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ขอบเขต 

นโยบายฉบบันี�  ครอบคลุมกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เพชรศรีวิชยัโฮลดิ�ง จาํกดั ประกอบดว้ย บริษทั 

นิว ไบโอดีเซล จาํกดั, บริษทั กรีน กลอรี�  จาํกดั, บริษทั พี.ซี. มารีน (����) จาํกดั, บริษทั ศรีวิชยั นาวี จาํกดั, 

บริษทั พี.เค.มารีน เทรดดิ�ง จาํกดั, บริษทั เพชรศรีวิชยั จาํกดั, บริษทั ปาโกเ้ทรดดิ�ง จาํกดั และ บริษทั 

พีเคแอล เอน็เนอร์ยี�ซพัพลาย จาํกดั 

นโยบายและแนวปฏิบตัิเกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริต 

1) นโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

บริษทัฯ มีนโยบายการต่อตา้นทุจริตและการจ่ายสินบน ดงันี�  

- กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทนัที 

ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบติัที�ฝ่าฝืนกฎหมาย 

หรือมีการกระทาํผิดปกติอื�นซึ�งอาจกระทบต่อชื�อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

เช่น รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทุจริตหรือมีสิ�งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง 

ที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน เป็นตน้ 

- การจดัซื�อจดัจา้ง จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบขั�นตอนการปฏิบติังานของบริษทัฯ และมีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้

- การใหเ้งินสนบัสนุนใดๆก็ตาม จะตอ้งกระทาํโดยระบุชื�อในนามของบริษทัฯ เท่านั�น และจะตอ้งเป็นไป 

ตามระเบียบขั�นตอนของบริษทัฯ 

- หากพนกังานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมที�มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูเ้กี�ยวขอ้งทาง 

ธุรกิจกบับริษทัฯ ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

 

2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ�  

บริษทัฯมีนโยบายที�จะปฏิบติัตามกฎหมายลิขสิทธิ�  และพระราชบญัญติัการใชง้าน คอมพิวเตอร์ 

ทั�งนี� เพื�อใหก้ารใชง้านคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีปะสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

จึงกาํหนดให้ปฏิบติัดงัต่อไปนี�  



- โปรแกรมที�กาํหนดให้ใชง้านในบริษทัฯ จะตอ้งเป็นโปรแกรมที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ� ง Software License 

Agreement นั�น จะตอ้งเป็นของบริษทัฯผูล้งทุน เท่านั�น (ยกเวน้โปรแกรมประเภทที�ไม่มีลิขสิทธิ� ) 

- การติดตั�ง ปรับปรุง เปลี�ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมใดๆ บนเครื�องคอมพิวเตอร์ ของบริษทัฯจะกระทาํได ้

โดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านั�น หากตอ้งการ 

ที�จะใชง้านโปรแกรมนอกเหนือจากโปรแกรมมาตรฐานใหท้าํการแจง้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- หากมีการตรวจพบว่ามีการติดตั�งโปรแกรมที�ไม่ไดรั้บอนุญาต พนกังานที�ติดตั�ง โปรแกรมรวมถึง 

ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ที�มีโปรแกรมดงักล่าวติดตั�งอยูจ่ะตอ้งรับผิดชอบ ทั�งดา้นระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และ/หรือดา้นกฎหมาย 

- ห้ามนาํโปรแกรมที�เป็นของบริษทัฯ ไปใชง้านกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนตวั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- ห้ามนาํโปรแกรมที�เป็นของบริษทัฯ ใหผู้อื้�นที�ไม่ไดเ้ป็นพนกังานของบริษทัฯ ใชง้านหรือนาํไปหา 

ประโยชน์เพื�อการคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (เช่น ใหย้มื ให้เช่า หรือนาํไปขาย เป็นตน้) 

- ห้ามนาํโปรแกรมที�เป็นของบริษทั ไปทาํซํ�า(Copy) เผยแพร่ ทาํการเปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขใดๆ 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- โปรแกรมทุกโปรแกรมที�พฒันาขึ�นตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ถือวา่เป็นสมบติั ของบริษทัฯ ซึ�งบริษทัฯ 

