
Governance FAQ (คํําถามท่ี่�พบบ่อย)
Governance FAQ ฉบัับันี้้� จััดทํําขึ้้�นี้ตามแนี้วปฏิิบััติท้ํ�ด้ขึ้องคู่่�มือการกํากับัด่แลกิจัการท้ํ�ด้และ  
จัรรยาบัรรณธุุรกิจัขึ้องบัริษััทํ โกลบัอลกรีนี้เคู่มิคู่อล จํัากัด (มหาชนี้) โดยม้วัตถุุประสงคู่์เพื่่�อให้ 
ผู้่้บัริหาร และพื่นัี้กงานี้ขึ้องกลุ�มบัริษััทํฯ นํี้าไปใช้เป็นี้เป็นี้หลักประพื่ฤติในี้การปฏิิบััติงานี้เพื่่�อประโยชนี้์
ส่งสุดแก�องคู่์กร

 การรับของขวััญ หรือผลประโยชน์์อ่�น์ใด (No Gift Policy)

1. พนั์กงาน์เข้าร่วัมงาน์เล้�ยงสัังสัรรคํ์จากบุคํคํลภายน์อก อาที่ิ คํ่่คํ้า ล่กคํ้า ใน์ฐาน์ะ
พน์ักงาน์ของบริษััที่ฯ และได้รับของขวััญหรือผลประโยชน์์อ่�น์ใด
คํําตอบ 1. หากพื่นัี้กงานี้เขึ้้าร�วมงานี้เล้�ยงดังกล�าวในี้นี้ามขึ้องบัริษััทํฯ และได้รับัขึ้องขึ้วัญ 
  จัากบุัคู่คู่ลภายนี้อก ไม�ว�าจัะเป็นี้โดยการสุ�มรางวัลหรือการรับัมอบัโดยตรง  
  พื่นี้ักงานี้ต้องปฏิิเสธุการรับัขึ้องขึ้วัญดังกล�าว และแจั้งให้บัุคู่คู่ลภายนี้อก 
  ทํราบัถุึงนี้โยบัายการงดรับัขึ้องขึ้วัญขึ้องบัริษััทํฯ

หากไม�สามารถุปฏิิเสธุการรับัขึ้องขึ้วัญเนืี้�องจัากเหตุผู้ลทํางธุุรกิจัหรือยาก
ต�อการปฏิิเสธุ และไม�สามารถุส�งคืู่นี้ได้ พื่นัี้กงานี้ต้องจััดทํําแบับัรายงานี้ 
การรับัขึ้องขึ้วัญหรือผู้ลประโยชนี้์อื�นี้ใดขึ้องบัริษััทํฯ พื่ร้อมทัํ�งนี้ําส�ง 
แบับัรายงานี้ดังกล�าวไปพื่ร้อมกับัขึ้องขึ้วัญทํ้� ได้รับัให้แก�ผู้่้บัังคู่ับับััญชา 
ตามลําดับัชั�นี้ เพื่่�อพื่ิจัารณาและดําเนี้ินี้การตามคู่วามเหมาะสม ทัํ�งน้ี้�  
เพื่่�อป้องกันี้การทุํจัริตและการนี้ําไปใช้เพื่่�อประโยชนี้์ส�วนี้ตัว ผู่้้บัริหารหรือ
ตัวแทํนี้ขึ้องหนี้�วยงานี้ต้นี้สังกัดดังกล�าวคู่วรบัริจัาคู่ขึ้องขึ้วัญให้แก�องคู่์กร
สาธุารณกุศลต�าง ๆ  หรือส�งมอบัให้แก�หนี้�วยงานี้กิจัการองคู่์กร และเลขึ้านีุ้การ
บัริษััทํเพื่่�อนี้ําไปบัริจัาคู่เพื่่�อประโยชนี้์สาธุารณะต�อไป

2. ในี้กรณ้พื่นัี้กงานี้ทํ้�เขึ้้าร�วมงานี้ดังกล�าวในี้ฐานี้ะพื่นัี้กงานี้บัริษััทํฯ และได้รับั 
ขึ้องขึ้วญัดว้ยคู่วามสามารถุขึ้องตนี้เอง เช�นี้ การแขึ้�งขึ้นัี้กอลฟ์ การตอบัคู่าํถุาม  
เป็นี้ต้นี้ ให้ถุือว�าขึ้องรางวัลดังกล�าวตกเป็นี้ขึ้องพื่นัี้กงานี้ อย�างไรก็ตาม  
พื่นี้ักงานี้ทํ�านี้นัี้�นี้ยังคู่งต้องจััดทํําแบับัรายงานี้การได้ขึ้องขึ้วัญฯ แจั้งให้ 
หัวหนี้้างานี้รับัทํราบั พื่ร้อมทัํ�งช้�แจังเหตุผู้ลประกอบั



