
บริษทั เมอืงใหม่กตัทรี จาํกดั (มหาชน) 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทั เมืองใหม่ กตัทรี จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะยึดถือจริยธรรมทางธุรกิจ และดาํเนินธุรกิจอยา่ง

มืออาชีพ ตลอดเวลาเราไดท้าํตามกฏหมายและปฎิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจอยา่งสูงสุด 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของเราตามที่ได้คาดหวังไว้ โดย

คณะกรรมการไดต้ดัสินใจท่ีจะนาํเสนอนโยบายของบริษทั และแนวทางช้ีแนะมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ 

คาดหวงัให้พนกังานทุกคนคุน้เคย เขา้ใจ และปฏิบติัตามมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ หากพนกังานมีขอ้

สงสัยบางอย่างหรือสถานการณ์การขดัแยง้เก่ียวกบันโยบายของบริษทั หรือมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ 

มนัเป็นความรับผดิชอบของพนกังานท่ีจะแสวงหาความกระจ่างจากแผนกบริหาร 

1. หลกัการพืน้ฐาน 

ส่ิงสาํคญัของหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการยดึมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจ ประกอบดว้ย 

- ความซ่ือสตัย ์

- หลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ทบัซอ้นของพนกังานต่อบริษทั รวมถึงความคิดท่ีจะมีผลประโยชน์

ทบัซอ้น 

- หลีกเล่ียงใหพ้นกังานทาํงานไม่ตรงกบัตาํแหน่งของตวัเอง 

- การเก็บรักษาความลบัขอ้มูลของบริษทั พนกังาน รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูล เพื่อผลประโยชน์ของ

ตวัเอง 

- การรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของบริษทั 

2.  คาํและนิยาม 

2.1 คาํเหล่าน้ีจะมีความหมายดงัน้ี เวน้แต่จะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 



(a)  “เงินสด”  หมายถึง เงิน, เช็คธนาคาร, ดราฟท์ธนาคาร, ใบลดหน้ี, ส่วนลดใดๆ ท่ี

   นอกเหนือจากปกติ และเอกสารทางการเงินท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได ้

(b)  “บริษทั”   หมายถึง บริษทั เมืองใหม่ กตัทรี จาํกดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัยอ่ย และ

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(c)  “พนักงาน”  หมายถึง บุคคลทั้งท่ีเป็นคนฝึกงาน, คนท่ีไดรั้บการวา่จา้งทั้งพนกังาน 

   ประจาํและพนกังานชัว่คราว 

(d)  “กิจกรรมบันเทิง” หมายถึง 

    (i) การร่วมรับประทานอาหารดว้ยกนัตามปกติในราคาท่ีสมเหตุสมผล 

(ii) กิจกรรมบนัเทิงหรือผ่อนคลายอารมณ์ท่ีไดจ้ดัสรรให้พนกังานตาม

ความเหมาะสม 

(iii) ส่ิงบนัเทิงอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ีท่ีบริษทัไดอ้นุมติัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหเ้ป็นบางคร้ัง 

(e)  “กิจกรรมท่ีฟุ่ มเฟือย” หมายถึงขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

    (i) ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 

    (ii) ค่าโรงแรมท่ีพกัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 

    (iii) กิจกรรมบนัเทิงหรือผอ่นคลายอารมณ์ท่ีมีราคาแพง 

    (iv) กิจกรรมบนัเทิงอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษ ท่ีอาจถูกพิจารณาวา่ฟุ่ มเฟ่ือย 

(f)  “ของขวัญสมนาคุณ” หมายถึง เงินหรือส่ิงของเป็นส่ิงตอ้งหา้ม ยกเวน้ 

(i) สมุดบนัทึก, ปฏิทิน, ของท่ีระลึก, ของชาํรวย, เหรียญสัญลกัษณ์อ่ืนๆ 

หรือของขวญัท่ีมีราคาปกติ หรือของท่ีไดรั้บจากบริษทัเป็นกรณีพิเศษ 

(ii) ของขวญัตามเทศกาลในรูปแบบของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบริษทัไดรั้บ

แลว้นาํมาแจกจ่ายใหพ้นกังาน 



(iii) ของขวญัเน่ืองจากการแต่งงานและคลอดบุตรซ่ึงเป็นเร่ืองปกติในการ

ปฏิบติัประจาํทอ้งถ่ินและไม่เกิน 3,000 บาท หรือ 

(iv) สปอนเซอร์/ขวญัสาํหรับกิจกรรมของบริษทั ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจาก

บริษทั 

พนักงานตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทั สําหรับของขวญัอ่ืนท่ีไม่ได ้

กล่าวถึงในน้ี 

(g)  “สมาชิกครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส พอ่แม่ พี่นอ้ง บุตร รวมถึง บุตรบุญธรรม ลูกเล้ียง และคู่

   สมรสของบุคคลเหล่าน้ี 

(h)  “การใช้ข้อมลูภายใน” หมายถึง บุคคล ตวัแทน หรือสมาชิกครอบครัว ท่ีเขา้มาซ้ือ หรือ ขาย 

   หลกัทรัพย ์โดยอาศยัประโยชน์จากขอ้มูลภายในดงักล่าว ก่อนท่ีจะมีการ

   เปิดเผยขอ้มูลเหล่านั้นไปยงัสาธารณะอยา่งเท่าเทียม 

(i)  “เงินสินบน”  หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นผลมาจากการตกลงใดๆอนัมิชอบ 

(j)  “ขอ้มูลสาธารณะ” หมายถึง ขอ้มูลทัว่ไปท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสาธาณะ 

(k)  “หลกัทรัพย”์  หมายถึง พนัธะบตัร หุ้นกู ้หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือ

    หน้ีสินท่ีถูกซ้ือขายในรูปแบบของหุน้ 

2.2  คาํท่ีไดก้ล่าวถึงผูช้ายให้หมายรวมถึงผูห้ญิง และในทางกลบักนัคาํท่ีใชเ้ฉพาะสาํหรับผูห้ญิงให้ใช ้

รวมถึงผูช้ายดว้ย 

2.3  คาํท่ีใชก้บัจาํนวนเอกพจน์ใหห้มายรวมถึงจาํนวนพหูพจน์ และในทางกลบักนัคาํท่ีใชเ้ฉพาะสาํหรับ

จาํนวนพหูพจน์ใหใ้ชร้วมถึงจาํนวนเอกพจน์ดว้ย 

2.4  การอนุมติัใดๆ หรือหนงัสือแสดงความยนิยอมท่ีถูกใชภ้ายใตม้าตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจนั้น ตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 



3.   การปฏิบัตใินทางธุรกจิ และความเป็นมืออาชีพ 

ศีลธรรม ความซ่ือสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นธรรม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นคุณสมบติัหลกัท่ีสําคญัของ

พนกังาน โดยเราตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนนั้นใหค้วามสาํคญักบัส่ิงเหล่าน้ี 

(i) พนกังานนั้นจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต

ตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว  ้ส่ิงท่ีสร้างขอ้ผูกพนักบัคู่สัญญาท่ีมีผลผูกมดัทางกฎหมายกบับริษทั 

ตอ้งมีการอธิบายเปิดเผยอย่างชดัเจน โดยทาํเป็นเอกสาร และไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

(ii)  พนักงานต้องไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ใช้ถอ้ยคาํขอ้ความเชิงลบต่อบริษทั บริษัทอ่ืนๆ 

รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจ หรือนโยบายของบริษทั หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีอาจก่อให้เกิด

ความเขา้ใจผดิ ทาํลายช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของบริษทั หา้มมิใหพ้นกังานทาํขอ้ความประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่อส่ือมวลชน หรือสาํนกัพิมพใ์ดๆ หรือส่ืออ่ืนๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก

บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(iii ) พนกังานพึงตระหนกัอยูต่ลอดเวลาว่าตนเองเป็นตวัแทนของบริษทั ซ่ึงมีการให้ความสาํคญัใน

เร่ืองจริยธรรม ซ่ึงตอ้งไม่ทาํให้ภาพลกัษณ์ของบริษทัเส่ือมเสีย หรือถูกลอ้เลียนอนัเน่ืองมาจาก

การกระทาํใดๆ ของพนักงาน รวมทั้งการละเลย หรือเอาเปรียบบริษทั โดยมาจากสิทธิพิเศษ 

หรือผลประโยชน์ส่วนตวั 

4.  การขดัผลประโยชน์ 

(a)  การขดัผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อพนกังาน เช่น การเจรจาตกลงกนัจาก

