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จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 

วัตถุประสงค์ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
โดยมุ่งมัน่ต่อด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตย ์คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้จัดท าจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและ
พนักงาน (“จรรยาบรรณ”) ฉบบัน้ีขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีดี 
ดว้ยมุ่งหวงัให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ในท่ีน้ีรวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) 
รับทราบและยดึถือปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัภายใตก้รอบ “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ของ
บริษทัฯ เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเป็นไปตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของบริษทัฯ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ดว้ยประสงคท่ี์จะบรรลุความมุ่งหมาย
ในการพฒันาคุณภาพงานในอนัท่ีจะสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมออย่างย ัง่ยืนแก่ 
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียควบคู่กนัไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานของบริษทัฯ 

 จรรยาบรรณน้ีจะได้รับการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าแนวทางท่ียึดถือ
ปฏิบติัน้ีเป็นไปด้วยความสุจริตและมีมาตรฐานในระดับสูง รวมถึงปลูกจิตส านึกและสร้างความรับรู้ว่า
ผูบ้ริหารและพนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงต่อบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะ
ขบัเคล่ือนบริษทัฯ ให้บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดจรรยาบรรณ ดงัน้ี 

บุคคลท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

บุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี  

1. ผูบ้ริหาร: กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงบุคคลอ่ืน 
ท่ีด ารงต าแหน่งซ่ึงเขา้ข่ายเป็น “ผูบ้ริหาร” ของบริษทัฯ ตามค านิยามของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. พนกังานของบริษทัฯ  

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 

หน้าท่ี 2/9 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
26 พฤศจิกายน 2563 

 

ขอบเขตการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงาน ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้เป็นไปตามท่ีบริษทัมีความ 
มุ่งหมาย โดยมีขอ้พึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละภาคส่วน ดงัน้ี 

ข้อพงึปฏิบัติของผู้บริหาร 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

(1) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งท่ีไดมี้การประกาศแลว้ รวมถึงท่ีจะมี
การแกไ้ขเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต 

(2) ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามนโยบาย และวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความ
ระมดัระวงั และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต มีสติ ยึดถือและรับผิดชอบต่อประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย 
รวมถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งเคร่งครัด  

(3) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะการบริหาร การจดัการ เพื่อ
ปรับปรุงวิธีการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ทนัต่อเหตุการณ์ และการเคล่ือนไหวของธุรกิจ 
พร้อมทั้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ปฏิบติัหน้าท่ีในการเป็นกรรมการผูแ้ทนของบริษทัอย่างเต็มความสามารถและเป็นไปตาม
แนวทางของบริษัท กรณีท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการผูแ้ทน ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม โดยมีกรอบอ านาจในการใช้ดุลยพินิจ และการออกเสียงในท่ี
ประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(5) รับผิดชอบต่อผลงานของตนและของผูใ้ต้บังคับบัญชา ระมัดระวงัผลงานของตนท่ีจะไป
กระทบการท างานของระบบอ่ืนให้ไดรั้บความเสียหาย หรือเสียระบบ อีกทั้งพร้อมท่ีจะช้ีแจง
ขอ้มูลของผลงานท่ีถูกตอ้งตามสถานะของตน 

(6) รักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ ดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็น
ความลับของบริษทัฯ มีการเปิดเผยถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวข้อง และไม่ใช้ข้อมูลแสวงหาประโยชน์ 
ใหต้นเอง ซ่ึงอาจจะท าความเสียหาย หรือเส่ือมเสียแก่บริษทัฯ 
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(7) รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ปลูกฝังจิตส านึกของพนกังานให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของบริษทัฯ หวงแหนบริษทัฯ เหมือนเป็นเจา้ของร่วม และปกป้องช่ือเสียงของบริษทัฯ 

(8) หลีกเล่ียงการกระท าท่ีมีความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
ในการติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลอ่ืน 

(9) การท่ีผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษทัอ่ืน หรือองค์กรสมาคมทางธุรกิจอ่ืน 
ไม่ว่าจะท าในนามของบริษทัฯ หรือไม่ก็ตาม จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์และการประกอบ
หนา้ท่ีโดยตรง รวมทั้งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัฯ ตามระเบียบของบริษทัฯ ก่อน 

(10) ในกรณีท่ีผูบ้ริหารและบุคคลในครอบครัว เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใด ๆ 
ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(11) ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขึ้น อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในขณะนั้น โดยไม่ได้
เป็นความตั้งใจของผูบ้ริหาร หากบุคคลดงักล่าวทราบวา่ตนตกอยูใ่นสภาวการณ์ดงักล่าว ใหรี้บ
แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับชั้นทราบโดยทนัที เพื่อขอแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

(12) ผูบ้ริหารจะไม่ใชข้อ้มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ลอดจนตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือแก่
บุคคลภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อราคาหรือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

