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 บทนํา 

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจฉบบันี�  ไดถู้กจดัทาํขึ�นเพื�อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนของ 
กลุ่มบริษทัเพชรศรีวิชยั โฮลดิ�ง  จาํกดั มีแนวทางในการปฏิบติังาน การประพฤติตน เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน 
คุณภาพคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลกัธรรมมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ธาํรง
ไวซึ้�งชื�อเสียงที�ดีและความภาคภูมิใจของพนกังานอนัจะนาํไปสู่การเป็นองคก์รที�มีระบบการจดัการที�ดีอีก 
ทั�ยงัส่งผลใหผ้ลงานโดยส่วนรวม ประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริษทัเพชรศรีวิชยั โฮลดิ�ง  จาํกดั ปรารถนาเป็นอยา่งยิ�งที�จะใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังาน  
ยดึถือ และปฏิบติังานภายใตคู้่มือจริยธรรมธุรกิจฉบบันี�อยา่งสมํ�าเสมอในทุกกรณี จนกลาย เป็นหลกัในการ 
ทาํงานที�ดีต่อไป 

อนุมติั โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัที�  �� สิงหาคม  ���� 
ประกาศ ณ วนัที�  � กนัยายน ���� 

  

  

  

 

  

                    (………………………….) 
           (นายประกิต ประสิทธิ� ศุภผล) 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

  

 

 



4 
 

 

บริษทัฯมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจซึ�งกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานจะยดึถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบติัในการทาํงาน ในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ ดงันี�  

 1.1 ยึดหลกันิติธรรม (Rule of Law) 

บริษทัยดึถือหลกันิติธรรมในการดาํเนินธุรกิจ อีกทั�งเป็นหนา้ที�ของผูบ้ริหารและพนกังานที�จะตอ้งรู้ 
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งรวมทั�งกฎหมายที�จะประกาศใชใ้นอนาคตซึ�งมีผลกระทบ
ต่อการ บริหารงานและการทาํงานของตน 

แนวทางปฏิบติั  

- บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

- บริษทัฯพึงส่งเสริมใหก้รรมการผูบ้ริหาร 
และพนกังานยดึถือและปฏิบติัตามกฎหมายทั�งที�มีผลใชบ้งัคบัแลว้ และที�จะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคตอนัใกล ้

-   ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง หรือขอ้มูลจาํเพาะ ของคู่แข่ง 
โดยวิธีการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายเช่น การขโมย การโจรกรรม หรือการละเมิดขอ้ตกลง 
ที�จะไม่เปิดเผยขอ้มูล ของคู่แข่ง ไม่วา่จะไดจ้ากลูกคา้ หรือบุคคลอื�น 

1.2  มีความโปร่งใส(Transparency) 

การตดัสินใจและวิธีการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสที�สามารถเปิดเผยขอ้มูล 
ข่าวสาร ใหก้บั ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั�งหลาย รับทราบ และตรวจสอบไดภ้ายใตก้ฎหมายและกรอบขอ้บงัคบั 
ระเบียบ วิธีปฏิบติั ของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัมิใหค้วามลบัทางการคา้รั�วไหลไปยงัคู่แข่งทาง
การคา้ 
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แนวทางปฏิบติั 

-   ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัทาํรายงานทางการบญัชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการ ดาํเนินงาน 
เพื�อแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯตามความเป็นจริงถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐาน 
การบญัชี มีความน่าเชื�อถือสามารถตรวจสอบได ้และ/หรือ ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบจะกาํหนด 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการจดัซื�อจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ บริษทัฯ 
อยา่งเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในกรณีที�บริษทัคู่คา้มีผูบ้ริหาร พนกังานฝ่ายขาย 
หรือผูถื้อหุน้เป็นญาติ หรือ 
- บุคคลผูอ้ยูอ่าศยัภายใตช้ายคาเดียวกบัผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯผูบ้ริหารหรือพนกังานผูน้ั�น 

ของบริษทัฯตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นหนงัสือทนัทีและใหห้ลีกเลี�ยงไม่ขอ้งเกี�ยวกบัธุรกรรมการจดั
ซื�อจดัจา้งนั�น 

-      ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามคู่มือแจกแจงอาํนาจดาํเนินการของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

-        ผูบ้ริหารและพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการจดัซื�อ/จดัจา้ง รวมตลอดทั�งญาติ 
และผูอ้ยูอ่าศยัภายใต ้ชายคาเดียวกนั ควรหลีกเลี�ยงการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั�ง 
การรับประทานอาหารหรือเล่นกีฬากบั บริษทัคู่คา้ หากเป็นกรณีจาํเป็นที�หลีกเลี�ยงไม่ได ้
ควรมีตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ร่วมมากกวา่ � คน และตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้บ้งัคบับญัชา ทราบก่อน 

-       ผูบ้ริหารและพนกังานพึงเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตวั หรือธุรกิจอื�น ๆ รวมทั�งเรื�องใด ๆ 
ที�เป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1.3 ตั�งมั�นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 

บริษทัตั�งมั�นในความยติุธรรมและความมีคุณธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
อยา่งต่อเนื�องในการดาํเนินธุรกิจ อีกทั�งไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้นึ�งผูใ้ดอยา่งไม่เป็นธรรม โดยใชวิ้จารณญาณ 
หรือความสัมพนัธ์ส่วนตวัตดัสิน และใหโ้อกาสเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกเชื�อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ 
เพศ 
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 แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานพึงปฏิบติัหนา้ที�เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบวตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานดว้ยความสุขมุรอบคอบ เพื�อทาํใหผู้ถื้อหุน้มีความเชื�อถือ และยอมรับ 
ในการตดัสินใจวา่การดาํเนินการใดๆ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม และคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด 
ของผูถื้อหุ้นทั�งหลาย 

-      ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใหค้วามเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติัในขอ้กาํหนด การจา้งงาน 
หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์จากการจา้งงาน 
การปรับเลื�อนตาํแหน่ง การโอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม 
การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั การสิ�นสุดสภาพ การจา้งงาน การปลด และรับพนกังาน 
กลบัเขา้มาทาํงานใหม่ ตลอดจนการเขา้มามีส่วนร่วมในสังคม และกิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้ 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งพยายามใหบ้ริการที�เหนือความคาดหวงักบัลูกคา้เสมอรวมทั�งใหบ้ริการลูกคา้ 
ดว้ยความซื�อตรงและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกคา้ 

-    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการคา้ที�มีต่อคู่คา้ / เจา้หนี�  อยา่งซื�อตรง และเป็นธรรม 
กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขไดใ้หแ้จง้ต่อคู่คา้ / เจา้หนี�  เพื�อร่วมกนัหา แนวทางแกไ้ข 

-   ผูบ้ริหารและพนกังานพึงปฏิบติัหนา้ที�โดยใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ที� 

