภายใน 7 วันท าการ หรือแล้วแต่ดุลยพินิจของ คกก.สอบสวนก าหนด
- สรุปผลการสอบสวนเสนอ กกญ. หรือ คกก.ตรวจสอบ หรือ ประธาน คกก.บริษัท 
- รวบรวมส่งสรุปให้ เลขานุการ คกก.ธรรมาภิบาลฯ

  เพื่อรายงาน คกก.ธรรมาภิบาลฯ หรือ คกก. บริษัทฯ แล้วแต่กรณีเพื่อทราบ

คณะกรรมการวินัย
พิจารณาบทลงโทษ และเสนอ กกญ หรือ คกก.บริษัท

อนุมัติบทลงโทษแล้วแต่กรณี

พิจารณาโทษทางวินัย หรือหากกระท าผิดกฎหมาย ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาน้ัน และหากมีความเสียหายทางแพ่ง

ให้รับผิดทางแพ่งด้วย

เลขานุการ คกก.ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
รวบรวมประเด็นข้อร้องเรียน รายงานผลสรุปการด าเนินการ เสนอต่อ กกญ. 

และ คกก.ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 1 คร้ัง

เลขานุการ คกก.ธรรมาภิบาล
และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นด าเนินการ

แทน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้

กรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตน
ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
ข้ันตอนการด าเนินการ
ภายใน 7 วันท าการ

ช่องทางการร้องเรียน
1.เว็บไซต์บริษัท www.eastwater.com
2. E-mail/จดหมาย (คกก.ตรวจสอบ  กกญ.  
เลขานุการบริษัท   เลขานุการ คกก.ตรวจสอบ
3. กล่องรับฟังความคิดเห็น (ฝ่าย HR)

ขั้น
ตอ

นร
วบ

รว
มข้

อเ
ท็จ

จร
ิง

กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

ผู้รวบรวมข้อร้องเรียน ต้องติดตามสรุป
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ภายใน 20 วันท าการ 

นับต้ังแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน

Yes
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ยุติเรื่องและแจ้งผลให้ผู้ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียนทราบ
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