(13) หลีกเล่ียงเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยตนเองหรือผูใ้กลชิ้ดทั้งทางตรงหรือทางออ้ม
ในระยะเวลาใกลเ้คียงกบัการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเล่ียงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเพื่อการลงทุนระยะสั้ น รวมถึงงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของ
บริษทัในช่วง 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 1 วนั ภายหลัง
เผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้  

(14) ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการไดม้า/จ าหน่ายไปของหลกัทรัพย ์ของผูบ้ริหารรวมถึง
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส รวมถึงรายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นประจ าทุกปีหรือตามท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 
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(15) หลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ หรือของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(16) ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโดยฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกปี
หรือตามท่ีมีการร้องขอ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อพนกังาน 

(1) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

(2) มีทศันคติท่ีถูกตอ้งวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า ใหก้ารยอมรับและยกยอ่งตามสมควร  

(3) ยดึถือขอ้บงัคบัการท างานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด ใหมี้ความเมตตา 
กรุณา เป็นธรรม และรับฟังเหตุผลเพื่อใชแ้กปั้ญหา 

(4) ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ ตามความเหมาะสมของพนักงาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ตลอดจนสนับสนุนพนักงานทุกระดับให้มีการ
พฒันาอยา่งเท่าเทียมกนั 

(5) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 
สร้างบรรยากาศการท างานใหอ้บอุ่น สนใจทุกขสุ์ขของพนกังานตามสมควร 

(6) สร้างจิตส านึกให้พนกังานทราบถึง สิทธิ อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ การรักษา
ระเบียบวินยั  

(7) แต่งตั้ง โยกยา้ย ให้รางวลัและลงโทษพนักงานดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

(8) ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานและสถานภาพของบริษทัฯ ให้พนักงานทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 

(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานให้ข้อคิดเห็น 
หรือทว้งติงการด าเนินงานขององคก์รท่ีขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั  

(10)  หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน
ของพนกังาน หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
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(11)  สร้างการตระหนักให้พนักงานเขา้ใจเร่ืองมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาทซ่ึงพนัก งาน
ปฏิบติัไดอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบปฏิบติัของจรรยาบรรณ
อยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

(12) จดัใหมี้ช่องทางใหพ้นกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือแจง้เบาะแส
เก่ียวกับเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไขรวมถึงมาตรการ
คุม้ครองพนกังานผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม  

(13) ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม รักษาภาพลกัษณ์ และเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัพนกังาน 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อบุคคลภายนอก 

(1) ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ 

(2) ใหค้วามเสมอภาค ไม่กีดกนั ไม่ใหสิ้ทธิพิเศษ ไม่เลือกปฏิบติั 

(3) ปฏิบติัตามเง่ือนไข กรอบ กติกา ธรรมเนียมปฏิบติั และขอ้ตกลงตามสัญญา 

(4) ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีดว้ยไมตรีจิต 

(5) ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม รักษาภาพลกัษณ์ โดยค านึงถึงความเป็นตวัแทนของบริษทั  

ขอ้พึงปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(1) ด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ 

(2) ใหค้วามร่วมมือ และส่งเสริมกิจกรรมการกระท าประโยชน์เพื่อสังคม 

(3) ปลูกจิตส านึกหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคมใหเ้กิดขึ้นในหมู่พนกังานทุกระดบั 

(4) ประพฤติปฏิบติัอย่างเคร่งครัดดว้ยความเคารพภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) ใหค้วามส าคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(6) ไม่กระท าการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยินยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเล่ียง 
การปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  

(7) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนั้น 
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(8) ไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  หรือการให ้และ/หรือ เรียกรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
การด าเนินธุรกิจกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน   

ข้อพงึปฏิบัติของพนักงาน 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

 (1)   ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งท่ีไดมี้การประกาศแลว้ รวมถึงท่ีจะมี
การแกไ้ขเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต 

  (2) ระลึกถึงความส าคญัในงานซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ช่วย
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ มีความผกูพนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

  (3)  ประพฤติ ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย และประกาศของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

(4)  วางแผนการท างาน ก าหนด และวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงาน เพื่อให้
บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยค านึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณตลอดจนวฒันธรรมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 (5)   ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเพียรพยายามท างานดว้ยความขยนั
ขนัแข็ง ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ประสานงานอุทิศตนให้แก่งานของบริษทัฯ อย่างเต็มท่ี 
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพของผลงาน  

 (6)   ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
อยูเ่สมอ 

 (7)  ใช้และรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างประหยดัและไม่น าไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  
มิให้สูญหาย เสียหาย น าไปใช้ในทางท่ีผิด ถูกลักขโมย และถูกท าลาย ความรับผิดชอบน้ี 
ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานเท่านั้ น แต่ย ังรวมถึงการต้องใส่ใจ 
ท่ีจะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการต่ืนตัวของสถานการณ์ และ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและท าใหท้รัพยสิ์นของบริษทัเกิดความเสียหาย ถูกลกัขโมย หรือถูกใช้
ในทางท่ีผิด 

