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สารจากประธานกรรมการ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอช คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทั ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิความซื่อสตัยสุ์จรติ เป็น
ธรรม โปร่งใส เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อให้
มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิในทุกประเทศทีเ่ขา้ด าเนินการส่งเสรมิหลกับรรษทัภบิาลขององค์กรอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้น
การด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม มีความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล (Environment 
Social and Governance : ESG) ดว้ยการบรหิารงานอย่างโปร่งใส ค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ก่อใหเ้กดิศกัยภาพในการ
แขง่ขนั และสามารถสรา้งผลตอบแทนไดใ้นระยะยาว ซึง่จะน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความยัง่ยนื   

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2565 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2565  ไดม้มีตอินุมตักิารปรบัปรุง “จรรยาบรรณ
ธุรกจิและแนวปฏบิตัิ (WHA Code of Conduct and Practices)” โดยมุ่งหมายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุก
คนในกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนักถึงหน้าที่และความรบัผดิชอบ และยึดถือปฏิบตัิตาม
แนวทางที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด อีกทัง้ได้จัดให้มีมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing) 
กระบวนการตดิตามและการจดัการใหม้กีารปฏบิตัติาม รวมทัง้ใหม้กีารทบทวนจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตัฉิบบันี้
อย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารสื่อสารจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตันิี้ เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีทุก
ฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งตระหนักถงึความส าคญัและสามารถน าไปปฏบิตัเิพื่อเป้าหมายร่วมกนัในการเป็นองค์กรทีโ่ปร่งใสเพื่อ
สรา้งความยัง่ยนืต่อไป 

 

 

 

                                                                                  _____________________________ 
                                                                นางสาวจรพีร  จารุกรสกุล 
                                                               ประธานกรรมการบรษิทั 
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ค านิยาม 

บริษทั หมายถงึ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

กลุ่มบริษทัดบับลิวเอชเอ หมายถงึ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รวมทัง้บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัมอี านาจควบคุมสัง่การและก าหนดนโยบาย  

กรรมการ หมายถงึ ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทั ดบับลวิเอช

เอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ผู้บริหาร หมายถงึ ผูจ้ดัการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการ

ลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผู้

ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย

ขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

พนักงาน หมายถงึ พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว พนักงานทดลองงาน พนักงานที่มี

การก าหนดระยะเวลาการจา้ง พนักงานสญัญาจา้งพเิศษ ตามระเบยีบขอ้บงัคบั

เกี่ยวกับการท างานและสภาพการจ้างของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ รวมทัง้

พนักงานทีไ่ดร้บัการว่าจา้งผ่านบรษิทัคู่สญัญา  

โฆษกผู้รบัมอบอ านาจ หมายถงึ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัอนุญาตจากประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสื่อสารขอ้มูลและ

สารสนเทศใดๆ ของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ แก่ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย รวมถงึ 

นักลงทุน นักวเิคราะห์ สถาบนัการเงนิ และสื่อมวลชน ทัง้นี้ การใหข้อ้มูลภายใน

ที่ยงัมไิด้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไป ซึ่งเป็นสาระส าคญัต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหุ้น หรอืการตดัสนิใจลงทุน จะต้องได้รบัความเห็นชอบจาก

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มบรษิทั ก่อนด าเนินการ 

บคุลากร หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ ผูร้่วมทุน และพนัธมติร

และตวัแทนทางธุรกจิ หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน และชุมชน  

การเปิดเผยข้อมูล หมายถงึ การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไข

เพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ด้

แกไ้ขเพิม่เตมิ) กฎ ประกาศ ระเบยีบ และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หมายถงึ การด าเนินกิจกรรมที่อาจมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของบุคคลที่

เกีย่วขอ้งเขา้มามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 

ข้อมูลภายใน หมายถงึ ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อ

วตัถุประสงค์ของบรษิทัอย่างเดยีว และไม่ไดม้ไีวใ้ชเ้พื่อส่วนบุคคล รวมถึงขอ้มลู

ซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชัว่คราว เช่น ข้อมูลทางการเงิน การจ่าย

การเงนิปันผล  การควบรวมกจิการ การจะไดม้าซึ่งสญัญาทางการคา้ทีส่ าคญั ที่

ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นตน้ 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานที่มมีาแต่ก าเนิด 

และความเสมอภาคทีจ่ะไม่ถูกเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สผีวิ 

ภาษา เผ่าพนัธุ ์หรอืสถานะอื่นใด 

ส านักงาน ก.ล.ต.  หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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1. แนวทางการด าเนินธรุกิจ 

จรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตัินี้ใชส้ าหรบับุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอทุกระดบัต าแหน่ง ไม่ว่า
บุคคลดงักล่าวจะไดล้งนามรบัทราบหรอืไม่ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอไดต้ระหนักถงึหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ใีนการประกอบธุรกจิ และชื่อเสยีงในดา้นความซื่อสตัย์สุจรติว่าเป็นสิง่ทีม่คี่าอย่างยิง่ต่อความส าเรจ็
ของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ อกีทัง้ยงัส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้า ผลก าไรทางธุรกจิ ชื่อเสยีง ความดงีาม
และความเชื่อมัน่ของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอโดยรวมอกีดว้ย นอกจากนี้ ยงัสนับสนุนให้บรษิทัร่วม กจิการ
ร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) รวมทัง้พันธมิตรและตัวแทนทางธุรกิจ ปฏิบัติตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ทีีเ่ป็นทีย่อมรบัในระกบัสากล รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตัฉิบบันี้ 
เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิร่วมกนัอย่างยัง่ยนื 

1.1  วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ 

 วิสยัทศัน์ (Vision) 

“เป็นผูน้ าธุรกจิในเอเชยีทางดา้นการพฒันาอาคารคลงัสนิคา้ ศูนย์กระจายสนิคา้ โรงงาน ( logistics facilities) 
ธุรกจินิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร สาธารณูปโภค พลงังาน และ การใหบ้รกิารระบบฐานขอ้มลูดจิทิลั ดว้ย
คุณภาพทีค่รอบคลุมการใหบ้รกิารในทุกระดบั ตัง้แต่ ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า” 

พนัธกิจ (Mission) 

(1) ตอบสนองความตอ้งการของคู่คา้หลกัทางธุรกจิ ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

(2) มุ่งเน้นกลยุทธ์ในเชงิรเิริม่สรา้งสรรค์และมปีระสทิธภิาพทางดา้นธุรกจิ การเงนิ คุณภาพการบรกิาร 
ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม ชุมชน และหลกัธรรมาภบิาล  

(3) สรา้งความสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนืกบัพนัธมติรทางธุรกจิ  

(4) น าเสนอผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ดว้ยการประยุกต์ใชอ้งค์ความรูแ้ละความช านาญใน
ธุรกจิ เพื่อบรรลุเป้าหมายอนัเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย (Win-Win Solution) 

(5) รกัษาวนิัยทางการเงนิ เพื่อสรา้งผลตอบแทนสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

(6) พฒันาการใหบ้รกิารทางดา้นคลงัสนิคา้ ศูนย์กระจายสนิคา้ และโรงงาน (Logistics Facilities) นิคม
อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลงังาน และอสงัหารมิทรพัย ์ในระดบัมาตรฐานสากล  

(7) น าเสนอการบรกิารที่แตกต่างจากคู่แข่งในด้านการบรหิารคลงัขอ้มูลดจิทิลั  (Data Center) ที่ครบ
วงจร ทัง้ดา้นการวางระบบฐานขอ้มลูและบรกิารเสรมิต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้  

(8) พัฒนาทีมงานที่มีทักษะและความช านาญ  ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กร (Core 
Competency)  
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1.2  ค่านิยมองคก์รของกลุ่มบริษทัดบับลิวเอชเอ 

ADVANCED “ก้าวล า้กว่าใคร”  

รเิริม่และไม่หยุดนิ่งในการท างานเชงิรุกและมุ่งมัน่ปรบัเปลี่ยนเพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้และเพิม่ความ
กา้วล ้าในอุตสาหกรรม 

CHAMPION “ท่ีหน่ึงในใจ”  

มุ่งมัน่ด าเนินการเพื่อสรา้งผลลพัธ์และความส าเรจ็ระยะยาว และมจีติส านึกความเป็นผูป้ระกอบการดว้ย
การพฒันาผลลพัธท์ีส่งูขึน้ และมองหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

