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จรรยาบรรณฉบับนี ้ได้รับการอนุมตัิแรกเร่ิมโดยคณะกรรมการบริษัททปิโก้แอสฟัลท ์จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่7 สิงหาคม 2557 

 
บันทกึการแก้ไข 

แก้ไขคร้ังที ่ หัวข้อทีไ่ด้รับการแก้ไข 
6. ตามมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการ วันที ่10 
พฤศจิกายน 2564 ให้
สอดคล้องกับโครงการ
แนวร่วมต่อตา้นคอรรั์ป
ชันของภาคเอกชนไทย 

1. ปรับปรุงเนือ้หาในข้อ 7.5 การรับหรือใหท้รัพยส์นิฯ   

2. ระบกุรรมการ เป็นผู้ลงนามในบันทกึแสดงการรับทราบและรับรองตนเอง
ในการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณฯ 

3. ปรับปรุงชื่อต าแหน่ง ผู้รับเร่ืองร้องเรียน ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 



2 

 

อุดมการณ ์คุณค่าหลกัองคก์รในการด าเนินธุรกิจ 

กลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์เจริญกา้วหนา้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบันได ้ดว้ยอุดมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่าง      
มีคณุธรรม ซึ่งคณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการตลอดจนพนกังานทกุระดบัไดถื้อปฏิบตัิและใหค้วามส าคญัเสมอมา เพื่อให้
เกิดการประสานพลังของทุกคนในองคก์ร มุ่งมั่นใหม้ีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรา้งใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุ้น       
ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยพนกังานทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจในคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์ที่จะ
กล่าวต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึงสัญญาที่มีร่วมกันในการด าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ และน ามาปฏิบัติเพื่อสะท้อนใหเ้ห็นถึง
มาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์ 
 
ทมีเดน่:  

• ประสานความเก่งของแต่ละคน เพื่อบรรลเุป้าหมายรว่มกนั  
• รูแ้ละเขา้ใจงานของตน เป็นอยา่งดี  
• เชื่อมั่นในกนัและกนั  
• ท าอย่างถกูตอ้งและรวดเรว็ใหส้ดุความสามารถ  
• เป็นเจา้ของงานรว่มกนั 
• แบ่งปันรางวลัและความส าเรจ็รว่มกนั 
• ยินดีกบัทกุๆความส าเรจ็ไมว่่าเล็กหรือใหญ่  

 
เน้นคุณธรรม:  
 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณ 
• ไม่ยอมรบัการประพฤติมชิอบในหนา้ที่ และการกระท าผิดกฎหมาย 
• เป็นสมาชกิที่ดีขององคก์รและเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคม 

 

ปฎิบัติรอบคอบ:  

• เผชิญความเส่ียงอย่างรอบคอบและป้องกนัผลกระทบที่จะเกิดขึน้ 
• ตดัสินใจดว้ยกระบวนการ  คิดวิเคราะห ์โดยอาศยัขอ้มลูที่เชื่อถือไดว้ิจารณญาณ  ประสบการณ ์และเทคโนโลยี 

 
มอบรักษาค าม่ัน:  

• ยึดเปา้หมายองคก์รเป็นอนัดบัแรก 
• มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลศิ 
• ตระหนกัถึงความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สีย 
• ทุ่มเททัง้กายและใจ ใหท้กุงานส าเรจ็ 

 

สร้างสรรคเ์ปลี่ยนแปลง:  

• เปิดรบัความคิดเห็น 
• กลา้เปล่ียนแปลง 
• นอ้มรบัค าแนะน า  รบัฟังอย่างตัง้ใจ 
• ประสานความคดิที่แตกต่างและหลากหลาย 
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นิยามในจรรยาบรรณ 

 
จรรยาบรรณกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ที่ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ของ      
กลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “จรรยาบรรณ”  
 
กลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท ์หรือ “Tipco Asphalt” หมายถึง  

1. บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
2. บรษิัทย่อยของบรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

 
บริษัท หมายถึง บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัทย่อย หมายถึง  

1. บริษัทหรือนิติบุคคลที่บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากัด (มหาชน) เป็นเจา้ของหรือถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงในบรษิัท
หรือนิติบคุคลนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุน้เองโดยตรงหรือโดยถือหุน้โดยออ้ม หรือ  

2. บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) มีอ านาจควบคุมในเรื่องการก าหนดนโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนจ์ากกิจกรรมต่าง ๆ ของบรษิัทหรือนิติบคุคลนัน้  

 
กรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการของบรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการของบริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นไปตามที่ก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือสงูกว่า ไม่ว่าจะเรียกชื่อต าแหน่งอย่างไร 
 
พนักงาน หมายถึง ผูท้ี่ท  าสญัญาจา้งแรงงาน หรือสญัญาจา้งพิเศษกบั กลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์  
 
ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดามารดา พี่นอ้งร่วมสายโลหิต คู่สมรสที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย บุตรธิดา  
ทัง้รว่มสายโลหิตและบตุรธิดาบญุธรรม 
 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ในด้านต่าง  ๆ  เช่น กรรมการบริษัท 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่สญัญา ผูร้บัเหมา คู่แข่งขนั เจา้พนกังานของรฐั เจา้หนี ้ลกูหนี ้สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นตน้ 
 
แนวทางจรรยาบรรณ 

 
บุคคลทีมี่หน้าทีต่อ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

กรรมการบรษิัท ฝ่ายบรหิารและพนกังานกลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์ทกุคน  
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ข้อแนะน าเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

กรรมการบรษิัท ฝ่ายบรหิาร และพนกังานทกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้แนะน าเก่ียวกบัจรรยาบรรณดงัต่อไปนี ้
 

1. ท าความเขา้ใจเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณฉบบันี ้ และน าไปปฏิบตัิตามโดยเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่
และความรบัผิดชอบของตน 

2. ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอ  
3. บรษิัทจะสื่อสารนโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่นอย่างสิน้เชิงใหแ้ก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้

จัดจ าหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และผูร้บัเหมาทราบ ตัง้แต่เริ่มตน้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ ในภายหลงัตาม
ความเหมาะสม 

4. การอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัจรรยาบรรณฉบบันี ้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเขา้รบัต าแหน่งของ
พนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท กรรมการและพนักงานทุกคนจะไดร้ับจรรยาบรรณและการแจง้ใหท้ราบถึง
จรรยาบรรณฉบบันี ้และลงนามรบัทราบเพื่อเป็นหลกัฐานในการยอมรบัท่ีจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณฉบบันี ้

