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หลกัการด าเนินธุรกจิ 

  คณะกรรมการ บริษทั  พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน)  มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  โดยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาธุรกิจให้

เจริญกา้วหนา้สามารถแข่งขนักบัคู่แขง่ทางธุรกิจและพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาของสังคมไทย  เพื่อมอบประโยชน์ให้กบั

ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยบริษทัฯมุ่งหวงัท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจและการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีในการประกอบธุรกิจท่ีใส่ใจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจะน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความยัง่ยืน  

 คณะกรรมการบริษทั พรีเมียร์ แทงค ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)  ไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจ อยา่งมี

จรรยาบรรณ จึงได้จัดท าคู่มือ  “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน” ( Code of Conduct ) เพื่อให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และเป็นไป

อย่างมีมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม  เพื่อน าไปสู่ความภาคภูมิใจขององคก์ร  บนพ้ืนฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

และความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานของบริษทัฯ  ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดให้มีการทบทวน  ติดตามผลการ

ปฏิบติังานตาม  คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน” อยา่งต่อเน่ือง 

       

    

    
   (ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชนุหจนิดา) 

          ประธานกรรมการบรษิทั 

               บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)  
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ค านิยาม 
บริษทัฯ   หมายถึง  บริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) และ/หรือบริษทัยอ่ย 

กรรมการ   หมายถึง  กรรมการของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหาร   หมายถึง  บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานขึ้นไป 

พนกังาน   หมายถึง  พนกังานของบริษทัฯ 

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง  บุพการี  ญาติพี่นอ้ง  คู่สมรส  ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา 

จริยธรรมธุรกิจ  หมายถึง  แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ    

                            ผูบ้ริหารและพนกังาน  อนัจะน าองคก์รไปสู่การมีระบบการก ากบัดูแลท่ีดี 

ทรัพยสิ์น  หมายถึง สังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ เทคโนโลยี  ลิขสิทธ์ิ  เอกสารสิทธ์ิ   

สิทธิบตัร  ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์ของบริษทัฯ 

ขอ้มูลจ าเพาะ  หมายถึง ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เป็นขอ้มูลท่ีรู้ในวงก าจดัและไม่พึง

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ก่อนไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อ  านาจ  ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ของลูกคา้และพนกังาน  ขอ้มูลการขายและการตลาด  ขอ้มูลการให้บริการ  

ขอ้มูลทางบญัชี  แผนธุรกิจ  แผนการตลาด  แผนการเงิน เป็นตน้ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมายถึง บุคคลและ/หรือ นิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง กับการด าเนินธุรกิจของ

บริษทั รวมถึง ผูถื้อหุ้น  ผูบ้ริหาร  และพนักงานของบริษทัฯ ลูกค้า คู่ค้า 

เจา้หน้ี คู่แข่ง ทางธุรกิจและสังคมส่วนรวม เป็นตน้ 

การยึดหลกันิติธรรม หมายถึง การตดัสินใจและการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย

หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง (Rule of Law) 

ความยติุธรรมและความมี หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงตรงเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติัโดยอยูบ่น 

คุณธรรม  พ้ืนฐานของหลกัความเป็นธรรมและคุณธรรม ( Fairness and Morality ) 

ความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใสในการตดัสินใจและวิธีการด าเนินงานท่ีสามารถเปิดเผยให้

สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได ้ ภายใตก้รอบระเบียบและ

กฎหมาย ( Transparency )  
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ความซ่ือสัตยสุ์จริต หมายถึง ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี  ท่ีจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ  

ขอ้บงัคบั จารีตและศีลธรรมอนัดีงาม (Integrity)  

ความส านึกในหนา้ท่ี หมายถึง การตระหนักในหน้าท่ี   ท่ีจะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและ              

มีประสิทธิภาพ (Responsibility) 

ความรับผิดชอบต่อผล หมายถึง การยอมรับผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งในเชิงบวกหรือลบ 

ของการปฏิบติัหนา้ท่ี   (Accountability) 

ความมีวิสัยทศัน์ หมายถึง การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค ์  เพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ

ในระยะยาว และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision ) 

ทุจริตคอร์รัปชัน่ หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอ ให้ สัญญา มอบให้  ให้

ค  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ( ในรูปตวัเงิน / สินทรัพย ์) หรือประโยชน์อื่นใด 

ซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน   

คู่ค้า ลูกค้าและมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวกระท า หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี  

อนัเป็นท่ีให้ไดม้าเพื่อรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษทัฯ

โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อื่นใดท่ี ไม่

เหมาะสม เว้นแต่  เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ           

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ให้กระท าได ้

การให้ส่ิงของหรือ หมายถึง การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของเงิน ทรัพยสิ์น  ส่ิงของ ท่ีมีนยัส าคญัหรือ 

ประโยชน์  ประโยชน์ อ่ืนใด  เพ่ือเป็นสินน ้ าใจ  เป็นรางวัล ห รือเพ่ือการสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดี 

การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้ หรือรับส่ิงของ ของขวญั รางวลั หรือผลประโยชน์อื่นใด

ให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซ่ึงต้องการให้โน้มน้าว ให้กระท าการ

บางอยา่งท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหมาย  หรือผิดจรรยาบรรณ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส านกังานคณะกรรมการ  หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กลต. 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วันส าคัญ หรือกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาเป็น

เอกลกัษณ์ และมีความส าคญัต่อสังคม 
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1. จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
แนวทางการด าเนินธุรกิจ 
       จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ฉบบัน้ีให้บงัคบัใชส้ าหรับกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั  ไม่ว่าบุคคลนั้น

จะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตาม หลกัในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯนั้น การมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นส่ิงท่ีมีค่า     