3. ขึ้้อพื่ึงระวัง: ในี้การเขึ้้าร�วมกิจักรรมต�าง ๆ พื่นี้ักงานี้จั้งละเว้นี้การให้ขึ้้อม่ล
ภายในี้และขึ้้อม่ลคู่วามลับัขึ้องบัรษิััทํฯ นี้อกจัากน้ี้� งดกระทํําการใด ๆ  กับัผู้่้ร�วม 
ธุุรกิจัรายอื�นี้ทํ้�ม้ลักษัณะเป็นี้การผู่้กขึ้าดหรือ ลดการแขึ้�งขัึ้นี้ทํางการคู่้า เช�นี้  
กําหนี้ดราคู่าซื้ื�อขึ้ายเงื�อนี้ไขึ้ทํางการคู่้าทํ้�ส�งผู้ลต�อราคู่าสินี้คู่้า กําหนี้ดขึ้้อ
ตกลงเพื่่�อให้ฝ่่ายหนึี้�งได้รับัการประม่ลหรือเพื่่�อมิให้อ้กฝ่่ายหนึี้�งเขึ้้าแขึ้�งขึ้ันี้
ประม่ลราคู่า เป็นี้ต้นี้ ทํั�งนี้้� เพื่่�อให้เป็นี้ไปตาม พื่.ร.บั. การแขึ้�งขัึ้นี้ทํางการคู่้า

2. พนั์กงาน์สัามารถรับและให้ของขวััญแก่บุคํคํลภายน์อกได้หรือไม่
คํําตอบ หลักการ: บัุคู่ลากรขึ้องบัริษััทํฯ และบัริษััทํในี้กลุ�ม ต้องงดรับัและให้ขึ้องขึ้วัญ  
 ขึ้องทํ้�ระลึก หรือ ประโยชนี้์อื�นี้ใดและม้หนี้้าท้ํ�แจั้งให้บัุคู่คู่ลภายนี้อกทํราบัถุึงนี้โยบัาย 
 งดรับัขึ้องขึ้วัญดังกล�าวอย�างทัํ�วถึุง อย�างไรก็ตาม หากไม�สามารถุปฏิิเสธุการรับั 
 ขึ้องขึ้วัญเนืี้�องจัากเหตุผู้ลทํางธุุรกิจัหรือยากต�อการปฏิิเสธุและ ไม�สามารถุส�งคืู่นี้ได้  
 หรือม้เหตุจัําเป็นี้ต้องให้ขึ้องขึ้วัญตามประเพื่ณ้นี้ิยมเพื่่�อส�งเสริมภาพื่ลักษัณ์ 
 ขึ้ององคู่์กร ให้พื่ิจัารณาเงื�อนี้ไขึ้เพื่ิ�มเติม ดังนี้้�

กรณี่ท่ี่�หน์่�ง: ขึ้องขึ้วัญท้ํ�ม้โลโก้บัริษััทํ เช�นี้ ปฏิิทํินี้ สมุดจัด ปากกา กระเป๋าผู้้า เป็นี้ต้นี้

การให้ขึ้องขึ้วัญ – พื่นัี้กงานี้สามารถุให้ขึ้องขึ้วัญท้ํ�ม้โลโก้บัริษััทํฯ แก�บัริษััทํในี้กลุ�ม  
ปตทํ. และบุัคู่คู่ลภายนี้อกได้ หากเป็นี้การให้ขึ้องขึ้วัญ (1) ตามประเพื่ณ้นี้ิยม  
(วันี้ปีใหม� วันี้สงกรานี้ต์) และ (2) ขึ้องทํ้�ให้เป็นี้ขึ้องทํ้�ม้โลโก้บัริษััทํฯ 

การรับัขึ้องขึ้วัญ – พื่นัี้กงานี้สามารถุรับัขึ้องขึ้วัญท้ํ�ม้โลโก้บัริษััทํอื�นี้ได้ และไม�ต้อง 
ทํําแบับัรายงานี้การรับั ขึ้องขึ้วัญ อย�างไรก็ตาม หากพื่บัว�าการรับัขึ้องขึ้วัญ 
ท้ํ�ม้โลโก้ดังกล�าวเป็นี้ลักษัณะสิ�งต�างตอบัแทํนี้ (พื่นัี้กงานี้ตกอย่�ภายใต้ขึ้้อผู้่กพื่ันี้ 
ท้ํ�จัะต้องกระทํําการอย�างใดอย�างหนึี้�ง) ซื้ึ�งอาจัก�อให้ เกิดคู่วามขัึ้ดแย้งทําง 
ผู้ลประโยชนี้์ขึ้องกลุ�มบัริษััทํฯ ขึ้อให้งดรับัขึ้องขึ้วัญท้ํ�ม้โลโก้บัริษััทํดังกล�าว 

กรณี่ท่ี่�สัอง: ขึ้องขึ้วัญประเภทํอื�นี้ นี้อกเหนี้ือจัากขึ้องขึ้วัญในี้กรณ้ท้ํ�หนึี้�ง 

การให้ขึ้องขึ้วัญ – พื่นี้ักงานี้สามารถุให้ขึ้องขึ้วัญได้หากม้คู่วามจํัาเป็นี้และเป็นี้
ธุรรมเน้ี้ยมปฏิิบััติทํางธุุรกิจั ภายใต้เงื�อนี้ไขึ้ดังนี้้� 