5. เมื่อมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถาม ใหป้รึกษากับผูบ้ังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทก าหนดใหม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  

6. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  
7. ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ กบัหน่วยงานหรือบคุคลที่บรษิัทไดร้บัมอบหมาย  
8. ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้  าในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหพ้นกังานและบคุคลที่เก่ียวขอ้งเขา้ใจวา่การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็นความถกูตอ้งและ  ตอ้งปฏิบตั ิ
 

ข้อพึงปฏบิัต ิ

กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวกับ ลูกค้าและผู้บริโภค การแข่งขันทางการคา้           
ส่วนราชการ คู่คา้ทางธุรกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพ ความปลอดภยั และการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ดงัต่อไปนี ้
 
1. ลูกค้าและผู้บริโภค  

 

• ผลิตสินคา้และบรกิาร ที่มีคณุภาพเหมาะสมกบัราคา สามารถใชง้านไดต้ามความเหมาะสมและตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างดี 

• ผลิตสินคา้และบรกิารโดยค านึงถึงวงจรชีวิตของสินคา้และลดผลกระทบไม่ดีต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

• ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภณัฑ ์คุณลกัษณะต่าง ๆ ดา้นสขุภาพและ
ความปลอดภยั เป็นตน้ อย่างเป็นจรงิไม่เบี่ยงเบน เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของลกูคา้และผูบ้รโิภค 

• ก าหนดและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่เป็นธรรมต่อกลุ่มบรษิัทและลกูคา้ 

• คุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค ผ่านกระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

• ใหก้ารบรกิาร สนบัสนนุอย่างฉบัไวเพื่อยตุิขอ้รอ้งเรียนและขอ้ขดัแยง้กบัผูบ้รโิภค 

• ปกป้องขอ้มลูเพื่อรกัษาสิทธิและความเป็นส่วนตวัของลกูคา้และผูบ้รโิภค 

• ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกัแก่ลกูคา้และผูบ้ริโภค เพื่อยกระดบัการจดัซือ้อย่างเป็นธรรม การบริโภค
อย่างยั่งยืน 
ข้อพึงระวัง  
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1) ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้ตอ้งไม่ลดทอนความสามารถในการท าธุรกิจอยา่งมืออาชีพ 
2) ใชค้วามระมดัระวงัในการให ้การรบัของขวญัหรือการเลีย้งรบัรอง ที่เกินความจ าเป็น เช่น กรณีการเลีย้ง

อาหารเย็นเป็นครัง้คราวจดัวา่ยอมรบัได ้แต่การเลีย้งรบัรองอย่างหรูหรา หรือ การจ่ายเงินใหไ้ปเดนิทาง
ท่องเที่ยว จดัว่าไม่สามารถยอมรบัได ้

 
2. การแข่งขนัทางการค้า 

 
• ไม่กลั่นแกลง้หรือใหร้า้ยคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการคา้ อันจะท าใหคู้่แข่ง    

เสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม 
• รกัษาความสมัพนัธก์บัคู่แข่งขนั ดว้ยความระมดัระวงั เนื่องจากคู่แข่งขนัอาจเป็นลกูคา้ของบรษิัทในกลุ่มได้ 
• ไม่เปิดเผยขอ้มลู นโยบายดา้นราคา เงื่อนไขสญัญา รายการสินคา้ การวิจยัตลาด แผนการผลิต  

ก าลงัการผลิต หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นขอ้มลูทางทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือความลบัของบรษิัท  
• ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งขนั 
• ไม่ท าความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบคุคลใด ที่มีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากัดการแข่งขนัทางการคา้ 

ข้อพึงระวัง  
1) การท าความตกลงที่มีผลเป็นการจ ากดัทางเลือกของลกูคา้ในการซือ้สินคา้ หรือการใชบ้รกิาร 
2) ก าหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินคา้ หรือบรกิารท่ีไม่เป็นธรรมต่อลกูคา้ 
 

3. ส่วนราชการ 
 

• ท าธุรกิจกับส่วนราชการดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง  ตรงไปตรงมา และเป็นมิตรไมตรี 
เช่นเดียวกบัลกูคา้ทั่วไป  

• หลีกเล่ียงการกระท าที่อาจจงูใจใหร้ฐั หรือเจา้หนา้ที่ของรฐัด าเนินการในสิ่งที่ไม่ถกูตอ้งเหมาะสม  
• ไม่ใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุเจา้หนา้ที่ของรฐัในการกระท าที่ส่อไปในทางทจุรติ 
• ไม่ใหข้องขวญัหรือของก านลัแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัเพื่อประโยชนท์างธุรกิจ ยกเวน้กรณีที่คนส่วนใหญ่ให้  

ตามประเพณีโดยของก านลัที่ใหจ้ะตอ้งเป็นของที่มีคณุค่า และมีมลูค่าไม่สงูเกินไปตามแนวปฏิบตัิทางธุรกิจ
ที่ยอมรบัได ้และด าเนินการสอดคลอ้งกบัผงัอ านาจอนมุตัิของบรษิัท 

• ใหค้วามรว่มมือกบัส่วนราชการในการสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชนแ์ก่ชมุชนและสงัคม 
ข้อพึงระวัง  
1) ศึกษา ท าความเขา้ใจ หลักเกณฑเ์ก่ียวกับการใหร้างวลั การบริจาค การจัดเลีย้งพนักงานของรฐัหรือ

หน่วยงานของรฐัในประเทศที่ไปด าเนินธุรกิจ 
2) การท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีอิทธิพลต่อ                 

การตดัสินใจเก่ียวกบัสญัญาที่ท ากบัรฐั 
 

4. คู่ค้าทางธุรกิจ 
 

• การจดัหา จดัซือ้ ตอ้งปฏิบตัิและด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกระบวนการของบรษิัท  
• เลือกคู่คา้ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซือ้สินคา้จากผู้เสนอขายสินค้าที่มีการแข่งขันตามความ

เหมาะสมทัง้ในดา้นราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และเก็บบนัทึกขอ้มลูเพื่อสามารถตรวจสอบได ้ 
ในภายหลงั 
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• ในการจัดหา ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ          
เฉพาะบคุคล (หรือเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการของบรษิัท) 

• หา้มจดัหา จดัซือ้ ด าเนินการการเช่าระยะยาว ที่เก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์อปุกรณ ์และวตัถดุิบ กบัพนกังาน 
หรือสมาชิกในครอบครวัของพนกังาน ยกเวน้กรณีจ าเป็นยิ่ง ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์ักษร
จากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ข้อพึงระวัง  
1)  การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่ เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับพนักงานของ          

กลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์
2)  การไม่ค านึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่คู่คา้พีงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน

อตุสาหกรรม เป็นตน้ 
3)  ผลประโยชนส่์วนตวัที่อาจไดร้บัจากการคดัเลือกคู่คา้ เช่น การรบัของก านลัที่ไม่เหมาะสม 
 

5. สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย 
5.1 สังคมและสิ่งแวดล้อม 

• สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือที่ เหมาะสมกับสังคม  ชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของ          
กลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์รวมถึงสนับสนุนการสรา้งงานใหแ้ก่คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมรายไดแ้ละ
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

• เปิดโอกาสใหช้มุชนและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนรว่มในการใหข้อ้คิดเห็นส าหรบัโครงการต่าง ๆ  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อชมุชน รวมทัง้การเสนอความคิดเห็น หรือขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจาก 
การด าเนินงานของบรษิัท  

• ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรือขอ้ตกลงระดับสากลในเรื่องต่าง ๆ ที่จัดท าขึน้ 
เพื่อช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

• ใหค้วามรว่มมือในการลด และการก าจดัขยะ หรือของเสีย ดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้ง  
• ประเมินความเส่ียง และผลกระทบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั 

ก่อนที่จะมีการลงทนุหรือรว่มลงทนุในกิจการใด ๆ  
ข้อพึงระวัง  
1) การเพิกเฉยต่อขอ้รอ้งเรียนของชมุชน  
2) การเผยแพรข่อ้มลูที่ไม่ถกูตอ้งสู่สาธารณะ  
3) การจดัการกบัขยะอนัตรายผิดวิธี  

    5.2 การอนุรักษท์รัพยากร  

• ใชท้รพัยากรธรรมชาติ หรืออปุกรณต์่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
• ใหค้วามรว่มมือกบัมาตรการดา้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติของกลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์ 
• ผูท้ี่รบัผิดชอบต่อกระบวนการผลิต หรือเครื่องจกัร มีหนา้ที่ดแูล ปรบัปรุง และ บ ารุงรกัษา 

กระบวนการผลิตใหอ้ยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เพื่อลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ  
 
ข้อพึงระวัง  
1) การฟ้ืนฟทูรพัยากร โดยไมต่ระหนกัถึงระบบนิเวศนเ์ดิมที่มีอยู่  
2) การใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งไม่คุม้คา่  
3) กระบวนการผลิตที่มขีองเสียจากกระบวนการผลิตมากกวา่ปกติ  
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    5.3 สุขภาพและความปลอดภัย  

• เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอนัตรายจากการท างาน ตรวจสอบความพรอ้มของสขุภาพและร่างกาย
ของตนเองก่อนปฏิบตัิงาน  

• ผูท้ี่ตอ้งท างานท่ีมีความสี่ยงต่อชีวิตหรือสขุภาพตอ้งศกึษาขอ้มลูต่าง ๆ เก่ียวกบัสภาพการท างานท่ี 
ไม่ปลอดภยัหรืออาจเป็นอนัตรายนัน้ และปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัตามมาตรฐานของ 
กลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์ 

• ในการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนใดทีมีความเส่ียงหากไม่มีความแน่ใจในผลลพัธท์ี่จะเกิดขึน้ ใหห้ยดุ 
หรือชะลอการด าเนินการนัน้ และใหป้รกึษากบัผูเ้ชี่ยวชาญโดยทนัที  

• รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยด่วนเมื่อพบเห็นส่ิงผิดปกติบริเวณสถานท่ีท างานที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสขุภาพและความปลอดภยั  
ข้อพึงระวัง  
1) การไม่ใชอ้ปุกรณป์้องกนัภยัส่วนบคุคล ที่มีการก าหนดไวใ้นวิธีปฏิบตัิงาน  
2) การขบัขี่อย่างไม่ปลอดภยั  
3) การใชง้านอปุกรณค์วามปลอดภยัที่ไม่ถกูตอ้ง 
4) การท างานกบัอปุกรณไ์ฟฟ้าหรือเครื่องมือ เครื่องจกัร โดยไม่ปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้าน  
5) การไม่รายงานอบุตัิเหตทุี่เกิดในสถานท่ีท างาน  
6) การไม่ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั 
 

6.   การต่อต้านคอรรั์ปชั่น 

• ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลกฏหมาย ที่เก่ียวข้อง เมื่อตอ้งติดต่อหรือมีธุรกรรม กับ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

• ท าการบนัทึกการด าเนินการตามขัน้ตอน และตอ้งเก็บรกัษาบนัทึกและเอกสารต่างๆ ไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 
ในการตรวจสอบ 
ข้อพึงระวัง  
1) ไม่สนบัสนนุหรือชีน้  าใหบ้คุคลใด ๆ ท าลายบนัทึกหรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจตอบ    
    ขอ้เท็จจรงิ 
2) ไม่เสนอหรือจ่ายเงินหรือของก านลัใด ๆ เพื่อเอือ้ประโยชนต์่อเจา้หนา้ที่ราชการ ขา้ราชการ      
     การเมือง พนกังานทอ้งถิ่น พนกังานของหน่วยงานเอกชน หรือตว้แทนของบคุคลเหล่านัน้ 
 

7.   พนักงาน 

7.1 การรักษาความเป็นสว่นตวั 

• สิทธิเสรีภาพของพนกังานทกุคนภายในบรษิัทฯ ไดร้บัความคุม้ครอง ตามหลกัสิทธิมนษุยชน เพื่อไม่ให้
เกิดการถกูละเมิดความเป็นส่วนตวั  

• เก็บรกัษาประวตัิส่วนบคุคลในเรื่องเก่ียวกบัการจา้งงาน ขอ้มลูดา้นสขุภาพและการรกัษาพยาบาล  
ในชัน้ความลบั  

• การเปิดเผย หรือถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตวัพนักงาน จะเปิดเผยเฉพาะกับผูท้ี่มีหนา้ที่ที่จ  าเป็นตอ้งรู ้ และ
เป็นการกระท าตามหนา้ที่ที่สจุรติ หรือเมื่อไดร้บัความยินยอมจากพนกังานแลว้เท่านัน้ ยกเวน้แต่ 
จะเป็นการเปิดเผยโดยเหตผุลทางกฎหมาย หรือเป็นประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 
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ข้อพึงระวัง  
1) การส่งขอ้มลูหรือการกระจายขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงับคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง  
2) การเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานแก่ผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้ง  

