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ส่วนที่ 1  สารจากประธานกรรมการ 

 บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น (จ ากัด) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมสูงสุด โดยบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ 
นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทต้องธ ารงไว้ซึ่งการเป็น
บรรษัทภิบาล ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท
ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจริยธรรม ด าเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และ
ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
อุดมการณ์ และค่านิยมขององค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้จะเป็นมาตรฐานและใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท 
โดยบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจฉบับนี้ โดยยึดถือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง  
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ส่วนที่ 2 ข้อพึงปฏิบัติ 

ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ 
ค าว่า “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น (จ ากัด) และบริษัทย่อย 
ค าว่า “บริษัทย่อย” ให้หมายความถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก) บริษัทที่บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูั่น (จ ากัด) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
 (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
 (ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่
ภายใต้อ านาจการควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) 
ค าว่า “อ านาจควบคุมกิจการ” ให้หมายความถึง การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 
 (ข) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอ่ืนใด 
 (ค) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยอ้อม 

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 1.1  นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ
อย่างสม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน ครบถ้วนตามความเป็นจริงของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ ในเวลาที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ รวมทั้งรับทราบการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง 
ๆ ของบริษัทตลอดจนมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต 
และจริยธรรมอันดีงาม และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพ่ือรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระท าการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1.2  นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

 บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของบริษัท เพ่ือให้ได้รับบริการตาม
มาตรฐาน โดยบริษัทพัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ โดยการเฝ้าดูและติดตามผลตอบรับจากลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัท เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุง
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การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพ่ือสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ 
ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม  

 1.3  นโยบายความรับผิดชอบท่ีมีต่อพนักงาน 

 บริษัทตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
โดยเสมอภาคกันไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติก าเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการ
ทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจะดูแลไม่ให้เกิดความคุกคามข่มขู่ต่อ
บุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด ๆ  

 นอกจากนี้ บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคน โดยการแต่งตั้งและ
โยกย้ายผู้บริหารหรือพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระท าด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้บริหารหรือพนักงาน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ตลอดจนปกิบัติตาม
กฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือพนักงานอย่างเคร่งครัด 

 1.4.  นโยบายความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่ค้า 

 บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยการด าเนินการ
ใดๆ ต้องค านึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่ ส าคัญ รวมทั้ง
ปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า และค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่
ค้า โดยตระหนักถึงความส าคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน 

 นอกจากนี้ ในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท จะยึดถือหลักเกณฑ์คุณสมบัติและความเหมาะสมในด้าน 
อ่ืน ๆ ของคู่ค้าเป็นส าคัญโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับคู่ค้าทุกรายเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือก 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่สามารถเข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมไม่ให้มีการเรียก รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้าให้กับคู่ค้า  

 1.5  นโยบายความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า 
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 บริษัทให้ความส าคัญกับคู่แข่งทางธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงคู่แข่งทางการค้าเท่านั้น บริษัทยัง
มองเห็นโอกาสที่คู่แข่งทางการค้าเดิม สามารถผันตัวมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ส าคัญในอนาคต บริษัทจึงมี
แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังต่อไปนี้ 

 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ียอมรับกันโดยทั่วไป 

 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือก าหนดให้คู่ค้าต้องท าการค้ากับ
บริษัทเท่านั้น 

 ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริต หรือผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรม 

 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

 ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
หรือการผูกขาดทางการค้า 

 1.6  นโยบายความรับผิดชอบท่ีมีต่อเจ้าหนี้ 

 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยค านึงถึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมทั้งสองฝา่ย 

 บริษัทมีแนวปฏิบัติที่จะยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส าคัญ ในการช าระ
คืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้
ล่วงหน้า เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 

 1.7  นโยบายความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยบริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ อีกทั้งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้แก่บุคลากร บริษัทส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 



บริษัทพรีโม เซอรว์ิส โซลชูั่น จ ำกัด 

496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 

 

 

                                                       

7 

 

 นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ตลอดจนส ารวจและท าความเข้าใจระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทกระทบต่อวิถีสังคม หรือชุมชนนั้น ๆ 

2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 2.1  นโยบายการรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กร 

 1) การรักษาทรัพย์สิน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
และใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือบุคคลอื่น 

 ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเน็ตเวิร์คอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ห้ามน าซอฟต์แวร์มาติดตั้ง หรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิได้รับ
อนุญาต 