มีสิทธิในโปรแกรมดงักล่าวเตม็ที� และหา้มพนกังาน นาํไปเผยแพร่ หรือนาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ทางการคา้ 

(เช่น Form, Report เป็นตน้) 

- สาํหรับโปรแกรมประเภทกาํจดัไวรัส (Antivirus) จะมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั อยู่เสมอโดยฝ่าย 

เทคโนโลนีสารสนเทศ ส่วนผูท้ี�ใชง้านจะตอ้งทาํการคน้หาไวรัส (Scan Virus) เมื�อมีการนาํขอ้มูล 

จากภายนอกมาใชง้าน 

- พนกังานจะตอ้งมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการใชง้านโปรแกรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อไม่ให ้

เกิดความเสียหายต่อตวัโปรแกรมที�เป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ซึ� งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางดา้นธุรกิจ 

- บุคลากรที�เป็นพนกังานของบริษทัฯ รวมทั�งบุคคลภายนอกที�เขา้มามีส่วนร่วม ในการใชง้านโปรแกรม 

ต่างๆของบริษทัฯ จะตอ้งเห็นดว้ยและยนิยอมปฏิบติัตาม นโยบาย โดยผูท้ี�ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบาย 

จะมีความผิดทางวนิยั และจะตอ้งไดรั้บ การลงโทษ ทั�งทางดา้นระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และทางดา้นกฎหมาย 

 



3) นโยบายเกี�ยวกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) 

เพื�อการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อตรง เปิดเผย และรักษาภาพพจน์ที�ดีของบริษทัฯ ตลอดจน 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนด แนวทางปฏิบติัสําหรับ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื�อยดึถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบติังาน ดงันี�  

- กรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ที�ตอ้งการ ประกอบกิจการส่วนตวั 

หรือมีอาชีพอื�นควบคู่ไปกบัการทาํงานของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จากบริษทัฯก่อน การอนุมติันี�จะทาํได ้ต่อเมื�องานนั�นไม่ขดัต่อผลประโยชน์ทุกๆ ดา้นของบริษทัฯ 

- ลูกจา้งจะใหข้่าวเกี�ยวกบักิจการของบริษทัฯ แก่สื�อมวลชนไม่ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯเสียก่อน 

- ไม่ใช้ตาํแหน่งหนา้ที�ในบริษทัฯ หรือขอ้มูลที�ไดรั้บระหวา่งการทาํงานใหบ้ริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ 

ในทางมิชอบ 

- ไม่แสดงใหผู้ม้าติดต่อเกิดความรู้สึกวา่ตอ้งใหข้องขวญัแก่ลูกจา้ง โดยพยายามหลีกเลี�ยงการรับของขวญั 

จากผูม้าติดต่อหรือรับของขวญัที�เป็นเงินสด 

- การรบัตาํแหน่งภายนอกบริษทัฯ เพื�อกิจการคา้ก็ดี หรือเพื�อกิจการบริการสังคมก็ดี ตอ้งไดรั้บอนุมติั 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯเสียก่อน และการรับตาํแหน่งนั�น ตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

- กรรมการบริษทั เจา้หนา้ที�บริหาร และพนกังานของบริษทัฯที�อาจถือหุ้นของบริษทัฯ ที�ไม่ไดด้าํเนินธุรกิจ 

หรือประกอบการประเภทเดียวกนักบัที�บริษทัฯ หรือบริษทัฯ ในเครือดาํเนินการอยู่ ตอ้งหลีกเลี�ยงการใช ้

ตาํแหน่งหนา้ที�ของตนเองในบริษทัฯ หรือใชข้อ้มูลความรู้ที�ไดรั้บจากบริษทัฯไปประกอบกิจการนั�นๆ 

เวน้แต่ ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯ 

- ลูกจา้งตอ้งไม่เปิดเผยหรือใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใดๆ ที�เป็นความลบัของบริษทัฯ รวมตลอดถึงกรรมวิธี 

การดาํเนินงาน และขอ้มูลทางธุรกิจทั�งในระหวา่งปฏิบติังาน กบับริษทัฯ หรือหลงัจากลาออกแลว้ 