บุคคลภายนอกภายนอก ความสัมพนัธ์ กิจกรรมต่างๆ หรือผลประโยชน์ส่วนตวั พนกังานนั้นควร

จะหลีกเล่ียงสถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจมีผลเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ส่วนตวัของพนกังานเอง ซ่ึงมีผล

ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั หรือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไม่มีศีลธรรมของพนกังาน 

(b)  กิจกรรมและพฤติกรรมของพนกังานใดๆซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั จะถือว่าเป็นการขดั

ผลประโยชน์บริษทั เวน้แต่ไดมี้การเปิดเผยอย่างครบถว้น และ/หรือ ไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากบริษทั 



(i)  พนกังาน หรือ สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงมีส่วนไดส่้วนเสียในบริษทัอ่ืนๆหรืองคก์ร

ใดๆ ท่ีทาํหรือตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทั โดยไดรั้บสิทธิพิเศษ เวน้แต่ว่าไดรั้บการ

อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั หรือมีหุน้ส่วนในบริษทัอ่ืนนอ้ยกวา่ 5% 

(ii)  พนักงานมีส่วนไดส่้วนเสียโดยมีนัยสําคญัต่อการแสดงความคิดเห็นของบริษทั 

คู่แข่ง เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัมาก่อนหนา้น้ี 

หรือมีหุน้ส่วนในบริษทัอ่ืนนอ้ยกวา่ 5% 

(iii)  พนกังานหรือสมาชิกครอบครัวท่ีมีกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นลกัษณะแข่งขนักบับริษทัไม่

ว่าทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านกิจกรรมธุรกิจภายนอก ซ่ึงความคิดเห็นของ

บุคคลเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ได้เปิดเผยให้กับ

บริษทั 

(iv) พนักงาน หรือผูอ้าํนวยการ หรือ ฝ่ายบริหาร หรือท่ีปรึกษา ซ่ึงทาํงานกบับริษทั

หรือองคก์รอ่ืนๆท่ีทาํหรือตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทั ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

(v) ครอบครัวของพนกังาน ท่ีทาํงานให้บริษทัคู่แข่ง หรือทาํงานในธุรกิจเดียวกนักบั

บริษทั ซ่ึงพนกังานและสมาชิกครอบครัวสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสาํคญัของบริษทัท่ี

หรือเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่ง ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยส้ินเชิงจาก

บริษทันั้นแลว้ 

(vi)  พนกังานเป็นสมาชิกในบอร์ดผูบ้ริหารของบริษทัใดใด ทาํหรือตอ้งการทาํธุรกิจกบั

บริษทั หรือเป็นตาํแหน่งท่ีปรึกษาแก่บอร์ดผูบ้ริหารแก่บริษทัอ่ืนท่ีทาํหรือตอ้งการ

ทาํธุรกิจกบับริษทั ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน 

(vii)  พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานมีตาํแหน่งบอร์ดผูบ้ริหารของ

บริษทัอ่ืนท่ีทาํหรือตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทั หรือให้คาํปรึกษาแก่บอร์ดผูบ้ริหาร 

หรือบุคคลสําคญัของบริษทัท่ีกาํลงัหาอ่ืนท่ีทาํหรือตอ้งการทาํธุรกิจกบัโดยอาศยั

ความรู้ของพนกังาน ยกไวไ้ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน 



(viii)  การอนุมติัการว่าจา้งงาน, สัญญาจา้งงาน หรือการเตรียมการระหว่างบริษทัและ

สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน หรือกับบริษทัอ่ืน ท่ีว่าจา้งคนในครอบครัว 

ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน 

(ix)  สัญญาจา้งงานท่ีได้กระทาํร่วมกับบริษทัอ่ืนใดก็ตาม หากมีทาํในเวลางานและ

ชัว่โมงการทาํงานซ่ึงควรทุมเทให้กบับริษทัเท่านั้น ยกเวน้ไดรั้บการอนุญาตเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน 

(x)  การให้ยืมเงิน คํ้าประกนัหน้ี การยืมเงิน (ยกเวน้จากสถาบนัการเงินหรือบริษทัท่ีมี

ใบรับรอง) หรือการรับความของขวญัท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อท่ีจะทาํให้พนักงานหรือ

ครอบครัวของพนักงานรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณต่อคู่แข่ง หรือผูท่ี้ให้สนับสนุน หรือ