1.4 ให้ความสําคัญต่อลูกค้า 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯใหค้วามสาํคญัและเอาใจใส่ต่อลูกคา้ โดยการควบคุมดูแลสินคา้ 
และการบริการใหมี้คุณภาพ อนัส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งรู้และทาํความเขา้ใจสินคา้และบริการของบริษทัฯเป็นอยา่งดีรวมทั�งตอ้งให ้
ขอ้มูลที�ถูกตอ้งครบถว้นแก่ลูกคา้ 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งละเอียดก่อนจะเสนอ 
สินคา้หรือบริการต่อลูกคา้เพื�อสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวมทั�งตอ้งสนใจใฝ่หา
ขอ้มูลความรู้อยูเ่สมอ และสั�งสมประสบการณ์ในการทาํงานใหมี้ ประสิทธิภาพมากขึ�น เพื�อเพิ�ม 
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
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- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ใหเ้กียรติลูกคา้ และใชว้าจาที�สุภาพ 
กบัลูกคา้ 

-      ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งมีทศันคติที�ดีต่องานบริการลูกคา้ ใหค้วามสาํคญัต่องาน บริการและ 
ปฏิบติัอยา่งเตม็ที� อนัส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํไปสู่ความเป็นเลิศดา้นบริการ 

-   ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพการตดัสินใจ 
และขอ้คิดเห็นของลูกคา้ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกคา้ 

 1.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบที�พึงมีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลกั 
ที�จะสร้างสรรคโ์ครงการ และกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาสังคมและชุมชน  

แนวทางปฏิบติั 

-   ผูบ้ริหารและพนกังานพึงมีส่วนร่วมหรือจดัใหมี้กิจกรรมเพื�อสาธารณประโยชน์ในการพฒันา 
และบริการ สังคม อาทิ กิจกรรมดา้นการศึกษา ดา้นศิลปะวฒันธรรม ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ ตามที�บริษทัฯ 
จะจดัใหมี้ขึ�น เป็นคราวๆ 

-   ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และรักษาสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนพยายามใหบ้ริษทัฯ หลีกเลี�ยงการกระทาํที�จะก่อใหเ้กิดอนัตราย 
หรือมลภาวะ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และระบบนิเวศน์ที�เกี�ยวขอ้ง 

 1.6 ไม่เกี�ยวข้องกบัการเมือง 

           บริษทัเคารพและสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนภายใตรั้ฐธรรมนูญ 
ทั�งนี� กิจกรรมทางการเมือง ควรจะถูกเก็บไวภ้ายนอกสถานที�ทาํงาน 

แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที� เวลา ทรัพยสิ์น หรือสิ�งอาํนวย 
ความสะดวกอื�นใดของ บริษทัฯ ในการเอื�อประโยชน์และสนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง 
องคก์รทางการเมือง หรือสมาชิก ขององคก์รทางการเมือง 

- ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ใชอ้าํนาจหนา้ที�ชี�ชวน กดดนั หรือบงัคบัใหเ้พื�อนร่วมงาน 
รวมทั�งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรือองคก์รทางการเมือง 
หรือสมาชิกขององคก์รทางการเมือง  
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บริษทัฯ กาํหนดใหมี้ขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานเพื�อเป็นแนวทางในการทาํงาน ดงันี�  

 2.1 มีภาวะผู้นํา 

ผูบ้ริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบติัตามบทบาทของภาวะผูน้าํที�เหมาะสมและประพฤติตนใหเ้ป็นที� 
ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์สาํหรับการบริหารจดัการบริษทัฯ 

 แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารตอ้งแสดงวิสัยทศัน์ในการบริหารงาน รวมทั�งมีความสาํนึกในหนา้ที� และความรับผิดชอบ 
ต่อผลของการปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นที�เชื�อถือและยอมรับของสังคม 

- ผูบ้ริหารตอ้งจดัหาและนาํระบบการบริหารงานคุณภาพมาใชเ้พื�อลดขั�นตอนและเพิ�มประสิทธิภาพ 
ในการทาํงานตลอดจนมุ่งมั�นแสวงหานวตักรรมที�เหมาะสมรวมทั�งมีการฝึกอบรมและพฒันาพนกั 
งานใหส้อดคลอ้งกบันวตักรรมและระบบบริหารงานคุณภาพเพื�อบริหารงานบริษทัฯใหเ้ป็นธุรกิจที�
ย ั�งยนื และเป็นผูน้าํทางธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการตรวจสอบการร้องเรียน / ร้องทุกขข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือบุคคลอื�น 
เพื�อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงและแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นใหลุ้ล่วงอยา่งรวดเร็ว และเป็นธรรมทั�งนี�ผูบ้ริหาร 
อาจไม่ดาํเนินการใดๆ ในการร้องเรียน/ร้องทุกข ์โดยวิธีการของบตัรสนเท่ห์ก็ได้ 

- ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหส้มาชิกมีความสนใจในการปฏิบติัหนา้ที�การงานดว้ยความตั�งใจ 
ซื�อสัตย ์สุจริต และเตม็ใจที�จะทาํงานนั�นๆ ใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที�สุด  

- ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมและส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื�อสาธารณประโยชน์ในชุม -
ชนและสังคมทั�งนี� เพื�อใหบ้ริษทัฯเป็นส่วนหนึ�งของชุมชนในการพฒันาและสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี 
กบัสมาชิก ในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 

 2.2 มีความซื�อสัตย์สุจริต 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ 
ของบริษทัฯ 

 แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตปราศจากอคติไม่ใชอ้าํนาจหนา้ที�ขอ
งตน หรือข่าวสารอนัเป็นสาระสาํคญัของบริษทัฯ ที�ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน เพื�อแสวงหากาํไร 
หรือผลประโยชน์ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่จงใจทาํรายงานหรือบนัทึกที�เป็นเทจ็หรือผิดพลาด รวมทั�งตอ้งไม่ 
จงใจปิดบงัหรือเสนอขอ้มูลที�เป็นเทจ็หรือผิดพลาดต่อบริษทัฯเมื�อพบรายงานหรือบนัทึกที�มีขอ้มูล 
ไม่ถูกตอ้ง หรือผิดพลาดตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชเ้วลาการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพตามที�กาํหนดไวต้ามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัรวมทั�งไม่กระทาํหรือชกัจูงเพื�อนร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหใ้ชเ้วลาปฏิบติังานเพื�อกิ
จกรรมอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือผูถื้อหุน้ 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรู้ 
ความสามารถอยา่งเตม็ที�อีกทั�งมีความสาํนึกในหนา้ที�และมีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัห
นา้ที� 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งหลีกเลี�ยงทั�งโดยตนเองหรือครอบครัวในการใหห้รือรับสิ�งของเงิน 
หรือประโยชน์อยา่งอื�นจากบุคคลอื�นที�มีหนา้ที�หรือธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ เวน้แต่ในโอกาส 
หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม ทั�งนี�จะตอ้งไม่มีราคามากเกินสมควร ตามขอ้ (�.�.�) 
นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต 