- ลูกจา้งจะตอ้งไม่ทาํการคดัลอกเอกสารทุกชนิดไม่วา่จะทางสื�อใดๆก็ตาม เมื�อลูกจา้ง ลาออกจากบริษทัฯ 

จะตอ้งส่งคืนเอกสารที�เป็นความลบัที�ตนครอบครองอยูค่ืนใหก้บั บริษทัฯโดยไม่ตอ้งกล่าวเตือน เวน้แต่ 

วา่ลูกจา้งไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษใหรั้กษา ขอ้มูลดงักล่าวไว ้

- ลูกจา้งยอ่มไดรั้บผลประโยชน์จากประดิษฐ์กรรมที�คิดคน้ไว ้เวน้แต่วา่การคิดคน้นี�  เป็นผลจาก 

(ทั�งหมดหรือบางส่วน) ความรู้ที�ไดรั้บจากบริษทัฯ หรือมีความสัมพนัธ์ ใดๆกบักิจการของบริษทัฯ 

หากเป็นเช่นนี�ลูกจา้งตอ้งมอบเอกสารหรือขอ้สนเทศ ทั�งมวลที�คน้พบให้แก่บริษทัฯ เพื�อให้บริษทัฯ 



เป็นเจา้ของและมีสิทธิอนัชอบ โดยสมบูรณ์ต่อประดิษฐ์กรรมชิ�นนั�น ถา้บริษทัฯไม่ประสงคจ์ะเป็นเจา้ของ 

ประดิษฐ์กรรมชิ�นใด ลูกจา้งก็ใชป้ระดิษฐ์กรรมชิ�นนั�นไปตามความประสงคอ์ยา่งเสรี แต่ตอ้งไม่ฝ่าฝืน 

กฎทั�วไปที�วา่การกระทาํของลูกจา้งตอ้งไม่ทาํความเสียหายใหแ้ก่ ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

- ลูกจา้งจะตอ้งแจง้ให้ฝ่ายบริหารทราบถึงการที�มีคู่สมรส หรือญาติพี�นอ้งซึ�งทาํงาน กบับริษทัฯ คู่แข่งสาํคญั 

ลูกคา้ช่วง ลูกคา้หรือผูรั้บเหมา หรือหน่วยงานของรัฐบาล ที�เกี�ยวขอ้งใกลชิ้ดกบักิจการของบริษทัฯ และให้ 

พนกังานหลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�อาจก่อให้เกิดการขดัแยง้เท่าที�จะสามารถทาํได ้ถา้หากไม่สามารถหลีกเลี�ยง 

ไดแ้ลว้ ควรปรึกษาบริษทัฯ เสียก่อน 

- ลูกจา้งจะตอ้งหลีกเลี�ยงการมีภาระผกูพนัทางการเงินกบัลูกคา้ ตวัแทนลูกคา้ และคู่สัญญาของบริษทัฯ 

ขอบข่ายของเรื�องนี� กินความถึงการใหย้มืหรือกูย้มืเงิน การสรรหาเงินบาํรุงกิจการต่างๆ การใชเ้ช็ค เงินสด 

การเป็นเจา้มือแชร์ การถอนเงินเกินบญัชี 

(ทั�งนี� ไม่ไดห้า้มการไดเ้ครดิตแบบธรรมดาในการซื�อสินคา้จากลูกคา้ เพียงแต่ขอใหจ่้ายเงินคืนใหต้รงเวลา) 

- การใชชื้�อของบริษทัฯช่วยอาํนวยประโยชน์ไดห้ลายสถาน และลูกจา้งทุกคนมีสิทธิ ใชไ้ดอ้ยา่งเสรี 

อยา่งไรก็ตามลูกจา้งหา้มใชชื้�อของบริษทัฯ เพื�อเรียกร้องความสนใจ เครดิตหรือบริการอื�นๆ ทั�งนี� เนื�อง 

จากวิธีปฏิบติัเหล่านี�จะมีผลร้ายต่อทศัภาพของบริษทัฯ 

- ลูกจา้งจะหลีกเลี�ยงความรับผิดชอบที�เกิดจากการกระทาํของตนเอง โดยไมส่ามารถอา้งวา่รู้เทา่ไม่ ถึงการณ์ 