ลูกค้าของบริษัท หรือส่วนอ่ืนๆท่ีติดต่องานร่วมกับบริษัท ยกเวน้บริษัทหรือ

หน่วยงานนั้นๆไดส้ิ้นสุดการใหบ้ริการกบับริษทัแลว้ 

(xi)  การใชง้านพนักงานของบริษทั, ส่ิงอาํนวยความสะดวก, อุปกรณ์ต่างๆเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตวั หรือส่ิงท่ีขดักบันโยบายของบริษทั หรือขั้นตอนการทาํงาน 

ยกเวน้ไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน 

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงเท่านั้น โดยให้พนกังานหลีกเล่ียงเหตุการณ์ใดๆก็

ตามท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบับริษทั 

(c )  ห้ามมิให้พนกังานหรือสมาชิกครอบครัว ขาย หรือไดรั้บประโยชน์จากส่ิงท่ีเป็นสินคา้ ผลิตภณัฑ ์

หรือส่ิงใดๆท่ีบริษทัทาํการซ้ือขาย 

(d)  กรรมการบริษทั ของบริษทัภายนอก 

(i)  เป็นนโยบายของบริษทั ซ่ึงห้ามมิให้จ้างพนักงานซ่ึงเป็นกรรมการบริษทัของ

บริษทัภายนอก ในตาํแหน่งใดๆกต็ามท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการขดัผลประโยชน์ หรือ

แทรกแซงผลประโยชน์ของบริษทั และ การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานต่อบริษทั 

(ii)  พนักงานท่ีประสงคจ์ะเป็นกรรมการให้กบับริษทัภายนอก ตอ้งยื่นหนังสือมอบ

ฉันทะให้แก่ บริษทั ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การดาํรง



ตาํแหน่งกรรมการทั้งหมดในระหว่างการดาํรงตาํแหน่งของบริษทั ตอ้งไดรั้บการ

ประกาศและอนุมติัโดยบริษทั รายละเอียดของกรรมการตอ้งจดัส่งตามแบบที่

ก ําหนด การยินยอมจาก บริษัท ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้การ

ตรวจสอบเป็นคร้ังๆไป บริษทั อาจใหเ้ง่ือนไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละ

กรณี 

(iii)  ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืน ๆท่ีพนักงานไดรั้บในตาํแหน่งของกรรมการ

บริษทัจากบริษทัภายนอก ตอ้งถูกแสดงเปิดเผยต่อบริษทั 

(iv)  ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืน ๆท่ีพนักงานไดรั้บในตาํแหน่งของกรรมการ

บริษทัจากบริษทัภายนอก ในฐานะตวัแทนของบริษทั ตอ้งถูกส่งคืนแก่บริษทั 

5.  รางวลั และ ของขวญั 

(a)  หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษทั ห้ามมิให้พนักงาน หรือสมาชิกครอบครัว เรียกร้อง หรือเอา

ผลประโยชน์, รางวลั หรือสินบนใดๆกต็าม ไม่ว่าจะเป็น เงินสด, ของรางวลั, บนัเทิงวตัถุท่ีฟุ่ มเฟือย 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม ผ่านบุคคลอ่ืน หรือ คนกลาง จากบริษทั หรือพนักงาน หรือ

ตวัแทนขององคก์ร หรือหน่วยงานใดๆท่ีดาํเนินธุรกิจกบับริษทั 

(b)  หา้มมิใหพ้นกังาน หรือสมาชิกครอบครัว เรียกร้อง หรือเอาผลประโยชน์, รางวลั หรือสินบนใดๆก็

ตาม ไม่วา่จะเป็น เงินสด, ของรางวลั, บนัเทิงวตัถุท่ีฟุ่ มเฟือย หรือเงินกูใ้นรูปแบบของเงินสด ไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางออ้มจากพนกังานบริษทัอ่ืน  

(c)  ห้ามมิให้พนกังานเสนอ, ให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นของรางวลั เงิน

สินบน หรือส่ิงใดๆในรูปของเงินสด, ของรางวลั, บนัเทิงวตัถุท่ีฟุ่ มเฟือย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม แก่พนกังาน หรือตวัแทน หรือ คนกลางของหน่วยงานหรือองคก์รใดๆ ซ่ึงดาํเนินธุรกิจกบั

บริษทั 

ขอ้หา้มน้ีคลอบคลุมถึงบริษทัต่างชาติ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 