1) หากเป็นี้ขึ้องท้ํ�ม่ลคู่�าไม�เกินี้ 3,000 บัาทํ ขึ้อให้อย่�ในี้ดุลยพื่ินี้ิจัขึ้องผู่้้บัริหาร 
ระดับัผู้่้จััดการฝ่่ายหรือเท้ํยบัเทํ�าขึ้้�นี้ไป 

2) หากเป็นี้ขึ้องท้ํ�ม้ม่ลคู่�าเกินี้ 3,000 บัาทํ ขึ้อให้อย่�ในี้ดุลยพื่ินี้ิจัขึ้องผู้่้บัริหาร 
ระดับัสายงานี้หรือเท้ํยบัเทํ�าขึ้้�นี้ไป 



การรับัขึ้องขึ้วัญ – พื่นี้กังานี้งดรบััขึ้องขึ้วัญ และมห้น้ี้าท้ํ�แจัง้บัคุู่คู่ลภายนี้อกให้ทํราบัถุงึ 
แนี้วปฏิบัิัตขิึ้องบัรษิัทัํฯ ทัํ�งน้ี้� หากไม�สามารถุปฏิเิสธุการรบััขึ้องขึ้วญัเนี้ื�องจัากเหตผุู้ล
ทํางธุุรกิจัหรือยากต�อการปฏิิเสธุ และไม�สามารถุส�งคู่ืนี้ได้ พื่นี้ักงานี้ต้องจััดทํํา
แบับัรายงานี้การรับัขึ้องขึ้วัญหรือผู้ลประโยชนี้์อื�นี้ใดขึ้องบัริษััทํฯ พื่ร้อมทัํ�งนํี้าส�ง 
แบับัรายงานี้ดังกล�าวไปพื่ร้อมกับัขึ้องขึ้วัญทํ้�ได้รับัให้แก�ผู้่้บัังคู่ับับััญชาตามลําดับัชั�นี้  
เพื่่�อพื่ิจัารณาและดําเนี้ินี้การตามคู่วามเหมาะสม ทัํ�งน้ี้� เพื่่�อป้องกันี้การทํุจัริตและ
การนี้ําไปใช้เพื่่�อประโยชนี้์ส�วนี้ตัว ผู้่้บัริหารหรือตัวแทํนี้ขึ้องหนี้�วยงานี้ต้นี้สังกัด 
ดังกล�าวคู่วรบัริจัาคู่ขึ้องขึ้วัญให้แก�องคู่์กรสาธุารณกุศลต�าง ๆ หรือส�งมอบัให้
แก�หนี้�วยงานี้กิจัการองคู่์กร และเลขึ้านุี้การบัริษััทํ เพื่่�อนํี้าไปบัริจัาคู่เพื่่�อประโยชนี้์
สาธุารณะต�อไป

3. พนั์กงาน์สัามารถจัดเล้�ยงสัังสัรรคํ์ จัดงาน์ต่กอล์ฟ ให้แก่ล่กคํ้าหรือค่ํ่คํ้า ได้หรือไม่ 
คํําตอบ พื่นี้ักงานี้สามารถุดําเนิี้นี้การจััดเล้�ยง/จััดงานี้ต้กอล์ฟดังกล�าวได้ ภายใต้เงื�อนี้ไขึ้ดังนี้้�

1) การจัดักิจักรรมดังกล�าวม้ขึ้้�นี้เพื่่�อเหตุผู้ลทํางธุรุกิจัขึ้องบัรษิัทัํฯ เช�นี้ การกระตุน้ี้ 
ยอดขึ้ายสินี้คู่้า การแนี้ะนํี้าผู้ลิตภัณฑ์์ขึ้องบัริษััทํฯ เป็นี้ต้นี้ และ

2) ม้การกําหนี้ดแผู้นี้ประกอบัการจััดกิจักรรมท้ํ�ชัดเจันี้ โปร�งใส และตรวจัสอบัได้  
โดยแผู้นี้ดังกล�าวคู่วรระบุัขึ้้อม่ลด้านี้ราคู่าและวัตถุุประสงคู่์การจััดกิจักรรม  
และ

3) แจั้งผู้่้บัังคัู่บับััญชาระดับัผู่้้จััดการฝ่่ายหรือเท้ํยบัเทํ�าขึ้้�นี้ไปเพื่่�อพื่ิจัารณาอนุี้มัติ 
โดยการขึ้องบัประมาณสําหรับัใช้ในี้จััดกิจักรรมขึ้้างต้นี้ต้องเป็นี้ไปตามอํานี้าจั 
อนีุ้มัติท้ํ�ระบัุในี้ขึ้้อกําหนี้ดว�าด้วยคู่่�มือการมอบัอํานี้าจั (Manual of Delegated  
Authorities: MODA)

