
  
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practices for Directors of Listed Company) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ทั้งนี้
การก าหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้
ปฏิบัติได้จริง  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้ด าเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547  นอกจากนี้ทางบริษัท
ได้เริ่มน าหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5  ข้อของ
ตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

 

1. นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทมีนโยบายก ากับดูแลกิจการโดยค านึงถึงสิทธิความ
เท่าเทียมกัยของผู้ถือหุ้น และการปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระของกรรมการ รวมทั้งการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูล
แก่ผู้ลงทุน 
 ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบและ
ข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรม 

 ให้ความเป็นธรรมและปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความ
รอบคอม ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติ
หน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการ
ควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการจะถือปฎิบัติตามจริยธรรมของบริษัทฯ
(Code of Conduct) ซึ่งจะประกาศใช้ไปแล้ว และ
ดูแลให้พนักงานในองค์กรปฎิบัติตามจริยธรรม (Code 
of Conduct) ดังกล่าวด้วย 
1. Policies on Corporate Governance 
The Company recognizes the importance of 
good corporate governance, focusing on the 
Board of Directors, transparency of the 
operations and disclosure to keep investors 
and the public informed of its operations and 
enable them to review them. 
• Recognize the importance of controlling 
system and internal audit, which will 
supervise the management to comply with 
the Company’s policies and objectives 
efficiently under the framework of legal 
regulations and business ethics. 
• Provide fairness and equal treatment to the 
Company’s shareholders and stakeholders. 
• The Board is determined to manage the 
Company with carefulness, responsibility and 
efficiency to maximize benefits for 
shareholders in the long run and prevent 
conflicts of interests. 
• The Board operates the business with 
concerns about risks and nominates the 
internal control system and risk management. 
• The Board focuses on transparency, 
accountability and disclosure to keep the 
public, investors and related parties informed 
of the operation 
• The Board emphasizes the Company’s Code 
of Conduct which has been already 
announced and employees are being  



  
encouraged to implement the Code of 
Conduct as well. 
 

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดย
บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบ 
และความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(ถ้ามี) แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมตามข้อบังคับ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดของข้อมูลต่างๆก่อน
ตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบอ านาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิ
ลงคะแนนแทนได้ นอกจากนี้หากมีวาระพิเศษเป็นกรณี
เร่งด่วน บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ
ไป 
2. Rights of shareholders 
The Company will organize an ordinary 
shareholders meeting within four months after 
the end of financial year. By doing so, the 
Company will send, at least seven days in 
advance written notice of the meeting, which 
includes information related to each agenda, 
including opinions of the board, so that 
shareholders can study information before 
voting on an agenda at the meeting. In case 
when shareholders are unable to attend the 
meeting, they can authorize independent 
directors to act on their behalf. If the Company 
has an urgent agenda to be considered, it can 
call on an extraordinary shareholders’ meeting 
on a 
case-by-case basis. 

 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรดังนี้ 
 คู่ค้า : บริษัทซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าท้ังในและ

นอกกลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
 ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่แบละรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย

ผลิตสินค้าและก่อสร้างงานที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานและจัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตามงาน
ตลอดเวลา 

 เจ้าหนี้ : บริษัทได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตาม
ข้อตกลง รวมทั้งการช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ การค้า
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

 คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขันที่
ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

 ชุมชน : บริษัทมีความต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทบริจาคให้แก่การ
กุศลต่างๆ เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือโครงการจัดท าขา
เทียม เป็นต้น 
3. Rights of Stakeholders 
The Company values the rights of all 
stakeholders both inside and outside the 
organization such as employees, creditors, 
trading partners, related government agencies 
and shareholders to ensure fairness for all 
parties. 
• Trading partners : in purchasing goods and 
services from its trading partners, the 
Company has complied with trade terms and 
fulfilled contractual obligations. 
• Customers : the Company has taken good 
care of and acted responsibly to its 
customers. It has produced standard and 
quality construction products. 
• Creditors : the Company has complied with 



  
the terms of lending agreement. 
• Competitors : the Company has competed 
within the framework of good competition 
and avoided dishonest methods to destroy 
competitors. 
• Community : the Company was responsible 
for community environment and society. It 
donated to help many organizations 
including the Substitution leg Organization. 
 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท 
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ 
4. Shareholders’ Meeting 
At shareholders’ meeting, the Chairman of 
the meeting shall send the related 
documents of Annual Shareholders Meeting 
before 7 days in advance and provides an 
equal opportunity for all groups of 
shareholders to review the Company’s 
operations, raise questions, and express 
opinions and suggestions. The key points of 
discussions and opinions will be recorded in 
the minutes. 