อย่างย่ิง ต่อความส าเร็จของบริษทัฯ  ซ่ึงมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลก าไรทางธุรกิจ  เช่นเดียวกับช่ือเสียงและ       

ความดีงามของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

 วิสัยทัศน์ (Vision)   

 “เป็นห่วงโซ่คุณค่า ท่ีมัน่คงแขง็แกร่งในระบบพลงังานของประเทศ บนหลกัการบริหารแบบยัง่ยืนและใส่ใจ เพ่ือ

เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นหน่ึงในใจลูกคา้” 

 

พนัธกจิ (Mission) 

   

 “เช่ือมโยงการส่งมอบพลงังานสู่ภูมิภาค ดว้ยบริการท่ีตอบโจทยข์องลูกคา้อย่างปลอดภยัมีประสิทธิภาพ และมี

คุณภาพสูง” 

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

               “ PREMIER ” 

P : Passion for Excellence 

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มีความมุ่งมัน่ตั้งใจด าเนินงานอยา่งเต็มก าลงัความสามารถเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีทา้ทาย 

โดยมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็นเลิศและเป็นผูน้ าในธุรกิจ 

R : Reliability 

สร้างความไว้วางใจ  มุ่งมัน่สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ ให้กบัลูกคา้ สังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

E : Efficiency 

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยการน าเอาเทคโนโลยี หรือการคิดคน้

นวตักรรมเพื่อน ามาพฒันาระบบงาน เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีคุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีเสียไป 
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M : Moving fast 

ขับเคล่ือนด้วยความรวดเร็ว มองหาโอกาสทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ การต่อยอดธุรกิจเดิม ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ 

เพื่อให้องคก์รเติบโต ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกในยคุปัจจุบนั 

I : Integrity 

มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด าเนินธุรกิจดว้ยความมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ถูกตอ้งตามตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี 

E : Environment and Safety 

ใส่ใจส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  ตอ้งด าเนินธุรกิจโดยเนน้การเติบโตไปพร้อมกนักบัสังคม ชุมชน และรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยมาตรฐานความปลอดภยัระดบัสากล ตามกรอบการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

R : Responsibility  

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  องคก์ร ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวมอยา่งเป็นธรรม 

 

จริยธรรมธุรกจิของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์  คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

1.1 ยึดหลักนิติธรรม 

 บริษทัฯ ยึดถือหลกันิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งรับรู้  

และรับทราบกฎระเบียบของบริษทัฯ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมายและขอ้บงัคบั ท่ีจะประกาศใชใ้นอนาคต  ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการบริหารงานและการท างานของตน 

แนวทางปฏิบัติ 

1.1.1 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ ในกฎระเบียบท่ีใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังานของ

ทางราชการ ทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัและท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกล ้

1.1.2 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน  ตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่งหรือขอ้มูลจ าเพาะของคู่แข่ง    

โดยวิธีการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่นการขโมย การจารกรรม  หรือละเมิดขอ้ตกลงท่ีจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของ

คู่แข่ง ไม่ว่าจะไดจ้ากลูกคา้หรือบุคคลอื่น 

1.1.3 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดย

ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
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1.2 มีความโปร่งใส 

 การตดัสินใจและวิธีการด าเนินงานของบริษทัฯ  ตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

และสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบไดภ้ายใต้กฎหมาย ขอ้บังคบั 

ระเบียบ  และวิธีการปฏิบัติของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกันมิให้ความลบัทางการค้าร่ัวไหลไปยงับุคคลหรือนิติ

บุคคลอื่นใด 

แนวทางปฏิบัติ 

1.2.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัท ารายงานทางการบญัชี  การเงิน ภาวะธุรกิจ  ผลการด าเนินงานเพื่อแสดง

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามความเป็นจริง  ถูกตอ้งครบถว้น ตามมาตรฐานการบัญชี        

มีความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด 

1.2.2 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง

ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด   มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  และผ่านการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการจดัซ้ือ/จดัจา้งในกรณีท่ีบริษทัคู่คา้มีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานฝ่ายขาย หรือผูถื้อหุ้นเป็นสมาชิก

ในครอบครัวของกรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานผูน้ั้ น  

หลีกเล่ียงไม่ขอ้งเก่ียวกบัธุรกรรมจดัซ้ือจดัจา้งนั้น  หรือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายหรือหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั

การท ารายการระหว่างกนั 

1.2.3 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบบริษทัเร่ืองอ านาจอนุมติัและด าเนินการของบริษทัฯ 

อยา่งเคร่งครัด 

1.2.4 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้และ/หรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของคู่คา้ 

1.2.5 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของบริษทัฯและ/หรือ ไม่น าขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ

ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น 

1.2.6 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตดัสินใจด าเนินการต่างๆ ดว้ยความ

โปร่งใส  เพื่อประโยชน์แก่บริษทัฯและผูถื้อหุ้น  ตลอดจนบริหารกิจการของบริษทัฯ ให้มีความเจริญกา้วหน้า 

มัน่คง  และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้น 

 

1.3 ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 

 บริษทัฯ ตั้งมัน่ในความยติุธรรมและความมีคุณธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีอยา่งต่อเน่ือง

ในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้น่ึงผูใ้ดอย่างไม่เป็นธรรม  โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพนัธ์ส่วนตวั  

ตดัสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา หรือเพศ 

         แนวทางปฏิบัติ 

1.3.1      กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจ   

              การให้สิทธิประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควรยึดถือหลกัปฏิบติัและแนวนโยบายของบริษทัฯ 
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1.3.2       กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งบริหารงานดว้ยความสุขุมรอบคอบ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  

โดย  การตดัสินใจว่าจะด าเนินการใด ๆ ตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น 

               ทั้งหลาย 

1.3.3       กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน  ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ในข้อก าหนดการจ้างงาน                        