(d) จะตอ้งรายงานการไดรั้บรางวลัหรือของขวญั แก่พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



6.  ความให้ร่ืนเริงแก่ลูกค้า 

มีความเช่ือว่าการรับรอง การรักษาหรือการปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นส่ิงจาํเป็น การดูแล

ใหค้วามบนัเทิงลูกคา้หรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อาจจะขอใชทุ้นของบริษทั ซ่ึงค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะตอ้ง

มีการบนัทึกในบญัชี ซ่ึงใหง่้ายแก่การตรวจสอบ โดยผูจ้ดัการจะเป็นผูอ้นุมติัค่าใชจ่้ายส่วนน่ี 

 

7.  การเมือง สังคม องค์กรวชิาชีพ หรือกจิกรรมภายนอก 

(a) การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางสังคม การเคล่ือนไหว หรือองคก์รวิชาชีพ เม่ือ

ไดรั้บอนุญาติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัทอ้งถ่ินตอ้งได้รับอนุญาติโดยบริษทัและควรจะ

ปฏิบติัในเร่ืองส่วมรวม 

(b) พนักงานท่ีมีส่วนร่วมทางการเมือง ทางสังคมหรือองคก์รอิสระ การกระทาํเช่นนั้นจะเป็นเร่ือง

ส่วนตัวในฐานะพลเมืองและไม่แสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทและตอ้งแน่ใจว่าการกระทาํ

ดงักล่าวจะไม่รบกวนการทาํงานและการปฏิบติัหน้าท่ีต่อบริษทั พนักงานจะตอ้งทาํให้แน่ใจว่า

บริษทัไม่รับรู้ในฐานะผูส้นบัสนุนการกระทาํของพนกังาน ถา้การกระทาํดงักล่าวแทรกซึมเขา้ไปใน

งานและเวลาทาํงานท่ีควรใหแ้ก่บริษทั ตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษทัเป็นส่ิง

สาํคญั 

 

8.  การใช้ข้อมูลภายใน 

พนักงานไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าถึงวิธีปฎิบัติของการใช้ข้อมูลภายในต้องห้ามภายใต้ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายหรือแนวทางอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีได้กาํหนดโดย

หน่วยงานต่างๆ  

(a)  ขอ้มูลภายใน 

ขอ้มูลภายในสาํหรับวตัถุประสงคค์วรมีในส่วนน้ี 

(i) ความไวว้างใจท่ีเป็นผลดีของพนกังานและสมาชิกครอบครัว และ 



(ii) บุคคลอ่ืนๆ ในนามของ หรือเช่ือมโยงกบัพนกังานและสมาชิกครอบครัว 

ใคร: 

(i) ผูค้รอบครองขอ้มูลท่ีไม่สามารถใชไ้ดท้ัว่ไป ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะมีบุคคลท่ีเหมาะสมคาดวา่

จะมีผลกระทบต่อราคา หรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั ลูกคา้ หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ 

(ii) รู้หรือควรมีเหตุผลในการรู้วา่ขอ้มูลไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ัว่ไป 

(b) การซ้ือขายตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 ตอ้งไม่มีคนวงในซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 (i) ในระหว่างระยะเวลาเร่ิมการซ้ือขายจากช่วง 1 เดือนจนถึงวนัท่ีมีการประกาศผลของตลาด

 หลกัทรัพยแ์ต่ละไตรมาส ไปจนถึงหลงัวนัประกาศผลไตรมาสการเงินของบริษทั 

(ii) เม่ือใดท่ีพนกังานมีความรู้เก่ียวแนวโนม้ของราคาซ่ึงเป็นขอ้มูลไม่สามารถใชไ้ดท้ัว่ไปในท่ี

 สาธารณะ ขอ้มูลในระหว่างท่ีมีการซ้ือขายในช่วงเวลา ไปจนถึงหลังวนัประกาศการ

 เปล่ียนแปลงหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนรวมไปถึงขอ้มูลแนวโนม้ของราคากบัหลกัทรัพยท่ี์มีการ

 ลงทุน 

(c) การซ้ือขาย 

เม่ือไรกต็ามท่ีพนกังานมีความรู้ขอ้มูลแนวโนม้ราคาท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณะ จะไม่มี

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่าย บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีไดรั้บในฐานะพนกังาน 