RESOURCEFUL “รอบรู้สมองไว” 

มุ่งมัน่ในการให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ และปฏิบัติได้จริงในฐานะที่ปรึกษา เพื่ อ
เสรมิสรา้งการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลกบัลูกคา้ 

PARTNERSHIP “รู้ใจเป็นคู่คิด”  

สร้างเสรมิและรกัษาความสมัพนัธ์และความไว้วางใจในฐานะหุน้ส่วนทางธุรกิจแก่ลูกคา้ ทัง้ภายในและ
ภายนอกเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

INTEGRITY “สุจริตรกัษาเกียรติ” 

ปลูกฝังความไวว้างใจและความเชื่อมัน่ของลูกคา้ดว้ยวฒันธรรมการท างานทีโ่ปร่งใส  ยดึมัน่ค ามัน่สญัญา
จรยิธรรม และรบัผดิชอบต่อสงัคม 

1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ของบรษิทั คอื การท าธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมายและต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ รวมทัง้
เคารพในสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ดงันี้  

(1) ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างเคร่งครดั 

(2) ปฏบิตัติามนโยบาย “จรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตั”ิ นี้ รวมทัง้ ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม และ
 ประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่และประเทศทีเ่ขา้ด าเนินธุรกจิ  

(3) มุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยสุ์จรติ และเป็นธรรม  

(4) ยดึมัน่ในการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีโดยปลูกฝังใหพ้นักงานมจีติส านึกทีด่ ี 

(5) ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็น
ธรรม ต่อสงัคม และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั  

(6) ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ และรกัษาประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและสงัคม  

(7) สรา้งระบบงานทีเ่ขม้แขง็ เพื่อป้องกนัการทุจรติและคอรร์ปัชนั ผ่านระบบการตรวจสอบภายใน  
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(8) ก าหนดให ้บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ มส่ีวนร่วมในการต่อตา้นการทุจรติและคอร์รปัชนั 
รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิผล และส่งเสริม
คุณภาพชวีติในการท างาน  

(9) เปิดโอกาสใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีไดม้ชี่องทางในการรอ้งเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็ รวมทัง้มมีาตรการ
ในการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแสดว้ย  

2. แนวทางปฏิบติัตามจรรยาบรรณธรุกิจ 

2.1 จรรยาบรรณของบริษทั 

บุคลากรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ ต้องปฏิบตัิตนให้ถูกต้องตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่
ต่างๆ ของบรษิทั และของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กล่าวคอื 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือ
หนังสอืเวยีนของบรษิทั ซึง่ประกาศใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอทราบอย่างเคร่งครดั 

(2) ต้องปฏิบตัิงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์       
ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ชื่อเสยีง และทรพัยส์นิของบรษิทั โดยเรว็  

(3) ตอ้งสุภาพ ใหเ้กยีรต ิและใหค้วามนับถอืต่อผูร้่วมงาน 

(4) ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความตัง้ใจ วริยิะอุตสาหะ รกัษาระเบยีบแบบแผน และธรรมาภบิาลของบรษิทั 
เพื่อเป็นแบบอย่างอนัดีให้แก่พนักงานทัว่ไป และเพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และด าเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามครรลองคลองธรรม 

(5) ตอ้งรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์และความลบัของบรษิทั ของลูกคา้ หรอืทีเ่กีย่วกบักจิการใดๆ กบับรษิทั 
ไม่พงึเปิดเผยโดยเคร่งครดั การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ อนัเกี่ยวกบัธุรกจิการเงนิและตวับุคคลของ
บรษิทั จะตอ้งกระท าตามแนวทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมตามทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ และตอ้งกระท าดว้ย
ความรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอช
เอ และภายหลงัจากพน้สภาพการเป็นบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ บุคลากรของกลุ่มบรษิทั
ดบับลิวเอชเอ ทุกคนจะรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบัดงักล่าวข้างต้นไว้เป็นความลบั หากมีการ
เปิดเผยหรอืส่งใหแ้ก่ผูอ้ื่น หรอืใชข้อ้มูลดงักล่าวในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบตัหิน้าที่ให้แก่
บริษัท บุคลากรของกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่
บรษิทั ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทุกประการ 

(6) ตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทั โดยมใิหเ้สยีหายหรอืสญูหายไม่ว่าจากบุคคล
หรอืจากภยัพบิตัใิดๆ เท่าทีส่ามารถจะท าไดอ้ย่างเตม็ที ่รวมทัง้ไม่น าสิง่ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอื
ทรพัย์สนิของบรษิัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ที่ไม่ได้เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
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(7) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอจะบรหิารงาน โดยยดึมัน่ในคุณธรรม และจรยิธรรม รวมทัง้
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในทุกระดับของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแล และจัดการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

(8) หวัหน้างานและผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทีเ่กี่ยวขอ้งของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ จะต้องปกครอง
ดแูลผูซ้ึง่อยู่ใตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ดิ มคีวามยุตธิรรม โดยไม่มอีคต ิ

(9) ผู้บรหิารและพนักงานของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ต้องพร้อมที่จะท างานเป็นทมีและรบัฟังความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 

(10) ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ ต้องปฏิบตัิตาม ตลอดจนสนับสนุน และควบคุม
ก ากบัพนักงานใตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ วนิัย และขอ้ก าหนดของบรษิทั ในการใชร้ะบบ
คอมพวิเตอร ์ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรข์องบรษิทั อย่างเคร่งครดั เพื่อใหก้าร
ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรข์องบรษิทั เป็นไปตามกฎหมายคอมพวิเตอร์ กฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมาย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

2.2 ข้อไมพ่ึงปฏิบติั 

บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ พงึงดเวน้กระท าการ หรอืประพฤตติน ไปในทางทีจ่ะน าไปสู่ความเสื่อม
เสยีของบรษิทัและของตนเอง กล่าวคอื 

(1) ใชเ้วลาท างานของบรษิทั ไปท ากจิกรรมอย่างอื่น หรอืใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั 

(2) ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่ว่าจะ
ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืผู้อื่น หรอืเป็นผู้ถือหุ้นที่มอี านาจครอบง าการจดัการ ซึ่งอาจเป็นผล
เสยีหายต่อบรษิทั ไม่ว่าโดยตรงหรอืออ้ม 

(3) ประพฤตตินไปในทางทีอ่าจท าใหเ้สื่อมเสยีต่อต าแหน่งหน้าที ่และเกยีรตคิุณของบรษิทั 

(4) แจง้หรอืใชข้อ้ความทีเ่ป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ต่อบรษิทั 

(5) ท างานดว้ยความประมาทเลนิเล่อ หรอืกระท าการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมต่อการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะ
เป็นบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ เพื่อใหง้านลุล่วงไปโดยถูกตอ้งและสุจรติ 

(6) ปกปิด หรอืบดิเบอืนความจริงเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง หรอืผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผล
เสยีหายต่อบรษิทั ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

(7) ผูบ้รหิารและพนักงานของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ จะไม่ขดัขวาง หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ขดัขวางการปฏบิตังิานโดยชอบของผูม้อี านาจหน้าที่ และ/หรอื ออกค าสัง่ใดๆ ให้พนักงานปฏบิตัิ
ในทางมชิอบหรอืผดิจรยิธรรม 

(8) ท าผดิกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั ตนเอง หรอืผูอ้ื่นโดยเจตนา 

(9) เปิดเผยค่าจ้าง หรือเงินเดือน อตัราการขึ้นเงินเดือนของตนเอง หรือของผู้อื่น ไม่ ว่าโดยเจตนา
หรอืไม่กต็าม 
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(10) เรยีกรบั หรอืยนิยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดจากลูกคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แขง่ หรอืบุคคลอื่นใด
ที่ท าธุรกิจกบับรษิทั หรอืการเลี้ยงรบัรอง ซึ่งพสิูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวญั
ตามประเพณีนิยม หรอืการเลี้ยงรบัรองทางธุรกิจตามปกติ หรอืค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิธุรกิจอนั
น ามาซึง่ชื่อเสยีงทางการคา้ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิง่เหล่านัน้มมีูลค่า
เกนิกว่า 5,000 บาท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัตัง้แต่ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี

(11) ให้สนิบนไม่ว่าโดยตรงหรอืผ่านบุคคลทีส่าม และ/หรอืใชอ้ิทธพิลอย่างไม่ถูกต้องต่อตวัแทนของรฐั 
ลูกคา้ หรอืคู่คา้ อนัเป็นการขดัแยง้ต่อนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัของบรษิทั 

(12) เล่นหรอืมส่ีวนร่วมในการเล่นพนันในบรษิทั 

(13) กระท าการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข หรือบันทึกด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เ พื่อ
เปลี่ยนแปลง หรอืบดิเบอืนผลการด าเนินงาน และการบนัทกึบญัชใีห้ผดิไปจากความเป็นจรงิโดย
เจตนา  

(14) ช าระเงนิ หรอืจดัการทางธุรกจิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการทุจรติคอรร์ปัชนั 

(15) เป็นบุคคลทีม่หีนี้สนิลน้พน้จนส่งผลเสยีต่อการท างานใหแ้ก่บรษิทั 

(16) ไม่รกัษาขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทั หรอืที่บรษิัทได้มาจากการปฏิบตัหิน้าที่ใน
ฐานะทีเ่ป็นบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ  

(17) ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

(18) กระท าการใดๆ โดยอาศยัการปฏิบตัิหน้าที่ให้กบับรษิัท เพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 
หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

(19) ใหห้น่วยงานทีไ่ม่ใช่สายจดัซื้อขอการสนับสนุนจากผูค้า้หรอืคู่คา้ (หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขอการ
สนับสนุนดงักล่าวเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ให้หน่วยงานต่างๆ หารอืกบัหน่วยงานสายจดัซื้อเพื่อ
เป็นผู้ร ับผิดชอบด าเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่วมทางตลาด ให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็น
ผูร้บัผดิชอบ) 

(20) กระท าการอนัเป็นการละเลย หรอืเอื้ออ านวยแก่บุคคลใดๆ ที่จะเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ หรอื
เขา้ถงึ หรอืรบกวน ระบบคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอรข์องบรษิทั โดย
มชิอบ หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั หรอืจงใจ สนับสนุน ยนิยอมใหเ้กดิขึน้ หรอืมอียู่ซึ่งการ
กระท าผดิของผูใ้หบ้รกิาร ตามกฎหมายคอมพวิเตอร์ หรอืกฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมาย อื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

2.3  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทให้ความส าคญัต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเป็นส าคญั ดงันัน้ จงึใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนัรายการทีอ่าจเป็นความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหว่างกนั ดงัต่อไปนี้ 
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 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(1) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอต้องปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตัิ ซึ่งถอืเป็น
เรื่องส าคญัทีต่อ้งยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั เพื่อเป็นทีเ่ชื่อถอืและไวว้างใจของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
และจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูความเขา้ใจใน การถอืปฏบิตัขิองพนักงานทัว่ทัง้บรษิทั  

(2) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอต้องแจง้ใหบ้รษิทั ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืรายการเกีย่วโยง
ในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

(3) กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกนั รายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั ตอ้งปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 แนวทางปฏิบติัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(1) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสุจรติโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั และหลกีเลี่ยงการด าเนินกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีผลต่อประโยชน์ส่วนตวัหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  เข้ามามี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจหรอืต่อการปฏบิตัหิน้าที ่และส่งผลกระทบต่อองค์กร  ซึ่งไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏบิตัไิวด้งันี้บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอต้องไม่ประกอบกจิการอนัมีสภาพเดยีวกนั และ
เป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูอ้ื่น หรอื
เขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืเป็นผู้ถือหุ้นที่มอี านาจครอบง าการจดัการ หรอืกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท และบรษิัทย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์
ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น  

(2) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ต้องไม่ใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าที ่เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตวั
หรอืแก่บุคคลอื่นใด  

(3) บุคลากรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ ต้องไม่เรยีก ไม่รบั ทรพัย์สนิ ของขวญั สิง่ตอบแทน หรอื
ประโยชน์อื่นใดจากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิเพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อจะใหม้ี
การกระท าหรอืละเวน้การกระท าใดทีไ่ม่ถูกต้อง หรอืแลกเปลี่ยนกบัประโยชน์ หรอืสทิธพิเิศษจาก
กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ รวมทัง้ พงึหลกีเลีย่งการรบัหรอืใหข้องขวญั หรอืเลีย้ง หรือรบัเลีย้งอาหาร
หรอืความบนัเทงิต่าง ๆ กรณีมคีวามจ าเป็นอนัไม่อาจหลกีเลีย่งได ้พงึใชว้จิารณญาณอย่างเหมาะสม 
โดยค านึงถึงจารตีประเพณี กฎหมาย หลกัเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้ ตามนโยบายและ
แนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

(4) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ตอ้งหลกีเลีย่งการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง และผูท้ี่
เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จ าเป็นต้องเข้าท า
รายการเช่นว่านัน้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่
เกีย่วขอ้งในรายการดงักล่าว และจะตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาอนุมตัใินรายการนัน้ ๆ 
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(5) ในกรณีที่บุคลากรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ หรอืบุคคลในครอบครวั เขา้ไปมส่ีวนร่วมหรอืเป็น      
ผู้ถือหุ้นในกจิการทีแ่ข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัท หรอืกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั จะตอ้งรายงานใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(6) ในกรณีที่บุคลากรของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปเป็นกรรมการ 
หุน้ส่วน หรอืทีป่รกึษาในบรษิทั หรอืองคก์รทางธุรกจิอื่น ๆ การไปด ารงต าแหน่งนัน้จะต้องไม่ขดัต่อ
ประโยชน์ของบรษิทั และการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรงในบรษิทั  

(7) ในกรณีทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  จะต้อง
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ  อย่าง
เคร่งครดั  

(8) การรายงานการมส่ีวนไดเ้สยี 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ต้องจดัท าและรายงานการมส่ีวนได้เสยี ของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของตน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการก ากบัดแูลดา้นการมส่ีวนไดเ้สยี
เป็นประจ าทุกปี และตอ้งจดัท าแบบรายงานดงักล่าวเมื่อมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

กรรมการของบรษิทั มหีน้าทีร่ายงานการมส่ีวนไดเ้สยี อย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการที่มส่ีวนได้เสยี
อย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอิสระ 
งดเวน้จากการมส่ีวนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

(9) การรายงานการการถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลง 

กรรมการ และผู้บรหิาร ของบรษิทั มหีน้าที่รายงานการถือหลกัทรพัย์ และ/หรอื การเปลี่ยนแปลง
การถือหลกัทรพัย์ที่ออกโดยบรษิัท ซึ่งเป็นของตนเอง และ/หรือ ของบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ตนเองตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ด้มี
การแก้ไขเพิม่เตมิ) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามรูปแบบทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เมื่อมกีารซื้อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (เว้นแต่เป็นการโอนหรือรบัโอนซึ่งกระท ากับผู้ร ับฝากหลักทรพัย์ 
(custodian) ทีถ่อืครองหลกัทรพัยแ์ทนบุคคลดงักล่าว) ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

- ภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์กรณีทีก่รรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทยงัไม่มรีายชื่อแสดงอยู่ในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ
ส านักงาน ก.ล.ต.  

- ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ กรณีทีก่รรมการและ
ผูบ้รหิารทีม่รีายชื่อแสดงในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ 

และใหแ้จ้งต่อเลขานุการบรษิัท เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์
ดงักล่าว เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณารบัทราบต่อไป 
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อนึ่ง บริษัทมนีโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทพึงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
เลขานุการบรษิทั ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัการซื้อขายหุน้ของบรษิทั 
อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

2.4  การใช้ข้อมลูภายใน และการรกัษาความลบั 

บรษิัทตระหนักถงึความส าคญัของการใชข้อ้มูลภายใน ดงันัน้ บุคลากรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอจะต้อง
เกบ็รกัษาความลบัและขอ้มลูภายในของบรษิทัอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอ้มลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรอืขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหรอืราคาหุน้  

 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) บุคลากรของกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ จะต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการท างานในการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตวั และในเรื่องการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั 

(2) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ จะต้องไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อ
ขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มลูแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ของบรษิทั 

(3) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ จะต้องไม่เปิดเผยความลบัทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัดบับลวิ
เอชเอต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แขง่ แมพ้น้สภาพการเป็นบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอช
เอแลว้กต็าม 

(4) บรษิัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซึ่ง
บทลงโทษอาจเป็นการตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจา้ง หรอืให้
ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้ซึ่งการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท า
และความรา้ยแรงของความผดินัน้ ๆ 

 แนวทางปฏิบติัการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) หา้มมใิหใ้ชโ้อกาสจากการเป็นบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ น าขอ้มูลภายในทีส่ าคญัไปใช้
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของ บริษัท ต่อ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แขง่ขนั แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ
บุคลากรของกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอจะต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการท างานในการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตวั และในเรื่องการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั 

(2) หา้มมใิหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอน าขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองในการ
ซื้อขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มลูแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ของบรษิทั 

(3) หา้มมใิหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ ใช้ เปิดเผย หรอืให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืใช้
ขอ้มลูภายในทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อกระท าการใด ๆ  ทีไ่ม่เป็นธรรม เกีย่วกบัการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทั  
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(4) ห้ามมใิหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะ
เผยแพร่งบการเงนิ หรอืเผยแพร่เกี่ยวกบัฐานะการเงนิ และสถานะของบรษิัท จนกว่าบรษิัทจะได้
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ระงบัการ
ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนั ลวงหน้าก่อน
การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูล
ใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

(5) บริษัทได้ก าหนดช่วงเวลา Silent Period เป็นเวลา 14 วนัก่อนที่บริษัทจะประกาศงบการเงินต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน รวมถึงโฆษกผูร้บั
มอบอ านาจของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ที่ไดร้บัทราบขอ้มูลเกีย่วกบังบการเงนิทีเ่ป็นขอ้มูลภายใน
อนัมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยแ์ละยงัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป จะ
ไม่รบันัดเพื่อให้ขอ้มูล หรือตอบขอ้ซักถามใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังบการเงนิ หรือการคาดการณ์ผล
ประกอบการของบรษิทั โดยให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัใินการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจด
ทะเบยีน ยกเวน้กรณีตอบขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูทีบ่รษิทั ไดม้กีารเปิดเผยแลว้ หรอืชีแ้จงเหตุการณ์
ทีม่ผีลต่อราคาหุน้ของบรษิทั  

กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอใหค้วามส าคญัและยดึหลกัการเปิดเผยิขอ้มูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพยีงพอ สม ่าเสมอ และทนัต่อเหตุการณ์ ดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 
จงึได้ก าหนก “นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ( Information Disclosure Policy)” เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏบิตัสิ าหรบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศส าหรบับุคลาการของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ และโฆษกผูร้บั
มอบอ านาจ (Spokesperson) 

โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศ (Information Disclosure Policy) ซึง่
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

2.5  การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั  

บรษิทัมุ่งหมายใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ มคีวามรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ตระหนักถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 
อกีทัง้สามารถน าแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั กระบวนการแจง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีน (Whistleblower) ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนไดก้ าหนดใหม้กีารตดิตาม
และทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  

 นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติและคอร์รปัชนัไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้ แนว
ปฏบิตัเิพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั อาท ิ 

- แนวปฏบิตักิารรบัหรอืใหข้องขวญั   
- แนวปฏบิตักิารบรจิาคเพื่อการกุศล การให ้และ/หรอื รบัการสนับสนุน    
- แนวปฏบิตักิารเลีย้งรบัรอง   
- แนวปฏบิตักิารใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง   
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- แนวปฏบิตักิารจดัซื้อจดัจา้ง   
- แนวปฏบิตัใินการจา้งพนักงานรฐั   

โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก นโยบายและแนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติและคอร์รปัชนั ซึง่เปิดเผยไว้
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

2.6  การปกป้องและดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษทั  

บรษิัท ส่งเสรมิให้บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอใชท้รพัย์สนิของบรษิัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ส่งเสริมให้ช่วยกันระมดัระวงัและป้องกันทรพัย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหาย รวมทัง้ไม่น า
สิง่ของอื่นใด ไม่ว่าอุปกรณ์หรอืทรพัยส์นิของบรษิทั ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน หรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นทีไ่มไ่ด้
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั   

 แนวทางปฏิบติัการปกป้องและดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษทั  

(1) ใชท้รพัยส์นิของบรษิทั อย่างประหยดั และใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่ 

(2) ดแูลรกัษาและปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั ไม่ใหเ้สยีหายหรอืสญูหาย  

(3) ไม่น าสิง่ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอืทรพัยส์นิของบรษิทั ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั  

2.7  การจดัท าและเกบ็รกัษาข้อมลู  

บรษิทัก าหนดใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอใหค้วามส าคญักบัการจดัการขอ้มลูภายในองค์กร โดย
การจดัท าและรายงานขอ้มลูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน หรอืกฎหมายทีก่ าหนด ส่วนการเกบ็รกัษาขอ้มลูจะตอ้ง
ด าเนินการใหอ้ยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั และสามารถน ามาใชอ้า้งองิได ้ 

 แนวทางปฏิบติัการจดัท าและเกบ็รกัษาข้อมูล 

(1) จะตอ้งจดัท าและรายงานเอกสารต่างๆ ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเป็นไปตามมาตรฐาน หรอื
กฎหมายทีก่ าหนด  

(2) ห้ามกระท าการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข หรือบันทึกด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท เช่น การบิดเบือนผลการด าเนินงาน การ
บนัทกึบญัชใีหผ้ดิไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา เป็นตน้  

(3) เกบ็รกัษาขอ้มลูตามก าหนดเวลา ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.8  ทรพัยสิ์นทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์

บรษิัทมนีโยบายชดัเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา รวมทัง้ก าหนดให้
บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างถูกต้อง และมคีวามปลอดภยัตาม
ระเบยีบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทั  
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แนวทางปฏิบติัต่อการใช้ทรพัย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการความมัน่คง

ปลอดภยัทางไซเบอร ์

(1) บุคลากรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ จะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา     
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการค้า และทรพัย์สนิ
ปัญญาดา้นอื่นทีก่ฎหมายก าหนด  

(2) บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ต้องปฏบิตังิาน โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิ ์
ถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ เพื่อป้องกนัการใชซ้อฟแวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์ 

(3) บุคลากรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ ต้องปฏิบตัิตามประกาศ ระเบยีบ และขอ้ก าหนดของกลุ่ม
บรษิทัดบับลวิเอชเอ ในการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์
ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั เพื่อใหก้ารใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรข์องกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประท าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์กฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร ์กฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีง
และภาพลกัษณ์ของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ  

(4) ห้ามกระท าการอนัเป็นการละเลย หรอืเอื้ออ านวยแก่บุคคลใดๆ ที่จะเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ 
หรอืเขา้ถงึ หรอืรบกวน ระบบคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลจราจรคอมพวิเตอรข์องบรษิทั 
โดยมชิอบ หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั หรอืจงใจ สนับสนุน ยนิยอมใหเ้กดิขึน้ หรอืมอียู่ซึ่ง
การกระท าผดิของผูใ้หบ้รกิาร ตามกฎหมายคอมพวิเตอร์ หรอืกฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมายอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(5) บรษิทัใชร้ะบบรหสัผ่านในการเขา้ใชง้านสารสนเทศโดยก าหนดอายุของรหสั เพื่อลดความเสีย่งใน
การถูกขโมยรหสัผ่าน และปกป้องตวัตนเพื่อใหป้ลอดภยัทางภยัไซเบอร ์

โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก นโยบายการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และสารสนเทศ ซึง่เปิดเผยไว้
บน เวบ็ไซตข์องบรษิทั  

2.9  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบติัด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน  

 นโยบายการปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบติัด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน  

กลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ ตระหนักและยดึมัน่ในการเคารพสทิธมินุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
ด้วยความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ เสรภีาพ และความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัของบุคคล
โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ จงึได้ประกาศใชน้โยบายสทิธมินุษยชน เพื่อให้มัน่ใจว่ากลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ มกีาร
ด าเนินงานอย่างรบัผดิชอบ ปฏบิตัติามกฎหมายและน าหลกัสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ ปฏญิญาสากล
ว่าด้วยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights; UDHR)  ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact หรือ UNGC) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGP)  รวมถึง
หลกัการและสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor 
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Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) มาเป็นแนวปฏิบตัิด้านการ
บรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชนเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้สนับสนุนใหเ้กดิการจ้าง
งานแก่ผู้พกิาร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาสทางสงัคม ที่สอดคล้องกบับรบิทขององค์กร ตลอดจนมส่ีวน
ร่วมในการบรหิารจดัการผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีอ่าจเกดิขึน้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั  

บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ต้องปฏบิตัติามนโยบายสทิธมินุษยชน และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้น
การเลอืกปฏบิตัแิละการต่อตา้นการคุกคามอย่างเคร่งครดั  

ทัง้นี้ ขอบเขตของนโยบายสทิธมินุษยชนครอบคลุมการด าเนินงานทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วม พนัธมติรและตวัแทนทางธุรกจิ กจิการร่วมคา้ คู่คา้และคู่สญัญาทางธุรกจิ 

การไม่เลือกปฏิบติัด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน  

กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ มนีโยบายและแนวปฏบิตัทิีจ่ะไมก่ระท าการหรอืสนับสนุนใหม้กีารเลอืกปฏบิตัใินการ
จ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการท างาน การให้สวสัดกิาร โอกาสได้รบัการฝึกอบรมและพฒันา 
การพจิารณาเลื่อนขัน้ หรอืต าแหน่งหน้าที ่การเลกิจา้งหรอืการเกษียณอายุการท างาน และจะไม่แทรกแซง 
ขัดขวาง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของลูกจ้าง อัน
เนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สญัชาติ ถิ่นก าเนิด สีผิว ศาสนา ภาษา อายุ เพศ 
สถานภาพการสมรส ทศันคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็น
กรรมการลูกจา้ง ความนิยมในพรรคการเมอืง หรอืแนวคดิส่วนบุคคลอื่นๆ 

โปรดศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจาก นโยบายการปฏบิตัดิา้นแรงงานและสทิธมินุษยชน ซึง่เปิดเผยไวบ้น เวบ็ไซต์
ของบรษิทั  

2.10  การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทัยงัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

(1) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิัท ตระหนักว่า พนักงานเป็นทรพัยากรที่มคี่าไม่ว่าจะท างานอยู่ในส่วนใดและเป็นปัจจยัแห่ง
ความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทั ทีม่คีุณค่ายิง่ จงึเป็นนโยบายของบรษิทั ทีจ่ะใหก้าร
ปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการ
พฒันาศกัยภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว ซึง่บรษิทั ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้  

(1.1) ปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

(1.2) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีพนักงาน 
และใหค้วามส าคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนักงาน 

(1.3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
พนักงาน และมสุีขอนามยัในสถานทีท่ างาน 
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(1.4) การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติ
ใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้ 

(1.5) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน โดยส่งเสรมิให้
พนักงานได้รบัการอบรม สมัมนา ทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั และให้โอกาสอย่าง
ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการ
ปฏบิตังิานอย่างมอือาชพี ตลอดจนจดัใหม้กีารตัง้งบประมาณในฝึกอบรมประจ าปีในด้าน
ต่างๆ ใหแ้ก่พนักงาน เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัการพฒันาจนมคีวามเชีย่วชาญ ความช านาญ 
และความสามารถในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(1.6) รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนักงาน 

(1.7) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั 

(1.8) พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้จาก
ความรู้ความสามารถ คุณสมบตัิของพนักงาน และความเหมาะสมตามผลการปฏบิตังิาน 
การวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นรายบุคคลตามเกณฑ ์Balanced Scorecard การ
ส ารวจกบัตลาดแรงงานภายนอกทัง้ภายในธุรกิจเดียวกนัและธุรกิจอื่นๆ รวมถึงผลการ
ด าเนินธุรกจิจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปีของบรษิทั 

(2) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

บรษิทัระลกึอยู่เสมอว่าผูถ้อืหุน้ คอื เจา้ของกจิการ และบรษิทัมหีน้าทีส่รา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ในระยะยาว ซึง่บรษิทั ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้  

 (2.1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ตามหลกัการของ
วชิาชพี ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย 
เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 (2.2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัช ี
และรายงานอื่น ๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 (2.3) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ในดา้น
บวกและด้านลบ ซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มขีอ้มูลสนับสนุนและมีเหตุผล
เพยีงพอ 

 (2.4) หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใด ๆ ของบรษิทั ซึง่ยงัมไิด้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั 

(3) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกค้า 

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของลูกคา้ ซึง่บรษิทั ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 
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(3.1) บรกิารลูกคา้ดว้ยความสุภาพ  มคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มใหก้ารบรกิาร ต้อนรบัดว้ยความ
จริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และใส่ใจ ดูแลผู้ร ับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว  
ถูกตอ้ง และน่าเชื่อถอื 

(3.2) รกัษาความลบัของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งโดย    
มชิอบ 

(3.3) ให้ขอ้มูลข่าวสารทีถู่กต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกบั
บรกิารทีบ่รษิทั ใหก้บัลูกคา้ โดยไม่มกีารโฆษณาเกนิความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตใุหลู้กคา้เขา้ใจ
ผดิเกีย่วกบัคุณภาพ หรอืเงือ่นไขใดๆ ของบรกิารของบรษิทั 

(3.4) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัวธิกีารใหบ้รกิารของบรษิทั ให้มปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบั
ลูกคา้สงูสุด 

(4) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี 

บรษิทัมนีโยบายใหพ้นักงานปฏบิตัติ่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่
เอารดัเอาเปรยีบคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั พืน้ฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ซึ่งบรษิทั ไดก้ าหนด
แนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(4.1) ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี้ 

(4.2) กรณีทีม่ขีอ้มลูว่ามกีารเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติเกดิขึน้ ตอ้ง
เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรอื เจ้าหนี้ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและ
รวดเรว็ 

(4.3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหา 

(4.4) บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อเจา้หนี้เสมอืนคู่คา้ทีม่คีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิห้
สอดคล้องกบัขอ้ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาที่มอียู่กบัเจา้หนี้ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรอื
ขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท าใหเ้จา้หนี้เกดิความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัิ
ตามขอ้ผูกพนัในสญัญา บรษิทั จะแจง้เจา้หนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
ซึง่รวมถงึเงือ่นไขคา้ประกนั การบรหิารเงนิทุน และการผดินัดชาระหนี้ร่วมกนั  

(4.5) บรษิัทมนีโยบายและระเบยีบปฏิบตัิงานจดัซื้อจดัจ้าง ในการคดัเลอืกคู่ค้าหรอืผู้รบัเหมา 
โดยมีการประเมนิแบ่งตามประเภทผู้จ าหน่ายสินค้า และผู้รบัจ้าง/รบัเหมาตามระเบยีบ
ปฏบิตักิารประเมนิผูข้าย โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มคู่คา้หรอืผูร้บัเหมา
และน ามาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้  
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(4.6) บรษิทัมนีโยบายในการสนับสนุนธุรกจิทอ้งถิ่นโดยจะจดัซื้อจดัจา้งจากผูร้บัเหมาหรือผู้จดั
จ าหน่ายจากบรษิทั ในทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพ 

นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมัน่และให้ความส าคญัต่อการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ค านึงถึงการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอจงึไดจ้ดัท า
จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ส าหรบัคู่คา้ ทีส่อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ 

โปรดศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจาก จรรยาบรรณธุรกจิของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) ซึง่เปิดเผย
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

(5) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาค และซื่อสตัย์สุจรติ โดยปฏบิตัติ่อ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยความเป็นธรรม และไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แขง่
ทางการคา้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล ซึง่บรษิทั ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(5.1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

(5.2) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มสุ่จรติหรอืไม่เหมาะสม 

(5.3) ไม่ท าลายชื่อเสี่ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรอืกระท าการใดๆ 
โดยปราศจากความจรงิและไม่เป็นธรรม 

(5.4) บรษิทัไม่สนับสนุนการด าเนินธุรกจิทีเ่อื้อประโยชน์ต่อคู่แขง่ทางการคา้รายใดรายหนึ่ง และ
ต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกจิและมุ่งเน้นในการปฏบิตัติามกฎหมาย
การป้องกนัการผกูขาด หรอืกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 

 (6) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อสงัคมและชมุชน 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยยดึมัน่การ
ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น  พรอ้มทัง้
มส่ีวนร่วมในอนัทีจ่ะส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ี่บรษิทั ตัง้อยู่
ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม กับการเติบโตของบริษัท และมีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสงัคม ชุมชน และบรเิวณใกล้เคยีงทัง้ในด้านการศึกษา การดูแลรกัษาความ
ปลอดภยั และอื่นๆ 