 

5. การประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวทุกไตร
มาส รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ 

5. Leadership and Vision 
The Management has proposed strategic and 
business plans to the Board, which has actively 
participated in determining the Company’s 
policy, vision, strategy and business plans. 
 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้ท าการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้น โดยก าหนดให้การท ารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการแต่งตั้งเมื่อเดือน
มกราคม 2547 เพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของการ
ท ารายการ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
6. Conflict of Interest 
The Company has prevented potential conflicts 
of interests by assigning its Audit Committee to 
examine and consider the rationality of 
connected transactions based on the criteria by 
the Stock exchange of Thailand since January 
2004. 
 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
ทางบริษัทได้จัดท าแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม
ธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหา
และพนักงานของบริษัทได้ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ
ปฎิบัติต่อไป 
7. Business Ethics 
The Company has focused on running business 
with honesty and transparency and issued the 
Code of Conduct for the Board of Directors, 
management, and employees 
so that the related parties can use it as guideline 
in performing their duties and integrity according 
to the Company’s objective and mission. 
 



  
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
บริษัทได้ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นทั้งกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ จ านวน 13 ท่าน จาก
จ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
เบี้ยประชุมเท่านั้น สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ท าให้
สามารถถ่วงดุลในการพิจารณาวาะระการประชุมต่างๆ 
 

8. Balance of Power for Non-Executive Directors 
The Board of Directors consists of 9 members, of 
which 3 are the independent directors and audit 
committees or 33%. 
 

9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน
ในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและบริหารงานประจ า 
9. Aggregation or Segregation of Positions 
The Chairman of the Board of Directors is the 
dependent director and did not act any role of 
management both direct and indirect of the 
Company. 
 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดย
เปรียบเทียบกับมารตฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
ในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส โดย
ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท และผู้บริหารแต่ละ
ท่าน และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารในรูปของเบี้ยประชุมเท่านั้น 
10. Remuneration for Director and Managements 
The Company appoints the selection committee 
and remuneration for director to consider 
remuneration for directors and the management 

by comparing with the standard of others 
companies in the same business. The 
compensation for directors and the 
management will be based on the Company’s 
performance. For non-executive directors, they 
will only receive the remuneration in the form 
of monthly returns, which will be approved by 
the Shareholders’ Meeting. 
 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
โดยทั่วไป ทางบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกเดือน นอกจากนั้นหากมีวาระที่ต้องพิจารณา
เป็นพิเศษ ทางบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมระหว่างกาล
อย่างเร่งด่วยตามแต่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก่
คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
11. Board of Directors’ Meeting. 
The Board of Directors normally holds a number 
of meetings every month and special meeting 
may be held if necessary. The letter and related 
document were submitted to directors before 7 
days in advance. 
 

12. คณะอนุกรรมการ 
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระพิเศษต่างๆ เช่น 
รายการระหว่างกัน เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท
เพ่ือการพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนั้นยังได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมกรสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือ
ท าหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ในกรณีที่มีกรรมการลาออก
และท าหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท โดยผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมีความ
เป็นอิสระ 
12. Committees. 
The Company nominated the Audit Committee, 
which is responsible to consider and give 



  
opinions toward special agendas before 
submitting them for approval by the Board of 
Directors. Moreover, the Company appointed 
the selection committee and remuneration for 
directors and the management, which will select 
and nominate qualified persons to become a 
member of the board in case when any 
directors’ position is vacant. The selection 
committee will also consider the remuneration 
and compensation for directors and the 
management as well. 
  