หรือไม่ทราบไม่ได ้ลูกจา้งที�ไม่แน่ใจในการกระทาํของตนเองวา่จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินยัของบริษทัฯ 

หรือผลประโยชน์ร้ายต่อบริษทัฯ หรือไม่จะตอ้งปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาเพื�อดาํเนินการขออนุมติั ก่อนที�จะ 

ดาํเนินการปฏิบติั 

 

4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกบัการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวโยง 

บริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการขั�นตอนการอนุมติัรายการเกี�ยวโยงกนัและรายการเกี�ยวกบัการไดม้าหรื

อจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นของบริษทัฯเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัท

รัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื�อและขายสินคา้ การให้บริการ เป็นตน้ 

บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัเหตุผลและความจาํเป็น

ต่อการทาํรายการดงักล่าวและการมีเงื�อนไขการคา้ที�มีราคาและเงื�อนไขที�เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่าย 

เทผลประโยชน์เมื�อเทียบเคียงกบัการทาํรายการระหวา่งบริษทัและบุคคลทั�วไปหรือการทาํรายการระหวา่ง  



บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับุคลทั�วไปหรือการทาํรายการในลกัษณะเดียวกนักบั 

ผูป้ระกอบการอื�นในธุรกิจบริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และใหค้วามเห็น 

เกี�ยวกบัเหตผุลและความจาํเป็นตอ่การทาํรายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาสและจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎห

มายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศคาํสั�งหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิด เผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

- รายการอื�นๆนอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติ และรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น รายการ 

เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ หรือรายการรับ หรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัมีนโยบาย 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัเหตุผล และความจาํเป็นต่อ 

การทาํรายการดงักล่าว และจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

และขอ้บงัคบัประกาศคาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตาม 

ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายไป ซึ� งทรัพยสิ์น 

ที�สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยทั�งนี�บริษทัไม่มีนโยบายการใหกู้ยมืเงิน เพื�อใหบุ้คคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์นาํไปประกอบธุรกิจหรือดาํเนินงานแทนบริษทั 

- บริษทัฯ จะเปิดเผยการทาํรายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกังาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนด  

- กรรมการทุกคนจะตอ้ง ปฏิบติัตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� 

ซึ� งกาํหนดให้กรรมการแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบโดยมิชกัชา้เมื�อเกิดกรณี ดงัต่อไปนี�  

1) มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ ที�บริษทัฯ ทาํขึ�น ระหวา่งรอบปีบญัชี 

โดยระบุขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลกัษณะของสัญญา ชื�อคู่สัญญา และส่วนไดเ้สียของกรรมการในสัญญา (ถา้มี) 

2)ถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทัฯและบริษทัในเครือโดยระบุจาํนวนทั�งหมดที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงในระหว่างรอบ

ปีบญัชี (ถา้มี) 

 

5) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกบัคู่ค้า 

บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ 

ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยคู่คา้ของบริษทัฯพึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆอยา่งเคร่งครัด 

และมีจรรยาบรรณที�ดีในการดาํเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที�เป็นการแข่งขนั บริษทัฯจะยดึถือกติกาของ 

การแข่งขนัที�ดีและบริษทัฯจะยดึถือแนวทางการปฏิบติัที�ดีและเป็นธรรมในการกูย้มืเงินจากเจา้หนี�และการ

ชาํระคืนดงันั�นเพื�อใหเ้ป็นไปตาม 



หลกัการดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปนี�  

1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 

2) ปฏิบติัตามเงื�อนไขตา่งๆ ที�มีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

3) กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขได ้จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้เพื�อร่วมกนั 

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

4) มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คดักรองคู่คา้ของบริษทัฯ เช่น ผูผ้ลิต ผูรั้บจา้งต่างๆ 

รวมทั�งสนบัสนุนการทาํธุรกิจกบัคู่คา้ที�ดาํเนินกิจการอยา่งเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิ มนุษยชน 

และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลหรือองคก์รใดๆ ที�ทาํธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคม 

และความมั�นคงของประเทศ 

 

________________________ 

 (นายประกิต ประสิทธิ� ศุภผล) 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 

 

 

 

 

 


