
 
 
 

 

หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 บริษทั ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบบัน้ีขึ้น 

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไดท้ าความเขา้ใจ น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบติัใน

การท างานตามหนา้ท่ีของตนอยา่งเคร่งครัด โดยมุ่งเนน้หลกัการส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความส าคญักบัการปฏิบติัต่อ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได ้รวมถึงการค านึงถึงและการเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มซ่ึง

จะช่วยให้บริษทัรักษาแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์กบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงช่วยกนัเสริมสร้างความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร ให้กบันกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดเ้ห็น

ถึงการยึดมัน่ในคุณภาพท่ีดี วฒันธรรมท่ีดี ภาพพจน์ท่ีดี และมาตรฐานท่ีดี  ซ่ึงจะน าบริษทัไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ

ต่อไป  

 ผูมี้หน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจน้ี ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน 

ตลอดถึงลูกจา้ง ตลอดจนผูก้ระท าการแทนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้กระท าหน้าท่ีในนามบริษทั หรือบุคคลท่ีกระท าการแทน

บุคคลท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ โดยมีหลกัปฏิบติัพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

• ตอ้งท าความเขา้ใจถึงหลกัการตามนโยบายฉบบัน้ีและน าไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

• ขอค าปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา เม่ือท่านไม่มัน่ใจว่าส่ิงท่ีจะกระท าถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัหรือไม่ 

• ให้ส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้เขา้ใจในแนวทางการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั 

• แจง้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทัส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผูถื้อหุ้น โดย

ค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน สร้างมูลค่าเพ่ิมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งด าเนินธุรกิจตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ โดยการส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 



 
 
 

 

ตลอดจนมีการเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ และไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใช ้และ/หรือเปิดเผย เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งอื่นโดยมิชอบ เวน้แต่เป็นไปใช ้และ/หรือเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

3. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลทางการแข่งขนัตามหลกัเกณฑ์แห่งกฎหมาย 

จารีตทางการคา้ และแนวทางการปฏิบติัท่ีดี ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั

ทางการคา้และยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่

เหมาะสม รวมทั้งไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง  

4. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

 บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี โดยยึดมัน่ในการปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง

หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติไดต้อ้งรีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

5. การปฏิบัติต่อหน่วยงานก ากับดูแล 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัและควบคุมการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออก

โดยหน่วยงานก ากบัดูแล และให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงรายงานขอ้มูลท่ีเป็นจริงต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

6. การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 พนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษัทจึงให้ความส าคญัต่อ

พนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิ

มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามหลกัสากลและกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมทั้ง

ยงัให้ความส าคญักบัสุขภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงาน 

ตลอดจนการเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดีและส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้ความส าคญัต่อการพฒัน า

ความสามารถของพนกังาน รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัจะไม่กระท าการ

หรือสนบัสนุนให้มีการใชแ้รงงานบงัคบัทุกรูปแบบ 

7. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกั

ถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยบริษทัจะด าเนินธุรกิจโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมี



 
 
 

 

กระบวนการผลิตและการจดัการของเสียท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การ

จดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั รวมถึงแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

8. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัปราศจาก

การเลือกปฏิบติั หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ความส าคญัดา้นแรงงาน โดยปฏิบติัต่อพนกังานของ

บริษทัทุกคนดว้ยความเสมอภาพ โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา หรือความพิการใดๆ โดยให้มีการ

ปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

8.1  บริษทัจะปฎิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล รวมถึง

ขอ้จ ากดัของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ี

ปลอดภยั ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบติัต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาค

กนั ไม่เลือกปฏิบติัดว้ยสาเหตุอนัเน่ืองมาจากความเหมือน หรือความแตกต่างของถ่ินก าเนิด เพศ อายุ สีผิว 

เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติ ตระกูลหรือสถานะ

อื่นใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.2  บริษทัจะหมัน่ตรวจตราดูแลมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทั เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงการเขา้ร่วมและยอมรับหลกัปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลกัสิทธิมนุษยชน

ขององคก์ารสหประชาชาติ เป็นตน้ 

8.3  บริษทัจะให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่บุคลากรของบริษทั เพ่ือน าไปปฏิบติัเป็น

ส่วนหน่ึงในการด าเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจการและ/หรือกิจกรรมท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

9. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

เคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน โดยก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังาน บนพ้ืนฐานหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่ 

• มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการประพฤติปฏิบติั 

• มีความโปร่งใสและเปิดเผย 

• ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม 



 
 
 

 

• มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

 ในการน้ี บริษทัจึงก าหนดแนวปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

9.1  บริษัทเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ เ ช้ือชาติ ด้วยตระหนักเสมอว่า

ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละเช้ือชาติอาจมีเง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 

9.2  บุคลากรของบริษทัจะไม่ให้การช่วยเหลือสนบัสนุนการกระท าท่ีเป็นการหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืนการปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติังานและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

9.3  เม่ือกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนตาม 

“นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด” และในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอย่างมี

นยัส าคญัให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาโดยทนัที 

10. การรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์น บริการ การอ านวยความสะดวกหรือการเล้ียงรับรองกับ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ให้สามารถกระท าไดใ้นวิสัยอนัควร โดยตอ้งมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจท่ีไม่ชอบธรรมและไม่ให้มีการเรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ท่ีผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบติั หรือเกิดความเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดความชดัเจน บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

10.1  บุคลากรของบริษทั และ/หรือครอบครัว ไม่ควรเรียกร้องของขวญัหรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดจาก

ผูรั้บเหมา ผูค้า้ ผูข้าย ผูร่้วมทุนหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

10.2  ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวญั หรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ส่งคืนแก่

ผูใ้ห้โดยทนัที ถา้ไม่สามารถส่งคืนไดใ้ห้ส่งมอบแก่ผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณา

น าไปจดัสรรให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัโดยส่วนรวม 

10.3  ของขวญัท่ีมอบให้แก่บริษทัและมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัๆ ของบริษทั เช่น เม่ือมีการลงนาม

สัญญาร่วมทุนต่าง ๆ ของบริษทั เม่ือมีการรับรางวลัต่างๆ หรือของท่ีระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือ

สังคม เป็นตน้ บริษทัอนุญาตให้บุคลากรของบริษทัรับแทนบริษทัได ้



 
 
 

 

10.4  บุคลากรของบริษทัไม่ควรมอบของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวหรือญาติของตนรับของขวญัจากบุคลากรของบริษทัท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของตนมิได ้เวน้

แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวญัแก่กนั เช่น วนัปีใหม่ เป็นตน้ 

10.5  กรณีการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นการรับทั้งจากในประเทศหรือจากต่างประเทศ ไม่ว่า

จะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่ แต่จ าเป็นตอ้งรับไวเ้พื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

บุคคล ผูรั้บจะตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

10.6  บุคลากรของบริษทัไม่ควรให้หรือรับหรือสัญญาว่าจะให้หรือจะรับประโยชน์หรือส่ิงมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้

ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติ รวมทั้งการกระท าใดๆ ท่ีเข้าข่ายดังกล่าว รวมถึงต้องไม่ให้สินบนหรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแก่บุคลากรดว้ยกนัเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ

เจา้หน้าท่ีของรัฐ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เจา้หน้าท่ีของรัฐ ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศตอ้งให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

10.7  หากบุคลากรหรือผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดจงใจหรือละเลยหรือไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัน้ี ให้ถือว่าผูน้ั้นประพฤติ

ปฏิบติัตนไม่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัที่บริษทัก าหนดและอาจถูกสอบสวน หรือลงโทษตามนโยบายและ

ระเบียบวิธีการปฏิบติัดา้นการบุคคลของบริษทั 

11. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการขอ้มูลภายในองคก์ร โดยการบนัทึกหรือรายงานขอ้มูลตอ้งสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดและถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย มีการเก็บรักษาขอ้มูลให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัเหมาะสม ทั้งขอ้มูล

ภายในของบริษทัและขอ้มูลของผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ และบุคลากรของบริษทัตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่น า

ขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหาก าไรหรือผลประโยชน์ นอกจากน้ี ขอ้มูลภายในจะตอ้งสามารถน ามาใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชน์ได ้ 

และเม่ือพน้ช่วงระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล พนกังานผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งจดัให้มีการท าลายดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสมกบัขอ้มูลหรือเอกสารแต่ละประเภท ทั้งน้ี การเก็บ ใช ้เปิดเผย และท าลายขอ้มูล จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด (ถา้มี) เพื่อความชดัเจน บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

