บทสรุ ปนโยบายเกี่ยวกับการกากับกิจการที่ดแี ละจรรยาบรรณในการทางานของพนักงาน
ด้ วยบริ ษัทตระหนักว่าพนักงานทุกท่านเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ สาหรับบริ ษัท เป็ นพลังสาคัญที่จะนาพาบริ ษัทไปสูค่ วามสาเร็ จ
และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมาย บริ ษัทจึงพยายามส่งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาพนักงานให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างดีที่สดุ
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการรณรงค์และเสริ มสร้ างจิตสานึกของพนักงานให้ ประพฤติตนตามแนวทางปฏิบตั ิในทางที่ถกู ที่ควร และ
เพื่ อ เป็ นการแสดงเจตนารมณ์ ของบริ ษัทที่ ดาเนิน ธุร กิ จอย่างโปร่ งใส มี คุณ ธรรม มี ค วามรั บ ผิดชอบต่อผู้มีส่วน ได้ เ สีย จึ ง สรุ ป
สาระสาคัญของนโยบายเกี่ ยวกับการกากับกิ จการที่และจรรยาบรรณในการทางานของพนักงานที่ควรทราบและแนวทางการ
ประพฤติปฏิบตั ิของพนักงาน ดังต่อไปนี ้
 บริ ษัทฯได้ กาหนดนโยบายทีจ่ ะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัทฯประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกับกิจการของบริ ษัทฯหรื อเป็ น
ธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงอันอาจจะก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ของบริ ษัทฯผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในรายการที่เกี่ยวโยงใดๆซึ่งรายการ
ดังกล่าวก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯและไม่สามารถหลีกเลีย่ งรายการที่เกี่ยวโยงกันนันได้
้ นัน้ จะทาบันทึกเพื่อทราบและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามสายการบังคับบัญชาทังนี
้ ้ กรรมการผู้บริ หาร หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ ผู้นนจะต้
ั ้ องไม่
มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิและให้ กระทารายการนันเสมื
้ อนการทารายการกับบุคคลภายนอก
 บริ ษัทฯ กาหนดไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื ้อขาย
หุ้นของบริ ษัทฯหรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯรวมทัง้ ไม่ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทฯ ในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อทาธุร กิจที่เกี่ยวเนื่อง
 พนักงานจะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆด้ วยจิตอันบริ สทุ ธิ์ ด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 พนักงานจะดูแลทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ไม่ให้ เสือ่ มค่า หรื อสูญหายโดยมิชอบ
 พนักงานจะทารายงานผลการปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบให้ กับผู้บงั คับบัญชาโดยสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความ
เป็ นจริ ง
 พนักงานจะปฏิบตั ิด้วยความสุภาพ มีความยุติธรรม ไม่อคติและได้ รับความเคารพในการเป็ นปัจเจกชน
 พนักงานจะปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ข้ อตกลง ประกาศ หรื อหนังสือเวียนของบริ ษัท ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
เที่ยงธรรมและเคร่งครัด
 พนักงานจะปฏิบตั ิหน้ าที่โดยรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ และความลับของบริ ษัทฯ
 พนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยการให้ ข้อมูลใดๆของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะเปิ ดเผยข้ อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก และ/หรื อ ดาเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ

1

 บริ ษั ท ฯตระหนักถึง ความสาคัญของความพอใจของลูกค้ า (การไฟฟ้า )ที่มี ต่อ ความสาเร็ จ ของธุร กิ จของบริ ษัทฯจึงมี
เจตจานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้นตลอดเวลา
 พนักงานทุกคนได้ ร่วมมือกันปฏิบตั ิงานเพื่อส่งมอบสินค้ า(ไฟฟ้า)ที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตาม หรื อสูงกว่าสัญญาที่กาหนดไว้
 บริ ษัทฯ ได้ ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า (การไฟฟ้า) โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ น
จริ ง
 พนักงานจะติดต่อกับลูกค้ า(การไฟฟ้า) ด้ วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็ นที่วางใจได้ และจัดให้ ระบบกระบวนการที่
ได้ รับการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ รวมทังความรวดเร็
้
วในการตอบสนอง หรื อส่งมอบและการดาเนินการอย่างถึง
ที่สดุ เพื่อให้ การไฟฟ้าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
 พนักงานจะรักษาความลับของลูกค้ า(การไฟฟ้า) และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
 บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ การปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ าอย่างเสมอภาคโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯและตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐาน
ของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
ายหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์รวมทัง้
ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถกู ต้ องการเจรจาแก้ ปัญหา และหาทางออก ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 พนักงานจะไม่เรี ยกรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ า
 บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าอย่างเป็ นธรรมรวมทังไม่
้ แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้ วย
วิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
 พนักงานจะประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 พนักงานจะไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรื อไม่เหมาะสม
 พนักงานจะไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
 พนักงานจะยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ตอ่ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ ไว้ ตอ่ เจ้ าหนี ้คูค่ ้ า และลูกค้ า โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข รวมทัง้
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กาหนด
 บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
อย่างครบถ้ วน
 บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของสังคมซึง่ จะเป็ นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิด ข้ อเสนอแนะ เห็นเพื่อพัฒนาการทางาน
 บริ ษัทฯ มีระบบค่าตอบแทน ระบบสวัสดิการของบริ ษัทฯ และการกระตุ้นขวัญกาลังใจ เป็ นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ
 บริ ษัทฯ มีการพัฒนาทักษะของพนักงาน เพื่อให้ การทางานของพนักงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิด
ประสิทธิผล
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