7.2 การปฏิบตัิตอ่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม 

• ใหค้วามส าคญัและตระหนกัถึงสิทธิความเป็นมนษุยต์ามหลกัสิทธิมนษุยชน โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
ต่อบคุคลใดบคุคลหน่ึง อนัเนื่องมาจากความเหมือนหรือความต่างในเรื่องของรา่งกายหรือจิตใจ  
เชือ้ชาติ สญัชาติ เพศ ศาสนา อาย ุการเป็นผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม หรือเรื่องอื่น ๆ ตามหลกั 
สิทธิมนษุยชน 

• ในการปฏิบตัิหนา้ที่ พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกับความแตกต่างในเรื่องเชือ้ชาติ  
สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสถาบนัการศกึษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจน าไปสู่ความขดัแยง้ 

• กระบวนการคดัเลือกพนกังานเขา้ท างาน การพฒันาบุคลากรและการเล่ือนต าแหน่ง ตอ้งด าเนินการ
อย่างถกูตอ้งและเป็นธรรม  

• ปฏิบตัิต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั  
ข้อพึงระวัง  
1) การแอบอา้งใชช้ื่อบคุคลอื่น โดยมีเจตนาใหเ้กิดความเอนเอียงในการตดัสินใจ  
2) การเล่าเรื่องตลก หรือลอ้เลียนเก่ียวกับความแตกต่างทางกายหรือจิตใจ เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ

การศกึษา 

7.3 การให้เกียรติและการต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ  

• การคกุคามทางจิตใจและทางเพศทกุรูปแบบ การขมขู่ และการข่มเหงรงัแกเป็นส่ิงซึ่งหา้มปฏิบตัิ  
• มีวินัย ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับ และประเพณีอันดีงามอย่างถูกตอ้ง ไม่ว่าจะระบุไว้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตาม และมีจิตส านึกที่จะประพฤติปฏิบตัิเช่นนัน้ตลอดไป  
• หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ  อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานที่เป็นผูบ้งัคบับญัชา

พึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังานและเป็นแบบอย่างอนัดี  
ข้อพึงระวัง  

• พนกังานพึงรกัษาเกียรตขิองตนใหเ้หมาะสม ละเวน้จากการกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายทัง้ปวง  

7.4 การด าเนินการด้านการเมอืง 

• วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนบัสนนุฝ่ายการเมืองใดหรือพรรคการเมืองใด ๆ ในระหว่าง 
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  และในขณะเดียวกนัก็เคารพต่อความเห็นส่วนตวัในเชิงการเมือง 

• หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางาน 
• ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการใช้สิทธ์ิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียง

เลือกตัง้ เป็นตน้ 

ข้อพึงระวัง 

 1) ไม่กดดนัหรือชกัจูงใหพ้นกังานอื่น ๆ ใหก้ารสนบัสนุนทางการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการสนบัสนนุ
พรรคการเมือง  

      2) ไม่ใชห้รือใหเ้งิน ทรพัยสิ์น หรือใหบ้รกิารแก่พรรคการเมืองใด ๆ  
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7.5 การรับหรือใหท้รัพยส์นิ ของขวัญ ของทีร่ะลึก หรือประโยชนใ์ด ๆ ทีอ่าจสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสนิใจ         

• การรบัหรือใหท้รพัยสิ์นหรือประโยชนใ์ด ๆ ที่อาจสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจอย่างไม่เป็นธรรม  
เป็นส่ิงซึ่งหา้มปฏิบตัิ 

• ไม่เรียก รบั หรือ เสนอ เงิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชนอ์ื่นใดกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ หรือ 
ผูใ้ดที่เจตนาชกัน าใหก้ระท าหรือละเวน้การกระท าที่ไม่ถกูตอ้ง (เมื่อท่านปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูซ้ือ้  
หรือผูข้าย ของกลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท)์ 

• มั่นใจว่าทุกกระบวนการในการด าเนินธุรกิจจะไม่สรา้งขอ้สงสัยหรือครหา ที่จะท าใหบ้ริษัทเส่ือมเสีย
ชื่อเสียง 

• การใหข้องขวญั ของที่ระลึก การเลีย้งรบัรอง หรือการบริการตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
กระท าไดต้ามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละทอ้งถิ่น หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบตัิในสงัคม  
ในวาระโอกาสที่เหมาะสม 

• ห้ามพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รับของขวัญ ของที่ระลึก การบริจาค หรือประโยชนอ์ื่นใด ใน
ทุกเทศกาล จากหน่วยงานหรือผู้ทีมี่ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ สามารถกระท า
ได้เฉพาะกรณี ได้แก่ 
o ของขวัญ ของที่ระลึกในนามองคก์รต่อองคก์ร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ เป็นต้น 

ทั้งนี้ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าวจะต้องเป็นทรัพยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ และผู้รับต้อง
จัดท ารายงานตามแบบฟอรม์ในคู่มือแนวทางการต่อต้านคอรรั์ปชัน  

o สิ่งที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ปฏิทิน ไดอาร่ี เป็นต้น ซ่ึงพนักงาน
สามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้  

ทัง้นีพ้นักงานมีหน้าทีแ่จ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงแนวทางปฏิบัติการงดรับของขวัญ ของที่
ระลึก หรือประโยชนอ์ื่นใด ดังกล่าวอย่างทั่วถึง 

• พนักงานบริษัท ต้องกระท าตามขั้นตอนการอนุมัติ การควบคุม รวมถึงการรายงานตาม
ระเบียบของกลุ่มบริษัทฯทีก่ าหนดไว้ 

• กลุ่มบริษัทฯ มีการบันทกึค่าใช้จ่ายและมีใบเสร็จหรือหลักฐานรับรอง 
ข้อพึงระวัง  
1) การรบัส่ิงของหรือของขวญัที่ไม่มีที่มาหรือเหตผุลในการใหท้ี่แนช่ดั  
2) การรบัหรือใหส่ิ้งของหรือของขวญัที่มีมลูคา่เกินกว่าปกติที่ควรไดร้บั 

7.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

• หา้มทกุการกระท าทางธุรกิจ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยยึดถือประโยชน ์
ของบรษิัท เหนือกว่าผลประโยชนส่์วนตวั ภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฏหมายและจรยิธรรม  

• ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับรษิัท   
• ไม่เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจตดัสินใจหรือผูบ้รหิารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือ 