(7) นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

บรษิทั ตระหนักถงึความส าคญัของการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  รวมทัง้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัท ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มต่าง ๆ จงึไดก้ าหนดนโนบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มไวด้งันี้ 
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(7.1) ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อมอย่าง
เคร่งครดั โดยค านึงถงึผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมอิากาศ 

(7.2) สร้างวฒันธรรมองค์กรและปลุกจิตส านึกให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ เกิด
ความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(7.3) ส่งเสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 

(7.4) ส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มมีาตรการ
บ าบัดและ ฟ้ืนฟู  ก า รทดแทน  การ เ ฝ้ า ร ะวังดู แล  และ ป้ อ งกันผลกระทบต่ อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

(7.5) พฒันานวตักรรมทีส่นับสนุนการด าเนินธุรกจิเพื่อลดการใชท้รพัยากรทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  

โปรดศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจาก นโยบายการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม อนุรกัษ์พลงังาน และความ
หลากหลายทางชวีภาพ ซึง่เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

(8) นโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัภาครฐั 

บรษิทัก าหนดใหก้ารท าธุรกรรมกบัหน่วยงานภาครฐัจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัิ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่งครดั และต้องไม่กระท าการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานใน
หน่วยงานราชการมกีารด าเนินการทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

โปรดศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจาก นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (Stakeholder Engagement Policy) 
ซึง่เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

2.11 การดแูลความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน 

บรษิทัก าหนดนโยบายสนับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสุีขอนามยัในสถานทีท่ างานที่ดี 
บรษิทั มุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัิเหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติ
สานึกดา้นความปลอดภยั อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิใหพ้นักงานมสุีขภาพอนามยัที่ดี 
รวมถงึดูแลสถานทีท่ างานใหถู้กสุขลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ ซึ่งบรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างาน ดงันี้ 

ปฏบิตักิฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่เกีย่วขอ้ง 

(1) ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ อนัตราย และความเจบ็ป่วยจากการท างานของพนักงานจากการด าเนิน
กจิการของบรษิทั 

(2) ลดการเกดิอุบตัเิหตุ อนัตราย และความเจบ็ป่วยจากการท างานของพนักงาน 

(3) ปรบัปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานของ
บรษิทั อย่างต่อเนื่อง 
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2.12 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันัน้ เพื่อใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้บัความคุม้ครองและสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินกจิการอย่างทีถู่กตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  บรษิทัจงึไดก้ าหนดให้
มนีโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอถอืปฏบิตัแิละใชเ้ป็นกรอบใน
การปฏิบตัิงานตามหน้าที่ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว และสทิธิ
ความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล จะไดร้บัการคุม้ครองตามทีก่ฎหมายก าหนด 

โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ซึง่เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

2.13  กิจกรรมทางการเมือง 

กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอด าเนินธุรกจิโดยมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืงในทุกประเทศที่เขา้ด าเนินกิจการ 
และไม่มแีนวปฏบิตัิหรอืนโยบายในการให้การสนับสนุนหรอืความช่วยเหลอืทางการเมอืง ไม่ว่าทางการเงนิ 
หรอืทรพัยส์นิ แก่พรรคการเมอืง กลุ่มการเมอืง นักการเมอืง และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงใด ๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม และจะไม่ด าเนินกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจท าใหส้ญูเสยีความเป็นกลางทางการเมอืง และ/หรอื 
ไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมดงักล่าว 

กลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ เคารพในสทิธิและเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นและใช้สทิธทิางการเมอืงของ
บุคลากร ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมาย อย่างไรกด็ ีบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ จะตอ้งไม่แอบอ้าง
ความเป็นบุคลากรของกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ หรือน าทรพัย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัท
ดบับลวิเอชเอ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิกรรมทางการเมอืงใด ๆ และหากเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืแสดง
ความคดิเห็นทางการเมอืง จะต้องพงึระมดัระวงัและหลกีเลี่ยงการด าเนินการที่อาจท าให้เกิดความเขา้ใจว่า  
กลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใดพรรคหนึ่ง  อนัอาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ  

2.14 การป้องกนัการฟอกเงิน 

บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัการฟอกเงนิและการป้องกนัการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การรา้ย ต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ในทุกประเทศทีเ่ขา้ด าเนินกจิการ และจะป้องกนั
ตน มใิหต้กเป็นเครื่องมอืของกระบวนการฟอกเงนิ หรอืสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย โดยจะใชค้วาม
ระมดัระวงัในการคดัเลือกคู่ค้า และตรวจสอบประวตัิของคู่ค้าอย่างรอบคอบ  ไม่รบัโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรพัยส์นิ หรอืสนับสนุนใหม้กีารรบั โอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยส์นิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าาความผดิ 
เพื่ออ าพรางแหล่งที่มาของทรพัย์สนิที่ได้มาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึง จดัให้มกีารบนัทกึรายการและ
ขอ้เทจ็จรงิทางการเงนิ หรอืทรพัยส์นิต่างๆ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด  
ตลอดจน ให้ความส าคญัต่อการสอดส่อง ดูแล และใหเ้บาะแสแก่เจา้หน้าที ่หากมกีารกระท าทีไ่ม่เป็นไปตาม
กฎหมายดงักล่าว   



24 
 

2.15 การแข่งขนัทางการค้าและป้องกนัการผกูขาด 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ และ/หรอื กฎหมายป้องกนัการ
ผูกขาดในทุกประเทศทีเ่ขา้ด าเนินการ ค านึงถงึจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตาม
กรอบของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  เคารพหลกัการแขง่ขนัอย่างเสร ีและไม่แสวงหาโอกาสทีม่ชิอบทางธุรกจิในการ
ท าลายกลไกการแขง่ขนัและกลไกตลาด  

2.16 มาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

กรณีที่พบเห็นพฤติกรรมหรอืเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการกระท าผดิ สามารถแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
ตามกระบวนการและผ่านช่องทาง “การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน” ทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

(1)  กระบวนการและขัน้ตอนการด าเนินการเมื่อได้รบัแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 

(2) ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

พนักงานและผู้มส่ีวนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรียน รวมถึงขอ้เสนอแนะที่เกี่ยวกบั
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตัินี้  เพื่อน าไปสู่ (1) การพฒันา/ฝึกอบรม (2) 
แกไ้ข/ปรบัปรุงดา้นบรหิารจดัการ (3) ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง ดงันี้ 

  เวบ็ไซต์บริษทั 

https://www.wha-group.com/th/corporate-governance/corporate-
governance?form=whistle_blowing#contact 

https://www.wha-group.com/th/corporate-governance/corporate-governance?form=whistle_blowing#contact
https://www.wha-group.com/th/corporate-governance/corporate-governance?form=whistle_blowing#contact
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  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ 

  ส่งถงึ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   ceo_office@wha-group.com  
  ส่งถงึ คณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ  auditcommittee@wha-group.com 

  กล่องรบัความคิดเหน็    ส่งถงึ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล  

(3) มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ได้ก าหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
รวมถงึการเกบ็ขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีนเป็นความลบัและจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะผูร้บัผดิชอบโดยตรง
เท่านัน้ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืก่อใหเ้กดิผลในทางลบต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูใ้หข้อ้มลู เพื่อ
สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มลู และจะด าเนินการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้ห้
ขอ้มลูอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจะเกบ็รายชื่อผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มลู รวมทัง้รายงานการ
แจง้เบาะแสและการคน้หาขอ้เทจ็จรงิไวเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่
เป็นการเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ค าสัง่ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้พนักงานตาม
กฎหมาย หรอืค าสัง่ศาล 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งที่ได้รบัทราบขอ้มูล มหีน้าที่ต้องรกัษาขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบัและไม่เปิดเผย 
ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ค าสัง่ของหน่วยงานทาง
ปกครองหรอืเจา้พนักงานตามกฎหมาย หรอืค าสัง่ศาล หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูลออกเปิดเผย 
บรษิทัจะด าเนินการตามระเบยีบขอ้บงัคบั และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

3. การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 

3.1  บุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีต่อ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัิ
ตามนโยบายและแนวทางปฏบิตันิี้อย่างเคร่งครดั โดยมใิช่การปฏบิตัดิว้ยความสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งว่า
ไม่ทราบถงึความมอียู่ของนโยบายนี้ หวัหน้างานและผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบัจะตอ้งดูแล
รบัผดิชอบ และถอืเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะด าเนินการใหพ้นักงานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตันิี้อย่างจรงิจงั  

3.2 หากขอ้สงสยัเกี่ยวกบัจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏบิตันิี้ หรอืประสบปัญหาในการตดัสนิใจ หรอืมไิด้มกีาร
ก าหนดไวอ้ย่างชดัแจง้ กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอสนับสนุนใหม้กีารสอบถาม ทัง้นี้ ในเบื้องต้น ขอใหบุ้คลากร
ใชดุ้ลพนิิจของตนโดยการตัง้ค าถามเกีย่วกบัการกระท านัน้กบัตนเอง ดงันี้ 

- การกระท านัน้อาจขดัต่อกฎหมาย หรอืไม่ 
- การกระท านัน้อาจขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบั นโยบาย และ/หรือ วฒันธรรมองค์กรของกลุ่มบรษิัท

ดบับลวิเอชเอหรอืไม่ 
- การกระท านัน้เป็นทีย่อมรบัและสามารถเปิดเผยต่อสงัคมได ้หรอืไม่ 
- การกระท านัน้อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสยีชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ

หรอืไม่ 
- การกระท านัน้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอหรอืไม่ 
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หรือหากยังมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาค าตอบด้วยตนเองได้ ให้สอบถามหัวหน้างานและผู้บงัคับบญัชา
ตามล าดบัขัน้โดยตรง ซึง่มหีน้าทีใ่หค้ าแนะน าในขัน้ตน้ 

3.3 กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอไม่ปรารถนาทีจ่ะใหก้ารกระท าใดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย หรอืขดัต่อจรรยาบรรณธุรกจิและ
แนวปฏิบตัฉิบบันี้ หากบุคลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอผูใ้ดกระท าการฝ่าฝืน จะต้องไดร้บัการลงโทษ
ทางวนิัยอย่างเคร่งครดั และหากมกีารกระท าที่เชื่อไดว้่าผดิกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบ และข้อบงัคบัของ
ภาครฐั กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอจะส่งเรื่องใหเ้จา้หน้าทีภ่าครฐัด าเนินการต่อไป 

3.4 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีการทบทวน “จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตัิ” เป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

4. บทลงโทษ 

การปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตั ิถอืเป็นส่วนหนึ่งของวนิยัทีบุ่คลากรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิ

เอชเอทุกคนตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

4.1 ลกัษณะการลงโทษทางวินัย 

(ก) การตกัเตอืนดว้ยวาจา พรอ้มกบับนัทกึในประวตัิ ใชส้ าหรบัการกระท าผดิสถานเบาครัง้แรก 

  การตกัเตอืนดว้ยวาจาเป็นการลงโทษกรณีทีพ่นักงานกระท าผดิระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ระเบยีบวธิี
ปฏิบตัิ หรือเกิดความบกพร่องเล็กน้อย เพื่อให้พนักงานได้ปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้ องต่อไป การ
ตกัเตอืนดว้ยวาจานี้อาจมกีารบนัทกึไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานกไ็ด ้

(ข) การเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมกบัมีส าเนาไวใ้นแฟ้มประวตัิ ใช้ส าหรบัการกระท าผดิสถาน
เบาซ ้า หรอืการกระท าผดิในระดบัทีส่อง 

  การตักเตือนเป็นหนังสือเป็นการลงโทษพนักงานที่เคยถูกตักเตือนด้วยวาจามาแล้ว แต่ยงัมิได้
ปรบัปรุงแกไ้ข หรอืกระท าผดิซ ้าเดมิอกี หรอืเป็นกรณีความผดิทีม่ผีลกระทบค่อนขา้งรา้ยแรง  ซึง่ไม่
อาจใหเ้กดิขึน้บ่อยครัง้ได ้จงึตกัเตอืนเป็นหนังสอืเพื่อป้องกนัการกระท าความผดิซ ้าค าเตอืนอกี โดย
หนังสอืเตอืนนี้มผีลบงัคบัใชห้นึ่งปี (หรอื 365 วนั) นับตัง้แต่วนัทีพ่นักงานกระท าผดิ 

(ค) การตดัค่าจา้ง ตดัเงนิเดอืน การตดัสทิธปิระโยชน์ ลดขัน้เงนิเดอืน หรอื โยกย้ายต าแหน่งหน้าที ่

  การตดัค่าจา้ง ตดัเงนิเดอืน ตดัสทิธปิระโยชน์ ลดขัน้เงนิเดอืน หรอืการโยกยา้ยต าแหน่งหน้าที ่และ
การพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง เป็นการลงโทษพนักงานทีก่ระท าความผดิรุนแรง หรอืกระท าความผดิ
ซ ้าค าเตอืนภายในระยะเวลาหนึ่งปี (หรอื 365 วนั) แต่ยงัไม่ถงึขนาดทีต่อ้งเลกิจา้ง บรษิทัใหโ้อกาส
ในการปรบัปรุงแก้ไข โดยการลงโทษทางวินัยทัง้สองลักษณะนี้ ให้ถือว่าเป็นหนังสือเตือนตาม
กฎหมายดว้ย ซึง่มผีลบงัคบัใชห้นึ่งปี (หรอื 365 วนั) นับตัง้แต่วนัทีพ่นักงานกระท าผดิ 

(ง) การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งค าสัง่พักงานต้องท าเป็นหนังสือระบุความผิดและก าหนด
ระยะเวลาพกังานไดไ้ม่เกนิ 7 วนัโดยตอ้งแจง้ใหพ้นักงานทราบก่อนการพกังาน 
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  การพกังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง บรษิทัจะพกังานคราวละไม่เกนิ 7 วนัท างาน กรณีการตดัค่าจา้งหรอื
เงนิเดอืน จะลงโทษตดัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของค่าจา้งหรอืเงนิเดอืน และตดัไม่เกนิ 3 เดอืน ซึ่งถอื
เป็นค่าชดใชค้่าเสยีหายแก่บรษิทั 

บรษิทัไม่อนุญาตใหพ้นักงานทีถู่กพกังานในระหว่างการสอบสวน และพนักงานทีถู่กลงโทษทางวนิัย
ใหพ้กังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้งเขา้มาในบรเิวณบรษิทั โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

(จ) การเลกิจา้ง หรอืใหอ้อกจากงานโดยไม่จ่ายเงนิชดเชย 

  การเลกิจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน เป็นการลงโทษพนักงานทีก่ระท าความผดิรา้ยแรงตามทีก่ าหนดไว้
ในระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างาน หรอืการกระท าความผดิซ ้าค าเตอืน 

การลงโทษทางวนิัยนี้ บรษิทัจะลงโทษพนักงานทีก่ระท าความผดิลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืหลาย
ลกัษณะรวมกนักไ็ด ้ขึน้อยู่กบัความหนักเบาของความผดิและการพจิารณา โดยไม่จ าเป็นต้องเรยีง
ตามลกัษณะการลงโทษ 

4.2 ความผิดทางวินัยร้ายแรงถึงขึน้เลิกจ้างโดยไม่จ าเป็นต้องตกัเตือน 

พนักงานทีม่กีารกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ถอืว่ากระท าความผดิอย่างรา้ยแรงโดยบรษิทั สามารถเลกิ
จา้งไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งตกัเตอืนเป็นหนังสอืก่อน 

(ก) ใช้เอกสารเทจ็ หรอืให้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในการสมคัรงาน หรอืใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเทจ็กบับรษิทั หรอื
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

(ข) ยื่นหนังสอืหรอืยื่นอนุมตัลิางานอนัมคีวามเทจ็ หรอืใชส้ทิธกิารหยุดไปในทางทุจรติ 

(ค) บนัทกึเวลาเขา้ท างาน/เลกิงานใหก้บัผูอ้ื่น หรอืใหผู้้อื่นบนัทกึแทนตนเอง หรอืลงบนัทกึเขา้ท างาน 
เลกิงานไม่ถูกตรงความเป็นจรงิ 

(ง) เคลื่อนยา้ย หรอืพยายามเคลื่อนยา้ยทรพัย์สนิของบรษิทั ออกนอกบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานที่บรษิัท 
ก าหนดหรอืตดิตัง้ไว ้หรอืออกนอกบรษิทั โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั หรอืท าลายทรพัยส์นิของ
บรษิทั 