- หลีกเลี�ยงการรับเลี�ยงในลกัษณะที�เกินกวา่ความสัมพนัธ์ปกติจากบุคคลอื�นที�มีธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบังาน
ของบริษทัฯ 

 2.3 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
และระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัดอีกทั�งหลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆซึ�งอาจส่งผล 
กระทบในทางลบต่อชื�อเสียง ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี�ยง ขดัขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ 
หรือคาํสั�ง ของบริษทัฯ รวมทั�งคาํสั�งอนัชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชา 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ผลิตหรือมีสิ�งผิดกฎหมายไวค้รอบครอง ไม่วา่เพื�อการใชเ้อง 
เพื�อการจาํหน่าย หรือเพื�อบุคคลอื�นใด 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชร้ะบบการสื�อสารและระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยความรับผิดชอบ และ 
ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทาํใหผู้อื้�นเสียหาย การทาํลายขวญั หรือส่งเสริมให้ 
เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที�ทาํงาน 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชร้ะบบการสื�อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที�ผิดกฎหมาย 
หรือขดัต่อนโยบายของบริษทัฯ 
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และไม่ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือบริการที�คลา้ยคลึงกนัในทางที�จะทาํใหเ้กิดความเสียหาย อบัอาย 
ขาดความเชื�อถือ หรือเสียชื�อเสียง 

2.4 รักษาทรัพย์สิน 

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงมีหนา้ที�ดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์อยา่งเตม็
ที�ต่อกิจการของบริษทัฯเท่านั�นและไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ของผูอื้�นหรือในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ ในการใชเ้ครื�องมือ 
อุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่นาํเอาไป ใช ้ขาย ให ้ขอยมื ใหย้มื หรือจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น 
ของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่วา่ทรัพยสิ์นนั�นจะมีมูลค่าหรืออยูใ่นสภาพใด 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เจตนาทาํใหเ้สียหาย ก่อวินาศกรรม หรือทาํลายทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื�อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก 

เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา 

 2.5 ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหป้ราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
มีความเคารพซึ�งกนัและกนั ตลอดจนใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
ร่วมกนัในการทาํงาน 

 แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ยยุง ใส่ร้ายป้ายสีหรือลอ้เลียน อนัเป็นการก่อใหเ้กิดการแตกสามคัคี 
และพึงละเวน้จากการนาํผลงานของผูอื้�นมาเป็นของตน 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทางเพศต่อผูร่้วมงาน หากพบ 
หรือทราบวา่มีการละเมิดทางเพศในระหวา่งผูร่้วมงานตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเป็นผูมี้วินยัไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการไม่เคารพนบัถือ ผูบ้งัคบับญัชา 
ปฏิบติักบัผูร่้วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ มีนํ�าใจ และมีมนุษยส์ัมพนัธอ์นัดี 
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2.6 เป็นพลเมืองดี 

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงทาํหนา้ที�เป็นพลเมืองดีที�อยูร่่วมกบัผูอื้�นในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 

แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งพฒันาตนเองใหมี้คุณธรรม จริยธรรม รวมทั�งศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม 
เพื�อให ้การปฏิบติัหนา้ที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ประพฤติตนเป็นที�รังเกียจแก่ผูอื้�น พูดจาลวนลามเพศตรงขา้ม 
กระทาํตนเป็นอนัธพาล มีหนี� สินลน้พน้ตวั เล่นการพนนั ใชส้ารเสพติด ดื�มเครื�องดื�ม 
ผสมแอลกอฮอล ์ขณะปฏิบติังานหรือกระทาํการใดๆ อนัส่อใหเ้ห็นวา่เสื�อมเสียในดา้นศีลธรรม 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่พกพาอาวุธมาที�ทาํงาน 
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง 

 2.7 ไม่ใช้ข้อมูลจําเพาะเพื�อประโยชน์ในทางมิชอบ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่นาํขอ้มูลจาํเพาะของบริษทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์ในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบติั 

- ผูบ้ริหารและพนกังานที�มีหนา้ที�นาํขอ้มูลจาํเพาะไปใช ้ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหผู้อื้�นไดย้นิ ลอบฟัง 
ดกัฟัง หรือบนัทึกเสียง ไม่ควรสนทนาในที�สาธารณะผา่นเครื�องมือสื�อสาร หรือสนทนากบัสมาชิก 
ในครอบครัว และบุคคลใกลชิ้ดอนันาํไปสู่การเปิดเผยต่อผูอื้�นได้ 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัการจดัเก็บและแยกแยะรายละเอียดขอ้มูลจาํเพาะใหเ้ป็นไปตาม  
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลจาํเพาะของบริษทัฯ ต่อผูที้�ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงทางธุรกิจ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อาํนาจ 
ดาํเนินการและ หน่วยงานที�รับผิดชอบ 

- ผูบ้ริหารและพนกังานไม่นาํขอ้มูลจาํเพาะไปใชเ้พื�อการซื�อขายหลกัทรัพย ์หรือส่งขอ้มูลดงักล่าว 
ใหผู้อื้�นเพื�อการซื�อขายหลกัทรัพย ์
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ดว้ยความคาดหมายใหพ้นกังานของกลุ่มบริษทัเพชรศรีวิชยั โฮลดิ�ง จาํกดั ร่วมกนั สอดส่อง ดูแล 
การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ 
มีแบบแผนที�เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวั และมีมาตรฐานสากล ทดัเทียมกบับริษทัชั�นนาํอื�นๆ 
คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการร้องเรียน แสดงความคิดเห็น 
และแจง้เบาะแสการกระทาํผิดกฎหมายผา่นทางสาํนกังานเลขานุการบริษทัซึ�งทาํหนา้ที�เป็นหน่วยรับขอ้ร้อง 
เรียนและการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯโดยรายงานขอ้ร้องเรียนดงักล่าวต่อกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ ของบริษทัฯ ดงันี�  

 3.1       ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

-               ช่องทางที� � : อีเมล ์ cs@pcholdinggroup.com 

-               ช่องทางที� � : โทรศพัท ์���-������-� หรือ โทรสาร ���-������ 

-               ช่องทางที� � : ติดต่อผา่นทาง สาํนกังานเลขานุการบริษทั 
o    บริษทั เพชรศรีวิชยั โฮลดิ�ง จาํกดั  เลขที� ��/�� หมู่�  ถนนกาญจนวิถี  ต.บางกุง้  อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี �����  โทรศพัท ์���-������-�  ต่อ��� โทรสาร ���-������ 

 3.2       กระบวนการดําเนินการเมื�อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษทัฯเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
เพื�อเป็นแนวทางสู่การพฒันา และสร้างความยั�งยนืกบัองคก์ร ดงันี�  

- ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรวบรวมขอ้เทจ็จริงที�เกี�ยวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรม 
- ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานขอ้เทจ็จริงต่อกรรมการอิสระปฏิบติัหนา้ที�สอบสวนขอ้เท็จจริง 

