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จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 

บทน า 
บริษัท พรีบิลท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งม่ันพัฒนาให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้าง

คุณค่าให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ลดการสร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณการ
ปฏิบัติงานขึ้นตั้งแต่ปี 2548 และได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ
บริษัทจึงทบทวน และปรับปรุงข้อปฏิบัติเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีไว้ใน “จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน” เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
บริษัทคาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทต่อไป 

 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาบุคลากร และความปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า  
โดยรักษามาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ เวลา และบริการที่ดี 
 

พันธกิจ 
 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และลูกค้า 
 สร้างงานคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล 
 ส่งมอบงานตามมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างทันเวลา 
 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

สังคม ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ค่านิยม 
ท างานอย่างมืออาชีพ มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องแคล่ว มีวิสัยทัศน์ เป็นมิตร 
จริงใจ เชื่อถือได้ 
 

ปรัชญา 
 TOGETHER, WE BUILD TRUST 
 

ขอบเขต 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท  
บุคคลซึ่งกระท าการในนามบริษัท และบริษัทย่อย  
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติ  
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

บริษัทให้ความส าคัญกับการเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณี ท้องถิน่ทีบ่ริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
1.2 ปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
1.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท   
1.4 ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการกระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ

ระเบียบต่าง ๆ 
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมุ่งม่ันที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม 
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจึงก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้เป็นส่วนเพ่ิมของ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทแล้ว ให้ยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่
ประกาศใช้ 

3. การให ้การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
การให้ การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการบริการ การอ านวยความสะดวก หรือ
การเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปกติ มีมูลค่าเหมาะสม 
และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 หา้มมิให้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทท าธุรกิจด้วย 
3.2 หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของก านัลใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทท าธุรกิจด้วย เว้นแต่

ในเทศกาลที่เป็นธรรมเนียมปกติ และมีมูลค่าที่เหมาะสม  
3.3 หลีกเลี่ยงการให ้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทท าธุรกิจด้วย 
3.4 หลีกเลี่ยงการให ้หรือการรับรางวัลการท่องเที่ยวจากคู่ค้า 
3.5 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าสูง ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดส่งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 
 

4. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 
บริษัทเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ 
สนับสนุนให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมือง
ของตนตามครรลองของกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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4.1 บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งด้านการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินใดๆ ของ
บริษัท ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ 
เพ่ือผลประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว 

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ห้ามแอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ 
เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการทางการเมือง หากเข้าร่วมต้อง
ระมัดระวังการด าเนินการใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุน 

 

5. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหม่ันเพียร และความมีระเบียบ 
วินัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ เอาใจใส่ อุทิศตนอย่างเต็มก าลัง 

มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จของงาน และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

5.2 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความส านึกในหน้าที่ และมี
ความรบัผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน 

5.3 ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามที่ก าหนด รวมทั้งไม่กระท า 
หรือชักจูงผู้อ่ืนให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท 

5.4 พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม หมั่นฝึกฝน ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

5.5 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติกับผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ   มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 
การสร้างขวัญก าลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

5.6 ร่วมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสาธารณชน รวมทั้งปกป้องรักษาชื่อเสียงของบริษัทด้วย
ทัศนคตทิี่ด ี

 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
การปฏิบัติงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณ หลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1 ในกรณีที่ท ารายการเกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายงานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด  
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6.2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.3 กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กร
ทางธุรกิจอ่ืน ๆ การไปด ารงต าแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และไม่กระทบการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท 

6.4 หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษัท  โดยให้ท ารายการนั้น
เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการ
ดังกล่าว จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

 

7. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท 
ห้ามเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
7.1 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัท  
7.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ที่ยังไม่ควรเปิดเผย เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้เปิดเผยได้ หรือ

เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 
7.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทแล้ว 
 

8. ความรับผิดชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท 
ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดูแลรักษาไม่ให้
เสียหาย สูญหาย หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือบุคคลอื่น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
8.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท  

8.1.1 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
8.1.2 ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพดี มิให้ช ารุด สูญหาย เพ่ือประโยชน์ในการใช้

งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1.3 ไม่น าทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 

8.2 การจัดท าเอกสาร และการเก็บรักษาข้อมูล 
8.2.1 จัดท าเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และ

สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี  
8.2.2 ห้ามปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารใด ๆ ของบริษัท  
8.2.3 เก็บรักษาข้อมูล และท าลายตามก าหนดเวลา และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ หรือ

ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อ
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การเรียกใช้งาน เมื่อพ้นก าหนดการรักษาข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการท าลาย
ด้วยวิธีที่เหมาะสม 

8.3 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.3.1 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็น

ทรัพย์สินของบริษัท ไม่ควรใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
8.3.2 ห้ามเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อ่ืน 
8.3.3 ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทซื้อมาโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 
8.3.4 ห้ามเปลี่ยนแปลง ท าซ้ า ลบทิ้ง หรือท าลายข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต 
8.3.5 ห้ามน าซอฟท์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิด้วยเหตุผลใด ๆ 

โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์นั้น ๆ   
8.3.6 ห้ามปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ตแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่

บริษัทติดตั้งให้ 
8.3.7 ห้ามใช้อีเมล์ของบริษัทในการส่งข้อความที่กล่าวร้าย ท าให้เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบ

คาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญแก่ผู้อื่น 
8.3.8 ใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ

จะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 
8.3.9 ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารที่บริษัทจัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถืออย่างมีจิตส านึก 

และความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก 
8.3.10 ห้ามเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมิได้มีไว้ส าหรับตนโดนมิชอบ และท า

ความเสียหายแก่ผู้อื่น 
8.3.11 บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม และควบคุมการใช้ทรัพย์สินภายใต้ระบบ

สารสนเทศของพนักงานตามความเหมาะสม 
 

9. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม 
9.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทด าเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้แกผู่้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส 

ระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

9.1.2 น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี 
และรายงานอ่ืน ๆ อย่างสม่ าเสมอ ครบถ้วนตามความจริง และทันต่อสถานการณ์ 
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9.1.3 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ 

9.2 การปฏิบัติต่อพนักงาน 
พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัท มีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติกับทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
9.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
9.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัยที่ดี 
9.2.3 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
9.2.4 ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างแรงงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่าย

ค่าตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษ กระท าด้วยความเป็นธรรม 
โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์ 

9.2.5 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
9.2.6 หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่การงาน

ของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
9.2.7 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่

ก าหนด 
9.2.8 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 
9.2.9 ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น

ภายใน และภายนอกองค์กร 
9.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งมั่นตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมกับสร้างความไว้วางใจ สร้างความ
น่าเชื่อถือ ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
9.3.1 ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันเวลา และตรงตามความต้องการของ

ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 
9.3.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบ

แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
9.3.3 ให้ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ เพ่ือให้ลูกค้าทราบ

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
9.3.4 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับ ไม่ส่งต่อข้อมูล

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่น าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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9.3.5 รับประกันสินค้า และบริการ ภายใต้เงื่อนไข ระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

9.3.6 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและและบริการ  
9.4 การปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ 

บริษัทมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาค และเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
9.4.1 ไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการค้า กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการด าเนินการทุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม 
9.4.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้อง

รีบแจ้งให้คู่ค้า หรือเจ้าหนี้ทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
9.4.3 จัดซื้อ จัดจ้างตามข้ันตอน ระเบียบการปฏิบัติงานที่บริษัทก าหนด  

9.5 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บนพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรมตามหลักสากล โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
9.5.1 ไมท่ าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง 
9.5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม 
9.5.3 ไม่สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันเพ่ือกระท าการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรม

ต่อลูกค้า 
9.6 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิต และการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
9.6.1 สร้างจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่

พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
9.6.2 คืนก าไรส่วนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
9.6.3 ด าเนินธุรกิจให้มีผลกระทบ หรือความเสียหายต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
9.6.4 ให้ความส าคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์  
9.6.5 สื่อสารกับชุมชน และสังคมอย่างสม่ าเสมอ มีความโปร่งใส เผยแพร่ และรายงานผลการ

ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ 
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10. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 
10.1 บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่

จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งคัด การไม่
รับรู้ถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่
ปฏิบัติตามได้   

10.2 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

10.3 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

10.4 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับนี้ ไม่สามารถก าหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกเรื่อง ดังนั้น 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิบัติตนในแต่ละ
สถานการณ์ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย ในการปฏิบัติงานเรื่องใด ๆ ให้ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

 

11. การละเมิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
พนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่
เพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือรับทราบว่ามีการกระท าผิด แต่ไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง มีบทลงโทษทางวินัย
ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หักค่าจ้างหรือพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง
เลิกจ้าง บริษัทจะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระท าขึ้น ประกอบกับประวัติความ
ประพฤติ และเจตนาของผู้กระท าผิด ซึ่งอาจลงโทษตามข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อในคราวเดียวกัน 
นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมาย  

 

12. การรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
12.1 ถ้าพบหลักฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลซึ่งกระท าการในนามบริษัทละเมิด

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน ผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้  
 

ผู้รับข้อร้องเรียน E-mail address 
เลขานุการบริษัท nata@prebuilt.co.th 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ chaiyawat@prebuilt.co.th 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และก ากับดูแล jirad@prebuilt.co.th 

 

หรือแจ้งทางจดหมายปิดผนึก ส่งถึง ผู้รับข้อร้องเรียน  
503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

mailto:nata@prebuilt.co.th
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12.2 ข้อมูลเบาะแสที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทต้องมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน และเพียง     
พอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริง 

12.3  ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องกระท าการโดยสุจริต หากบริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแสมีเจตนาในการกลั่น
แกล้งให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทจะด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

12.4 ชื่อ และข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสจะรับทราบเฉพาะผู้รับข้อร้องเรียนเท่านั้น  
12.5 ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม 

 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

 
 

นายวิโรจน์ เจริญตรา 
กรรมการผู้จัดการ 