(d) การซ้ือขายในการควบกิจการ/การเขา้ซ้ือกิจการ 

พนกังานหรือสมาชิกในครอบครัวจะไม่กระทาํการซ้ือขายใดๆในหลกัทรัพยเ์ป้าหมายของบริษทัถึง

จะมีเหตุผลท่ีจะคาดคะเนถึงวิธีการท่ีจะนาํขอ้เสนอ เวน้แต่การประกาศเสร็จส้ินหรือยติุจึงกระทาํใน

ท่ีสาธารณะได ้

 

 



9.  ความลบั 

(a) ขอ้มูลบริษทั 

 (i)  พนกังานตอ้งพิจารณาขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอย่างเคร่งครัดและเป็นความลบั
เสมอ ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงส่วนอ่ืนๆ ไม่จาํกดัเพียงแค่การคาดการณ์ทาง
การเงินหรือธุรกิจ การแข่งขนัในการเสนอราคา บญัชี กิจกรรมดา้นการบริหารและการ
ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มือการใช้งาน ไม่ควรท่ีจะ
กล่าวถึงภายในหรือท่ีสาธารณะ เว ้นแต่ในกรณีท่ีจําเป็นในการดําเนินธุรกิจหรือกฎ
ขอ้บงัคบัหรือตามกฎหมาย 

 (ii)  พนกังานทุกคนตอ้งไดรั้บการอนุมติัขอความเห็นชอบจากหวัหนา้แผนกของตนก่อนหากมี
การขอขอ้มูล หรือการเปิดเผยขอ้มูลโดยบุคคลท่ีสามก่อนท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลเดียวกนั 

 (iii)  พนักงานไม่ควรหารือเก่ียวกับธุรกิจของบริษทั ในหมู่สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง 
เพื่อน คนรู้จกั ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการตีความผดิได ้หรือสร้างความเขา้ใจผดิในการดาํเนินงาน 
กิจการธุรกิจ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของบริษทั     

         (iv)   พนกังานไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลท่ีไม่เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
 
(b) การเปิดเผย 
 หา้มมิใหพ้นกังานเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เวน้แต่เป็นขอ้มูลสาธารณะ 
 (i)      การตรวจสอบบญัชีและรายงานเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 
 (ii)     ขอ้มูลท่ีจดัเตรียมไวใ้หผู้มี้อาํนาจ 
 (iii)    ขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัเก่ียวกบัรายได ้การเงินของบริษทั การวางแผนธุรกิจ กล                            

ยทุธ์ทางการตลาด กลยทุธ์การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ 
 (iv)    ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้รหสัหรือรหสัผา่น และแหล่งท่ีมาของรหสั และ 
 (v)     ขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็นความลบัอ่ืนๆ 
 
(c) ขอ้มูลแนวโนม้ของราคา 

 (i) ขอ้มูลแนวโนม้ของราคาทั้งหมดเป็นความลบัอย่างเคร่งครัดต่อพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งเพียง
ลาํพงั และไม่ควรใชโ้ดยพนกังานท่ีเช่ือมโยงกบัการขายและการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั 
หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั หรือหารือกบับุคคลภายนอก เวน้แต่ในบางสถานการณ์ ท่ีปรึกษา
มืออาชีพแต่งตั้ งโดยบริษัทและและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีจะต้องเปิดเผยภายใต้
กฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบั 



 (ii)  ขอ้มูลแนวโน้มของราคาคือขอ้มูลใด ๆ ในบริษทั ซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นท่ีรู้จกันําสู่การการ
ลงทุนสาธารณะ จะมีแนวโนม้ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

(iii)    รวมไปถึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํกาํไร การหมุนเวียนของเงิน การควบรวมกิจการและ
การซ้ือกิจการ และการใชจ่้ายลงทุนท่ีสาํคญั 

 

10.  การล่วงละเมิด 
(a) นโยบายของบริษทั คือการจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีส่งเสริมให้พนักงานเกิด ความ  

เคารพซ่ึงกนัและกนั และปราศจากการล่วงละเมิดความสมัพนัธ์ในการทาํงาน 
 
(b) บริษทัห้ามมิให้ใชรู้ปแบบใดๆ ในการล่วงละเมิดอย่างเคร่งครัด รวมถึง ไม่จาํกดัเฉพาะทางวาจา