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ด าเนินการคัดเลือกบริษัท ออเนอร์ ออดิท แอนด์ 
แอดไวซอรี่ จ ากัด เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบภายในและให้
ค าปรึกษาในการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบ 
13. Controlling System and Internal Audit. 
The Company selected and appointed Honor 
Audit and Advisory Co., Ltd. who has no stake in 
or no relation with, as an internal auditor for the 
Company. The internal auditor has duties to 
review and evaluate the Company’s internal 
control system whether it was sufficient and 
appropriate. 
 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
ในปัจจุบัน ทางคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงิน
ประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังร่วมกัน
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท ในหัวข้อต่างๆ (รายละเอียดตามหัวข้อ การควบคุม
ภายใน) เพ่ือเปิดเผยต่อผู้ลงทุน 

14. Directors’ Reporting 
The Board of Directors and the Audit Committee 
must consider financial statements of the 
Company and subsidiaries to ensure the 
financial statements present 
financial positions and operating results with 
accuracy and adequate information disclosure. 
Moreover, the Board must review the internal 
control system and reveal the opinion that the 
system is satisfactory and can ensure that the 
information disclosed to investors is sufficient in 
the annual report. 
 

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
บริษัทและบริษัทย่อยได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ลงทุนโดยเริ่มท าการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่มีผลกระทบ
กับบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดให้ผู้ลงทุนได้ติดตาม
ข้อมูลของบริษัทหรือติดต่อกับทางบริษัททาง Web Site 
ภายใต้ชื่อ http://www.prebuilt.co.th หรือติดต่อผ่าน 
E-mail: admin@prebuilt.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 
02-960-1380 และโทรสาร 02-960-1392-5 
15. Investor Relation 
The Company always recognizes the importance 
of disclosing adequate, reliable and timely 
information to investors and related parties with 
equal access. Investors can 
monitor corporate status and communicate with 
the Company through the telephone number 0-
2960-1380 to 0-2960-1389 or Fax 0-2960-1392-5 
or http://www.prebuilt.co.th or E-
Mail: admin@prebuilt.co.th 
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จริยธรรมของบริษัท (CODE of CONDUCT) 

 

1. จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

พนักงานของบริษัท พรีบิลท์ จ ากัด(มหาชน) และ
บริษัทในเครือ พึงประพฤติปฏิบัติในฐานะตัวแทนของ
บริษัท ดังนี้ 

1.1 การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ เกี่ยวข้องทาง

ธุรกิจ 

พนักงานต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้ขายสินค้า และผู้ถือ
หุ้น 

1.2 การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

ไม่รับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าเกินกว่าปกติวิสัยจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เช่น ผู้ขายสินค้าหรือ
ลูกค้า เนื่องจากการรับนั้นอาจท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ว่า
ผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็น
พิเศษกับผู้ให้ 

1.3 การไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

จะไม่กระท าการอันใดที่แสดงว่าฝักใฝ่พรรคการเมือง
หรือผู้มีอ านาจทางการเมือง จนอาจท าให้เข้าใจได้ว่า
บริษัทมีความผูกพันกับพรรคการเมืองหรือผู้มีอ านาจ
ทางการเมืองนั้น 

1.4 การปฏิบัติเสมอภาคแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

จะต้องให้ความเสมอภาคกับผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยไม่
กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
 

2. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน 

โดยการยึดเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง 
พนักงานควรประพฤติปฏิบัติตามข้อก าหนดในการ
ท างานดังนี ้

2.1  การรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัท (ไดแ้ก่ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
รวมถึงเทคโนโลยี ข้อมูล สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ

ความลับของบริษัท) ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดูแล
ไม่ให้เสียหาย ไม่ใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัท และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและ
ผู้อื่น 

2.2 การรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
พนักงานไม่พึงกระท าการอันเป็นการขัดผลประโยชน์
กับบริษัท อันได้แก่กิจกรรมหรือการกระท าซึ่งอาจท า
ให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่
ควรได้หรือเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ไปจากบริษัท 

2.2.5 การแข่งขันกับบริษัท 
พนักงานต้องไม่ประกอบการ ด าเนินการ หรือลงทุน
อย่างใด ซึ่งเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท 

2.2.2 การถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
กิจการของคู่แข่ง 

กระท าได้แต่การมีหุ้นนั้นต้องไม่ท าให้พนักงานกระท า
การที่ขัดกับงานในหน้าที่ หรือละเว้นการกระท างาน
ตามหน้าที่ที่มีกับบริษัท เนื่องจากห่วงผลประโยชน์
ของตนเอง 