11.1  บุคลากรของบริษทัตอ้งรักษาขอ้มูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก อนัน าไปสู่การ

แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัวหรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุ้น ความลบัทางการค้า สูตร การประดิษฐ์คิดคน้ต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษทั เวน้แต่เป็นการ

เปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 



 
 
 

 

11.2  บุคลากรของบริษทัจะไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 

11.3  บุคลากรของบริษทัท่ีไดรั้บหรือท างานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งเก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลดงักล่าว

อยา่งระมดัระวงั และด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

11.4  บริษทัก าหนดให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงท่ีมีไวก้ับคู่สัญญา ถือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ

เปิดเผยให้บุคคลอื่น เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากบริษทัและคู่สัญญาหรือเป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

11.5  บริษทัควรจดัให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลบริษทัภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอยา่งรัดกุมเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทัเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดย

ให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัดว้ย 

11.6  บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู ้บังคับบัญชาในล าดับขั้นต่าง ๆ ท่ีจะต้อง

ควบคุมดูแลไม่ให้มีการร่ัวไหลของขอ้มูลและข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทัออกสู่ภายนอก โดยบุคลากรในสาย

บงัคบับญัชาของตนก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งเป็นทางการของบริษทั 

11.7  การใช้ขอ้มูลภายในร่วมกนัของบุคลากรจะตอ้งอยู่ในกรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบเท่าท่ีบุคลากรพึง

ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

11.8  บุคลากรของบริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติัหน้าท่ี

ไปแลว้ 

12. การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 บริษทัส่งเสริมให้พนักงานใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการท างาน พนักงานตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการ

รบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผูอ้ื่นในบริษทั และพึงใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหลีกเล่ียงการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์

ของบริษทั เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี กฎหมายหรือการกระท าอนั

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและความปลอดภยัของประเทศชาติ รวมทั้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะเป็นการละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรหรือเคร่ืองหมายการคา้ โดยบริษทัมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 



 
 
 

 

12.1  บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบติังานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หากปฏิบติัหน้าท่ีบน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกส านักงานของบริษทั ให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิก่อนทุกคร้ัง และห้ามติดตั้งหรือใช้

งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้งภายในส านกังานของบริษทัโดยเด็ดขาด 

12.2  บุคลากรของบริษทัตอ้งเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลบั ไม่บอกให้บุคคลอื่นทราบ เพื่อป้องกนั

ไม่ให้บุคคลอ่ืนเขา้ถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเขา้ไปยงัเว็บไซต์ท่ีไม่คุน้เคยอนัอาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั 

12.3  บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์ ในการกระท าละเมิดหรือรบกวนการท างานผูอ่ื้น ทั้งน้ี บริษทัจดั

ให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล ซ่ึงบุคลากร

ของบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัของระบบดงักล่าว 

12.4  บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอดแนมหรือแก้ไข เปิดดูในแฟ้มของผูอ้ื่น หรือสร้าง

หลกัฐานท่ีเป็นเทจ็อนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร 

12.5  บุคลากรของบริษทัใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อกิจกรรมส่วนตวัไดต้ามสมควรแต่

ไม่น าไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ งไม่รบกวน

ประสิทธิภาพการท างานและสร้างความร าคาญแก่ผูอ่ื้น 

12.6  บุคลากรของบริษทั ใชอ้ีเมลแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีบริษทัจดัให้ใช ้เพื่อธุรกิจของบริษทัอย่างระมดัระวงั และไม่

น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั และไม่ใชช่ื้อหรือตราของบริษทัในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สาธารณะ 

12.7  บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่คดัลอกโปรแกรมของผูอ้ื่นท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

12.8  บุคลากรของบริษทัมีหน้าท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมเท่าท่ีจ าเป็นต่อการ

ท างาน และปฏิบติัตามกฎหมายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยา่งเคร่งครัด 

12.9  หากบริษทัพบว่าบุคลากรของบริษทัมีการละเมิดและผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการ

พิจารณาลงโทษทางวินยัและ/หรือกฎหมายตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

13. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง 

 บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอนัเป็นฝักใฝ่หรือสนับสนุนทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่

พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูอ้  านาจทางการเมืองหรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางออ้ม ไม่ว่าในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ โดยบริษทัจะส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทัพึงใชสิ้ทธิของตน