4. คํ่่คํ้าได้จัดให้พน์ักงาน์บริษััที่ฯ ไปด่งาน์ท่ี่�ต่างประเที่ศ โดยคํ่่คํ้าออกคํ่าใช้จ่ายให้
ทัี่�งหมด/บางสั่วัน์ พน์ักงาน์สัามารถไปด่งาน์ดังกล่าวัได้หรือไม่ 
คํําตอบ หากได้ม้การระบัุเรื�องการด่งานี้ทํ้�ต�างประเทํศไว้ ในี้ขึ้้อสัญญาไว้ พื่นี้ักงานี้ต้อง 
 ปฏิิบััติตามอย�างเคู่ร�งคู่รัด ทัํ�งน้ี้� หากไม� ได้กําหนี้ดไว้ พื่นี้ักงานี้ต้องพื่ิจัารณา 
 และปฏิิบััติตามเงื�อนี้ไขึ้ดังน้ี้� เพื่่�อให้มั�นี้ใจัว�าการไปด่งานี้ทํ้�ต�างประเทํศนี้ั�นี้เป็นี้ไป 
 อย�างโปร�งใส 

1) วัตถุุประสงคู่์: การไปด่งานี้/อบัรมดังกล�าวต้องเป็นี้ไปเพื่่�อประโยชนี้์ทํางธุุรกิจั 
ขึ้องบัริษััทํฯ เช�นี้ ศึกษัาแนี้วปฏิิบััติต�าง ๆ เป็นี้ต้นี้ ทัํ�งนี้้� เพื่่�อให้เป็นี้ไปตาม 
ขึ้้อบัังคู่ับัการทํํางานี้ขึ้องพื่นัี้กงานี้บัริษััทํฯ 



2) การกํากับัด่แลกิจัการท้ํ�ด้: ต้องม้แผู้นี้งานี้การด่งานี้การอบัรมท้ํ�ชัดเจันี้ ทัํ�งน้ี้� 
การไปด่งานี้ดังกล�าวไม�คู่วรม้ลักษัณะเป็นี้การกระทํําต�างตอบัแทํนี้ กล�าวคู่ือ  
พื่นี้ักงานี้ในี้ฐานี้ะล่กจั้างขึ้องบัริษััทํฯ ไม�ผู้่กพื่ันี้ ต้องกระทํําการใด ๆ  เพื่่�อแลกมา 
ซื้ึ�งประโยชนี้์ ในี้การได้ ไปด่งานี้ดังกล�าว นี้อกจัากนี้้� พื่นี้ักงานี้ม้หนี้้าท้ํ�ต้อง
ระมัดระวังการให้ขึ้้อม่ลคู่วามลับัขึ้องบัริษััทํฯ ตลอดจันี้งดรับัขึ้องขึ้วัญหรือ
ประโยชนี้์อื�นี้ใด นี้อกเหนืี้อจัากท้ํ�ระบัุไว้ในี้สัญญา

5. ใน์กรณี่ท่ี่�พน์ักงาน์ได้รับผลประโยชน์์อ่�น์ใดท่ี่�มิใช่ใน์ร่ปตัวัเงิน์หรือสั่�งของ ซ่ึ่�งเกิดข้�น์ 
จากการปฏิิบัติหน์้าที่่� เช่น์ การได้รับไมล์จากสัายการบิน์ การสัะสัมแต้มจากบัตร
สั่วัน์ตัวั (บัตรเคํรดิต บัตร M-Card หรือบัตร the 1 Card) เป็น์ต้น์ สัามารถ 
กระที่ําได้หรือไม่ 
คํําตอบ นี้โยบัายงดรับัขึ้องขึ้วัญ (No Gift Policy) ม้ขึ้้�นี้เพื่่�อป้องกันี้มิให้พื่นี้ักงานี้งดรับั 
 ขึ้องขึ้วัญ ทํรัพื่ย์สินี้ หรือผู้ลประโยชนี้์อื�นี้ใด จัากผู่้้ม้ส�วนี้เก้�ยวขึ้้องกับัธุุรกิจั 
 ขึ้องกลุ�มบัริษััทํฯ (บุัคู่คู่ลภายนี้อก) ซื้ึ�งจัากขึ้้อเท็ํจัจัริง การได้รับัไมล์ หรือ 
 การได้แต้มบััตร อันี้เกิดจัากการปฏิิบััติหนี้้าท้ํ�ให้กับับัริษััทํฯ พื่นี้ักงานี้จั้งสามารถุ 
 รับัผู้ลประโยชนี้์ดังกล�าวได้ และไม�ม้หนี้้าทํ้�ต้องรายงานี้แบับัการรับัหรือให้ขึ้องขึ้วัญ 
 แต�อย�างใด

 การรายงาน์คํวัามขัดแย้งที่างผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)

1. ใน์กรณ่ีท่ี่�ภรรยาท่ี่�มิ ได้จดที่ะเบ่ยน์สัมรสั (โดยพฤติน์ัย) ของพน์ักงาน์บริษััที่ฯ ได้ม่
การเข้าทํี่าธุุรกรรมกับกลุ่มบริษััที่ฯ พนั์กงาน์คํน์ดังกล่าวัต้องจัดทํี่ารายงาน์คํวัาม
ขัดแย้งที่างผลประโยชน์์ด้วัยหรือไม่ 
คํําตอบ พื่นี้ักงานี้ม้หนี้้าท้ํ�ต้องจััดทํํารายงานี้ดังกล�าว เนืี้�องจัากคํู่าว�า “ญาติสนี้ิทํ”  
ตามนิี้ยามการรายงานี้คู่วามขัึ้ดแย้งทํางผู้ลประโยชนี้์ หมายถึุง บัิดา มารดา คู่่�สมรส บัุตร  
บัุตรบัุญธุรรม พื่่�นี้้อง คู่่�สมรสขึ้องบัุตรและบุัตรบุัญธุรรม โดยให้รวมถุึงกรณ้สาม้ภรรยา 
ท้ํ�มิได้จัดทํะเบ้ัยนี้สมรสด้วย