2.2.3 การลงทุนหรือมีหุ้นในกิจการของ
คู่แข่ง ที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือได้มาทางมรดก
หรือการให้ 

ในกรณีที่พนักงานได้ลงทุนหรือมีกิจการที่เป็นการ
แข่งขันกับบริษัท หรือมีหุ้นของบริษัทคู่แข่งก่อนเข้า
มาเป็นพนักงาน หรือได้มาทางมรดกหรือการให้โดย
เสน่หา พนักงานต้องรายงานให้ผู้บั งคับบัญชา
ตามล าดับชั้นทราบ 

2 .2 . 4  การ ใช้ ข้ อมู ลของบริ ษั ทหา
ประโยชน์ 

พนักงานต้องไม่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
โดยอาศัยข้อมูลของบริษัท แม้ว่าบริษัทอาจจะไม่เสีย
ผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม เช่น การซื้อที่ดินหรือลงทุน
ในธุ รกิ จ ใกล้บริ เ วณที่ บ ริษั ทจะก่ อสร้ า ง  หรื อ
ด าเนินการใดๆ อันเป็นการส่อว่าจะหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 



  
2 . 2 .   กา ร รั บประ โยชน์ แล ะกา ร

เกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ท าธุรกิจกับบริษัท 
พนักงานต้องไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน สิ่งของ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกค้า พ่อค้า หรือจากบุคคล
อ่ืนใดที่ท าธุรกิจกับบริษัท 
พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วม
ทุน ร่วมท าการค้า ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เรี่ยไร แลกเช็ค 
ซื้อสินค้าเงินเชื่อ เช่าหรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพัน
ทางการเงินใดๆกับ ลูกค้า พ่อค้า หรือจากบุคคลอ่ืนใด
ที่ท าธุรกิจกับบริษัท 

2.2.6 การรับของขวัญตามประเพณีนิยม 
ในโอกาสตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รับ
ของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติ
ต่อกันแล้ว  ให้พนักงานรายงานผู้บั งคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

2.2.7 การท างานอ่ืนนอกเหนือจากงาน
ของบริษัท 

พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้กับกิจการของบริษัท
อย่างเต็มที่ ในกรณีที่พนักงานต้องปฏิบัติงานอ่ืน งาน
นั้นต้องไม่กระทบกระเทือนการท างานปกติของ
พนักงาน 

2.3การรักษาชื่อเสียงของบริษัท 
พนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติใน
เ รื่ อ ง ที่ เ ป็ น ส่ ว น ตั ว  แ ต่ โ ด ย ที่ บ า ง เ รื่ อ ง อ า จ
กระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของบริษัทได้ ดังนั้น 
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่อาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และอาจเป็นปัญหากับ
บริษัทได้ เช่น ไม่กระท าผิดกฎหมาย พนักงานควร
หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองซึ่งอาจท าให้เข้าใจได้
ว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมือง 

2.4 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อพนักงานอ่ืน  
2.4.5 การให้และรับของขวัญ 

พึงหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และรับ
ของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.4.2 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่
เคารพนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระท า
การใดๆ อันเป็นการไม่เคารพผู้บังคับบัญชา 

2.4.3 ความมวีินัย 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนจ านวนมากมาร่วมกันท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความมีวินัย ได้แก่ การ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะสามารถ
ด าเนินธุรกิจไปได้ราบรื่นก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนมี
วินัย 
 

3. ข้อแนะน าเมื่อมีปัญหา 

จริยธรรมและข้อพึงประพฤติปฏิบัตินี้ คงไม่สามารถ
ครอบคลุมไปถึงปัญหาทุกกรณีที่อาจมีขึ้นพนักงาน
อาจจะพบกับปัญหาใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมี
ปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานควร
ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 

4. บทลงโทษ 

บริษัทได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจไว้ดังนี้  

1) ตักเตือนด้วยวาจา  
2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
3) หักค่าจ้างหรือพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  
4) เลิกจ้าง บริษัทจะพิจารณาโทษตามความหนัก

เบาของความผิดที่ได้กระท าขึ้น ประกอบกับประวัติ 
ความประพฤติ และเจตนาของผู้กระท าผิดนั้น ซึ่ง
บริษัทอาจลงโทษตามข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อใน
คราวเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นต้องลงโทษเรียงตามล าดับ
ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 