มีสญัญาคู่คา้กบับรษิัท  
• ไม่ท างานอื่นในบรษิัทหรือองคก์รใดๆไม่ว่าจะเป็นงานท่ีไดร้บัค่าจา้งหรือไม่ก็ตาม ยกเวน้จะไดร้บั 

การอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
• ต้องด าเนินการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่พนักงาน หรือ สมาชิกในครอบครัวของ

พนกังานเขา้ไปมีส่วนรว่มในการกระท าทางธุรกิจ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือครองกรรมสิทธ์ิดว้ยการ 
ถือหุน้ หรือรบัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งบรหิารในธุรกิจอื่น หรือมีส่วนรว่มในงานอื่นนอกเหนือ 
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จากงานบริษัท    ดว้ยบนัทึกการรบัทราบ และการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตามเอกสาร
ภาคผนวก 1 ในจรรยาบรรณฉบบันี ้โดยผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลเป็นผูล้งนามรบัทราบ 

• ในกรณีที่หลงัจากการส่งมอบบนัทึกการรบัทราบ และการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แลว้  
พนักงานไดร้บัทราบเพิ่มเติมถึงขอ้มลูความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์อันปรากฎอยู่หรือมีแนวโนม้จะ
เกิดขึน้ หรือหากขอ้มลูที่แจง้ในบนัทึกฯเดิมมีขอ้บกพรอ่งหรือมีความผิดพลาด  พนกังานตอ้งรบัผิดชอบ
ในการแจง้ขอ้มลูเพิ่มเติมแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปโกแ้อสฟัลทเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรในทันที ดว้ยการส่ง
บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามเอกสารภาคผนวก 1 ถึง
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล  
ข้อพึงระวัง  
1) ผลประโยชนส่์วนตวัที่มีผลกระทบต่อบรษิัท  
2) การท าธุรกรรมกบับรษิัทท่ีท่านหรือครอบครวัมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ  
3) การลงทนุในหลกัทรพัย ์เช่น หุน้สามญั ของบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจแข่งขนัหรือมีสญัญาคู่คา้กบั 
    กลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์ 
4) งานส่วนตวั ที่ใชว้สัดอุปุกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช ้หรือทรพัยากรของบรษิัท 

7.7 การปฏิบตัิต่อข้อมูลภายในทกุประเภท รวมถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ และทรัพยส์ินใดๆของ
บริษัท    ซ่ึงรวมถึงทรัพยส์นิทางปัญญา ลิขสทิธิ์ ซอฟทแ์วร ์

• บนัทึก รายงาน ขอ้มลูต่าง ๆ อย่างถกูตอ้ง สมบรูณ ์ตามขอ้เท็จจรงิ  
• เก็บรกัษาขอ้มูล ด าเนินการตามก าหนดเวลาและหลักเกณฑท์ี่บริษัท ก าหนดภายใตข้อ้บัญญัติของ

กฎหมาย  
• ใชอ้ปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟทแ์วรต์่างๆ ตามนโยบาย

ที่บรษิัทจดัให ้และระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชนข์องบรษิัท เท่านัน้ หา้มใช้
เพื่อแสวงหาประโยชนท์างธุรกิจส่วนตวัของตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชนอ์ื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับ
การเมือง 

• เก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับมอบหมาย และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส าหรับเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของบรษิัท  

• บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรบัส่งขอ้มลู การเก็บขอ้มลูโดยไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัอนญุาต  

• ปกป้องและดแูลรกัษา ทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัท ซึ่งมีการคุม้ครองลิขสิทธ์ิใหพ้น้จาก 
การเขา้ถึง น าไปใช ้หรือเผยแพรโ่ดยไม่ไดร้บัอนญุาต  

• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ถือเป็นทรพัยสิ์นของบริษัท เวน้แต่กรณีที่บริษัท ไดอ้นุญาต
อย่างชดัเจนว่าใหถื้อเป็นผลงานของผูค้ิดคน้ ผูป้ระดิษฐ์ ผูว้ิจยั หรือบคุคลอื่นใด  

• ในการท างานพนักงานตอ้งดูแลรกัษารายงาน ขอ้มูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และ
ขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ ที่เป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัท ไม่ใหถ้กูล่วงละเมิด  

• พนกังานจะตอ้งส่งมอบทรพัยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ คืนใหแ้ก่บริษัททัง้หมด เมื่ อพน้สภาพจากการเป็น
พนกังาน หรือเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากบรษิัท 

• ปฎิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัท เข้าไปด าเนินธุรกิจ โดยปรึกษา
ผูเ้ชี่ยวชาญทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัท เพื่อความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง   ทัง้นีร้วมถึงการใช ้Software ที่
ไม่มีลิขสิทธ์ิอย่างถกูตอ้งถือเป็นความผิด 

• ไม่เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท ต่อบคุคลภายนอก หรือผูท้ี่ 
ไม่เก่ียวขอ้ง  
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• ไม่ใหค้  าแนะน าในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทเวน้แต่เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่การงานที่ไดร้บั
มอบหมายจากบรษิัท  

• หา้มพนกังานและบคุคลที่ไดร้บัอนมุตัิเขา้ถึงกบัขอ้มลู เปิดเผยหรือส่งผ่านขอ้มลูหรือความลบัของบรษิทั
ไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงบคุคลในครอบครวั ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู เป็นตน้  

• ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลส าคัญที่เป็นความลับของบริษัท จะตอ้งไดร้ับการรกัษาความ
ปลอดภยั ปกป้องจากความเสียหาย การสญูเสียและค่าเส่ือมค่า  

  ข้อพึงระวัง  

1)  การบอกกล่าว น าเสนอ หรือเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารของบรษิัทในรูปแบบใดๆ แก่บคุคลที่ 
     ไม่เก่ียวขอ้งทัง้ในและนอกบรษิัท 
2)  การว่าจา้งหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษัทโดยไม่ไดม้ีการตกลงอย่าง 

เป็นลายลกัษณอ์กัษรในเรื่องของสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาและผลประโยชนท์ี่เกิดจากทรพัยสิ์น
ทางปัญญานัน้ตามนโยบายทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัท ก่อนด าเนินการ  

3)  การท าซ า้ ดัดแปลง แกไ้ขอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส  ์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ โดยไม่มีเหตสุมควร  

4) การเปิดเผยขอ้มลู หรือส่งผ่านขอ้มลูไปยงับคุคลหรือสถานท่ีอื่นท่ีไม่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ  
5) การใหข้อ้มลูที่เป็นข่าวลือ หรือขอ้มลูที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์ 