เพื�อพิจารณาการร้องเรียนโดยแยกแยะเรื�องที�เกี�ยวขอ้งออกเป็นประเด็นเช่นดา้นการบริหารจดัการ 
ดา้นการพฒันาความรู้ การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง เป็นตน้ 

- มาตรการดาํเนินการ: ผูรั้บขอ้ร้องเรียนนาํเสนอกรรมการอิสระเพื�อสอบสวนขอ้เท็จจริง และ 
กาํหนดมาตรการ ดาํเนินการเพื�อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

- การรายงานผล: ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหนา้ที�แจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง 
ในกรณีที� เป็นเรื�องสาํคญัให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัฯทราบ 
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3.3       มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

บริษทัฯกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนเพื�อใหก้ระบวนการตรวจสอบเป็นไปดว้ยความ  
ยติุธรรม โปร่งใส ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี�  

- ผูร้้องเรียนสามารถเลือกที�จะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนั�นจะไม่ปลอดภยั แต่หาก 
มีการเปิดเผย ตนเองก็จะทาํใหอ้งคก์รสามารถรายงานความคืบหนา้และชี�แจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ 

- ผูรั้บขอ้ร้องเรียน จะเก็บขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นความลบั/คาํนึงถึงความปลอดภยั โดยไดก้าํหนด 
- มาตรการคุม้ครองพนกังานที�ร้องเรียน และ/หรือ ผูที้�ใหข้อ้มูล และ/หรือ ความร่วมมือในการ 
- ตรวจสอบขอ้มูล โดยจะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัที�ไม่เป็นธรรม เช่น 

การเปลี�ยนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที�ทาํงาน สั�งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง 
อนัเนื�องมาจากสาเหตุ แห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน 

3.4 ความสําคัญและแนวทางการปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี�ยวกับจริยธรรมและข้อพงึปฏิบัติในการทํางาน 

ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานฉบบันี� เป็นวินยัซึ�งผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ตอ้งทาํความเขา้ใจและยดึมั�นปฏิบติัและไม่อนุญาตใหผู้บ้ริหาร และพนกังานกระทาํการใดๆ 
ที�เป็นการขดัต่อขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานนี�  
หากเกิดความไม่ชดัเจนหรือเกิดปัญหาอื�นใดนอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นทางปฏิบติัผูบ้ริหารและพนกังาน
ควรปรึกษาหารือผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั�นเพื�อร่วมกนัพิจารณาหาทางแกไ้ขหรือหาขอ้พึงปฏิบติัที�เหมาะ 
สมต่อไป 

3.5 บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี�ยวกบัจริยธรรมและข้อพงึปฏิบัติในการทํางาน 

หากผลการสอบสวนของกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบตามขอ้ร้องเรียนขา้งตน้พบวา่ผูบ้ริหาร 
หรือพนกังานกระทาํความผิดจริงบริษทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวินยั อนัไดแ้ก่ ตกัเตือนดว้ยวาจา 
ตกัเตือน เป็นหนงัสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจา้ง พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง เลิกจา้ง 
และดาํเนินการตามกฎหมายตามลาํดบั 
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4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

4.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัผูถื้อหุน้  
บริษทัฯมุ่งมั�นที�จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบ

โตของบริษทัฯ อยา่งย ั�งยนืและใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมอยา่งต่อเนื�อง รวมทั�งจะดาํเนินการอยา่งโปร่งใส 
มีระบบบญัชีที�เชื�อถือไดแ้ละเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าวบริษทัฯจึงยดึถือแนวทางปฏิบติัอยา่งเคร่ง 
ครัด ดงันี�   
 
การเจริญเติบโตของบริษทัฯ อยา่งย ั�งยนื   
 

● ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายเพื�อประโยชน์สูงสุด  
● บริหารจดัการบริษทัฯ โดยนาํความรู้ 

และทกัษะการบริหารมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเตม็ความสามารถทุกกรณี 
รวมทั�งการตดัสินใจดาํเนินการใดๆ จะกระทาํดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ  

● ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  
○ การเปิดเผยขอ้มูล   

● รายงานสถานภาพและแนวโนม้ในอนาคตของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม สมํ�าเสมอ 
และครบถว้น ตามความเป็นจริง   

● ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้กี�ยวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ     ของบริษทัฯ 
ซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ   

● ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัอนัจะนาํมาซึ�งผลเสียของบริษทัฯต่อบุคคลภายนอก  
  

4.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัลูกคา้  
บริษทัฯมีความมุ่งมั�นในการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจใหก้บัลูกคา้ที�จะไดรั้บผลิตภณัฑ ์

และบริการที�ดีมีคุณภาพในระดบัราคาที�เหมาะสมรวมทั�งรักษาสัมพนัธภาพที�ดีและยั�งยนืจึงไดก้าํหนดแนว
ทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปนี�   

● มุ่งมั�นในการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดรั้บผลิตภณัฑ ์และบริการที�ดี 
มีคุณภาพในระดบัราคาที�เหมาะสม โดยการปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเงื�อนไขต่างๆ 
ที�มีต่อลูกคา้อยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม  

● เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกี�ยวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ 
ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงรวมทั�งรักษาสัมพนัธภาพที�ดีและยั�งยนื  
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● ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้งื�อนไขเวลาที�เหมาะสม  
● จดักิจกรรมการสาํรวจความพึงพอใจขึ�นเป็นประจาํทุกปี 

และเปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเกี�ยวกบัสินคา้และบริการ 
และการดาํเนินการอยา่งดีที�สุดเพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  

● ไม่คา้กาํไรเกินควรเมื�อเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกั
นและไม่กาํหนด เงื�อนไขการคา้ที�ไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้  

● ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆที�มีต่อลูกคา้และประชาชนอยา่งเคร่งครัด 
หากไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ และประชาชนทราบล่วงหนา้ 
เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข  

● รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสมํ�าเสมอ 
รวมถึงไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองและผูที้�เกี�ยวขอ้ง  

4.1.3 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หนี�ทางการคา้  
บริษทัฯคาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชน์ 
ร่วมกนักบัคู่คา้โดยคู่คา้ของบริษทัฯพึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆอยา่งเคร่งครัด 
และมีจรรยาบรรณที�ดีในการดาํเนินธุรกิจในส่วนของธุรกิจที�เป็นการแข่งขนั 
บริษทัฯจะยดึถือกติกาของการแข่งขนัที�ดีและบริษทัฯจะยึดถือแนวทางการปฏิบติัที�ดี 
และเป็นธรรมในการกูย้มืเงินจากเจา้หนี�และการชาํระคืน ดงันั�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว 
บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปนี�   

○ นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัคู่คา้  
● ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้   
● ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด   
● กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขได ้จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้เพื�อร่วมกนั 