 ไม่น าซอฟต์แวร์ของบริษัทไปให้บุคคลอ่ืนใด ซึ่งหมายรวมถึงคู่ค้า คู่สัญญา ลูกค้าของ
บริษัท และการน าซอฟต์แวร์ไปติดตั้งเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตของพนักงานหรือเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือโอนถ่ายข้อมูล  การ
เผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร การส่งและรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(อีเมล) ที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์หรือขัดต่อเจตนาหรือ
จุดมุ่งหมายของนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือระเบียบนโยบายระบบสารสนเทศ
ของบริษัท หรือละเมิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หรือกฎหมายอื่นๆ  

 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องไม่กระท าการ
ละเว้นหรืองดเว้นการกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายสืบ
เนื่องมาจากข้อมูล ข่าวสาร และ/หรือรายงานหรือบันทึกหรือการสื่อสารที่เป็นเท็จ
หรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยเจตนา  

 ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและ/หรือของ
บริษัทอ่ืนใดที่อนุญาตให้บริษัทใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้น  ไม่ว่าด้วย
สัญญาและ/หรือวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าซ้ า หรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนหรือให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนาไม่ว่าจะโดยแสวงหาก าไรหรือไม่ก็ตาม 
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หากผู้บริหารหรือพนักงานผิดจรรยาบรรณข้อนี้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้
ทันท ี 

 ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทด้วยความระมัดระวัง  รับผิดชอบ 
ดูแลรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับจากบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่
เสมอโดยติดต่อซ่อมแซมเม่ือเกิดการช ารุด  

 ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบ หรือค าสั่งของบริษัทอันอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ หรือท าให้ทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย  

 ผู้บริหารหรือพนักงานต้องรักษาทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย หรือถูกท าลายไป
แม้มิใช่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของตน  

2) การรักษาผลประโยชน์  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ หรือมีส่วนร่วมใน
ธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ แต่
ทั้งนี้ผู้บริหารต้องจัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลภายใน ต้องท าตามนโยบายใน
การน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

 2.2  นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท 

1) บรรดาวิธีการ กระบวนการ ความคิด ตลอดจนความรู้เทคนิคต่างๆ หรือความรู้ และ/
หรือเทคนิควิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหรือการด าเนินการของบริษัท 
เนื่องมาจากความคิดการค้นคว้าศึกษาวิจัยและ/หรือการกระท าการอื่นใดอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และตามสัญญาจ้างของผู้บริหารและพนักงานในทุกกรณี ให้ถือ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งสิ้นไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนหรือจดแจ้งตาม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ต่อโดยมิได้รับ
อนุญาตจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

2) ผู้บริหารหรือพนักงานตกลงที่จะรักษา “ความลับทางการค้า” ของบริษัททั้งหมดที่ได้รับ
รู้ หรือได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท โดยจะไม่น ามาเปิดเผย ส่งต่อไปให้
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ผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่เกี่ยวข้องและจ าเป็น หรือท าส าเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจะไม่
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใดๆ จนเป็นเหตุให้สถานะและชื่อเสียงของบริษัท
เสียหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจของบริษัท รวมตลอดทั้งจะไม่ด าเนินการ
รับจ้างหรือเข้าเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน หรือให้การแนะน าการปรึกษา การช่วยเหลือ 
หรือท าสัญญาใดๆ กับนิติบุคคลใดๆ หรือกิจการของบุคคลที่เป็นคู่แข่งขันทางการค้ากับ
บริษัท หรือท าธุรกิจที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับกิจการของบริษัท 

 เพ่ือประโยชน์ในการตีความข้อก าหนดข้อนี้ “ความลับทางการค้า” หมายถึง ข้อมูล
การค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเป็น
ความลับและเป็นข้อมูลที่บริษัทได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ 
ความลับทางการค้าอาจอยู่ในระเบียบ สัญญา หรือข้อตกลงอ่ืนใดของบริษัท ที่ก าหนดไว้
และจะมีข้ึนต่อไป หรือตามที่พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดไว้ 

3) ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องเก็บรักษา “ความลับ” ใดๆ ที่มีต่อบริษัท
ของลูกค้า คู่สัญญา หรือคู่ค้าทางธุรกิจ หรือบุคคลอ่ืนใด ที่ ได้รับรู้หรือได้ล่วงรู้มา
เนื่องจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย
อนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามค าสั่งศาล หรือ
ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนใดซึ่งกฎหมายได้ให้อ านาจไว้ 

4)  ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องทราบถึงขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และปฏิบัติตาม เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

5)  กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบข้อมูลที่จะน าหรือเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6) ผู้บริหารหรือพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น 

 ต้องไม่แทรกแซงความเป็นส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 ต้องไม่เข้าใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท โดยใช้ได้เฉพาะส่วนที่ผู้บริหารหรือ
พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น  