7.8 การสื่อสารทางการตลาด 
• การส่ือสารทางการตลาด ผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของ การแสดงสินคา้หรือ

บริการ การโฆษณาผ่านทางส่ือ เช่น วิทยุ โทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์หรือ อินเตอรเ์น็ต จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่
เป็นไปตามความเป็นจรงิ และเป็นธรรมกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

• มีการทบทวนและตรวจสอบแนวทางการส่ือสารทางการตลาดอย่างสม ่าเสมอ 
ข้อพึงระวัง  
1) น าเสนอการสื่อสารในเชิงบวก โดยเฉพาะเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อความรูส้กึของสงัคม  
2) การส่ือสารที่เกินจริงในเชิงมุ่งใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจผิดในแง่คุณภาพสินคา้และบริการ เวน้แต่เป็นการ

สรา้งความน่าสนใจในกับงานโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และควรระบุใหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจนว่ามิใช่
ความเป็นจรงิ 

7.9 การท าธุรกรรมของบริษัท 
• ด าเนินการธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทภายนอกอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง

ระเบียบ หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขต่าง ๆ และ กฎหมาย เป็นส าคญั  
• การกระท าธุรกรรมกบับคุคลหรือบรษิัทภายนอก บรษิัทจะตอ้งด าเนินการดว้ยวิธีการอนัชอบธรรม และ

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ตกลงไวอ้ย่างตรงไปตรงมา  
• ศกึษาหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอน อ านาจด าเนินการตามที่บรษิัท ก าหนดไวใ้หถ่ี้ถว้น ก่อนด าเนินการ 

ข้อพึงระวัง  
1) การรอ้งขอใหม้ีการขา้มขัน้ตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใด ๆ ที่ตอ้งด าเนินการตามปกติ 
2) การท าธุรกรรมที่คู่สญัญาไม่ไดม้ีหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามสญัญา หรือการท าธุรกรรมโดย 
    ใชบ้คุคลภายนอกหรือบรษิัทอื่น เป็นตวัแทน 

  7.10 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

• ศกึษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และกฏหมายที่เก่ียวขอ้งในแต่ละประเทศที่ไปด าเนินธุรกิจ
อย่างเครง่ครดั 
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• ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของ
ประเทศที่ไปด าเนินธุรกิจอย่างเครง่ครดั 

• ปฏิบัติตามกฏหมายว่าดว้ยการควบคุมการคา้ระหว่างประเทศ ในประเทศที่ไปด าเนินธุรกิจอย่าง
เครง่ครดั 
ข้อพึงระวัง  
1) การท าการติดต่อกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศผ่านบรษิัท หรือคนในทอ้งถิ่นที่ไม่ทราบ 
    ความเป็นมา หรือมีชื่อเสียงดา้นลบ 
2) การกระท าของคู่สญัญา ที่ส่อใหเ้ห็นว่าพยายามหลีกเล่ียงกฏหมายควบคมุการคา้ระหว่างประเทศ 
 

8.   ฝ่ายบริหาร 
 

• ยึดหลกัความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม โปรง่ใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้
• มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอนัเกิดจากการประกอบธุรกิจ 
• มีความเป็นมืออาชีพในการด าเนินงาน และใหค้วามส าคญัต่อประสิทธิภาพและผลลพัธใ์นการท างาน 
• สรา้งความมั่นใจและความไวใ้จใหก้บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่าย  
• เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่เหมาะสมกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัท 
• บรหิารความเส่ียงทัง้ภายในและภายนอกบรษิัทที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยัภายในและภายนอก ทัง้ที่ควบคมุได้

และควบคมุไม่ได ้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
• ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเครง่ครดั  
• ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองคก์รใหม้ีความรู ้ความสามารถ เพื่อความเจริญกา้วหนา้ทางอาชีพของ

บคุลากรในองคก์ร 
• ยึดถือ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินอย่างเครง่ครดั 
• ป้องกนัไม่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดใชบ้รษิัท เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งที่มา

ของทรพัยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฏหมาย 
 

9.   คณะกรรมการบริษัท 
 

• ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ขดัต่อประโยชนข์องบริษัท และสงัคม
โดยรวม 

• ปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียม เคารพสิทธิเสรีภาพของพนกังาน ไม่เลือกปฏิบตัิอนัเนื่องมาจาก 
อาย ุความพิการ ชาติก าเนิด เพศ เชือ้ชาติ ความเชื่อทางการเมือง ความพึงพอใจทางเพศ ศาสนา 

• สนบัสนนุใหพ้นกังานพฒันาทกัษะความสามารถของตน เพื่อประโยชนใ์นความกา้วหนา้ในอาชีพ 
• ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชนต์่อสงัคมและประเทศชาติ 
• ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อประโยชน์แก่

พนกังานทกุคนในบรษิัท 
 

10.  จรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและนักลงทนุสัมพนัธ ์
 

• ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและมีความเป็นมืออาชีพ 
• เปิดเผยขอ้มลูที่จ  าเป็นอย่างครบถว้น และความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
• เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มลูได ้
• รกัษาความลบัของบรษิัทและไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส่์วนตน 
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• หมั่นศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 
• ไม่พบนกัลงทนุหรือนกัวิเคราะห ์21 วนั (ปฏิทิน) ก่อนวนัประกาศผลประกอบการ 
• ไม่ใหค้ณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายบรหิารและนกัลงทนุสมัพนัธซ์ือ้หรือขายหุน้ของบรษิัท 21 วนั (ปฏิทิน)  

ก่อนวนัประกาศผลประกอบการ จนถึง 1 วนั (ปฏิทิน) หลงัวนัประกาศผลประกอบการ 

นโยบายการร้องเรียน 
 

กลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์คาดหมายว่าบุคลากรและผูม้ีส่วนไดเ้สียและบคุคลภายนอก ของกลุ่มบริษัททิปโกแ้อส
ฟัลท ์จะรว่มกนัสอดส่อง ดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ 
โดยสนบัสนนุใหม้ีการสอบถามกรณีมีขอ้สงสยั หรือขอ้งใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้          เปิดโอกาส
ให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ      ขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท้ี่ฝ่ายกิจการและวางแผนองคก์ร  เลขานุการบริษัท         ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
 

มีการแจง้เรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณใหพ้นกังานทกุคนทราบ ในกรณีที่พนกังานหรือ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียและบคุคลภายนอกพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามขอ้สงสยั หรือส่ง
ขอ้รอ้งเรียนรายงานผ่านทางโทรศพัท ์อีเมลล ์จดหมาย หรือแจง้เป็นการส่วนตวั ยงับคุคลดงัต่อไปนี ้
 