2. เหตุการณี์ ใดบ้างท่ี่�พนั์กงาน์ต้องจัดทํี่ารายงาน์คํวัามขัดแย้งที่างผลประโยชน์์ 
คํําตอบ เมื�อพื่นัี้กงานี้หรือญาติสนิี้ทํได้เขึ้้าทํําธุุรกรรมกับับัริษััทํฯ เช�นี้ การทํําสัญญาซืื้�อขึ้าย 
วัตถุุดิบั การเช�าหรือให้เช�าอสังหาริมทํรัพื่ย์ การรับัเป็นี้ทํ้�ปร้กษัาโคู่รงการ การจััดกิจักรรม
ต�าง ๆ ภายในี้องคู่์กร เป็นี้ต้นี้ รวมทัํ�งในี้กรณ้ท้ํ�พื่นัี้กงานี้หรือญาติสนี้ิทํอย่�ในี้ระหว�างการ
ยื�นี้ใบัเสนี้อราคู่าเพื่่�อทํําธุุรกรรมกับับัริษััทํฯ หรือการประม่ลราคู่าท้ํ�เก้�ยวขึ้้องกับับัริษััทํฯ 



3. ใน์กรณี่ท่ี่�ภรรยาของพน์ักงาน์ GGC ได้เข้าทํี่าธุุรกรรมกับบริษััที่ฯ ใน์น์ามของบริษัทัี่
ใน์กลุ่ม (TFA, GGC Bio) พน์ักงาน์ GGC และภรรยาซ่ึ่�งปฏิิบัติงาน์ใน์บริษััที่ใน์กลุ่ม
ม่หน์้าท่ี่�ต้องจัดที่ํารายงาน์คํวัามขัดแย้งที่างผลประโยชน์์หรือไม่ 
คํําตอบ จัากขึ้้อเทํ็จัจัริงขึ้้างต้นี้ ต้องพื่ิจัารณาขึ้้อเทํ็จัจัริงเป็นี้รายบัุคู่คู่ล ตามรายละเอ้ยดดังน้ี้� 

1) ภรรยาขึ้องพื่นี้กังานี้ GGC ม้หนี้า้ท้ํ�จัดัทํํารายงานี้คู่วามขึ้ดัแยง้ทํางผู้ลประโยชนี้์ 
แจั้งให้บัริษััทํขึ้องตนี้เองรับัทํราบั ด้วยเหตุผู้ลว�า พื่นี้ักงานี้ขึ้องบัริษััทํในี้กลุ�มน้ี้� 
เขึ้้าขึ้�ายลักษัณะขึ้องคู่วามขึ้ัดแย้งทํางผู้ลประโยชนี้์ ในี้เชิงการปฏิิบััติหนี้้าท้ํ�  
ซื้ึ�งหมายคู่วามว�า ระหว�างคู่วามสัมพื่ันี้ธุ์ฉันี้ทํ์สาม้-ภรรยา ย�อมอาจัถุ่กมอง 
ได้ว�าม้อิทํธิุพื่ลต�อการตัดสินี้ใจัขึ้องอ้กฝ่่ายหนี้ึ�ง การจััดทํํารายงานี้คู่วาม 
ขึ้ัดแย้งทํางผู้ลประโยชนี้์ยังเป็นี้สิ�งทํ้�คู่วรทํําเพื่่�อแสดงเจัตนี้ารมณ์โปร�งใสว�า
ตนี้ได้ปฏิิบััติงานี้ตามหนี้้าท้ํ� ซื้ึ�งช�วยรักษัาภาพื่ลักษัณ์ ในี้การดําเนิี้นี้ธุุรกิจั 
อย�างเป็นี้ธุรรมขึ้องกลุ�มบัริษััทํฯ

2) พื่นี้ักงานี้ GGC: ม้หนี้้าท้ํ�จััดทํํารายงานี้คู่วามขัึ้ดแย้งทํางผู้ลประโยชนี้์ แจั้งให้
กับั GGC รับัทํราบั

เนืี้�องจัากเป็นี้กรณ้ท้ํ�ภรรยา (คู่่�สมรส) ได้รับัการมอบัหมายให้เขึ้้าทํําธุุรกรรม
กับั GGC ในี้นี้ามขึ้องบัริษััทํในี้กลุ�ม ทัํ�งน้ี้� เพื่่�อแสดงเจัตนี้ารมณ์โปร�งใสว�า 
ตนี้ไม� ได้ม้เจัตนี้าปกปิดรายละเอ้ยดดังกล�าว หรือใช้ขึ้้อม่ลภายในี้เพื่่�อเอื�อ
ประโยชนี้์ต�อคู่่�สมรส และหัวหนี้้างานี้อาจัพื่ิจัารณามอบัหมายให้บัุคู่คู่ลอื�นี้ 
เป็นี้ผู้่้เขึ้้าทํําธุุรกรรมกับัภรรยา เพื่่�อป้องกันี้คู่วามขัึ้ดแย้งทํางผู้ลประโยชนี้์ 
ท้ํ�อาจัม้ขึ้้�นี้ได้ รวมถึุงรักษัาผู้ลประโยชนี้์ส่งสุดขึ้องบัริษััทํฯ 