ซ่ึงหมาย รวมถึง การสรรหาบุคลากร พิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจา้งงาน การปรับเล่ือน

ต าแหน่ง การโอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั การส้ินสุด

สภาพการจา้งงาน การปลดและรับพนกังานกลบัเขา้มาท างานใหม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรม

นนัทนาการ เป็นตน้ 

1.3.4       กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความซ่ือตรง และเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือ   

               ฉ้อโกงลูกคา้ 

1.3.5       กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีมีต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่ง                     

ซ่ือตรงและเป็นธรรม  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได้ให้แจง้ต่อคู่คา้และ/หรือเจ้าหน้ี  เพ่ือร่วมกนัหา    

แนวทางแกไ้ข 

 

1.4 การให้ความส าคัญต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กบัลูกค้า และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ        

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างสูงสุด  และเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวนอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีการ

พฒันาบุคลากรท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานก่อนปฏิบติั

หนา้ท่ี  ตลอดจนพฒันาทกัษะความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 

 แนวทางปฏิบัติ 

1.4.1 กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งรู้และท าความเขา้ใจการให้บริการของบริษทัฯเป็นอย่างดี รวมทั้งตอ้งให้

ขอ้มูล เง่ือนไขของการให้บริการแต่ละธุรกิจของบริษทัให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบโดยถูกตอ้งครบถว้น 

1.4.2 ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งพยายามให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้เสมอและพร้อมตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้  รวมทั้ง

ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การให้ค  าแนะน า  และติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จาก

ลูกคา้ 

1.4.3 ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องศึกษาและท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอการ

ให้บริการให้แก่ลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  รวมทั้งตอ้งสนใจ ใฝ่หาความรู้อยู่

เสมอ และส่ังสมประสบการณ์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 

1.4.4 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งปฏิบัติต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ให้เกียรติลูกคา้ และใช้วาจาท่ีสุภาพกับ

ลูกคา้ 

1.4.5 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการลูกคา้  ให้ความส าคญัต่องานบริการและปฏิบติั

อยา่งเตม็ท่ี  อนัส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อนัจะน าไปสู่ความเป็นเลิศดา้นการให้บริการ 



 

7/22 
 (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที ่1/2564) 

1.4.6 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งเคารพการตดัสินใจและขอ้คิดเห็นของลูกคา้ ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลของลูกคา้ 

 

1.5  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1. การก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี 2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมี
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  5. การมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 6. การดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 7. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 8. การจดัท ารายงานดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

1. การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 บริษทัฯ จดัให้มีระบบบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดว้ยการจดัการอยา่งโปร่งใส เท่าเทียมและ
เป็นธรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 แนวปฏิบัต ิ

 ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน 8 หมวดไดแ้ก่   

(1) ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 
(2) ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกิจการ ท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
(3) เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(4) สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
(5) ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
(7) รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
(8) สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

 
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

 บริษทัฯ ถือปฏิบติัแนวทางการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อนัจะ
ส่งผลดีต่อบริษทัฯในระยะยาว 

 

 แนวปฏิบัต ิ

(1) หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจดัให้มีกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัอย่าง
ครบถว้น 

(2) ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี  หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก  หรือร่วมสมคบคิดกนั 
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(3) ไม่สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
(4) จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบไดโ้ดย

ไม่ชกัชา้ รวมถึงกระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัให้ความเป็นธรรม หากเกิดกรณีดงักล่าว
ขึ้น 

(5) รณรงค์ให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริต  รวมทั้งการกรรโชก 
และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 แนวปฏิบัต ิ

(1) สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแล มิให้ธุรกิจของตนเขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชน  ภายในธุรกิจของตน  และกระตุน้ให้
มีการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล  โดยความรับผิดชอบของธุรกิจดา้นสิทธิมนุษยชน
ยงัครอบคลุมไปถึงบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ผูร่้วมทุน  และคู่คา้ 

(3) บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อบุคลากรของบริษทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั  ไม่เลือกปฏิบติั  ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด  เช้ือ
ชาติ  เพศ  อายุ  สีผิว  ศาสนา  สมรรถภาพร่างกาย  ฐานะ  ชาติตระกูล  สถานศึกษา  หรือสถานะอื่นใดท่ี
มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

(4) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยจัดผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม  และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน ทั้ งในรูปของเงินเดือน โบนัส  และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทั  อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษทัศึกษาเพ่ิมเติม  และการ
อบรมทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

(5) บุคลากรของบริษทัฯ ทุกคน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบดว้ยตนเองอยา่งสุดความสามารถ ซ่ือสัตย์
สุจริต เท่ียงธรรม  ยึดมัน่ในคุณธรรม  ไม่มอบหมายหน้าท่ีตนให้บุคคลใด บุคคลหน่ึงท าแทนไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นการจ าเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะ
ของตน 

(6) บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา  รับค าส่ังและรับผิดชอบโดยตรง ต่อผูบ้งัคบับญัชา
ของตน ไม่ข้ามสายการบังคบับัญชาหากไม่มีความจ าเป็น  หลีกเล่ียงการวิพากยวิ์จารณ์ผูบ้ังคบับัญชาและ
ผูร่้วมงานท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษทัฯ  ทั้งน้ีทั้งนั้นบุคลากรของบริษทัฯ จะเปิด
โอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ  ปราศจากอคติ  และ
รับฟังดว้ยเหตุและผล 

(7) บุคลากรของบริษทัฯ สามารถใชท้รัพยากร แรงงาน สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของบริษทัฯ ในหน้าท่ี
อยา่งเตม็ท่ี  ห้ามใชท้รัพยากร แรงงาน สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของบริษทั ไปในทางอื่นนอกจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  หรือสวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