(จ) ปฏิบตัิการส่วนตวัหรอืประดษิฐ์สิง่ของขึน้โดยไม่ได้รบัอนุญาต เพื่อประโยชน์ส่วนตวัในขณะอยู่ใน
หน้าที่ หรอืยอมใหผู้้อื่นมาท าเช่นดงักล่าวนี้ หรอืใช้พาหนะอุปกรณ์ เครื่องมือ วตัถุ หรอืทรพัย์สนิ
ของบรษิทั เพื่อประโยชน์ส่วนตวัโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

(ฉ) ปฏเิสธไม่ยอมใหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัของบรษิทัไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่รวจคน้ในขณะเขา้-ออก
ในบรเิวณบรษิทัหรอืบรเิวณพืน้ทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 

(ช) รบัและให้สินบนในการปฏิบตัิหน้าที่ หรือหลอกลวงผู้อื่นในนามของบริษัท หรือรบัท างานให้กบั
บรษิทัอื่นในประเภทธุรกจิเดยีวกนักบับรษิทั 
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(ซ) รดีเอาทรพัย ์ขูเ่ขน็ ขม่ขู ่ท ารา้ย ใหร้า้ย พดูจาหยาบคาย กา้วรา้ว ผูร้่วมงานหรอืผูบ้งัคบับญัชา หรอื
ก่อการทะเลาะววิาท ท ารา้ยร่างกาย หรอืก่อใหเ้กดิความไม่สงบเรยีบรอ้ยในบรษิทั โฆษณา ชวนเชือ่ 
ปล่อยขา่วลอื ดหูมิน่ หรอืหมิน่ประมาทใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูอ้ื่น หรอืบรษิทั 

(ฌ) ขดู ขดี ลบ ต่อเตมิ แก้ไข ท าลาย ซึ่งเอกสาร ประกาศ ค าสัง่ของบรษิทั หรอืเขยีนขอ้ความต่าง ๆ ใน
บรเิวณบรษิทั โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั  

(ญ) เปิดเผยความลบัของการบรหิาร หรอืขอ้มลูทางธุรกจิของบรษิทั โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

(ฎ) ขดัขนืค าสัง่ หรอืปฏเิสธทีจ่ะปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยไม่มเีหตุอนัสมควร หรอืไม่ปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนการท างาน หรอืบอก หรอืยุยงส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นปฏบิตัเิช่นนัน้ 

(ฏ) ประพฤต ิหรอืแสดงอาการล่วงเกนิทางเพศ ลวนลาม ลามก อนาจาร หรอืกระท าการทีไ่ม่สมควรทาง
เพศแก่พนักงานผูอ้ื่น 

(ฐ) ยุยง ส่งเสรมิ หรอืร่วมนัดหยุดงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรอืก่อให้เกิดความยุ่งยากในสถานที่
ท างาน หรอืยุแหย่ เพื่อท าลายความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิัท กบัพนักงาน หรอืพนักงานกบัพนักงาน 
หรอืพนักงานกบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืขดัขวางไม่ใหพ้นักงานผูอ้ื่นปฏบิตังิาน 

(ฑ) ประพฤตตินเป็นนักเลงอนัธพาล เล่นการพนัน ดื่มสุรา เสพของมนึเมา หรอืเสพสิง่เสพตดิ ทัง้ในเวลา
ท างานและนอกเวลาท างาน ในบรเิวณบรษิทั หรอืหน้าบรเิวณบรษิทั 

(ฒ) เจตนาท าใหเ้กดิความเสยีหายโดยตัง้ใจ หรอืประมาทเลนิเล่อแก่ทรพัยส์นิของบรษิทั หรอืทรพัยส์นิของ
ผูอ้ื่น ซึง่อยู่ในความดแูลของบรษิทั และพนักงานจะตอ้งรบัผดิชอบชดใชใ้นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

(ณ) มไีว้ในครอบครอง จ าหน่าย จ่ายแจก หรอืเป็นผู้สนับสนุนให้ผูอ้ื่นใชส้ิง่ผดิกฎหมาย เช่น อาวุธ วตัถุ
ระเบดิ ยาเสพติดให้โทษ ทัง้ในเวลาท างาน และนอกเวลาท างาน ในบรเิวณบรษิัท และหน้าบรเิวณ
บรษิทั 

(ด) รบัจ้าง หรอืรบัท างานให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรอืนิติบุคคลใดๆ ซึ่งมกีารประกอบการเหมอืนหรอื
คลา้ยกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ต) เจตนาหรอืจงใจให้ตนเอง หรอืผู้อื่นประสบอนัตราย หรอืยอมให้ผู้อื่นท าใหต้น ประสบอนัตรายขณะ
ปฏบิตังิานใหก้บับรษิทั 

(ถ) ละทิง้งานของตนเองในหน้าที ่โดยทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา 

(ท) อาศัยต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท ไปในลักษณะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเป็นบุคคลที่บริษัท ไม่สามารถ
ไวว้างใจใหท้ างานกบับรษิทั ต่อไปได ้

(ธ) ละเลย ไม่ใหค้วามร่วมมอื หรอืไม่ปฏบิตัติามระเบยีบทางดา้นความปลอดภยัในการท างานซึง่อาจจะท า
ให้ตัวพนักงานหรือผู้อื่นได้รบับาดเจ็บหรืออาจถึงขัน้เสียชีวิตได้ หรือเป็นผลให้บริษัทได้รบัความ
เสยีหายต่อการด าเนินธุรกจิหรอืเสยีต่อชื่อเสยีง เช่น การสูบบุหรีใ่นทีห่า้มสูบ การไม่ใชอุ้ปกรณ์ความ
ปลอดภยัในขณะปฏบิตังิาน การไม่ตรวจเชค็ความพรอ้มและสภาพของอุปกรณ์ก่อนการใชง้าน เป็นตน้ 
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(น) การแสดงออกถงึความเป็นปรปัิกษ์กบับรษิทั 

(บ) พนักงานกระท าผดิซ ้าค าเตอืนทีเ่ป็นหนังสอื หรอืถูกตดัค่าจา้ง หรอืพกังานแลว้ยงักระท าผดิซ ้าอกี และ
ไม่มพีฤตกิรรมอื่นทีส่มควรพจิารณาลงโทษเป็นสถานอื่น 

(ป) พนักงานทีปิ่ดกัน้ทางเขา้-ออกบรษิทั หรอืขดัขวางจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไม่สามารถด าเนินธุรกจิ หรอืไม่
สามารถส่งสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ได ้หรอืเป็นผลให้บรษิทัไดร้บัความเสยีหาย พนักงานผูซ้ึ่งเขา้ร่วมในการ
นัดหยุดงานโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ 

4.3 ผู้มีอ านาจในการลงโทษทางวินัย 

(ก) หวัหน้างานและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มอี านาจลงโทษทางวนิัยตามขอ้ 4.1(ก) และ (ข) เท่านัน้  

(ข) ผูบ้รหิารที่เกี่ยวขอ้ง มอี านาจลงโทษทางวนิัยตามขอ้ 4.1 ทัง้นี้ เป็นไปตามระเบยีบอ านาจอนุมตัิ
ภายใน (Internal Power of Attorney)   

4.4 การรายงานและการสอบสวนการกระท าความผิด 

เมื่อปรากฏว่าพนักงานได้กระท าความผดิตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ใหห้วัหน้างานหรอืผู้บงัคบับญัชา 
สรุปความผดิหรอืรายงานความผดิของพนักงาน เสนอต่อผู้บงัคบับญัชาตามสายงานในแบบที่ก าหนดและ
น าส่งใหแ้ก่ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

เมื่อฝ่ายทรพัยากรบุคคลได้รบัรายงานแล้ว จะด าเนินการสอบสวน และสรุปความผดิทางวนิัยตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เมื่อได้ขอ้สรุปและผลการสอบสวนเป็นที่สุดเหน็สมควรให้
ลงโทษสถานใด ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะด าเนินการดา้นเอกสารการลงโทษทางวนิัยใหผู้เ้กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

(ก) ใหก้บัพนักงานทีถู่กลงโทษ 
(ข) ใหก้บัแผนกตน้สงักดัของพนักงานทีถู่กลงโทษ 
(ค) เกบ็ไวท้ีฝ่่ายทรพัยากรบุคคล 

 