4. ใน์กรณี่ท่ี่�พน์ักงาน์ที่ราบวั่าม่การที่ําธุุรกรรมระหวั่างญาติสัน์ิที่กับบริษััที่ฯ และ 
ไม่ ได้จัดที่ํารายงาน์คํวัามขัดแย้งที่างผลประโยชน์์นั์�น์ จะได้รับโที่ษัอย่างไร
คํําตอบ 1. ในี้เบัื�องต้นี้ หากพื่นัี้กงานี้ไม�ทํราบัขึ้้อม่ลเก้�ยวกับัการจััดทํํารายงานี้ฯ  
  หนี้�วยงานี้กิจัการองคู่์กร และเลขึ้านีุ้การบัริษััทํจัะให้คู่ําแนี้ะนี้ํา เพื่่�อให้พื่นัี้กงานี้ 
  ดังกล�าวรับัทํราบัและสามารถุนํี้าไปปฏิิบััติได้อย�างถุ่กต้อง

2. หากพื่บัว�าม้การทํุจัริตเกิดขึ้้�นี้ และพื่นี้ักงานี้ไม�แจั้งขึ้้อม่ลคู่วามขึ้ัดแย้ง 
ทํางผู้ลประโยชนี้์ ให้บัริษััทํฯ ทํราบั พื่นี้ักงานี้อาจัได้รับัการลงโทํษัทํางวินี้ัย  
โดยขึ้้�นี้อย่�กับัขึ้้อเทํ็จัจัริงและผู้ลกระทํบัทํ้�อาจัเกิดขึ้้�นี้เป็นี้กรณ้ ๆ ไป 



5. การซึ่่�อขายหุ้น์ของบริษััที่ฯ ต้องจัดที่ํารายงาน์คํวัามขัดแย้งที่างผลประโยชน์์ หรือไม่
คํําตอบ การซื้ื�อขึ้ายหุ้นี้ขึ้องบัริษััทํฯ ไม�ถุือว�าเป็นี้การทํําธุุรกรรมกับับัริษััทํฯ และพื่นี้ักงานี้ 
 ไม�ม้หนี้้าท้ํ�ต้องจััดทํํารายงานี้คู่วามขึ้ัดแย้งทํางผู้ลประโยชนี้์แจั้งให้บัริษััทํฯ ทํราบั  
 อย�างไรก็ตาม พื่นี้ักงานี้คู่นี้ดังกล�าวพื่ึงระวังเรื�องการใช้ขึ้้อม่ลภายในี้เพื่่�อซื้ื�อขึ้าย 
 หลักทํรัพื่ย์ โดยเฉพื่าะพื่นัี้กงานี้ทํ้�ปฏิิบััติในี้หนี้�วยงานี้ทํางการเงินี้ คู่วรงดเว้นี้ 
 การซื้ื�อขึ้ายหลักทํรัพื่ย์ในี้ช�วงระยะเวลาท้ํ�เปิดเผู้ยงบัการเงินี้ เพื่่�อป้องกันี้คู่วามเส้�ยง 
 ในี้คู่วามผิู้ดฐานี้การใช้ขึ้้อม่ลเพื่่�อซืื้�อขึ้ายหลักทํรัพื่ย์ (Insider Trading)

 การรักษัาข้อม่ลคํวัามลับ (Safeguarding Confidential Information)

1. องคํ์ประกอบของข้อม่ลคํวัามลับนั์�น์ประกอบด้วัยอะไรบ้าง 
คํําตอบ หลักเกณฑ์์สําหรับัพื่ิจัารณาขึ้้อม่ลคู่วามลับั ประกอบัไปด้วย 3 อย�าง ดังนี้้�

1) ขึ้้อม่ลดังกล�าวต้องเป็นี้ขึ้้อม่ลทํ้�ยังไม�เปิดเผู้ยให้ร่้จัักกันี้โดยทัํ�วไป หรือ 