(8) บุคลากรของบริษทัฯ  ตอ้งมีกริยามารยาทสุภาพ  แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกบั
หนา้ท่ีการงาน  ธรรมเนียมทอ้งถ่ิน โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทัฯ 
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(9) บุคลากรของบริษทัฯ สามารถใชช่ื้อ และต าแหน่งของตนเพื่อเร่ียไรเงินเพื่อการกุศลท่ีบริษทัฯ เป็นผูจ้ดั  แต่ห้าม
ใชช่ื้อของบริษทัฯ และต าแหน่งในบริษทัฯ  ในการเร่ียไรเงินเป็นการส่วนตวั ไม่ว่าดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

(10) บุคลากรของบริษทัฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัขึ้นเพื่อสร้างความสามคัคี  ช่วยเหลือเก้ือกูล
กนั รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัฯ จดัขึ้น  

(11) ห้ามบุคลากรของบริษทัฯ กระท าการท่ีก่อความเดือดร้อน ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจของผูอ่ื้น ก่อให้เกิดความเป็น
ปฏิปักษ ์หรือรบกวนการปฏิบติังาน ท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทัฯ หรือต่อ
บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ี รวมถึงการละล่วงทางเพศ การเก้ียวพาราสี  การลวนลาม  การอนาจาร 
และการมีไวซ่ึ้งภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการสัมผสั 
 

4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้  ซ่ึงเป็นผูรั้บบริการจากบริษทัฯ ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม  มีคุณภาพ  
และมีความรับผดิชอบต่อลูกคา้ 

 แนวปฏิบัต ิ

(1) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  
บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งเตม็ท่ี  ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล  
ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ ากดัสิทธิของลูกคา้และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

(2) บริษทัฯ ตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง  หรือท าให้หลงเช่ือในคุณภาพการให้บริการของบริษทัฯ 
(3) บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการให้บริการของบริษทัฯ ความปลอดภยัของลูกคา้นั้นมีความส าคญั

อยา่งย่ิง บริษทัฯ ตอ้งก าหนดให้มีป้ายเตือนภยั ตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการ รณรงคแ์ละ
อบรมพนกังานเร่ืองความปลอดภยัส าหรับลูกคา้อยา่งเคร่งครัดต่อเน่ือง 

 
5. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม  

 บริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม  ยอ่มมีภาระในการพฒันาและคืนก าไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษทัฯ 
เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน ตามการพฒันาของสังคม บริษทัฯ ถือเป็นหน้าท่ีและเป็นนโยบายหลกัในการให้ความส าคญักับ
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ท านุบ ารุงศาสนา  สร้างสรรค์และ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนบัสนุนกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ี
ดอ้ยโอกาส ให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้

 แนวปฏิบัต ิ

(1) บริษทัฯ มุ่งท่ีจะท าความเข้าใจ  ส่ือสารกบัสังคมถึงสถานะและขอ้เท็จจริงในการด าเนินงานของบริษทัฯ              
ความรับผิดชอบของบริษทัต่อชุมชน และสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ในส่ิงแวดลอ้ม
โดย ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงท่ีอาจเปิดเผยได้  ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลกับนักลงทุน  ผูถื้อหุ้น และ
ผูส้นใจทัว่ไปอยา่งทนัสถานการณ์ 

(2) บริษทัฯ มุ่งมัน่ ท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั และต่อเน่ืองในการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนกัถึง
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ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม         
ทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน 

(3) บริษัทฯ จะค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความ
เสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสุด  สนบัสนุนการลดการใชพ้ลงังาน
และทรัพยากร 

(4) บริษทัฯ ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม  และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษทัฯ 
ทุกระดบั อย่างต่อเน่ือง ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ ที่มีเจตจ านงเดียวกบับริษทัฯ ในเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นผู ้น าในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์แก่ชนรุ่นหลงั  

(5) บริษัทฯ จะคืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรม ท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ 
กิจกรรมท่ีจะกระท า ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม  สร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง 
หากเลือกใชก้ารบริจาคจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลผูรั้บบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าไดน้ าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อยา่งแทจ้ริง และการบริจาคตอ้งมีเอกสารหลกัฐาน   

 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ ใส่ใจในความปลอดภยัและสุขอนามยัของบุคลากรของบริษทัฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ  
บริษทัฯ มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตส านึกทางด้านคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นวิถีด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของบุคลากรของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษทัสนบัสนุนมีการ
ใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม ลดการใชอ้ยา่งส้ินเปลือง 

 แนวปฏิบัต ิ

(1) บริษทัฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคญัโดยจดัท าขอ้ก าหนดและมาตรฐานคุณภาพความปลอดภยั         
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีมาตรการไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ตามมาตรฐานสากล บุคลากรของ
บริษทัฯ ตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามกฎหมายนโยบายขอ้ก าหนดและกฎหมายทางดา้นคุณภาพความปลอดภยั          
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

(2) บริษทัฯ จะด าเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกนั ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 
อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหายจากการละเมิดระบบรักษา
ความปลอดภยั การปฏิบติังานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีปลอดภยัต่อบุคลากรของบริษทัฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภยัอย่างเป็น
ประจ า ทั้งน้ีถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนักงานในการรายงานอุบติัเหตุ อุบติัการณ์โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

(3) บริษทัฯ จะจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และส่ือความเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กบั
บุคลากรของบริษทัฯ พนักงานของผูรั้บจา้งตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบและเขา้ใจใน
นโยบาย กฎระเบียบ  ขั้นตอนและวิธีปฏิบติั  และขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
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และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนน าไปยึดถือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ  ทรัพยสิ์น 
และส่ิงแวดลอ้ม 

(4) บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั และต่อเน่ือง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึง
ความส าคญัของส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยั ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน  

