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จรรยาบรรณธุรกจิ (Codes of Conduct) 
 

           คณะกรรมการบริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ จาํกดั ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บริษทั” ไดก้าํหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Codes of 
Conduct) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัแก่ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 
ของบริษทัโดยไดก้าํหนดแนวทางในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

            1.   ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Social and Environment Responsibilities) 
            2.   การปฏิบติัต่อลูกคา้และคุณภาพผลิตภณัฑ ์(Dealing with clients and Product Quality) 
            3.   การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with laws and regulations) 
            4.   การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั และการใชข้อ้มูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) 
            5.   โอกาสทางธุรกิจ (Corporate Opportunity) 
            6.   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of interest) 
            7.   การรักษาขอ้มูลความลบั (Confidentiality) 
            8.   การปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม (Fair Dealing) 
            9.   การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งเหมาะสม (Protection and proper use of corporate assets) 
          10. นโยบายเร่ืองระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal Controls and Audits, and  
                Financial Reporting) 
          11. การยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกนัในโอกาสการทาํงาน (Respect for Human Rights) 
          12. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศใชว้นัท่ี 8 สิงหาคม 2557 
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1.  ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

      บริษทัในฐานะองคก์รท่ีดีมุ่งท่ีจะเพิ่มคุณค่าใหก้บัสงัคมดว้ยการยดึมัน่หลกัการในการประกอบธุรกิจ ทั้งจะดาํเนินกิจการอยา่ง

มีความรับผดิชอบเพือ่สร้างประโยชนต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีความรับผดิชอบโดยยดึถือหลกัคุณธรรม ซ่ือสตัยแ์ละ

โปร่งใส 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อมลภาวะ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนด์า้นในการพฒันาและบริการ

สังคม เช่น การศึกษา วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงมีส่วนร่วมท่ีจะทาํนุบาํรุงชุมชน ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและผูด้อ้ยโอกาส ตาม

โอกาสอนัสมควร 
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2.  การปฏิบัตต่ิอลูกค้าและคุณภาพผลติภณัฑ์ 

      บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและปฏิบติัหนา้ท่ีโดย

คาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้เป็นหลกั ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งรู้และในกระบวนการทาํงานและปฏิบติัตามระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

เพือ่ใหก้ารทาํงานและใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและรวดเร็ว 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ใหเ้กียรติและมีนํ้าใจ 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งเคารพความเห็นและการตดัสินใจของลูกคา้ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกคา้ 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ และไม่นาํไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งเอาใจใส่ต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม เพื่อดาํเนินการใหลู้กคา้

ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
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3.  การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

      กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีภาระหนา้ท่ีในการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย คู่มือการปฏิบติังาน

ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่มีพฤติกรรมอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การยกัยอก ฉอ้โกง และการให้

หรือรับสินบน เป็นตน้ 

‐ ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับทราบถึงการปฏิบติังานหรือการดาํเนินการใดท่ีเช่ือถือไดว้่า เป็นการ

กระทาํท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม บุคคลดงักล่าวตอ้งแจง้รายงานพฤติกรรมดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาตามความ

เหมาะสม 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่ประพฤติผดิในเร่ืองระเบียบ/ประกาศ เร่ือง นโยบายต่อตา้นการทุจริต  

คอร์รับชัน่ (Anti Corruption) 
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4.  การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทั และการใช้ข้อมูลภายใน 

     ในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานนั้น บุคคลดงักล่าวตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมาย กฎระเบียบและคู่มือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีบริษทักาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซ้ือหรือขายหุน้ของ

บริษทั หรือใชข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพื่อประโยชนใ์นการซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานภายในควรละเวน้การซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบ

การเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ และควรรอคอยอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีและควรรอคอย อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่

สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณชนโดยใหรั้บรู้เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งและท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบญัชี มีหนา้ท่ีรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด และตอ้งส่งสาํเนาใหเ้ลขานุการบริษทั 

รายงานคณะกรรมการเพ่ือทราบทุกคร้ัง 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่หาประโยชน์จากขอ้มูลภายใน แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติังานท่ีบริษทั

ไปแลว้ 
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5.  โอกาสทางธุรกจิ 

       กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีภาระหนา้ท่ีในอนัท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดผลประโยชนอ์นัถูกตอ้งตามกฎหมายแก่บริษทัเม่ือ

โอกาสอาํนวย นอกจากน้ีบุคคลดงักล่าวตอ้งไม่แสวงหาประโยชนส่์วนตวัจากทรัพยสิ์น ขอ้มูลและตาํแหน่งหนา้ท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติ 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานควรแนะนาํผลิตภณัฑต์่างๆ ของบริษทัใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจแก่บริษทั 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งหลีกเล่ียงพฤติกรรมสมยอมกบัคู่คา้ คู่แข่งหรือลูกคา้อนัจะทาํใหบ้ริษทัเสียโอกาสทาง