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล  
● มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คดักรองคู่คา้ของบริษทัฯ เช่น ผูผ้ลิต ผูรั้บจา้งต่างๆ 

รวมทั�งสนบัสนุนการทาํธุรกิจกบัคู่คา้ที�ดาํเนินกิจการอยา่งเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชน และตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม   

● ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที�ทาํธุรกิจผิดกฎหมาย 
หรือเป็นภยัต่อสังคม และความมั�นคงของประเทศ  

○ นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัคู่แข่งทางการคา้  
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● ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัที�ดี ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็น 
ความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน 
สินจา้งใหแ้ก่พนกังานของ คู่แข่ง เป็นตน้  

● ไม่พยายามทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้้ายโดยปราศจาก ความจริง  
● ไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิ� ของ   ผูอื้�น 

หรือคู่แข่งทางการคา้  
○ นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัเจา้หนี�ทางการคา้  

● รักษา และปฏิบติัตามเงื�อนไขที�มีต่อเจา้หนี� โดยเคร่งครัด ทั�งในแง่การชาํระคืน 
การดูแลหลกัทรัพย ์คํ�าประกนั และเงื�อนไขอื�นๆ รวมทั�งไม่ใชเ้งินทุนที�ได ้
จากการกูย้มืเงินไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงค ์ในขอ้ตกลงที�ทาํกบั ผูใ้หกู้ย้มืเงิน  

● รายงานเจา้หนี�ล่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา เช่น ในกรณีที�บริษทัฯ 
มีสถานะการเงินที�ไม่มั�นคงหรืออยูใ่นภาวะที�จะตอ้งยบุเลิกกิจการ 
บริษทัฯจะเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้  

● ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลหรือองคก์รใดๆ ที�ทาํธุรกิจผิดกฎหมาย 
หรือเป็นภยัต่อสังคม และ ความมั�นคงของประเทศ  

4.1.4 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัพนกังาน  
บริษทัฯถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัหนึ�งสู่ความสาํเร็จจึงมุ่งมั�นในการพฒันาเสริมสร้างวฒัน 

ธรรมและบรรยากาศการทาํงานที�ดีส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมเพื�อสร้างความมั�นใจใหพ้นกังาน 
จึงกาํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งันี�   
● บริษทัจะใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมแก่พนกังาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือ เงินโบนสั  
● ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ 

พนกังานอยูเ่สมอ  
● การแต่งตั�งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระทาํดว้ย 

ความเสมอภาค สุจริตใจ และตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 
รวมทั�งการกระทาํ หรือ การปฏิบติัของพนกังานนั�นๆ โดยไม่มีขอ้กีดกนัเรื�อง เพศ อายุ เชื�อชาติ 
ศาสนา  

● บริษทัฯ จะใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนกังาน 
โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ  
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● ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
● บริหารงานโดยหลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรมซึ�งอาจมีผลกระทบ 

ต่อความมั�นคงในหนา้ที�การงานของพนกังาน  
● ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ� ศรีของค

วามเป็นมนุษย ์ 
● รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัชั�นอยา่งเท่าเทียม 

โดยมีช่องทางสื�อสาร เสนอแนะ และร้องทุกขใ์นเรื�องคบัขอ้งใจเกี�ยวกบัการทาํงาน 
ซึ�งขอ้เสนอต่างๆจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงัและกาํหนดวิธีแกไ้ข เพื�อใหเ้กิด 
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั  

  
4.1.5 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน  

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 
โดยยดึหลกัความเป็นธรรม เหมาะสมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�   
● บริษทัฯ พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารวดัผล KPI (Key Performance Indicators) 

เพื�อใชใ้นการพิจารณา ปรับอตัราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวลัประจาํปี (Bonus) 
ใหก้บัพนกังานของบริษทั โดยพิจารณาจากงบประมาณประจาํปี ผลประกอบการของบริษทัฯ 
อตัราค่าครองชีพ ระดบัความสามารถ และผลการปฏิบติังานเป็นหลกั  

● บริษทัฯ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดโครงสร้างการจ่าย เงินเดือน 
เงินรางวลัประจาํปี (Bonus) และอตัราการปรับขึ�นเงินเดือนประจาํปี 
ของผูบ้ริหารตั�งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึ�นไปแลว้เสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

● บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การบริหารระบบระบบค่าตอบแทน 
โดยดาํเนินค่าตอบแทนในตลาดอยา่งสมํ�าเสมอตามความจาํเป็น  

4.1.6 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน  
บริษทัฯเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการเพิ�มประสิทธิภาพดา้นทกัษะความชาํนาญในการทาํงาน 
ตลอดจนการปรับเปลี�ยนทศันคติของบุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัภายใตแ้นวคิดที�
วา่“บุคลากรคือทุนทางปัญญาที�มีค่าของบริษทั”ทั�งนี� เพื�อใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งเต็มประสิทธิ 
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ภาพ และมุ่งไปสู่ความสาํเร็จตาม เป้าหมาย (เดียวกนั) ขององคก์รอยา่งย ั�งยนื ดงันั�นบริษทัฯ 
จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั ไวด้งัต่อไปนี�   
● ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพสูงขึ�น 

โดยการไปเพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 
การจดัฝึกอบรมภายในองคก์ร การจดัสัมมนา และการส่งอบรมกบัหน่วยงานภายนอก ฯลฯ 
ที�จะทาํใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้ใหม่ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานและบุคลากรเอง  

● ส่งเสริมใหแ้ต่ละฝ่ายมีบทบาทในการพฒันาบุคลากรของฝ่ายเอง   
ซึ�งเป็นการพฒันาบุคลากรตามเป้าหมายและภารกิจหลกัของฝ่ายนั�นๆ โดยเนน้การจดักิจกรรม 
การพฒันาบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เพื�อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การฝึกอบรม  การประชุมและสัมมนา   เป็นตน้ 
และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหก้บับุคลากร โดยใหห้ัวหนา้งานและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
มีหนา้ที�โดยตรงในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยวิธีการต่างๆ เพื�อช่วยพฒันาขีดความสามารถ 
ความรอบรู้ในงานที�เกี�ยวขอ้ง อาทิเช่น การปฐมนิเทศ  การสอนงาน การแนะนาํงาน 
การกาํกบัดูแล วิธีการทาํงานในหนา้ที�ความรับผิดชอบ การแบ่งปันความรู้(Knowledge 
Sharing) การแลกเปลี�ยน เรียนรู้ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
รวมทั�งกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้การพฒันา และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง  

● จดัสรรงบประมาณเพื�อพฒันาประสิทธิภาพของบุคลากรอยา่งเหมาะสม 
และมีการติดตามประเมินผลการพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆอยา่งสมํ�าเสมอ  