2) ม้ประโยชนี้์ในี้เชิงพื่าณิชย์สําหรับับัริษััทํฯ หรือ

3) ม้มาตรการเพื่่�อรักษัาไว้เป็นี้คู่วามลับั

ทัํ�งนี้้� บัริษััทํฯ ได้จััดทํําขึ้้อกําหนี้ด ว�าด้วยการกําหนี้ดชั�นี้คู่วามลับัและการรักษัา
คู่วามปลอดภัย เก้�ยวกับัเอกสาร โดยแบั�งลําดับัชั�นี้เอกสารออกเป็นี้ 3 ระดับั  
ได้แก� 1) High Level: ขึ้้อม่ลลับัมากท้ํ�เปิดเผู้ยเฉพื่าะผู้่้บัริหารระดับัส่งและ 
ผู้่้ทํ้�เก้�ยวขึ้้องเทํ�านัี้�นี้ เช�นี้ ขึ้้อม่ลลิขึ้สิทํธิุ�และสิทํธิุบััตร และขึ้้อม่ลการลงทํุนี้ต�าง ๆ  
เป็นี้ต้นี้ 2) Medium Level: เอกสารทํ้�เปิดเผู้ยได้เฉพื่าะผู่้้ทํ้�เก้�ยวขึ้้อง เนืี้�องจัาก
ก�อให้เกิดคู่วามเส้ยหายได้ เช�นี้ ส่ตรราคู่าซื้ื�อขึ้ายวัตถุุดิบั รายงานี้การประชุม  
MC เป็นี้ต้นี้ และ 3) Low Level : เอกสารท้ํ�ใช้เฉพื่าะภายในี้ขึ้องบัริษััทํต�าง ๆ  
โดยผู่้้ใดม้คู่วามจํัาเป็นี้ต้องใช้ขึ้้อม่ลต�าง ๆ ต้องขึ้อคู่วามยินี้ยอมจัากผู่้้บัังคัู่บั
บััญชาขึ้องหนี้�วยงานี้ต้นี้สังกัดนัี้�นี้ ๆ 

2. ข้อม่ลภายใน์ (Internal) แตกต่างจากข้อม่ลคํวัามลับ (Confidential) อย่างไร 
คํําตอบ ตามท้ํ�ขึ้้อกําหนี้ดบัริษััทํฯ ว�าด้วยการกําหนี้ดชั�นี้คู่วามลับัและการรักษัาคู่วาม 
 ปลอดภัยเก้�ยวกับัเอกสารระบัุไว้ว�า ขึ้้อม่ลคู่วามลับั หมายถึุง เอกสารท้ํ�เปิดเผู้ยได้ 
 เฉพื่าะผู้่้ท้ํ�ม้หนี้้าท้ํ�เก้�ยวขึ้้องเทํ�านัี้�นี้ เนืี้�องจัากเป็นี้ขึ้้อม่ลท้ํ�เปิดเผู้ยแล้วอาจัก�อให้ 
 เกิดคู่วามเส้ยหายได้ เช�นี้ ส่ตรราคู่าซืื้�อขึ้ายวัตถุุดิบั ส่ตรราคู่าผู้ลิตภัณฑ์์ โคู่รงการ 
 วิจััยและพื่ัฒนี้า เป็นี้ต้นี้ ซื้ึ�งในี้การแจักจั�ายสําเนี้าเอกสารดังกล�าว หนี้�วยงานี้ 
 ต้นี้เรื�องจัะเป็นี้ผู้่้พื่ิจัารณาในี้การกําหนี้ดการแจักจั�าย และเป็นี้ผู้่้จััดทํําสําเนี้าเทํ�านัี้�นี้

ในี้ขึ้ณะเด้ยวกันี้ ขึ้้อม่ลภายในี้ หมายถึุง เอกสาร/ขึ้้อม่ลท้ํ�ใช้ภายในี้บัริษััทํฯ เทํ�านัี้�นี้ 
เนืี้�องจัากเป็นี้ขึ้้อม่ลการดําเนี้ินี้งานี้ขึ้องบัริษััทํฯ เช�นี้ Database ต�าง ๆ หรือขึ้้อม่ล
อ้างอิง เป็นี้ต้นี้



ทัํ�งน้ี้� ห้ามมิให้พื่นัี้กงานี้เปิดเผู้ยขึ้้อคู่วามหรือส�งมอบัเอกสาร/สําเนี้าเอกสารใด ๆ  
ขึ้องบัริษััทํฯ แก�บุัคู่คู่ลภายนี้อก เว้นี้แต�กรณ้จํัาเป็นี้เพื่่�อผู้ลประโยชนี้์ขึ้องบัริษััทํฯ 
หรือเพื่่�อให้เป็นี้ไปตามกฎหมาย 

3. การนํ์าข้อม่ลคํวัามลับหรือข้อม่ลภายใน์บริษััที่ฯ ไปเปิดเผยกับบริษััที่ใน์กลุ่ม  
สัามารถที่ําได้หรือไม่

คํําตอบ หากม้สัญญาระบุัเรื�องการรักษัาขึ้้อม่ลคู่วามลับัไว้ พื่นี้ักงานี้ม้หนี้้าท้ํ�ต้องปฏิิบััติตาม 
 อย�างเคู่ร�งคู่รัด เช�นี้ Non-disclosure Agreement เป็นี้ต้นี้

หากไม�ม้สัญญาระบุัไว้ การใช้ขึ้้อม่ลคู่วามลับับัริษััทํฯ ต้องได้รับัคู่วามยินี้ยอมจัาก
ผู้่้บัังคู่ับับััญชาและหนี้�วยงานี้เจั้าขึ้องขึ้้อม่ล และการใช้ขึ้้อม่ลดังกล�าวต้องเป็นี้ไป 
เพื่่�อประโยชนี้์ขึ้องบัริษััทํฯ

