คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จํ ากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2558

1

สารจากประธานกรรมการ
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ไปกับการธํารงไว้ ซ่ึงมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสีย ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ และ
สังคม

(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ
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คู่มือจริยธรรมธุ รกิจ
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จํ ากัด (มหาชน)
1.หลักการในการดําเนินธุรกิจ
ในการดําเนินธุรกิจให้ เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะ
ให้ ความสําคัญเท่าเทียมและควบคู่กนั ไประหว่างความสําเร็จตามเป้ าหมายและวิธกี ารที่ใช้ เพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งความสําเร็จนั้น ๆ
คณะกรรมการบริ ษัท จึ ง ได้ ก าํ หนดเป้ าหมายและวิ ธีก ารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความสํา เร็จ ตาม
เป้ าหมายดั งระบุ อยู่ ในวิ สัยทัศน์ พั นธกิจ อุ ดมการณ์ ค่ านิ ยม หลั กการและนโยบายบรรษั ทภิ บาล
รวมทั้งได้ กาํ หนดข้ อพึงปฏิบัติไว้ ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจน สะดวกแก่
กรรมการ ผู้ บ ริ หาร และพนั ก งานของบริ ษัทฯ ที่จ ะได้ รั บ ทราบถึ งมาตรฐานการปฏิบั ติท่ีบ ริ ษัท ฯ
คาดหวัง และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่
ค้ า คู่แข่งขันทางการค้ า และต่อสังคมส่วนรวม
1.วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
1.1 วิสยั ทัศน์ (Vision):
เป็ นบริษัทพลังงานที่ดาํ เนินธุรกิจไฟฟ้ าในเอเชีย มุ่งเน้ นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็ นมิตรกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
พันธกิจ (Mission) :
-พัฒนาธุรกิจไฟฟ้ า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ และเทคโนโลยีท่ที นั สมัย เพื่อความ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้ าวสู่ความเป็ นผู้นาํ ในเอเชีย
- ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
- สร้ างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ กับผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน
และดํารงตนเป็ นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ
1.2 อุดมการณ์และค่านิยม
อุดมการณ์บา้ นปู
เรามุ่งมั่นที่จะก้ าวสู่ความเป็ นเลิศด้ วยการปฏิบัติงาน
..... ให้ บรรลุเป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาวอย่างแน่วแน่
..... ด้ วยมาตรฐานระดับสูงทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ
..... ด้ วยความมั่นใจ กล้ าคิด กล้ าทํา และกล้ าตัดสินใจ
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..... ด้ วยการสนับสนุนให้ ทรัพยากรบุคคลใช้ ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ
..... ด้ วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม
ค่านิยมบ้านปู
เนื่องจาก บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทลูก ของบริษัท บ้ านปู จํากัด(มหาชน)
จึงได้ อนุวรรต์ค่านิยมของบริษัท บ้ านปู จํากัด(มหาชน)โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
นวัตกรรม
กล้ าริเริ่ม
คิดนอกกรอบ
เปี่ ยมปัญญา
กล้ าและท้ าทาย
ปฏิบัติเชิงรุก
ยืดหยุ่น-คล่องตัว
ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง
พัฒนาต่อเนื่อง
ยึดมัน่ ในความถูกต้อง
มีจริยธรรม
ซื่อสัตย์
โปร่งใส
น่าเชื่อถือ
พันธสัญญา
ตั้งมั่นในวินัย
ยืนหยัด
ห่ วงใยและเอาใจใส่
เปิ ดเผยและจริงใจ
วิพากษ์
ยอมรับกัน
ให้ เกียรติ
เคารพนับถือ
อบอุ่นและเอื้ออาทร
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พลังร่วม
ร่วมมือร่วมใจ
เป็ นธรรม
เกื้อกูลและแบ่งปัน
ทํางานเป็ นทีม
มีเครือข่าย
นํา้ ใจสูง
มุ่งสู่ความสําเร็จร่วมกัน
1.3 ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และจะ
ใช้ ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้ เจริญเติบโตและสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กับการ
ลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อ
ผู้ถือหุ้น
1.4 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องในทุก
ที่ท่เี ข้ าไปดําเนินธุรกิจ โดยได้ กาํ หนดเป็ นนโยบายดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
เคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นในประเทศที่บริษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจ
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือ
ส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ
(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแล และ
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
ต่อหน่วยงานนั้น
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2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบายสําคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการ
เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกําหนดเป็ นข้ อปฏิบัติ
สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
(1) หลี ก เลี่ ย งการทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั บ ตนเอง ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
(2) ในกรณีท่ีจําเป็ นต้ องทํารายการเช่ นนั้ นเพื่ อประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ให้ ทาํ รายการนั้ น
เสมือนการทํารายการกับบุ คคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนั กงานที่มี
ส่วนได้ ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้ องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
(3) ในกรณีท่ีเข้ าข่ ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลั กทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย จะต้ องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมู ลรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
