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บริษัท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จาํกัด (มหาชน) 

ประกาศ 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

(Code of Conduct) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) จึงกําหนดกรอบ
ของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
ระดบัของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อนัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และเป็นท่ียอมรับของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
ดงันี ้

(1) จรรยาบรรณในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจาก
บริษัทฯ โดยมีนโยบายดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ห้ามประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบักิจการของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ 
(ข) ควรหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอนัอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
(ค) หากรายการนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือไม่สามารถหลีกเล่ียงรายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ได้ ให้ผู้ ท่ีมีสว่น

ได้เสียในรายการนัน้ จะต้องทําบันทึกตามสายการบังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นัน้จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทัง้นีใ้ห้ “การทํารายการนัน้เสมือนการทํา
รายการกบับคุคลภายนอก” 

(ง) ต้องรักษาความลบัทางการค้าของบริษัทฯ และไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเองในการซือ้ขายหุ้นของ
บริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่ใช้โอกาสหรือ
ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์สว่นตน และในเร่ืองการทําธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หรือทําธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง 

(2) จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะพัฒนากิจการให้
เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัการลงทนุของผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยยึดหลกัการปฏิบติัต่อผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค กําหนดมาตรการดูแลผู้ ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่า
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เทียมและเป็นธรรม รวมทัง้ป้องกนัไมใ่ห้มีการขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองและผู้ อ่ืนโดยมิชอบ โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยจิตใจอันบริสุทธ์ิด้วยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ และ เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
(ข) ดแูลจดัการ มิให้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เส่ือมคา่ หรือสญูหายโดยมิชอบ 
(ค) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
(ง) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 

ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอยา่งเพียงพอ 
(จ) ดแูลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ เก่ียวข้อง

โดยให้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก 
และหรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

(3) จรรยาบรรณต่อลูกค้า 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัด้านความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อความสําเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีเจตจํานงท่ีจะ
แสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงขึน้ โดยมีแนวปฏิบติั
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) สง่มอบสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้าและราคาท่ีเป็นธรรม 
(ข) ให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าและบริการ 

โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลกูค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ 
ของสนิค้าหรือบริการนัน้ๆ 

(ค) ติดต่อกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจได้ของลกูค้า และจดัให้มีระบบการร้องเรียน
เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ และความปลอดภยัของสนิค้า รวมทัง้ความรวดเร็วในการสง่มอบสนิค้าและบริการ 

(ง) รักษาความลบัของลกูค้า และไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
(จ) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีการใช้สนิค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ 

(4) จรรยาบรรณต่อคู่ค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธะสญัญาให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออก
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า 
(ข) กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือ การรับ หรือ การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผย

รายละเอียดตอ่คูค้่า และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยติุธรรม และรวดเร็ว 
(ค) ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 
(ง) กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 



  

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

   

  3 
 

(5) จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขันทางการค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกั
ปฏิบติัด้านการแข่งขนัทางการค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนว
ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
(ข) ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 
(ค) ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการค้า ด้วยการให้ร้ายป้ายสี 

(6) จรรยาบรรณต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อเจ้าหนีท้างการค้าทุกรายให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตอ่เจ้าหนี ้โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(ก)   ปฏิบติัต่อเจ้าหนีก้ารค้าทกุรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย   
(ข)  ปฏิบติัตามสญัญา พนัธะทางการเงิน และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการท่ีไม่

สจุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอนัจะทําให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหาย กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข ให้
รีบแจ้งเจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  

(7) จรรณยาบรรณต่อพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงเป็น
นโยบายหลักของบริษัทฯ ท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนพนักงาน ผู้ บังคับบัญชา หรือ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเป็นธรรม ทัง้ด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้และโยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยมี
แนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ด้านการปฏิบติัจะกระทําด้วยความสภุาพให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 
(ข) ด้านผลตอบแทน รวมถงึการให้รางวลั จะกระทําด้วยความเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน  
(ค) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน จะดแูลให้มีความปลอดภยัทัง้ตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิอยูเ่สมอ 
(ง) ด้านการแต่งตัง้ โยกย้าย และการลงโทษ จะกระทําด้วยความสุจริตใจและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ 
(จ) ด้านการพฒันาศกัยภาพ จะให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ

สม่ําเสมอ 
(ฉ) ด้านการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จะเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นและนํามาพิจารณาดําเนินการ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ  
(ช) ด้านการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะดําเนินการอยา่งเคร่งครัด 
(ซ) หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน หรือคุกคามและ

สร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 
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(8) จรรยาบรรณต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่ และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี โดยปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด มุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัคุณภาพของสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทัง้ท่ีดําเนินการเอง และร่วมมือกับ
ภาครัฐหรือชุมชน บริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ือคืนกําไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรค์สงัคมและสิ่งแวดล้อม
อยา่งสม่ําเสมอ  และจะดําเนินการปลกูฝังจิตสํานกึของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
อยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance) และได้
กําหนดให้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of 
Conduct) โดยตระหนกัว่าสงัคม เป็นกลไกสําคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโต
อย่างมัน่คง เป็นท่ียอมรับจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม โดยเร่ิมจากสงัคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานซึ่งเป็นหวัใจสําคัญท่ีเสริมศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สงัคมระดบัชุมชน รวมทัง้เป็นการ
สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ได้ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกนั จึงกําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้ 
(ก) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