(5) หากการปฏิบติังานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั        
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  หรือพบว่าการปฏิบติังานมีผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างร้ายแรงให้
บุคลากรของบริษทัยติุการปฏิบติังาน  เท่าท่ีท าไดช้ัว่คราว  เพ่ือแจง้ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป ห้ามปฏิบติังานต่อไปโดยเด็ดขาด  

 
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯ น าแนวคิดในเร่ืองการรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจ  ท่ีสร้าง
ประโยชน์ ความสามารถ ในการแข่งขนัต่อธุรกิจและสังคม 

 แนวปฏิบัต ิ

(1) ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่าก่อให้เกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว 
รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน  เพื่อสร้าง
โอกาสในการพฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) เปิดเผยนวตักรรมท่ีค้นพบในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดป้ฏิบติัตาม 

(3) วิเคราะห์แนวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมตลอดเวลา  โดยเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการ
ต่อเน่ือง อย่างไม่หยุดน่ิง เพ่ือสร้างโอกาสในการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพ่ือความเจริญเติบโตควบคู่การ
สร้างผลก าไรทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

 
8. การจัดท ารายงานทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการปฏิบติัตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม  ให้เป็นประโยชน์ต่อผูไ้ด้
เสียทุกฝ่าย 

แนวปฏิบัต ิ

(1) จัดท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ท่ีครอบคลุมการด าเนินงานด้านธุรกิจ                    
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยั และสังคม 

(2) จดัท าขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง และจดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีหลากหลาย ให้ผูอ้่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
โดยสะดวก 
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2. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นท่ีจะปฏิบัติตาม

กฎหมายของประเทศไทย ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด  และให้ความส าคญัในเร่ืองการต่อตา้นทุจริต 

และการเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนได้เสียว่า บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจ    

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและโปร่งใส  รวมทั้งสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ ก าหนดให้

บุคลากรของบริษทัฯ ทุกคนตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น และแนว

ปฏิบติัท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับ เรียกร้อง  ด าเนินการ  

หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งกบัหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยทางตรงและทางออ้ม เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงธุรกิจของบริษทัฯหรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อนัไม่เหมาะสมตามหลกัจริยธรรม  

ได้แก่ การให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับส่ิงของ ของขวญั การเล้ียงรับรอง เงินเร่ียไร  เงินบริจาค และผลประโยชน์     

อื่นใดจากบุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ  ทั้งน้ี ให้นโยบายการต่อตา้นธุรกิจคอร์รัปชัน่ครอบคลุมถึงพนกังาน  คู่คา้ ลูกคา้ และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2.2 แนวปฏิบัติที่ดี 

 2.2.1 กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานโดยตอ้งไม่เข้าไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 2.2.2 กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ 

2.2.2.1 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์ รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษทัฯ โดยแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและ ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามให้ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคล

ท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  ผา่นช่องทาง

ต่างท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

2.2.2.2     ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มแอบแฝง  ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพอ้งกบั

บริษทัฯ  เช่นกระท าการใดๆ เพื่อขายสินคา้หรือบริการให้กบับริษทัฯหรือแข่งขนักบับริษทัฯ 

2.2.2.3 หลีกเล่ียงการรับเล้ียงจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ หรือจากผูอ้ื่นซ่ึงอาจได ้

  ประโยชน์จากการปฏิบติังานของพนกังาน 

2.2.2.4 ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ท่ีไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หรือประโยชน์อื่นใด

เพื่อให้ไดท้างซ่ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ  รวมถึงไม่ใชป้ระโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดย

มิชอบในการประกอบธุรกิจ 
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 2.2.3 กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการรายงานทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้ มีระบบ

การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยให้ความโปร่งใสและมีการค านึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดทุจริต

คอร์รัปชัน่ในการด าเนินงาน โดยมีการติดตามดูแล 

 2.2.4 บริษทัฯ ก าหนดให้มีช่องการแจง้เหตุ หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยจะให้

ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัฯ 

ก าหนดไวใ้นนโยบาย การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะในขอ้ 2.4  

 2.2.5 ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าท่ีผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการ

พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนด ๆไวแ้ละโทษตามกฎหมาย  หากการกระท านั้นผิด

กฏหมาย 

 2.2.6  บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯเพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกท่ีดี 

  

2.3 ข้อก าหนดส าหรับการด าเนินการ 

 2.3.1 การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ 

“จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน” นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

ระเบียบ คู่มือปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ จะก าหนดขึ้นต่อไปน้ี 

2.3.2 นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ 

  บริษทัฯ 

  2.3.3 ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์ร 

  2.3.4 เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองความเส่ียงกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ   

  ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี 

  2.3.4.1 การรับส่ิงของ/การให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงก าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

  2.3.4.1.1  การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด 

 (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานรับ  ขอรับ  เร่ียไร  ของขวญั  การ

เล้ียงรับรอง  การให้บริการ  การสนบัสนุนทางการเงิน  เงินรางวลัใดๆ  จากคู่คา้  

เจ้าหน้ี  หรือผูมี้ส่วนได้เสียท่ีท าธุรกิจกับบริษัทฯ  เวน้แต่  ในโอกาส หรือ

เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีพึงปฏิบติัต่อกนั  ทั้งน้ี ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืน

ใดนั้ น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท   และ/หรือ มีความ

จ าเป็นตอ้งรักษาสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคล  หรือระหว่างองค์กร  โดย

ก าหนดให้พนกังานระดบัตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปเป็นผูแ้ทนองคก์รในการรับ

ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด  แต่หากส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นมีราคา
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หรือมูลค่าเกินกว่า 3 ,000 บาท  ก าหนดให้ผู ้บริหารระดับตั้ งแต่ประธาน

เจา้หน้าท่ีสายงานขึ้นไป เป็นผูแ้ทนองคก์รในการรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืน

ใดนั้น และน าส่งต่อเลขานุการบริษัทภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีได้รับ

ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น 

 (2) การขอสนบัสนุนในรูปเงินหรือส่ิงของ สามารถกระท าไดใ้นลกัษณะองคก์รกบั

องคก์ร  โดยตอ้งไดรั้บการลงนามอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามเท่านั้น 

 (3) ในการด าเนินการตามขอ้(1)และ(2) ขา้งตน้ บริษทัฯไม่อนุญาตให้พนกังานหรือ

บุคคลท่ีบริษทัฯมิไดม้อบหมายให้เป็นผูแ้ทนในการรับส่ิงของหรือประโยชน์

อ่ืนใดโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

2.3.4.1.2 การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด  

(1) การให้ส่ิงของ ก าหนดให้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคน

ทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น บริษัทฯจะเป็น

ผูด้  าเนินการจดัหาก าหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งน้ีหากมีความ

จ าเป็นหรือเพื่อความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน กับคู่ค้า  ซ่ึง

จ าเป็นต้องให้ เงินหรือส่ิงของท่ีมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทนั้ น  บริษัทฯ

ก าหนดให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามเป็น ผูล้งนามอนุมัติ โดยพิจารณาใน

มูลค่าตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป 

(2) เพื่อหลีกเล่ียงการน าไปสู่การให้สินบน  บริษทัฯก าหนดให้มีการส ารวจและ

ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนด าเนินการ เพื่อป้องกนัการน าไปสู่การทุจริต 

และก าหนดให้พนักงานระดบัตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป  เป็นผูแ้ทนองค์กรใน

การมอบส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด 

  2.3.4.2 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนบัสนุน : 

  การให้/รับเงินบริจาค  เงินเร่ียไร ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจ

ว่าเงินบริจาค  หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน  ทั้งน้ีบริษัทฯ 

ก าหนดให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  เป็นผูล้งนามอนุมัติในกรณีท่ีเงินบริจาคมีมูลค่าสูงอย่างมี

นยัส าคญั โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป 

 2.3.4.3 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง : 

  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเมือง 

และเคารพ/สนับสนุนให้ผูมี้ส่วนได้เสีย ใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายในรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ีบริษทัฯจะ

วางตวัเป็นกลาง 
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 แนวทางปฏิบัติ 

                     2.3.4.3.1 การใช้สิทธิทางการเมืองท่ีพึงมีตามกฎหมาย ตอ้งกระท าในนามตนเอง และตอ้ง

  ไม่ให้ ผูอ้ื่นเขา้ใจผิดไดว่้าเป็นการกระท าในนามบริษทัฯ 

  2.3.4.3.2 เม่ือตอ้งแสดงออกในนามบริษทัฯ ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และแสดงอาการ หรือ

ลกัษณะให้เห็นได้ว่าเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือ

นกัการเมืองผูห้น่ึงผูใ้ด 

  2.3.4.3.3 ไม่น าทรัพยากรของบริษัทฯ เช่น เงินทุน บุคลากร สถานท่ี ไปใช้สนับสนุน                   

พรรคการเมือง หรือนกัการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

  2.3.4.3.4 ไม่ใช้ต าแหน่งในบริษัทฯ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อชักจูงผูอ้ื่นให้

จ่ายเงินทุนอุดหนุน ห รือให้การสนับสนุนใดๆ แก่พรรคการเมือง ห รือ

นกัการเมือง 

  2.3.4.3.5 ไม่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างาน หรือในเวลาท างานใน

เร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางความคิด เกิดความแตกแยก หรือขาดความ

สามคัคีในการท างาน 

  2.3.4.3.6 ไม่หาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ในพ้ืนท่ีของ

บริษทัฯ  

 2.3.4.4 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง 

   ห้ามให้สินบน หรือเรียกร้อง หรือเรียกรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สัญญา  

หน่วยงานภาครัฐ  หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษทัฯ 

 2.3.4.5 เพื่อสร้างบรรทดัฐานท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ 

   บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้ / รับ ของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาส อื่น

ใดให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัให้มีช่องทางการแจง้นโยบาย

หรือเจตจ านงในเร่ืองดงักล่าวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือทราบโดยทัว่กนั ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

  

2.4 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง : 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางในการแจง้เหตุหรือแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อน าไปสู่ 

(1) การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

(2) แกไ้ข / ปรับปรุง ดา้นบริหารจดัการ 

(3) การพฒันา / ฝึกอบรม 

  ผา่นช่องทางหลกัดงัน้ี 

1. กล่องรับขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียน ภายในบริษทัฯ 

2. การแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียนโดยตรงถึง 
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2.1 ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจทุกระดบั 

2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล 

2.3 เลขานุการบริษทั 

2.4 กรรมการตรวจสอบ 

2.5 กรรมการบริษทั 

3. ทางอีเมล ์ 

3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com  

3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน : internal_audit@premiertankcorp.com 

3.3 เลขานุการบริษทั :  company_secretary@premiertankcorp.com  

4. เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ : www.premiertankcorp.com  

5. ทางไปรษณีย ์: ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 2034/69 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  

 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 ทั้ งน้ี  ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะท า  หน้าท่ีในการ

ประสานงานรับ - ส่งเร่ือง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเร่ือง โดยขอ้มูลการแจง้เบาะแสดงักล่าว  จะส่ง

ตรงไปยงัผูรั้บผิดชอบเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน เพื่อด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผูแ้จง้เบาะแสในเร่ืองดังกล่าวมีความมัน่ใจว่า ข้อมูลและ