หรือทางกาย และเร่ืองทางเพศ เช้ือชาติ หรือวิจารณ์ในทางเสียหายหรือเลือกปฏิบัติ หรือตั้ ง
ขอ้สงัเกตในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อ 

 (i) สร้างความขุ่นเคืองและไม่เป็นมิตร หรือสภาพการทาํงานท่ีไม่พึงปรารถนา 
 (ii) ขดัขวางการทาํงานของพนกังานอยา่งไม่มีเหตุผล 
 (iii) ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการจา้งงานของพนกังาน 
(c) พนกังานท่านไหนท่ีเช่ือว่าถูกล่วงละเมิดและพนกังานท่านั้นให้ตั้งขอ้สังเกตหรือตระหนกัการล่วง

ละเมิดนั้นควรรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไปยงัหัวหน้าหรือไปยงัแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทุกๆ การรายงานจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นความลบั 

 

11. การเผยแพร่ข้อมูลอนัผดิกฎหมาย 
พนักงานไม่ไดรั้บอนุญาตเผยแพร่ขอ้มูลใดๆ อนัผิดกฎหมาย ทั้งในรูปแบบเน้ือหาหรือรูปภาพ 
ทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ อินเตอร์เน็ตหรือเอกสารระหว่างเวลาทาํงานหรือในบริเวณของ
บริษทั 

 

12. การเผยแพร่ข่าวลอื 
พนักงานจะถูกจาํกดัการรับฟังข่าวลือและไม่ไดรั้บอนุญาตให้ทาํคาํแถลงหรือขอ้คิดเห็นใดๆ ท่ี
อาจนาํไปสู่ข่าวลือท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 
 
 
 



13. เคร่ืองดืม่มึนเมาและยาเสพตดิ 
 (a)  พนกังานไม่ไดรั้บอนุญาติใหค้รอบครอง ใช ้เสพ จาํหน่ายหรือขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ยา  

เสพติด สารละเหยและใชส้ารเสพติดทุกรูปแบบขณะปฏิบติังานในบริเวณของบริษทั 
  (b)   หากผลการทาํงานอนัเน่ืองมาจากการใชแ้อลกอฮอลเ์ป็นประพฤติผดิทางอาญาซ่ึงอาจนาํไปสู่ 

การลงโทษทางวินยั 
 

14.  การแต่งกาย 
พนกังานควรจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบติังาน และควรสวมใส่อย่างเหมาะสม
สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี หรืองานสงัคมซ่ึงพนกังานเขา้ร่วมเป็นตวัแทนของบริษทั 

 

15.  ความรับผดิชอบอืน่ๆ 
(a) ไม่ควรมีพนักงานคนใดที่จะช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการหลีกเล่ียงการควบคุมการ 

แลกเปล่ียนเงินตราหรือกฎหมายภาษีอากร 
            (b)  พนกังานไม่ควรสมคบกนัในเร่ืองการฉอ้โกง 
 

16.  การฝ่าฝืน 
(a)   การไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนมาตรฐานของจริยธรรมทางธุรกิจเป็นการประพฤติผิด การละเมิด 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการจา้งงานซ่ึงจะส่งผลใหมี้การตรวจสอบ/สอบสวนหาขอ้เทจ็จริง
และถา้พิสูจน์หลกัฐานอาจนาํไปสู่การลงโทษทางวินยั 

(b)   ในกรณีท่ีสงสยัวา่เกิดการทุจริตหรือมีการกระทาํผดิในรูปแบบต่างๆ หรือช่องโหว่ของระเบียบ 
หรือกฎหมาย บริษทัมีสิทธ์ิรายงานเร่ืองหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(c)   พนกังานท่ีมีความรู้ท่ีน่าสงสยัหรือการฝ่าฝืนขั้นตอนมาตรฐานของจริยธรรมทางธุรกิจหรือการ
กระทาํท่ีผดิกฎหมายส่งผลกระทบต่อบริษทั ใหร้ายงานการกระทาํนั้นใหผู้ค้วบคุมหรือบริษทั
ไดท้นัที นอกจากน้ีการเปิดเผยขอ้มูลและความร่วมมือของพนกังานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่ิงท่ี
สําคญั การปิดบงัใดๆ ไม่คาํนึงถึงเหตุผลจะถือว่าเป็นกานฝ่าฝืนมาตรฐานของจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  

 
 
 
 