(4) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลในครอบครั วเข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อ
เป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้ องแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(5) กรณีท่ีกรรมการ ผู้ บริ หาร หรื อพนั กงานไปเป็ นกรรมการ หุ้ นส่วน หรื อที่ปรึ กษาใน
บริ ษัท หรื อองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดํารงตําแหน่ งนั้นจะต้ องไม่ขัดต่อประโยชน์
ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้ าที่โดยตรงในบริษัทฯ
2.2 การใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ถือว่ าเป็ นความรั บผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้ องเก็บรั กษา
ข้ อ มู ล ความลั บ ของบริ ษั ทฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ข้ อ มู ล ภายในที่ยั ง ไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ หรือข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จึงกําหนดเป็ นข้ อปฏิบัติดังนี้
(1) ไม่ ใช้ โอกาสหรื อ ข้ อมู ลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการหา
ประโยชน์ ส่ ว นตนและในเรื่ อ งการทํา ธุ ร กิ จ ที่ แ ข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ ทํา ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่อง
(2) ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ ข้อมูล
ภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
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(3) ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
แม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ ว
3. ความรับผิดชอบต่อบริษทั ฯ และทรัพย์สินของบริษทั ฯ
3.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ ผ้ ูบริหารและพนักงานใช้ ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้ บริการที่ดีแก่ลูกค้ า โดยกําหนด
เป็ นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานดังนี้
(1) จะต้ องใช้ ทรัพย์สนิ และทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
(2) จะต้ องช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
3.2 การจัดทําเอกสาร
(1) จะต้ องจัดทําเอกสารต่างๆ ด้ วยความสุจริต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด
(2) ห้ ามมิให้ ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ
3.3 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานถือ
เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(2) ห้ ามผู้บริหารและพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจําตัว (Password) หรือระบบที่มีการ
ป้ องกันใดๆ ของบริษัท ที่ใช้ ในการเข้ าถึงระบบข้ อมูลของบริษัทฯ แก่ผ้ ูอ่นื
(3) ห้ ามผู้บริหารและพนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลที่อยู่ในระบบข้ อมูลที่มีการป้ องกันใดๆ ของ
บริษัทฯ หรือข้ อมูลที่บริษัทฯ ซื้อมาโดยไม่ได้ รับอนุญาต
(4) ห้ ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทําซํา้ ลบทิ้ง หรือทําลายข้ อมูลที่มีการป้ องกัน
ใดๆของบริษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
(5) ห้ ามผู้บริหารและพนักงานเผยแพร่ , คัดลอก หรือ นําซอฟท์แวร์ท่ผี ิดกฎหมายมาใช้
และห้ ามคั ด ลอกซอฟท์ แ วร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ ด้ วยเหตุ ผ ลใดๆ โดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
บริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์น้ันๆ
(6) ห้ า มผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานปรั บ แต่ ง อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ หรื อ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ใ ดๆ ที่
นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตั้งให้
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(7) ห้ ามผู้บริหารและพนักงานใช้ อีเมล์หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ของบริษัทฯ ในการส่ง
ต่อข้ อความที่กล่ าวร้ าย ทําให้ เสื่อมเสีย หรื อข้ อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน
หรือสร้ างความรําคาญให้ กับผู้อ่ืน ตามมาตราที่ได้ ระบุไว้ ใน "พรบ. ว่าด้ วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550"
(8) ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานควรใช้ อิ น เตอร์ เ น็ต ในการแสวงหาข้ อ มู ล และความรู้ ท่ีเ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้ องหลี กเลี่ ยงเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมายหรื อละเมิด
ศีลธรรมอันดีงาม
(9) ผู้ บ ริ หารและพนั ก งานควรใช้ อุ ป กรณ์ส่ ือ สารอื่น ๆ ที่บ ริ ษัทฯ จั ดให้ อาทิ โทรศั พ ท์
โทรสาร โทรศั พ ท์มื อ ถื อ และวิ ทยุ ติ ด ตามตั ว อย่ า งมี จิ ต สํา นึ ก และรั บ ผิ ด ชอบ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
3.4 การให้และรับสินบน
(1) ห้ ามมิให้ ผ้ ูบริ หารและพนั กงานเรี ยกหรื อรั บผลประโยชน์ ใดๆ จากคู่ ค้า ผู้รับเหมา ผู้
จัดส่งสินค้ า ที่ปรึกษา และผู้ท่บี ริษัทฯ ทําธุรกิจด้ วย
(2) ห้ า มมิ ให้ ผ้ ู บ ริ หารและพนั ก งานเสนอผลประโยชน์ ใดๆ ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ลู ก ค้ า
สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ ปฏิบัติในทางที่มิชอบ
3.5 ของขวัญและการเลี้ ยงรับรองทางธุ รกิจ
(1) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรื อรั บของขวัญหรือของกํานัลใดๆ จากคู่
ค้ า หรื อ ผู้ ท่ีบ ริ ษั ท ฯ ทํา ธุ ร กิ จ ด้ ว ย เว้ น แต่ ใ นเทศกาลในมู ล ค่ า ที่เ หมาะสม และไม่
เกี่ยวข้ องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
(2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่า
ปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทําธุรกิจด้ วย
3.6 การแสดงความคิดเห็ นและการให้สมั ภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน
(1) บริษัทฯ กําหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ นผู้มีอาํ นาจในการให้ สมั ภาษณ์หรือตอบ
คําถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจ
ให้ ข้อมูลได้ โดยได้ รับอนุญาตจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(2) บริษัทฯ กําหนดให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และสายสื่อสารองค์กรเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่
สื่อมวลชน
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(3) กรณีท่มี ีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้ อมูลของบริษัทฯ หากเป็ นผู้ถือหุ้นหรือนัก
ลงทุนสอบถามให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผู้ตอบ หากเป็ นสื่อมวลชนสอบถามให้ สาย
สื่อสารองค์กรเป็ นผู้ตอบ
3.7 การใช้สิทธิทางการเมือง
บริ ษัทฯ สนับสนุ นให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี
ตามกฎหมาย แต่ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานเข้ าร่ วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจว่ าบริ ษัทฯมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อให้ การสนับสนุ นแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
โดยกําหนดเป็ นข้ อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังนี้
(1) ควรใช้ สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
(2) มีสิทธิ์เข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตัวเองนอกเหนือเวลาทํางาน และไม่ใช่
ในนามของบริษัทฯ
(3) ห้ ามเข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้ อง หรือ
ให้ การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
(4) ห้ ามมิให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใด
กลุ่มพลังหนึ่ง
4. การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 นโยบายและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้ าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้ าที่สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้ ูถือ
หุ้นในระยะยาว จึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ด้ วยจิต
อันบริสทุ ธิ์ ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
(2) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน
การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
(3) แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กรทั้ง
ในด้ า นบวกและด้ า นลบ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ นฐานของความเป็ นไปได้ มี ข้ อ มู ล
สนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
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(4) ห้ ามไม่ให้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อ่นื โดยใช้ ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ
ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
4.2 นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
บริ ษัทฯ ตระหนั กว่ า พนั กงานเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็จของการบรรลุ เป้ าหมายของ
บริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็ นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้ การปฏิบัติท่เี ป็ นธรรมทั้งในด้ านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่ งตั้ง โยกย้ าย ตลอดจนการพั ฒนาศั กยภาพ เพื่ อให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว บริษัทฯ ยึดแนวต่อไปนี้เป็ นหลักปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติต่อพนั กงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
(2) ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานอยู่เสมอ
(4) การแต่งตั้งและโยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้ วย
ความสุจ ริ ต ใจ และตั้ ง อยู่ บ นพื้ นฐานของความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
(5) ให้ ความสําคัญต่อการพั ฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาส
อย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
(6) รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็น และข้ อ เสนอแนะซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ นฐานความรู้ ท างวิ ช าชี พ ของ
พนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) หลี กเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อความมั่นคงใน
หน้ าที่การงานของพนักงาน หรือ คุกคามและสร้ างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
พนักงาน
(9) ให้ พนักงานร้ องเรียนในกรณีไม่ได้ รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่
กําหนด
4.3 นโยบายและการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความพอใจของลูกค้ าที่มีต่อความสําเร็จของธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ จึ ง มี เ จตจํ า นงที่ จ ะแสวงหาวิ ธี ก ารที่ จ ะสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดเวลา และได้ ก าํ หนดเป็ นนโยบายและข้ อ ปฏิบั ติไว้
ดังต่อไปนี้
(1) ส่งมอบสินค้ าและให้ บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่ าความคาดหมายของ
ลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม
(2) ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้ า เพื่อให้ ทราบ
เกี่ยวกับสินค้ าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงที่เป็ นเหตุให้ ลูกค้ า
เข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรีบแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
ปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่วางใจได้ ของลูกค้ า
(5) จัดให้ มีระบบและกระบวนการที่ให้ ลูกค้ าร้ องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ
ปลอดภัย ของสินค้ าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ
และการดําเนินการอย่างถึงที่สดุ เพื่อให้ ลูกค้ าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้ าและไม่นาํ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ท่เี กี่ยวข้ อง
โดยมิชอบ
(7) ให้ คาํ แนะนําเกี่ยวกับวิ ธีการใช้ สินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพ
เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด
4.4 นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ น
ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ที าํ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริง รายงานที่ถูกต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหาและหา
ทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ไม่ เ รี ยก หรื อ ไม่ รั บ หรื อจ่ า ยผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ไม่ สุจ ริ ตในการค้ า กับ คู่ ค้า
และ/หรือเจ้ าหนี้
(2) กรณีท่ีมีข้อมูลว่ ามีการเรี ยก หรื อการรั บ หรื อการจ่ ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่
สุจริ ตเกิดขึ้น ต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดต่ อคู่ ค้า และ/หรื อเจ้ าหนี้ และร่ วมกัน
แก้ ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
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(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี้ทราบล่ วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิ จารณา
หาแนวทางแก้ ไขปัญหา
4.5 นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ าให้ สอดคล้ องกับหลั กสากล ภายใต้
กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ยวกับ หลั ก ปฏิบั ติก ารแข่ งขั น ทางการค้ า ไม่ ละเมิ ดความลั บ หรื อ ล่ ว งรู้
ความลับทางการค้ าของคู่ค้าด้ วยวิธฉี ้ อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่ แ สวงหาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นความลั บ ของคู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต
หรือไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
4.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้ อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ในด้ านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้ อมของประเทศที่บริษัทฯ เข้ าไปดําเนินการ
(2) บริษัทฯ จะดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานและผูร้ ับเหมาอยู่เสมอ
(3) ผู้บริหารและพนักงานจะต้ องเอาใจใส่และให้การสนับสนุ นอย่างจริงจังต่อกิจกรรมการ
ทั้งปวงที่จะเสริมสร้ างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
(4) บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
4.7 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ให้
ความสําคัญกับการดู แลรั กษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่ วยงานของบริ ษัทฯ ตั้งอยู่
และเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ เช่ น เดี ยวกัน ที่จ ะยึด มั่น ปฏิบั ติต นเป็ นพลเมือ งที่ดี ปฏิบั ติต าม
กฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน มุ่งมั่นที่จะใช้ ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดาํ เนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
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เพื่อเสริมนโยบายข้ างต้ น บริษัทฯ จะดําเนินการคืนกําไรส่วนหนึ่งให้ แก่กจิ กรรมที่มีส่วน
สร้ างสรรค์สังคมอย่างสมํ่าเสมอ และจะดําเนินการปลูกฝังจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ ดาํ รงอยู่เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป
4.8 การรับข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุ รกิจ
บริ ษัทฯ ได้ กาํ หนดให้ ฝ่ายเลขานุ การของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้ าที่เป็ น
หน่ วยรับข้ อร้ องเรียนด้ านบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจ ซึ่งผู้มีส่วนได้ เสียองบริ ษัทฯ สามารถส่งข้ อ
ร้ องเรียนด้ านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้
ทางไปรษณีย์
หน่วยรับข้ อร้ องเรียนด้ านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ชั้น 26 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ราชเทวี กรุงเทพ 10400
ทางอีเมล์
complaint@banpupower.co.th
4.9 การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุ รกิจ
บริษัทมีนโยบายที่จะติดตามความก้ าวหน้ าของคู่มือจริยธรรมธุรกิจในระดับสากล และทําการ
ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็ นระยะๆ เพื่อให้ มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา
5. การดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนที่จะต้ องรั บทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้ อปฏิบัติตามที่กาํ หนดไว้ ในคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่ งครั ด มิใช่ การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้ างได้ ว่าไม่ทราบ
แนวปฏิบัตทิ ่กี าํ หนดขึ้นนี้
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้ องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการให้
พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ อย่างจริงจัง
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บทลงโทษ

0

ผู้ใดกระทําการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้ อปฏิบัติตามที่กาํ หนดไว้ ในคู่มือ จริยธรรม
ธุรกิจนี้และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริษัท ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย และต้ องรับผิดชอบชดใช้ ความ
เสียหายแก่บริษัท หรือผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว ตลอดจนอาจต้ องรับผิดในทาง
กฎหมายต่อไปด้ วย (ถ้ ามี) ทั้งนี้ บริษัทได้ กาํ หนดบทลงโทษสําหรับผู้ท่ไี ม่ปฏิบัติตามคู่มือ จริยธรรม
ธุรกิจจริยธรรมธุรกิจไว้ ดังนี้
1) ตักเตือนด้ วยวาจา
2) ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อักษร
3) หักค่าจ้ างหรือพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง
4) เลิกจ้ าง
บริษัทจะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้ กระทําขึ้น ประกอบกับประวัติ ความ
ประพฤติ และเจตนาของผู้กระทําผิดนั้น ซึ่งบริษัทอาจลงโทษตามข้ อหนึ่งข้ อใด หรือหลายข้ อใน
คราวเดียวกันโดยไม่จาํ เป็ นต้ องลงโทษเรียงตามลําดับที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
0
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