เร่ืองราวท่ีแจง้นั้นจะไดรั้บการดูแลและคุม้ครองจากผูท่ี้รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีท่ีหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เป็นผู ้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู ้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง (Investigation Committee) เพื่อท าหนา้ท่ีตามความเหมาะสม 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู ้แจ้งเบาะแส  ท่ี ร่วมสอดส่องดูแล

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ  โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ  หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่  

แมว่้าการกระท านั้นจะท าให้บริษทัฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

 

3. ข้อพงึปฏิบัติทางจริยธรรม 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีขอ้พึงปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ดงัน้ี 

 

3.1  มีภาวะผู้น า : 

 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานพึงมีจริยธรรมและปฏิบติัตามบทบาทของภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมและประพฤติ

ตนเป็นท่ียอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์ ส าหรับการบริหารการจดัการของบริษทัฯ 

mailto:whistle_blowing@premiertankcorp.com
mailto:internal_audit@premiertankcorp.com
mailto:company_secretary@premiertankcorp.com
http://www.premiertankcorp.com/
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แนวทางปฏิบัติ 

3.1.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งแสดงวิสัยทศัน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีจิตส านึกในหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับต่อสังคม 

3.1.2 กรรมการและผู ้บริหาร  ต้องจัดหา และน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้  เพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนมุ่งมัน่แสวงหานวตักรรมท่ีเหมาะสม  รวมทั้งมีการฝึกอบรมและ

พฒันาพนกังานให้สอดคลอ้งกบันวตักรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ  เพื่อบริหารงานบริษทัฯให้

เป็นธุรกิจท่ีย ัง่ยืนและเป็นผูน้ าทางธุรกิจ 

3.1.3 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งด าเนินการตรวจสอบการร้องเรียน / ร้องทุกข ์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

หรือบุคคลอื่นเพื่อให้ไดข้อ้เทจ็จริง และแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นให้ลุล่วงอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 

3.1.4 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน  ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดภาวะผู ้น าในหมู่พนักงาน อีกทั้ ง

สนบัสนุนให้พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการพฒันาบริษทัฯ 

3.1.5 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อ

สาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม  ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัฯเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการพฒันาและ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 

 

3.2 มีความซ่ือสัตย์สุจริต : 

 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์

ของบริษทัฯ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.2.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตปราศจากอคติ  ไม่ใชอ้  านาจ

หนา้ท่ีของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

3.2.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องไม่จงใจท ารายงานหรือบันทึกท่ีเป็นเท็จ  รวมทั้งตอ้งไม่จงใจ

ปิดบังหรือเสนอข้อมูลท่ีเป็นเท็จต่อบริษัทฯ  เม่ือพบรายงานหรือบันทึกท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ

ผิดพลาด ตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

3.2.3 กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน  ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มี

ประสิทธิผลตามท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบข้อบังคับ  รวมทั้ งไม่กระท า หรือชักจูงเพ่ือนร่วมงาน  

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ใชเ้วลาปฏิบติังานเพื่อกิจกรรมอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

3.2.4 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 

อีกทั้งมีความส านึกในหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  
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3.3 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  : 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

และระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใน    

ทางลบต่อช่ือเสียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.3.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง  ขดัขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ  

นโยบาย ประกาศ  หรือค าส่ังของบริษทัฯ รวมทั้งค  าส่ังอนัชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยหน้าท่ีของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.3.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ผลิตหรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวค้รอบครอง  ไม่ว่าเพ่ือการใช้เอง  

เพื่อการจ าหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด 

3.3.3 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งใชร้ะบบการส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยความรับผิดชอบ

และตอ้งไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก  การท าให้ผูอ่ื้นเสียหาย การท าลายขวญั หรือส่งเสริมให้เกิดความ

ไม่เป็นมิตรในสถานท่ีท างาน 

3.3.4 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ใช้ระบบการส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมท่ีผิด

กฎหมายหรือขดัต่อนโยบายของบริษทัฯ และไม่ใชอ้ินเตอร์เน็ตหรือบริการท่ีคลา้ยคลึงกนัในทางท่ีจะท า

ให้เกิดความเสียหาย  อบัอาย ลดความน่าเช่ือถือหรือท าให้บริษทัฯ เสียช่ือเสียง 

3.3.5 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง

หน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.6 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะตอ้งไม่กระท าการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้มีการ

หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และส านกังานและคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

3.3.7 กรรมการ และ ผูบ้ริหาร มีหน้าท่ี ท่ีตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยมี

ขั้นตอนและแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ ก าหนด และจดัส่งไปยงัเลขานุการบริษทั เพื่อรวบรวมส าเนารายงาน

การมีส่วนไดเ้สีย และรายการต่อประธานกรรมการ และประธานตรวจสอบภายในทราบ ภายใน 7 วนั

ท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

3.3.8 ห้ามมิให้กรรมการ และผูบ้ริหาร ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน 

และภายหลังจากการท่ีประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 24 ชั่วโมง โดยทุก ๆ 3 เดือน บริษัทฯ 

ก าหนดให้เลขานุการบริษทัแจง้ให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ดงักล่าว  
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3.3.9 ในกรณีท่ีกรรมการ และผูบ้ริหาร มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ให้ย่ืนรายงานต่อส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น 

ตามแบบฟอร์มท่ี ก.ล.ต. ก าหนด  

3.3.10 กรรมการ และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงถือครองหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูล้งทุนทัว่ไปมัน่ใจว่ากรรมการและผูบ้ริหารสามารถบริหารและด าเนินกิจการ

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

3.4 รักษาทรัพย์สิน  : 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  พึงมีหน้าท่ีดูแลรักษาและใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์อย่าง

เตม็ท่ีต่อกิจการของบริษทัฯ เท่านั้น และไม่น าไปใชเ้พ่ือผลประโยชน์ต่อผูอ่ื้นหรือในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.4.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือระเบียบบงัคบัดา้นความปลอดภยัของ