(8)  รักษาความลบัของบริษทัฯ โดยดูแลระมดัระวงัมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของ
บริษทัฯ ถูกเปิดเผย ร่ัวไหลหรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง อนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
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แก่บริษัทฯ ทั้ งน้ี รวมทั้ งการไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษัทฯ ท่ีไม่พึงเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอก เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ 

 (9)  ละเว้นหรือหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชนในเร่ือง  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบาย หรือแนวทางด าเนินการในเร่ืองนั้น ๆ 
อย่างแน่ชดั หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ 

 (10)  หลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของหรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั  

ขอ้พึงปฏิบติัต่อตนเอง 

  (1)  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท างานให้
ผูร่้วมงาน 

  (2)  ปฏิบติัตนอยูภ่ายในกรอบศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัดีงาม 

  (3)  ละเวน้อบายมุข การทะเลาะวิวาท และการกระท าท่ีผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้ งไม่
ประพฤติตนในทางท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงทั้งต่อตนเองและบริษทัฯ  

          (4)      ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงาน
อยูเ่สมอ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 

  (1)  ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานด้วยการใช้กิริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย มีน ้ าใจ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
มีความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานด้วยทศันคติท่ีดี  
ไม่มีอคติและใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งใหค้วามร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อ
งานของบริษทัฯ โดยส่วนรวม 

  (2)  ปฏิบติัตามค าแนะน า หรือค าสั่งโดยชอบธรรมของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีการงาน และ
ใหค้วามนบัถือต่อผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานอ่ืนของบริษทัฯ ท่ีมีอาวุโส 

        (3)  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  
ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
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    (4)  ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความยุติธรรม เมตตา กรุณา ให้ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตน  
ท่ีดี ให้ความสนใจทุกข์สุขตามสมควร ดูแลเอาใจใส่ และพฒันาผูใ้ต้บังคับบัญชา  เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีไดอ้ย่างดี โดยการถ่ายทอดความรู้ในงานสนบัสนุนให้ไดรั้บการ
ฝึกอบรม เพื่อใหไ้ดเ้พิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยูเ่สมอ 

    (5)  ไม่น าขอ้มูลหรือเร่ืองของพนกังานผูอ่ื้น ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั
ไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานหรือ
ภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทัฯ 

    (6)  ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม เคารพสิทธิของพนักงานผูอ่ื้น 
ในบริษทัฯ  

       (7)  ใหเ้กียรติพนกังานผูอ่ื้นโดยไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง 

       (8)  ส่งเสริมและสนับสนุนผูร่้วมงานโดยการให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ดว้ยความจริงใจและเตม็ความสามารถ ละเวน้การกระท าในลกัษณะของการแข่งขนักนัเอง 

  (9)  ปรับตวัใหส้ามารถร่วมท างานเป็นทีมกบัพนกังานผูอ่ื้นในบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ขอ้พึงปฏิบติัต่อบุคคลภายนอก 

  (1)  ใชกิ้ริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

  (2)  อ านวยความสะดวก และใหก้ารตอ้นรับผูม้าติดต่อดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย เตม็ใจ และมีน ้าใจ 

  (3)  ช้ีแจง น าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามขอบเขตหน้าท่ีของตน หากเร่ืองใดท่ีไม่สามารถช้ีแจงได ้
ใหแ้จง้แก่ผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบัขั้นเพื่อทราบ และด าเนินการต่อไป 

  (4)  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อหรือเก่ียวขอ้งดว้ย
ไมตรีจิตและความไม่เอารัดเอาเปรียบ 

  (5)  รับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนขอ้ร้องเรียนของบุคคลภายนอก ผูม้าติดต่อดว้ยความ
เตม็ใจ เพื่อเป็นช่องทางใหมี้การปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

  (6)  ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้แก่กัน 
โดยเสน่หาจากผูม้าติดต่อ 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 

หน้าท่ี 9/9 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
26 พฤศจิกายน 2563 

 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

  (1)  ร่วมสร้างสรรค ์และพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน 

  (2)  ส่งเสริมและปฏิบติัตามธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรม วฒันธรรมอนัดีงาม ซ่ึงวิญญูชน 
พึงปฏิบัติตามความคาดหวงัของสังคมหรือโดยสามัญส านึกของบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในสังคม 

  (3)  ใหค้วามร่วมมือในการท าประโยชน์แก่สังคม ตามโอกาส และความพร้อม 

  (4)  ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มและสังคม 

  (5)  ไม่ให้การช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะสร้าง  
ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม ด้วยการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ  

  (6)  ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีเป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม หรือเป็นการส่งเสริม
อบายมุข 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                             -ลงลายมือช่ือ- 
(ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                               ประธานกรรมการ 

      

 