1. กรรมการอิสระของบรษิัท  
2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
3. ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4. เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท  

 
เมื่อบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัขอ้รอ้งเรียน จะตอ้งแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ ในกรณีที่เป็นการรอ้งเรียน

พนักงานภายใตก้ารบังคบับัญชาของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  หรือแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีที่เป็นการ
รอ้งเรียนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือกรรมการบรษิัท ภายใน 24 ชั่วโมง 

กลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์จะเริ่มด าเนินการสอบสวนเรื่องรอ้งเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่
สามารถท าได ้ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ /หรือคณะกรรมการบริษัท จะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบดว้ย
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ  มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
• สอบสวนขอ้มลู หลกัฐาน พยาน 
• ด าเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 
• น าเสนอวิธีการป้องกนัการเกดิเหตซุ  า้ 
• ด าเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 
 กลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลท ์คาดหวงัว่าพนกังาน จะใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน โดยชอบดว้ยกฏหมายต่อขอ้

กล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
 

คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ด าเนินการสอบสวนเพื่อสรุปผลอย่างเรว็ที่สดุ  ภายในเวลาไม่เกิน 14 วนั และ
รายงานผลการสอบสวนต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /หรือคณะกรรมการบรษิัท 
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ฝ่ายทรพัยากรบคุคล จะเก็บรกัษาบนัทึกรายงานผลการสอบสวน และแจง้ใหผู้ร้อ้งเรียน คณะกรรมการบรษิัท และ
บคุคลผูไ้ดร้บัเรื่องรอ้งเรียนทราบ 
 
 
มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย 
  

ผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ์ 
การเปิดโปงความผิดที่บรษิัทไดก้ าหนดไว ้ดงันี ้ 

1. สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได ้ในส่วนของผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือ ผูใ้หค้วามรว่มมือ
ในการรายงาน หากควรจะเปิดเผยตนเองต่อผูส้อบสวนที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่จากบริษัท เพื่อประโยชน์
ของการสอบสวนนัน้ ๆ 

2. บริษัทจะถือว่าขอ้มลูที่ไดร้บัการรายงานหรือรอ้งเรียนมาเป็นความลบั หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็น โดยจะ
ไม่ใหก้ระทบถึงผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียนหรือ ผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือ 

3. มาตรการคุม้ครองที่เหมาะสม จะถูกน ามาใช ้หากผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน ผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือ เห็นว่าอาจจะ
ไดร้บัความไม่ปลอดภยั 

4. ผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน ผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือ จะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยความเป็นธรรม หากตนเอง
ไดร้บัความเดือดรอ้น  
 

การกระท าทีเ่ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 
 

1. การไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ หรือ แนะน า ส่งเสรมิ ใหผู้อ้ื่นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
2. การละเลย เพิกเฉย เมื่อเห็นผูอ้ื่นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
3. การไม่ใหค้วามรว่มมือ เมื่อมีการสืบสวนหรือคน้หาขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
4. การทจุรติในหนา้ที่ในทกุต าแหน่งของบรษิัท   
5. การไม่เป็นไปตามระเบียบดา้นบญัชี  
6. การไม่เป็นไปตามกฎระเบียบเก่ียวกับตลาดหุน้ ในส่วนของต าแหน่งงาน เจา้หนา้ที่บริษัท ผูจ้ัดการ และ

ลกูจา้ง จากฝ่ายบริหารจดัการการเงินสด และฝ่ายการเงิน และ พนกังานทุกคน ซึ่งอาจจะถือครองขอ้มลูที่
เป็นสิทธิพิเศษอยู่ 

7. การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือสาขาอาชีพ 
 
การฝ่าฝืนนโยบาย 
 

1. บรษิัทจะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่พนกังานผูฝ่้าฝืนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนี ้ รวมถึงผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรบัทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด  าเนินการจดัการใหถู้กตอ้ง ซึ่งมี
บทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน การไม่ ได้รับรูถ้ึงจรรยาบรรณฉบับนี ้และ /หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตามได ้

2. บริษัทจะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่กรรมการผูฝ่้าฝืนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนี ้โดยจะขึน้อยู่กบัการ
พิ จ า รณาของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่ ง มี บทลงโทษทางวินัยจนถึ ง ขั้น ให้ออกจากต าแหน่ ง  
การไม่ได้รับรูถ้ึงจรรยาบรรณฉบับนี ้และ /หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่     
ปฏิบตัิตามได ้
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สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว    จึงท าให้มีเร่ืองด้านจริยธรรมใน   

การประกอบธุรกิจของบริษัท กฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึน้เสมอ และข้อพึงประพฤติปฏิบัติ
ของพนักงานที่ก าหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณีที่อาจมีขึน้ พนักงานจึงอาจเผชิญกับกรณี   
ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาใหม่ ๆ ดังนั้น เม่ือมีปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึน้ พนักงานควรปรึกษาหารือ   
กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ และเพ่ือให้จรรยาบรรณได้รับการปรับปรุง ก าหนดให้มีการทบทวนทุก ๆ 3 ปี  
 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการแสดงความเชื่อม่ันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พนักงานและคณะกรรมการบริหาร
พึงลงชื่อในบันทึกแสดงการรับทราบและรับรองตนเองในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ หรือรับรองผ่าน
ระบบออนไลน์ภายใน       ซ่ึงเป็นการบันทึก ณ ทุกปี ซ่ึงจะเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างความม่ันใจกับผู้บริหาร นักลงทนุ 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆในด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
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การรับทราบจรรยาบรรณ 
 

ขา้พเจา้รบัทราบและไดอ้่านจรรยาบรรณกลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลทน์ีแ้ลว้และมีความเขา้ใจถึงภาระหนา้ที่ใน
ฐานะกรรมการ/พนกังานของกลุ่มบรษิัททิปโกแ้อสฟัลท ์ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนี ้รวมถึงการเปล่ียนแปลงแกไ้ขใด ๆ 
ที่อาจมีในอนาคตดว้ย 
 
 
ลายมือชื่อกรรมการ/พนกังาน 
 
 
 
_______________________ 
(                   ) 
รหสัพนกังาน : 
วนัท่ี : 
  
 
 
 
เอกสารนีไ้ดร้บัการตรวจสอบยืนยนัโดย : 
 
 
 