บริษทัฯ ในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.4.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ต้องไม่น าเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจ าหน่ายจ่ายโอน  

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต  

ไม่ว่าทรัพยสิ์นจะมีมูลค่าหรืออยูใ่นสภาพใดก็ตาม 

3.4.3 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งไม่เจตนาท าให้เสียหาย  ก่อวินาศกรรม  หรือท าลายทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯ 

3.4.4 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการ

ภายนอกเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต  จากผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้นๆ 

3.4.5 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งช่วยเหลือ หรือพยายามให้ไดม้าซ่ึงสิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ  หรือปกป้อง

เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ 

 

3.5 ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  : 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานพึงรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

บุคคลมีความเคารพซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ  เสนอแนวคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน         

ในการท างาน 

 

แนวทางปฏิบัติ 

3.5.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน  อนัเป็นการก่อให้เกิดความ

แตกแยกสามคัคี และพึงละเวน้จากการน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
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3.5.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทางเพศต่อผูร่้วมงาน  หากพบ

หรือทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูร่้วมงานในระหว่างผูร่้วมงาน ตอ้งรายงานต่อผูบ้ังคบับญัชา

ทนัที 

3.5.3 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องเป็นผูมี้วินัย ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนับถือ

ผูบ้งัคบับญัชา  ปฏิบติักบัผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสุภาพ  มีน ้าใจ และมีมนุษยสั์มพนัธ์อนัดี 

3.5.4 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งเคารพสิทธิมนุษยชน  โดยค านึงถึงความเสมอภาคและความเท่า

เทียมกนั  ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ  ศาสนา เพศ  สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย  สถานศึกษา 

ฐานะ หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน  รวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็น

ปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 

3.6 เป็นพลเมืองดี  : 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  พึงท าหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดีท่ีอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.6.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องพฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติม เพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3.6.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งไม่ประพฤติตนเป็นท่ีรังเกียจแก่ผูอ่ื้น  พูดจาลวนลามเพศตรงขา้ม 

กระท าตนเป็นอนัธพาล มีหน้ีสินลน้พน้ตวั  เล่นการพนนั ใชส้ารเสพติด  ด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอลล์

ขณะปฏิบติังาน  หรือกระท าการใดๆ อนัก่อให้เห็นว่าเส่ือมเสียในดา้นศีลธรรม 

3.6.3 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องไม่พกพาอาวุธมาท างาน  เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3.6.4 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ท่ีท าธุรกิจผิด

กฎหมาย  หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงต่อประเทศ 

3.6.5 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ตอ้งร่วมกนัปลูกฝังจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม

ส่วนรวมให้เกิดขึ้นกบัพนกังานทุกระดบัชั้นในบริษทัฯ  

 

3.7 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ไม่พึงปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบับริษทัฯ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.7.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  และสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้ง

ไม่ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ  ท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปเห็นและเขา้ใจว่าเป็นธุรกิจ / กิจกรรมท่ีมีความขดัแยง้

กบัผลประโยชน์กบับริษทัฯ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
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3.7.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งไม่ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ด ด าเนินธุรกิจ / 

กิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3.7.3 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องไม่กระท าการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบัง

ทรัพยสิ์นซ่ึงควรเป็นของบริษทัฯ หรือควรเป็นของลูกคา้ของบริษทัฯ 

 

3.8 ไม่ใช้ข้อมูลจ าเพาะของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัติ 

3.8.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ีมีหนา้ท่ีน าขอ้มูลจ าเพาะไปใช ้ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ผูอ้ื่นไดย้ิน  ลอบ

ฟัง ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาท่ีสาธารณะผ่านเคร่ืองส่ือสาร หรือสนทนากบัสมาชิกใน

ครอบครัวและบุคคลใกลชิ้ดอนัน าไปสู่การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูอ้ื่นได ้

3.8.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ตอ้งจดัการ จดัเก็บและแยกแยะราบละเอียดขอ้มูลจ าเพาะให้เป็นไป

ตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด 

3.8.3 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลจ าเพาะของบริษทัฯ  ต่อผูท่ี้ไม่มีสิทธิรับรู้ตาม

ระเบียบ ขอ้บังคบั หรือข้อตกลงทางธุรกิจ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผูมี้

อ านาจด าเนินการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.8.4 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน  ต้องไม่น าข้อมูลจ าเพาะไปใช้เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ หรือส่ง

ขอ้มูลดงักล่าวให้ผูอ่ื้นเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

  

4. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 บริษทัฯ ก าหนด ให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ  

ท าความเขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน” น้ีอย่างเคร่งครัด  

มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งว่าไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดขึ้น 

 กรรมการและผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ  และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้

พนกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ  เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งจริงจงั 

 บริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะให้มีการกระท าใดๆ  ท่ีผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี  หากกรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนักงานผูใ้ดกระท าผิดจริยธรรมท่ีก าหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดและหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว่้า      

ผิดกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯจะส่งเร่ืองให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐด าเนินการต่อไป 

 บริษทัฯ ก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน” เป็นประจ าทุกปี  โดยให้

เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
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5. การลงโทษทางวนิัย 
 หากกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือ  “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการ

ท างาน” ถือเป็นการกระท าผิดวินัย  ในกรณีเช่นน้ี ให้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้น “ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ท างาน” 

 

6. บทส่งท้าย 
 จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานฉบบัน้ี เป็นวินยัซ่ึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งท า

ความเขา้ใจและยึดมัน่ปฏิบติั  และไม่อนุญาตให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังานกระท าการใดๆ ท่ีขดัต่อ “จริยธรรมธุรกิจ

และขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน” ฉบบัน้ี  หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นทาง

ปฏิบติั  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน  ควรปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น  เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาทาง

แกไ้ข หรือหาขอ้พึงปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป 