(ข) มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม 

(ค) เคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชนโดยไมเ่ลือกปฏิบติั  
(ง) ส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ มีจิตอาสา และปลกูฝังจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่าง

จริงจงัและตอ่เน่ืองเพ่ือประโยชน์สว่นรวมโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 

(จ) สง่เสริมให้เกิดกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ท่ียัง่ยืนแก่ชมุชนและสงัคม  

(9) จรรยาบรรณต่อการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยดึหลกัสิทธิมนษุยชน และไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิด
หลกัสทิธิมนษุยชน โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนกังานเพ่ือนําไปปฏิบติั เป็นสว่นหนึง่ในการดําเนินงาน และไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชน 

(ข) พนักงานทุกระดบัของบริษัทฯ ต้องทําความเข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน
โดยตรงให้ถ่ีถ้วน และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคําปรึกษาจากสํานกังานนิติกรรมของบริษัทฯ 
หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเร่ือง ห้ามปฏิบติัไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไมมี่คําแนะนํา 

(ค) เม่ือพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพ่ือให้แน่ใจว่า สินค้า ตวัอย่างสินค้า และอปุกรณ์ท่ีนําไปด้วย 
เอกสารในการเดินทาง วตัถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบติังานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย   
ไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทาง 
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(ง) บริษัทฯ จะใช้หลกัความยติุธรรมและจริงใจในการบริหารจดัการเก่ียวกบัค่าจ้างผลประโยชน์ต่างๆ และเง่ือนไข
การจ้างงานอ่ืนๆ รวมทัง้ตระหนกัถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของผู้ ร่วมงาน ไม่ใช้แรงงานบงัคบัหรือแรงงาน
เด็ก ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการเพ่ือรับรองโอกาสท่ีเท่าเทียมกันสําหรับผู้ ร่วมงานทุกคน       
จดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีมนุษยธรรม และปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานและ
มาตรฐานแรงงานไทย รวมทัง้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(10) จรรยาบรรณต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

บริษัทฯ เคารพตอ่ความแตกตา่งด้านวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน โดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็น
การขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนัน้ๆ และสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เข้าร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ ตามวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ินนัน้ๆ เช่น งานวนัเข้าพรรษา งานวนัวิสาขบูชา 
และงานบญุตา่งๆ เป็นต้น 

(11) จรรยาบรรณต่อการส่ือสารทางการตลาด 

บริษัทฯ ตระหนักว่า การส่ือสารทางการตลาด มีส่วนสําคญัในการสร้างค่านิยมท่ีดีของบริษัทฯ ต่อสงัคม ซึ่งเป็นการ
แนะนํานวตักรรมของบริษัทฯ ไปสูป่ระชาชน โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทฯ ควรละเว้นการให้ข้อมลูท่ีบิดเบือนหรือบกพร่องไมส่มบรูณ์ 
(ข) บริษัทฯ ควรละเว้นการโฆษณาท่ีเป็นเทจ็หรือท่ีอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด 
(ค) บริษัทฯ ควรละเว้นการโฆษณาหรือให้ข่าวสารต่อส่ือมวลชนท่ีบิดเบือนความจริง หรือผิดวฒันธรรม ศีลธรรม   

อนัดีงาม หรือเป็นการให้ร้ายป้ายสีคูแ่ข่งขนั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

(12) จรรยาบรรณต่อการเป็นกลางทางการเมือง 

บริษัทฯ ได้กําหนดจรรยาบรรณต่อการเป็นกลางทางการเมือง ให้ความสําคญัต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองท่ีดี จึง
ได้จดัทํา “นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง” เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึง่ หรือผู้ มีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่ 
(ข)   บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพืน้ท่ีของบริษัทฯ 

รวมถงึไมใ่ช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทฯ ในการนัน้ 
(ค)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้การสนบัสนนุทางการเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

แก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพ่ือผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 
(ง) บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัสามารถใช้

สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนบัสนนุ ใช้
สทิธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริษัทฯ ในการนัน้ 
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(จ)  พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองท่ีพึงมี โดยเป็นการกระทําในนามของแต่ละบุคคล 
รวมทัง้ไม่ใช้ตําแหน่งในบริษัทฯ หรือช่ือ หรือตราบริษัทฯ ชกัจงูผู้ อ่ืนให้จ่ายเงินอดุหนนุ หรือให้การสนบัสนนุแก่
นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  

(ฉ)  บริษัทฯ ไมมี่นโยบายให้พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ สัง่การ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ท่ีทําให้พนกังานและ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทกุประเภท ซึ่งอาจทําให้เกิดความขดัแย้งภายในองค์กร และ
ก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษัทฯ ในทกุกรณี 