เพื�อรับทราบขอ้บกพร่องและนาํมาปรับปรุงในการจดัการพฒันาบุคลากรที�เหมาะสมในโอกาส
ต่อไป ทั�งนี� เพื�อใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดเส้นทางการพฒันาบุคลากร (Development Roadmap) ดงัตารางต่อไปนี�  
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 4.1.7  นโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั  
บริษทัฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

ซึ�งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื�อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั�งการซื�อขาย หลกัทรัพย ์
ดงันี�   
● บริษทัฯ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝ่าย และพนกังานของบริษทัฯ 

ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อ 
การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน 
ซึ�งรวมถึงเพื�อการซื�อขายหลกัทรัพย ์ทั�งนี�หา้มมิใหบุ้คคลที�ล่วงรู้ขอ้มูลภายใน 
และยงัมิไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา � 
เดือนก่อนที ขอ้มูลดงักล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน หากบริษทัฯ พบวา่ผูถื้อหุ้น กรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนกังานของบริษทั กระทาํผิดขอ้ห้ามตามประกาศ ฉบบันี�  บริษทัฯ  
จะดาํเนินการตามกฎหมาย และลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผิดโดยเด็ดขาด  

● บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ และผูบ้ริหารทราบถึงภาระหนา้ที�ในการรายงาน 
การถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพ
ยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา �� และบทลงโทษ ตามมาตรา  ��� 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ����  

● กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัทราบว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และลูกจา้ง ที�ไดรั้บทราบขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ และ/หรือ 
ขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสาํคญัที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์
จะตอ้งหลีกเลี�ยงการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง � เดือน 
ก่อนที�งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
และหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบุคคลอื�น 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และลูกจา้งของบริษทัดว้ย   

● ผูใ้ดฝ่าฝืนถือวา่ไดก้ระทาํผิดโดยบริษทัฯ จะพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินยั อนัไดแ้ก่ 
ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจา้ง พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 
และเลิกจา้งตามลาํดบั   
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4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม (CSR Policy)  
  
4.2.1 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯกาํหนดใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯทุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชนส
ากลดงันี�   
● บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานใชสิ้ทธิของตนเองในฐานะพลเมือง โดยชอบธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย  
● บริษทัฯจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ 

ประวติัการทาํงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน 
สู่สาธารณะจะทาํไดต่้อเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ั�น 
ทั�งนี�การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามระเบียบบริษทั 
หรือตามกฎหมาย  

● บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนกิจการที�ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต  
● พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่จะเป็นทางวาจา 

หรือการกระทาํต่อผูอื้�นบนพื�นฐานของเชื�อชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกาย 
และจิตใจ  

4.2.2  นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
บริษทัฯตระหนกัในความเป็นส่วนหนึ�งของชุมชน โดยบริษทัฯไดก้าํหนดใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯมีหนา้ที�รับผิดชอบในการช่วยเหลือ 
และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ดงันี�   
● มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 

โดยดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื�อสังคมที�สอดคลอ้งกบัความสามารถหลกัขององคก์ร  
● สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้กี�ยวขอ้งรับรู้ เขา้ใจ 

และมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเพื�อพฒันาสังคม  
● ดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้เกิดผลดีต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง และยั�งยนื  
● แสวงหาโอกาสที�จะแลกเปลี�ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดาํเนินงานกบั 

หน่วยงานอื�น เพื�อปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งสมํ�าเสมอ  
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4.2.3  นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสิ�งแวดลอ้ม  

บริษทัฯมีเจตจาํนงที�จะประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม ตามหลกัการ ดงันี�   
● บริษทัฯ จะคาํนึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยใหมี้ผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ�งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
นอ้ยที�สุด  

● มีส่วนร่วมในการพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 
โดยการคืนกาํไรส่วนหนึ�งเพื�อจดักิจกรรมที�จะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคม และ 
สิ�งแวดลอ้มอยา่งสมํ�าเสมอ   

● ปลูกฝังจิตสาํนึกในเรื�องความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มใหเ้กิดขึ�นในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่ง
ต่อเนื�อง  

● ใหค้วามสาํคญัในการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ที�มีเจตจาํนงเดียวกนักบับริษทัฯ 
ในเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ�งแวดลอ้ม  

4.2.4 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงาน  
ดว้ยบริษทัฯ มีความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ 

สิ�งแวดลอ้มในการทาํงานและการจดัการบริหารงาน 
จึงกาํหนดนโยบายและใหมี้การสื�อสารไปยงัพนกังานทุกระดบั 
เพื�อนาํไปสู่การปฏิบติัแนวทางเดียวกนั ดงันี�   
● บริษทัฯ ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานการให้บริการเป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง  

ใหถื้อเป็นหนา้ที�ความรับผิดชอบของพนกังานทุกคนในการปฏิบติังานให ้สอดคลอ้งตาม 
กฎหมาย และขอ้กาํหนดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  

● จดัทาํแผนงานดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม  และนาํไปสู่ การปฏิบติั  
ติดตามผล ทบทวน  และการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื�อง  

● มุ่งมั�นในการพฒันาบุคลากร โดยการอบรมใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกดา้น ความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน  

● ส่งเสริม  รณรงคก์ารจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม 
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน  
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● ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรอยา่งพอเพียงและเหมาะสมในการดาํเนินการ 
ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม  

  
4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริต  

4.3.1 นโยบายการต่อตา้นทุจริตและการจ่ายสินบน  
บริษทัฯ มีนโยบายการต่อตา้นทุจริตและการจ่ายสินบน ดงันี�    

● กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
และคณะกรรมการตรวจสอบทนัที ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ทุจริต 
หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบติัที�ฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือมีการกระทาํผิดปกติอื�นซึ�งอาจกระทบต่อชื�อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 
อยา่งมีนยัสาํคญั เช่น รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ�งผิดปกติ 
หรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน เป็นตน้  

● การจดัซื�อจดัจา้ง จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบขั�นตอนการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

● การใหเ้งินสนบัสนุนใดๆก็ตาม จะตอ้งกระทาํโดยระบุชื�อในนามของบริษทัฯ เท่านั�น 
และจะตอ้งเป็นไป ตามระเบียบขั�นตอนของบริษทัฯ  

● หากพนกังานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมที�มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูเ้กี�ยวขอ้ง 
ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั  

  
4.3.2 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�   

บริษทัฯมีนโยบายที�จะปฏิบติัตามกฎหมายลิขสิทธิ�  
และพระราชบญัญติัการใชง้านคอมพิวเตอร์  ทั�งนี� เพื�อใหก้ารใชง้านคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงกาํหนดใหป้ฏิบติัดงัต่อไปนี�   
● โปรแกรมที�กาํหนดใหใ้ชง้านในบริษทัฯ จะตอ้งเป็นโปรแกรมที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ� ง 

Software License Agreement นั�น จะตอ้งเป็นของบริษทัเพชรศรีวิชยั โฮลดิ�ง จาํกดั เท่านั�น 
(ยกเวน้โปรแกรมประเภทที�ไม่มีลิขสิทธิ� )  