ธุรกิจ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งละเวน้การกระทาํในอนัท่ีจะขดัขวางหรือลดทอนโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

‐ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจส่งผลในการขดัขวางหรือลดทอนโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษทั 
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6.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

      กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่พึงกระทาํการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั ทั้งน้ี

ครอบคลุมถึงการไดรั้บผลประโยชนใ์นรูปแบบของการไดรั้บสิทธิพิเศษหรือผลประโยชนต์่างตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั โดยปราศจาก

อิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะโดยสายเลือดหรือทางอ่ืนใด และใชร้าคาท่ี

ยติุธรรม เหมาะสม เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก หากมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้

พนกังานตอ้งรายงานดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่พิจารณาตามขั้นตอนก่อนบริษทัจะเขา้ทาํ

ธุรกรรม 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีขอ้สงสยัหรือไม่แน่ใจว่าการปฏิบติังานของตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ท่ีเกิดข้ึน ใหแ้จง้เร่ืองดงักล่าวโดยทนัที โดยเปิดเผยรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัพร้อมแนบ

รายละเอียด เพื่อส่งมอบใหผู้มี้อาํนาจอนุมติั และส่งสาํเนาใหเ้ลขานุการบริษทัเพื่อดาํเนินตามขั้นตอนการพิจารณา 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือ 

ความสมัพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืนๆซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเสียประโยชน ์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง ของกาํนลั ของขวญัหรือสินนํ้าใจจากบุคคลท่ีร่วมทาํ

ธุรกิจ เน่ืองจากการกระทาํดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในการพจิารณาตดัสินใจทางการคา้ 

‐ กรณีของสมนาคุณหรือของกาํนลัท่ีไม่สมควรรับใหส่้งคืนโดยทนัที ถา้ไม่สามารถส่งคืนได ้พนกังานตอ้งส่งมอบ

ของดงักล่าวใหเ้ป็นสิทธิของบริษทัเพือ่นาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อไป 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
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7.  การรักษาข้อมูลความลบั 

      กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ีทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลท่ี

อาจมีผลกระทบต่อบริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย เวน้เสียแต่การเปิดเผยนั้นจะไดรั้บการมอบหมายอยา่งถูกตอ้งจากบริษทัหรือเป็นการ

เปิดเผยตามบงัคบัของกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีหนา้ท่ีรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั เช่น ความลบัทางการคา้ ความลบั

เก่ียวกบัตวัเลขสูตรการผลิต ตน้ทุน คู่คา้และอ่ืนๆไม่ใหร่ั้วไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่บริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย เวน้แต่ไดรั้บความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่นาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัไปหาผลประโยชนส่์วนตนหรือบุคคล

อ่ืน 

‐ การดูแลเอกสารและการสนทนาถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงัการปล่อยปละ

ละเลยเอกสารหรือการสนทนาขอ้มูลความลบัในท่ีสาธารณะอาจนาํไปสู่การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูอ่ื้นได ้

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุด การปฏิบติังาน

ท่ีบริษทัไปแลว้ 

‐ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัต่อสาธารณชนภายนอกในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ ์การบรรยาย

และการใหส้มัภาษณ์ กรรมการ ผบ้ริหาร และพนกังานตอ้งดาํเนินการตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทักาํหนด 
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8.  การปฏิบัตต่ิอคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

      บริษทัมีนโยบายยดึถือความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจรวมทั้งตอ้งดาํเนินการและพยายามดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดความเป็น

ธรรมกบัคู่คา้และคู่แข่งขนัโดยประโยชนสู์งสุดของบริษทั รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธะสัญญาอยา่งเคร่งครัด เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์

ร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ ในกรณีท่ีบริษทัคู่คา้มีความเก่ียวพนักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในทาง

ธุรกิจใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งแจง้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ทาํธุรกรรม

นั้น 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งซ่ือตรงและเป็นธรรม กรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขไดใ้หแ้จง้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อติดต่อคู่คา้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

‐ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใหห้รือเสนอใหท้รัพยสิ์น หรือผลประโยชนแ์ก่บุคคลภายนอกอนั จะทาํใหเ้กิด

ความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเล่ียงการรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชนจ์ากคู่คา้ 
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9.  การใช้ทรัพย์สินของบริษทัอย่างเหมาะสม 

      ทรัพยสิ์นทั้งหมดของบริษทัควรถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานควรดูแล

ทรัพยสิ์นของบริษทัเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าทรัพยสิ์นของบริษทัถูกใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพยสิ์นทั้งท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สังหาริมทรัพย ์อสงัหาริมทรัพย ์เทคโนโลย ีความรู้ทางวิชาการ 

เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน 

ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติ 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์อยา่งระมดัระวงัเพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน ตลอดจน

ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 

‐ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่เจตนาทาํลายหรือทาํใหท้รัพยสิ์นของบริษทัเสียหาย รวมทั้งดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั

ใหอ้ยูใ่นสภาพดี มิใหช้าํรุด เพ่ือประโยชนก์ารใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่หาประโยชนส่์วนตน หรือเอ้ือประโยชนต่์อบุคคลอ่ืนจากทรัพยสิ์นของ

บริษทัไม่วา่จะเป็นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ของบริษทัเพ่ือกิจธุระส่วนตวั การนาํทรัพยสิ์นไปขาย ใหย้มื จาํนาํ 

จาํนอง หรือจาํหน่ายจ่ายโอนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตไม่วา่ทรัพยสิ์นนั้นจะอยูใ่นสภาพใด 

‐ ในการจดัซ้ือ เกบ็รักษาและจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น พนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวิธีปฏิบติัท่ีบริษทั

กาํหนด 
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10.  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ 

        บริษทักาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยยดึหลกัการการดาํเนินงานและการติดตามผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม การรายงานทางการบญัชีและการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และการปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่าง

ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามนโยบายการ

บริหารความเส่ียงอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งรายงานและบ่งช้ีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

‐ คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบจดัใหมี้ระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบออกจากกนั เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน

และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

‐  กรรมการผูจ้ดัการมีความรับผดิชอบต่อการจดัทาํรายการทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น และทนัต่อเวลา ทั้ง

งบรายปีและรายไตรมาส ซ่ึงจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัตามระเบียบและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ภายในขอบเขตอาํนาจท่ีไดรั้บ

มอบหมายตามคู่มืออาํนาจอยา่งเคร่งครัด และสมํ่าเสมอ รวมทั้งรายงานการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามนโยบาย การ

บริหารความเส่ียงอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งรายงานตอ้งบ่งช้ีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

‐ กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการบริษทั  

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเสนอขอ้คิดเห็นเพือ่นาํไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป 
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11.  การยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทยีมกนัในโอกาสการทํางาน 

        บริษทัมีนโยบายยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนและใหค้วามเคารพในเกียรติศกัด์ิศรีและสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการผูบ้ริหาร

และพนกังาน เปิดโอกาสการวา่จา้งงานอยา่งเสมอภาคและไม่ยนิยอมใหมี้การเลือกปฏิบติั การกีดกนัแรงงาน การล่วงละเมิดหรือ

การข่มขู่คุกคามอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างดา้นสญัชาติ เช้ือชาติ ชนชั้น เพศ อาย ุศาสนา หลกัความเช่ือ และสถานภาพทาง

สงัคม 

ผูบ้ริหาร และพนกังานมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งเท่าเทียมและ

เหมาะสมตามความจาํเป็นของตาํแหน่งงานแต่ละระดบั 

บริษทัมีนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและเอ้ือต่อการทาํงานอยา่งมี

ประสิทธิผล 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แนวทางปฏบิัติ 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรีและสิทธิส่วนบุคคล 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงปฏิบติัต่อบุคคลอยา่งสุภาพโดยเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั แมว้่าจะมีความ

แตกต่างในสัญชาติ เช้ือชาติ ชนชั้น เพศ อาย ุศาสนา หลกัความเช่ือ สถานภาพทางสังคม 

‐ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงเคารพในวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย และของ

ประเทศต่างๆท่ีมีการติดต่อดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจดว้ยและดาํเนินกิจกรรมในวิธีทางท่ีเหมาะสมต่อสภาพสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ 

‐ เม่ือพบเหตุผดิปกติใดท่ีอาจส่งผลต่อความปลอดภยัในท่ีทาํงาน ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงแจง้รายงานต่อผูมี้หนา้ท่ี

รับผดิชอบเพือ่ดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัที 
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12.  การแก้ไขเปลีย่นแปลงและการยกเลกิ 

        บริษทัมีหนา้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความในจรรยาบรรณธุรกิจน้ีใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 

 

จรรยาบรรณทีก่าํหนดข้างต้นอาจยงัไม่ครอบคลุมในกรณี ในกรณีทีม่ปัีญหาให้พนักงานหารือกบั

ผู้บังคบับัญชา ในกรณีท่ีมขีดัแย้งให้ถือคาํวนิิจฉัยของคณะผู้บริหารเป็นทีส้ิ่นสุด 