 จรรยาบรรณีของพน์ักงาน์

1. พนั์กงาน์สัามารถไปเป็น์วัิที่ยากรภายน์อกได้หรือไม่
คํําตอบ 1. ในี้นี้ามขึ้องบัริษััทํฯ: สามารถุกระทํําได้ โดยต้องได้รับัอนีุ้ญาตจัากผู้่้บัังคู่ับั 
  บััญชาระดับัผู่้้จััดการ ฝ่่ายหรือเท้ํยบัเทํ�า ทัํ�งน้ี้� หากพื่นัี้กงานี้ต้องม้การใช้ขึ้้อม่ล 
  ภายในี้ประกอบัการบัรรยายนัี้�นี้ จัะต้องขึ้อคู่วามยินี้ยอมจัากผู้่้บัังคู่ับับััญชา 
  ขึ้องหนี้�วยงานี้เจั้าขึ้องขึ้้อม่ลด้วย

นี้อกจัากน้ี้� ในี้กรณ้ท้ํ�พื่นัี้กงานี้ได้รับัขึ้องขึ้วัญ/คู่�าตอบัแทํนี้ ซื้ึ�งได้มาจัาก 
การอบัรมบัรรยาย (การใช้คู่วามสามารถุขึ้องตนี้เอง) พื่นี้ักงานี้สามารถุ 
รับัขึ้องดังกล�าวไว้ ได้ อย�างไรก็ตาม พื่นี้ักงานี้ยังคู่งม้หนี้้าท้ํ�จััดทํําแบับัรายงานี้
การรับัขึ้องขึ้วัญและประโยชนี้์อื�นี้ใด แจั้งให้ผู้่้บัังคู่ับับััญชารับัทํราบั

2. ในี้นี้ามส�วนี้ตัว: สามารถุกระทํําได้ โดยต้องไม�ใช้เวลาทํํางานี้ขึ้องบัริษััทํฯ  
และหรือกระทํบัต�อการทํํางานี้ปกติให้กับับัริษััทํฯ นี้อกจัากน้ี้� พื่นี้ักงานี้ 
ห้ามนํี้าขึ้้อม่ลคู่วามลับัหรือขึ้้อม่ลภายในี้ขึ้องบัริษััทํฯ ไปเปิดเผู้ยโดยไม� ได้ 
รับัอนุี้ญาต 

2. พนั์กงาน์สัามารถประกอบอาช่พเสัริม เช่น์ ขายของออน์ไลน์์ ขายประกัน์ ได้หรือไม่
คํําตอบ พื่นัี้กงานี้สามารถุประกอบัอาช้พื่เสริมได้ โดยต้องไม�ใช้เวลาทํํางานี้ขึ้องบัริษััทํฯ  
 หรือดําเนิี้นี้การภายในี้สถุานี้ท้ํ�ประกอบัการขึ้องบัริษััทํฯ 



3. การแสัดงคํวัามเห็น์ที่างการเม่องผ่าน์ Facebook หรือช่องที่างออน์ไลน์์ต่าง ๆ  
สัามารถกระที่ําได้หรือไม่
คํําตอบ พื่นัี้กงานี้สามารถุแสดงคู่วามเห็นี้ทํางการเมืองได้ เทํ�าทํ้� ไม�ก�อให้เกิดคู่วามเส้ยหาย 
 ต�อกลุ�มบัริษััทํฯ รวมทัํ�งต้องไม�ฝ่่าฝ่ืนี้กฎหมายท้ํ�เก้�ยวขึ้้องได้ ทัํ�งน้ี้� พื่นี้ักงานี้ต้อง 
 ไม�ใช้อ้เมลขึ้องบัริษััทํฯ หรือตราโลโก้บัริษััทํฯ ไปใช้ ในี้การลงทํะเบ้ัยนี้ โพื่สต์  
 หรือแสดงคู่วามเห็นี้ในี้สังคู่มออนี้ไลนี้์ ซื้ึ�งจัะส�งผู้ลกระทํบัต�อบัริษััทํฯ ได้ 

4. การไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณีธุุรกิจของบริษััที่ฯ จะได้รับบที่ลงโที่ษัอย่างไรบ้าง
คํําตอบ การไม�ปฏิิบััติตามหลักจัรรยาบัรรณธุุรกิจั ย�อมส�งผู้ลกระทํบัต�อภาพื่ลักษัณ์ขึ้อง 
 องคู่์กรและอาจันี้ําไปส่�คู่วามเส้�ยงในี้การทํําผิู้ดกฎหมายได้ นี้อกจัากน้ี้� หากพื่บัว�า 
 พื่นัี้กงานี้ได้กระทํําการใด ๆ  อันี้จัะก�อให้เกิดการทุํจัริต พื่นัี้กงานี้คู่นี้ดังกล�าวอาจัจัะ 
 ถุ่กลงโทํษัทํางวินัี้ย ซื้ึ�งประกอบัด้วย 1) ตักเตือนี้ด้วยวาจัา 2) ตักเตือนี้เป็นี้ 
 ลายลักษัณ์อักษัร 3) ปลดออก และ 4) เลิกจั้าง
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