● การติดตั�ง ปรับปรุง เปลี�ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมใดๆ บนเครื�องคอมพิวเตอร์ 
ของบริษทัฯจะกระทาํไดโ้ดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หรือตอ้งไดรั้บอนุญาตจากฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านั�น 
หากตอ้งการที�จะใชง้านโปรแกรมนอกเหนือจาก 
โปรแกรมมาตรฐานใหท้าํการแจง้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

● หากมีการตรวจพบวา่มีการติดตั�งโปรแกรมที�ไม่ไดรั้บอนุญาตพนกังานที�ติดตั�งโปรแกรมรวมถึ
งผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ที�มีโปรแกรมดงักล่าวติดตั�งอยูจ่ะตอ้งรับผิดชอบ 
ทั�งดา้นระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือดา้นกฎหมาย  

● หา้มนาํโปรแกรมที�เป็นของบริษทัฯ 
ไปใชง้านกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

● หา้มนาํโปรแกรมที�เป็นของบริษทัฯ 
ใหผู้อื้�นที�ไม่ไดเ้ป็นพนกังานของบริษทัฯใชง้านหรือนาํไปหาประโยชน์เพื�อการคา้โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต (เช่น ใหย้มื ใหเ้ช่า หรือนาํไปขาย เป็นตน้)  

● หา้มนาํโปรแกรมที�เป็นของบริษทัฯไปทาํซํ�า(Copy) เผยแพร่ ทาํการเปลี�ยนแปลง 
หรือแกไ้ขใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

● โปรแกรมทุกโปรแกรมที�พฒันาขึ�นตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ถือวา่เป็นสมบติัของบริษทัฯ 
ซึ�งบริษทัฯ มีสิทธิในโปรแกรมดงักล่าวเตม็ที� และหา้มพนกังานนาํไปเผยแพร่ 
หรือนาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ทางการคา้ (เช่น Form, Report เป็นตน้)  

● สาํหรับโปรแกรมประเภทกาํจดัไวรัส (Antivirus) 
จะมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอโดยฝ่ายเทคโนโลนีสารสนเทศ 
ส่วนผูที้�ใชง้านจะตอ้งทาํการคน้หาไวรัส (Scan Virus) เมื�อมีการนาํขอ้มูล 
จากภายนอกมาใชง้าน  

● พนกังานจะตอ้งมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการใชง้านโปรแกรมต่างๆ ของบริษทัฯ 
เพื�อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัโปรแกรมที�เป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายทางดา้นธุรกิจ  

● บุคลากรที�เป็นพนกังานของบริษทัฯ 
รวมทั�งบุคคลภายนอกที�เขา้มามีส่วนร่วมในการใชง้านโปรแกรมต่างๆของบริษทัฯ 
จะตอ้งเห็นดว้ยและยนิยอมปฏิบติัตามนโยบาย 
โดยผูที้�ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายจะมีความผิดทางวินยั และจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ 
ทั�งทางดา้นระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และทางดา้นกฎหมาย  
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4.3.3 นโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)  

เพื�อการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อตรงเปิดเผยและรักษาภาพพจน์ที�ดีของบริษทัฯตลอดจน 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัฯจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั 
สาํหรับ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื�อยดึถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบติังาน ดงันี�   
● กรรมการบริษทั เจา้หนา้ที�บริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ที�ตอ้งการประกอบกิจการส่วนตวั 

หรือมีอาชีพอื�นควบคู่ไปกบัการทาํงานของบริษทัฯ 
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯก่อน การอนุมติันี�จะทาํได ้
ต่อเมื�องานนั�นไม่ขดัต่อผลประโยชน์ทุกๆดา้นของบริษทัฯ   

● ลูกจา้งจะใหข้่าวเกี�ยวกบักิจการของบริษทัฯ แก่สื�อมวลชนไม่ได ้
เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯเสียก่อน  

● ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที�ในบริษทัฯ หรือขอ้มูลที�ไดรั้บระหวา่งการทาํงานใหบ้ริษทัฯ 
แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

● ไม่แสดงใหผู้ม้าติดต่อเกิดความรู้สึกวา่ตอ้งใหข้องขวญัแก่ลูกจา้ง  
โดยพยายามหลีกเลี�ยงการรับของขวญัจากผูม้าติดต่อหรือรับของขวญัที�เป็นเงินสด  

● การรับตาํแหน่งภายนอกบริษทัฯ เพื�อกิจการคา้ก็ดี หรือเพื�อกิจการบริการสังคมก็ดี 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯเสียก่อน 
และการรับตาํแหน่งนั�นตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ  

● กรรมการบริษทั เจา้หนา้ที�บริหาร และพนกังานของบริษทัฯที�อาจถือหุน้ของบริษทัฯ 
ที�ไม่ไดด้าํเนินธุรกิจหรือประกอบการประเภทเดียวกนักบัที�บริษทัฯ หรือบริษทัฯ 
ในเครือดาํเนินการอยู ่ตอ้งหลีกเลี�ยงการใชต้าํแหน่งหนา้ที�ของตนเองในบริษทัฯ 
หรือใชข้อ้มูลความรู้ที�ไดรั้บจากบริษทัฯไปประกอบกิจการนั�นๆ เวน้แต่ 
ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯ  

● ลูกจา้งตอ้งไม่เปิดเผยหรือใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใดๆ ที�เป็นความลบัของบริษทัฯ 
รวมตลอดถึงกรรมวิธีการดาํเนินงาน และขอ้มูลทางธุรกิจทั�งในระหวา่งปฏิบติังานกบับริษทัฯ 
หรือหลงัจากลาออกแลว้  

● ลูกจา้งจะตอ้งไม่ทาํการคดัลอกเอกสารทุกชนิดไม่วา่จะทางสื�อใดๆก็ตาม เมื�อลูกจา้ง 
ลาออกจากบริษทัฯจะตอ้งส่งคืนเอกสารที�เป็นความลบัที�ตนครอบครองอยูค่ืนใหก้บั 
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บริษทัฯโดยไม่ตอ้งกล่าวเตือน 
เวน้แต่วา่ลูกจา้งไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษให้รักษาขอ้มูลดงักล่าวไว ้ 

● ลูกจา้งยอ่มไดรั้บผลประโยชน์จากประดิษฐ์กรรมที�คิดคน้ไว ้ เวน้แต่วา่การคิดคน้นี�  เป็นผลจาก 
(ทั�งหมดหรือบางส่วน) ความรู้ที�ไดรั้บจากบริษทัฯ หรือมีความสัมพนัธ์ 
ใดๆกบักิจการของบริษทัฯ หากเป็นเช่นนี�ลูกจา้งตอ้งมอบเอกสารหรือขอ้สนเทศ 
ทั�งมวลที�คน้พบใหแ้ก่บริษทัฯ เพื�อใหบ้ริษทัฯเป็นเจา้ของและมีสิทธิอนัชอบ 
โดยสมบูรณ์ต่อประดิษฐ์กรรมชิ�นนั�น 
ถา้บริษทัฯไม่ประสงคจ์ะเป็นเจา้ของประดิษฐ์กรรมชิ�นใด 
ลูกจา้งก็ใชป้ระดิษฐ์กรรมชิ�นนั�นไปตามความประสงคอ์ยา่งเสรี 
แต่ตอ้งไม่ฝ่าฝืนกฎทั�วไปที�ว่าการกระทาํของลูกจา้งตอ้งไม่ทาํความเสียหายใหแ้ก่ผลประโยชน์
ของบริษทัฯ   