____________________________ 
(                                      ) 
เจา้หนา้ที่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
วนัท่ี : 
 
 
พนกังานทกุคนตอ้งกรอกขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น และส่งแบบฟอรม์นีไ้ปท่ีฝ่ายทรพัยากรบคุคล การท่ีพนกังานละเลยไม่
ลงนามรบัทราบจรรยาบรรณนี ้ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อภาระหนา้ที่ในฐานะพนกังานกลุ่มบรษิัททิปโก ้ ที่ตอ้งปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณของพนกังานผูน้ัน้  
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บันทกึรับรองตนเองในการปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณ 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบจรรยาบรรณกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์นี ้แล้ว และมีความเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในฐานะ
กรรมการ/พนกังานของกลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟัลทท์ี่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนี ้  รวมถึงขอรบัรองตนเองว่าขา้พเจา้ได้
ปฏิบตัิตามหวัขอ้ต่างๆในจรรยาบรรณทกุประการทัง้ปัจจบุนัและอนาคต  จึงไดล้งชื่อไว ้ณ ท่ีนี ้ 
 
 
 

ลายมือชื่อกรรมการ/พนกังาน : 
 
........................................................... 
 

ชื่อนามสกลุกรรมการ/พนกังาน (ตวับรรจง) : 

 
 
........................................................... 
 

รหสัพนกังาน : 
 
......................................... 
 

 
วนัท่ี : 

 
......................................... 

 
 

  
 
 
 

กรรมการ/พนกังานทกุคนตอ้งกรอกขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น และส่งแบบฟอรม์นีไ้ปท่ีฝ่ายทรพัยากรบคุคล การท่ี
กรรมการ/พนักงานละเลยไม่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี ้   ย่อมไม่มีผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ/
พนกังานกลุ่มบรษิัททิปโกท้ี่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของกรรมการ/พนกังานผูน้ัน้  
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ภาคผนวก 1 บันทกึการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หน้า 1) 
 

ขา้พเจา้รบัทราบจรรยาบรรณของกลุ่มทิปโกแ้อสฟัลท ์โดยเฉพาะส่วนของความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ลว้ และขอรบัรอง
ว่าขา้พเจา้ยินดีปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทกุประการ จงึไดล้งชื่อไว ้ณ ท่ีนี ้ 

ส่วนที ่1 บนัทกึการรับทราบ 

ขา้พเจา้รบัรองว่า ขา้พเจา้และครอบครวั ไดแ้ก่ บิดามารดา พ่ีนอ้งรว่มสายโลหิต คู่สมรสที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย บตุรธิดา
ทัง้รว่มสายโลหิตและบตุรธิดาบญุธรรม:   

    ไม่มีกรณีความขดัแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่ข้าข่ายตอ้งรายงาน หรือ 

    ขอรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน ์อันปรากฎอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกดิขึน้ตามรายละเอียดในสว่น
ที ่2 ของบนัทกึฉบับนี ้ 

 

ขา้พเจา้ยินยอมรบัผิดชอบในการแจง้ขอ้มลูแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปโกแ้อสฟัลท์ ผ่านทางผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล
เป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัที ในกรณีที่หลงัจากการส่งมอบบนัทึกนีแ้ลว้ ขา้พเจา้ไดร้บัทราบเพิ่มเติมถึงขอ้มลูความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์อนัปรากฎอยู่หรือมีแนวโนม้จะเกิดขึน้ หรือหากขอ้มลูที่แจง้ในบนัทึกนีม้ีขอ้บกพรอ่งหรือมีความผิดพลาด 

ลงชื่อ: _____________                              _________      วนัท่ีลงชื่อ __          ____ ___________ 

ชื่อ-สกลุ(ตวับรรจง): ________          ___                    ____ ต าแหน่ง  ________  _______________ 
 

ส่วนที ่2 การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน ์อนัปรากฎอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกดิขึน้ 

   ความขดัแยง้ทางผลประโยชนม์ิไดเ้ป็นขอ้หา้มหรือเป็นขอ้ปฏิปักษ์ต่อกลุ่มทิปโกแ้อสฟัลทโ์ดยสิน้เชิง  แต่การเปิดเผยถึง

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อนัปรากฎอยู่หรือมีแนวโนม้จะเกิดขึน้เป็นขอ้ก าหนด ส าหรบักรณีที่พนกังานอาจจะเขา้ร่วม

ในการตดัสินใจทางธุรกิจใดๆของกลุ่มบรษิัทฯ 

1. การได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือการท างานอืน่  

   พนกังานหรือครอบครวัของท่านไดร้บัแต่งตัง้หรือมีต  าแหน่งใดๆ หรือมีความสมัพนัธเ์ชิงธุรกิจหรือวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของกลุ่มทิปโกแ้อสฟัลห์รือไม่? การด ารงต าแหน่งดงักล่าวมขีอบเขตทัง้ที่เป็นการแต่งตัง้โดยมผีลประโยชนท์าง

การคา้ และการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งที่ไม่มีค่าตอบแทน 

 ไม่มี   

 มี  ความสัมพนัธค์อื ……………………………..  ต าแหน่ง – องคก์ร …………………………………….. 

ระหว่าง  ……………………. –  ถึง ………………………………………..       
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ภาคผนวก 1 บันทกึการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน ์(หน้า 2) 
 

2. การจ้างงาน และการเป็นทีป่รึกษา  ในท่ีนีห้มายถึงการใหบ้รกิารทัง้ในดา้นเทคนิคและการใหค้  าแนะน าปรกึษา 

พนกังานหรือครอบครวัของท่าน ไดร้บัค่าตอบแทนจากองคก์รธุรกจิ หรือองคก์รใดๆ ที่มีผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องกบั

ธุรกิจของกลุ่มทิปโกแ้อสฟัลทห์รือไม่?   

 ไม่มี   

 มี  ความสัมพนัธค์อื ……………………………..  ต าแหน่ง – องคก์ร …………………………………….. 

ระหว่าง  ……………………. –  ถึง ………………………………       

เอกสารนีไ้ดร้บัการตรวจสอบยืนยนัโดย 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล: 

 
เมื่อวนัท่ี :     

 

………………………………………………….. 

(                                                          ) 
……… / ………… / ……………. 

 
ขอบข่ายของบนัทึกนึ ้: ผูจ้ดัการทกุระดบัขึน้ไป (M1 และระดบัสงูกว่า) ในทุกสายงาน และพนกังานทกุระดบัในแผนกขาย      

แผนกจดัซือ้จดัหา  