 
 
 

 

ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทัไดไ้ปใชสิ้ทธิในการ

เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี 

13.1 บริษทัให้ความส าคญัในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงหรือผูมี้อ านาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 

13.2 บริษัทไม่มีนโยบายน าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัท ไปใช้ในการช่วยเหลือทางการเมือง และการ

สนับสนุนแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือผลประโยชน์ของ

นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ 

13.3 บริษทัไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ ในพ้ืนท่ีของบริษทั

รวมถึงไม่ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัในการนั้น 

13.4 บริษทัยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทัไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

13.5 บุคลากรของบริษทัสามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองท่ีพึงมี ผ่านการกระท าในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้

ต าแหน่งในบริษทั หรือช่ือหรือตราบริษทัชกัจูงผูอ่ื้นให้จ่ายเงินอุดหนุนหรือให้การสนบัสนุนแก่นกัการเมือง

หรือพรรคการเมืองใด ๆ ทั้งน้ี บุคลากรของบริษทัตอ้งพึงระมดัระวงัการกระท าใด ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความ

เขา้ใจผิดว่าบริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  รวมทั้ง การใชสิ้ทธิ

ทางการเมืองของบุคลากรของบริษทันั้นจะต้องไม่รบกวนการปฏิบัติงานในบริษทัและไม่กระท าการท่ี

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

14.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัก าหนดให้มีนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษทัใชโ้อกาสจากการ

เป็นบุคลากรของบริษทัแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัและพวกพอ้ง ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงิน หรือดา้นอื่นใดก็ตาม และตอ้ง

พยายามหลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งในลกัษณะการเขา้ไปเป็น

หุ้นส่วน ด ารงต าแหน่งมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงินหรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก โดยบริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี 

14.1  บุคลากรของบริษทัตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั 

14.2  หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หาก

จ าเป็นตอ้งท าเพื่อประโยชน์ของบริษทั การกระท าและการตดัสินใจใดๆ ของบุคลากรของบริษทัจะตอ้ง



 
 
 

 

ปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรนั้นๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด

หรือของบุคคลอื่นท่ีรู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะและใช้ราคาท่ียุติธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกับ

บุคคลภายนอก เม่ือต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาในการอนุมติัและให้ถอนตวัจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้น ๆ 

14.3  บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบของบริษทั โดยปฏิบติังานให้เตม็เวลาอย่างสุดก าลงั

ความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ท่ีกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและเวลาท างานของบริษทั  

14.4  ไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดท่ีเป็นการแข่งขนักบับริษทั หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือผูถื้อหุ้นท่ี

มีอ านาจตดัสินใจ หรือผูบ้ริหาร หรือกรรมการในกิจการท่ีเป็นการแข่งขนัหรือมีลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจ

ของบริษทั ไม่ว่าบุคลากรของบริษทัดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์โดยตรง หรือโดยออ้มก็ตาม 

14.5  บุคลากรของบริษทัตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงินและ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก

อื่น ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัตอ้งเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือขดัขวาง

การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

14.6 ไม่ให้หรือใชข้อ้มูลภายในของบริษทั เพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่น ไม่ว่าจะท าให้บริษทัไดรั้บความ

เสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัโดยเคร่งครัด 

14.7  ไม่กระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการท่ีบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทัหรือเอ้ือ

ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือของผูอ้ื่น 

14.8 พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest 

Disclosure Report) เป็นประจ าทุกปี และ/หรือ ทุกคร้ังเม่ือสงสัยว่าอาจมี หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยรายงานของพนักงานให้น าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น และผูจ้ดัการฝ่าย

บุคคลเป็นผูเ้ก็บรักษารายงานดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

14.9 งดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีพิจารณาเร่ืองท่ีตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

15.  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทยึดถือแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกับรายการท่ี เก่ียวโยงกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ังหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



 
 
 

 

ทั้งน้ีหากบุคลากรของบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกัและท า

รายการนั้นเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

15.1  คณะกรรมการบริษทัต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อบังคบั ประกาศ ค าส่ังหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ี

ส าคญัของบริษทัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

15.2  ในการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเคร่งครัด 

15.3  ในกรณีท่ีบุคลากรของบริษทัจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ให้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั

เป็นหลกั และให้ท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยบุคลากรของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัรายการนั้น ๆ ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
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