● ลูกจา้งจะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริหารทราบถึงการที�มีคู่สมรส หรือญาติพี�นอ้งซึ� งทาํงานกบับริษทัฯ 
คู่แข่งสาํคญั ลูกคา้ช่วง ลูกคา้หรือผูรั้บเหมา 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลที�เกี�ยวขอ้งใกลชิ้ดกบักิจการของบริษทัฯ 
และใหพ้นกังานหลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�อาจก่อให้เกิดการขดัแยง้เท่าที�จะสามารถทาํได ้
ถา้หากไม่สามารถหลีกเลี�ยงไดแ้ลว้ ควรปรึกษาบริษทัฯ เสียก่อน   

● ลูกจา้งจะตอ้งหลีกเลี�ยงการมีภาระผกูพนัทางการเงินกบัลูกคา้ ตวัแทนลูกคา้ 
และคู่สัญญาของบริษทัฯ ขอบข่ายของเรื�องนี� กินความถึงการใหย้มืหรือกูย้มืเงิน 
การสรรหาเงินบาํรุงกิจการต่างๆ การใชเ้ช็ค เงินสด การเป็นเจา้มือแชร์ การถอนเงินเกินบญัชี 
(ทั�งนี�ไม่ไดห้า้มการไดเ้ครดิตแบบธรรมดาในการซื�อสินคา้จากลูกคา้ 
เพียงแต่ขอให้จ่ายเงินคืนใหต้รงเวลา)  

● การใชชื้�อของบริษทัฯช่วยอาํนวยประโยชน์ไดห้ลายสถาน และลูกจา้งทุกคนมีสิทธิ 
ใชไ้ดอ้ยา่งเสรี อยา่งไรก็ตามลูกจา้งหา้มใชชื้�อของบริษทัฯ เพื�อเรียกร้องความสนใจ 
เครดิตหรือบริการอื�นๆ ทั�งนี� เนื�องจากวิธีปฏิบติัเหล่านี�จะมีผลร้ายต่อทศัภาพของบริษทัฯ  

● ลูกจา้งจะหลีกเลี�ยงความรับผิดชอบที�เกิดจากการกระทาํของตนเอง 
โดยไม่สามารถอา้งวา่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่ทราบไม่ได ้
ลูกจา้งที�ไม่แน่ใจในการกระทาํของตนเองวา่จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินยัของบริษทัฯ 
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หรือผลประโยชน์ร้ายต่อบริษทัฯ 
หรือไม่จะตอ้งปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาเพื�อดาํเนินการขออนุมติัก่อนที�จะดาํเนินการปฏิบติั  

4.3.4 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวโยง  
บริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการขั�นตอนการอนุมติัรายการเกี�ยวโยงกนัและรายการเกี�ยวกบัการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นของบริษทัฯเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะ  
กรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�   
● รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื�อและขายสินคา้ การใหบ้ริการ 

เป็นตน้บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัเห
ตุผลและความจาํเป็นต่อการทาํรายการดงักล่าวและการมีเงื�อนไขการคา้ที�มีราคาและเงื�อนไขที� 
เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื�อเทียบเคียงกบัการทาํรายการระหวา่งบริษั
ทและบุคคลทั�วไปหรือการทาํรายการระหวา่งบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 
บุคลทั�วไป หรือการทาํรายการในลกัษณะเดียวกนักบัผูป้ระกอบการอื�นในธุรกิจ 
บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัเหตุผล 
และความจาํเป็นต่อการทาํรายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส 
และจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั 
ประกาศ คาํสั�งหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั  

● รายการอื�นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น 
รายการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ หรือ รายการรับหรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 
บริษทัฯมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัเหตุผล 
และความจาํเป็นต่อการทาํรายการดงักล่าวและจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรั
พยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศคาํสั�งหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทยรวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยว 
โยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นที�สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย ทั�งนี�  
บริษทัฯไม่มีนโยบายการใหกู้ยมืเงินเพื�อใหบุ้คคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นาํไป 
ประกอบธุรกิจหรือดาํเนินงานแทนบริษทั  

● บริษทัฯจะเปิดเผยการทาํรายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนด  
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● กรรมการทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ��แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� 
ซึ�งกาํหนดใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบโดยมิชกัชา้เมื�อเกิดกรณี  ดงัต่อไปนี�   

1. มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ ที�บริษทัฯ ทาํขึ�น ระหวา่งรอบปีบญัชี 
โดยระบุขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลกัษณะของสัญญา ชื�อคู่สัญญา 
และส่วนไดเ้สียของกรรมการในสัญญา (ถา้มี)  

2. ถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือโดยระบุจาํนวนทั�งหมดที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี   
(ถา้มี)  

4.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยง    
บริษทัฯกาํหนดใหก้ารบริหารความเสี�ยงเป็นความรับผิดของพนกังานในทุกระดบั 

ที�ตอ้งตระหนกัถึงความเสี�ยงที�มีในการปฏิบติังาน 
และตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี�ยงในทุกๆ ดา้นอยา่งเหมาะสม  
● กาํหนดใหก้ระบวนการบริหารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งในการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ์ 

แผนงาน และการดาํเนินงานของบริษทัฯ    
● กาํหนดใหทุ้กฝ่ายมีการประเมินความเสี�ยง กาํหนดตวัชี�วดัความเสี�ยง แนวทางการป้องกนั 

และบรรเทาความเสี�ยงหรือความสูญเสียที�อาจจะเกิดขึ�น 
ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ 
และมีการจดัทาํรายงานตามกรอบการดาํเนินงาน 
และขั�นตอนการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ  

● เมื�อพนกังานพบเห็นหรือรับทราบความเสี�ยงที�อาจจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ 
จะตอ้งรายงานความเสี�ยงนั�นใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งรับทราบทนัที 
เพื�อดาํเนินการจดัการความเสี�ยงนั�นต่อไป  

● บริษทัฯ มุ่งส่งเสริม สนบัสนุน 
และใหค้วามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี�ยงแก่ผูบ้ริหารและพ
นกังานอยา่งต่อเนื�อง 
เพื�อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยใหบุ้คลากรทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั และ 
ความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาํเนินการดา้นบริหารความเสี�ยง 
จนเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมที�นาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ�มต่อไป  
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