 ห้ามมิให้เข้าสู่ข้อมูลและไฟล์เอกสารต่างๆ ของผู้ใช้รายอื่นโดยมิได้รับอนุญาต  
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2.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทหรือบริษัทย่อย แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของ
ครอบครัว หรือของบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอ่ืนใดก็ตาม หลีกเลี่ยงการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบีย บ
ข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ดังนี้ 

 การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ด าเนินการธุรกิจกับบริษัท 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการ
ส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลใดอันเนื่องมาจากการท างานในนามบริษัท หรือ
เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน ร่วมท าการค้ากับลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า หรือบริการ
ให้แก่บริษัท หรือจากบุคคลอ่ืนใดที่ท าธุรกิจกับบริษัท 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมหรือเรี่ยไรเงินจากลูกค้า หรือผู้ท าธุรกิจกับ
บริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะลูกค้าของธนาคาร หรือ
สถาบันการเงิน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ยกเว้นใน
กรณีที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกับนโยบาย
การก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และห้ามเข้าท ารายการระหว่างกันในลักษณะที่
เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อยของตนเอง 

การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัท หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัท 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม 
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2.4 นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง 

1) กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

2) กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับ
ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ 

3) หากผู้บริหารหรือพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติ
วิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 2.5 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน 

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2) บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในโดยด าเนินการให้มี
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้
รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนบริษัทจึงห้าม
บุคคลดังกล่าวท าการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือ
เสนอขายหุ้นบริษัทบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือเก็งก าไรหรือสร้างความ
ได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท างานเพ่ือป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
และได้ด าเนินการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้เฉพาะแก่
ผู้เกี่ยวข้องและที่จ าเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูล
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก าชับผู้ที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษา
ความปลอดภัยโดยเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย
และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี 
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2.6 นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและ
การเงิน 

 1) นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

จัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นโยบายเกี่ยวกับการรายงานทางการบัญชีและการเงิน 

 ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดท าตามมาตรฐานบัญชีที่
ยอมรับโดยทั่วไป 

 2.1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 

 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกประเภทของบริษัทจะถูกต้องครบถ้วนและ
สามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นใด ๆ 

 การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงไม่
มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม 

 บุคลากรทุกระดับต้องด าเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบข้อก าหนดต่าง ๆ ของบริษัทรวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลง
รายการทางธุรกิจที่ครบถ้วนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอและ
ทันเวลาเพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการจัดท าและการประเมิน
รายงานทางการบัญชีและการเงินสามารถบันทึกและจัดท ารายการทางการบัญชี
และการเงินทุกประเภทของบริษัทลงในระบบบัญชีของบริษัทโดยมีรายละเอียด
ที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 2.2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน 

 กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบิดเบือน ปกปิดข้อมูล
หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
บัญชีและการเงินหรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการ  
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 กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงาน
ทางการบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  

 กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดเตรียมและ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ  

  2.3) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 บุคลากรทุกระดับที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศเพ่ือให้การจัดท า
บัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

 บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ปราศจากอคติและความซื่อตรง
ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล  

 

ส่วนที่ 3 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

 บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้อง
รับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด 

 ในกรณีพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการฝ่าฝืนดังกล่าวผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องรายงานตรงต่อฝ่ายทรัพยากร
บุคคลโดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติใน
การท างานในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 ทั้งนี้  บริษัทมีขั้นตอนการลงโทษทางวินัย ในกรณีที่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

3.1 การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง:  บุคคลดังกล่าวจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุ
ลักษณะของการฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสบุคคล
ดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยกรรมการผู้จัดการเพ่ือพิจารณา และให้ถือ



บริษัทพรีโม เซอรว์ิส โซลชูั่น จ ำกัด 

496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 
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ค าตัดสินของคณะกรรมการบุคคลเป็นที่สิ้นสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สอง  หรือบุคคล
ดังกล่าวไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครั้งแรกตามท่ีได้รับหนังสือเตือนนั้น บุคคลดังกล่าว
จะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้ 

3.2 การฝ่าฝืนร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้  เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง   
การเปิดเผยข้อมูลความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ต่อบุคคลที่สาม และการ
กระท าใดๆ ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ 
หรือเอกสารส าคัญใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา  บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  
และโดยไม่จ าเป็นต้องออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

 บริษัทจะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทุกๆ สอง (2) ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวการณ์
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  

หมายเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่8/2561 เมื่อวันที ่17 ธันวาคม 2561  
 

 

 

                                                   

   

  
 

 

    
 

  

               นายนิวัติ  ลมุนพันธ์ 

              ประธานกรรมการบริษัท 

                บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด 