(13) จรรยาบรรณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้จัดทํา “นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ได้ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษัทฯ ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจโดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ดําเนินการ หรือ

ยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่าย

การทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ี

กําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี

กําหนดไว้ 

(ค) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีแจ้งเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้

ในข้อกําหนดและแนวทางปฏิบติัในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้ มีสว่นได้เสีย   

(ง) ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทาง

วินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนด นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย  

(จ)  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบับุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้

(ฉ) เพ่ือสง่เสริมและปลกูจิตสํานึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ตระหนกัถึงพิษภยัของการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ออกประกาศ “นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์

อกัษร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 255 วนัท่ี 29 กรกฎาคม 
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2556 และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 274 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(2) นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง 

(3) แนวทางปฏิบติั เร่ือง การรับของขวญั คา่รับรอง คา่บริการตา่งๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

(4) แนวทางปฏิบติั เร่ือง การให้ของขวญั คา่รับรอง คา่บริการตา่งๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

(5) แนวทางปฏิบติั เร่ือง การบริจาคเพ่ือการกศุล 

(6) แนวทางปฏิบติั เร่ือง การให้เงินสนบัสนนุ (Sponsorships) 

(7) แนวทางปฏิบติั เร่ือง แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 

 
            ในนามบริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
            ประกาศ ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 
 
 
  (นายประกิต  ประทีปะเสน) 
         ประธานกรรมการ 
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คาํนิยาม 
 

“บริษัทฯ” หมายถงึ บริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
 
“รายการที่เก่ียวโยงกัน” หมายถึง การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวข้องตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถงึ ผู้ ถือหุ้นไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทฯ เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นีก้ารถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 
“ผู้ที่เก่ียวข้อง” หมายถงึ บคุคลหรือห้างหุ้นสว่นหมวดท่ีมีความสมัพนัธ์กบับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 
(ข)  บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
(ค)  ห้างหุ้นสว่นสามญัซึง่บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นสว่น 
(ง)  ห้างหุ้นสว่นสามญัจํากดัท่ีบคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากดัความรับผิด หรือ

เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ30 ของหุ้นทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจํากดั 
(จ)  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) 

ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ 
(ฉ)  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข)หรือห้างหุ้นสว่นตาม (ค) หรือ (ง) 

หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(ช)  นิติบคุคลท่ีบคุคลดงักลา่วสามารถมีอํานาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 

 
“สทิธิมนุษยชน” ครอบคลมุเนือ้หาสามประเดน็ ได้แก่ 

 ความเคารพ : การรักษาความปลอดภยัสว่นบคุคลการปลอดจากการลว่งละเมิด หรือการข่มเหงต่างๆ เสรีภาพในการ
รวมกลุม่ 

 ความเสมอภาค : โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัเก่ียวกบัเชือ้ชาติสีผิว ศาสนา เพศ ชาติกําเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความ
ทพุพลภาพ 

 เกียรติของงาน : สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีมนษุยธรรม สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานปราศจากการ
บงัคบัใช้แรงงาน และแรงงานเดก็ 

 
“เสรีภาพในการรวมกลุ่ม” หมายถึง ผู้ ร่วมงานมีสิทธิในการรวมตวัติดต่อส่ือสาร และจดัตัง้องค์กรเพ่ือจดุประสงค์ท่ีเก่ียวข้อง
กบังาน ทัง้นีโ้ดยเป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการทํางานของบริษัทฯ 
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“สภาพแวดล้อมในการทาํงานที่มีมนุษยธรรม” หมายถึง สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีความปลอดภยั สขุลกัษณะ และ
สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ นํา้ด่ืมสะอาด ห้องนํา้เพียงพอ ทางหนีไฟ และอปุกรณ์ความปลอดภยัท่ีจําเป็นเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 
ชดุปฐมพยาบาลฉกุเฉินและการเข้าร่วมแผนสถานการณ์ฉกุเฉิน ทัง้เหตเุพลงิไหม้ และทางการแพทย์ 
 
“คอร์รัปช่ัน  (Corruption)” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้คํามั่น  
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน  หรือผู้ มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการ
ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทาง
การค้าให้กระทําได้ 
 
“ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน  
 
“ทุจริตต่อหน้าที่” ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 
หมายถงึ การปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัอย่างใดในตําแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทําให้ ผู้ อ่ืนเช่ือ
ว่ามีตําแหน่งหรือหน้าท่ีทัง้ท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนัน้ หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ี ทัง้นี ้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน 
 
“การช่วยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานท่ีเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทาง
การเมือง (สถานท่ีพกั สถานท่ีรับรอง สถานท่ีประชมุ สถานท่ีชมุนมุ) แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องทาง
การเมือง เพ่ือสนบัสนนุนโยบาย การกระทําอนัมิควร หรือการกระทําใดท่ีขดัต่อกฎหมาย รัฐธรรมนญู ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน 
สงัคม ประเทศ รวมทัง้เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดความแตกแยกในสงัคม ไมว่า่จะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


