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สารจากกรรมการผูจัดการ 
 

บริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด กอตั้งเมื่อปพุทธศักราช 2509 เปนบริษัทเอกชนช้ันนํา ผูนําเขาอุปกรณไฟฟาแรงสูงท่ีมี
ช่ือเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศญี่ปุน และประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟาท้ัง 3 แหง และลูกคาเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศไดแก:- 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) 
 การไฟฟานครหลวง (MEA) 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) 

บริษัทฯ มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก และเปนท่ีนาเช่ือถือของลูกคาอันเน่ืองจากความมีประสิทธิภาพของอุปกรณ  
และการใหบริการท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลากวา 50 ป นับต้ังแตเริ่มกอต้ัง บริษัทฯ ไดสรางช่ือเสียง 
ดวยการจําหนายอุปกรณไฟฟาแรงสูงท่ีมีคุณภาพ จนไดรับความเช่ือถือและความไววางใจจากลูกคา และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด ซึ่ง
เปนหนึ่งในนโยบายของบริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด คือการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาโดยการจัดหาผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดี การใหบริการท่ีตรงตอเวลา ในราคาท่ีลูกคาคาดหวัง และยึดถือความซ่ือสัตยตอลูกคาเปนสําคัญ 

กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดรวบรวมขอพึงปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเรียกวา “จรรยาบรรณ TVW” 
เพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณของบริษัทฯ  

กรรมการและผูบริหารของบริษัทมุงหวังใหคูมือจรรยาบรรณนี้เปนแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท 
ผูบริหารและพนักงานทุกคน โดยมีกรรมการบริษัทและผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี พนักงานจึงควรศึกษา และ
ทําความเขาใจขอปฏิบัติตางๆ โดยเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง หากมีขอสงสัยควรปรึกษา
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน โดยใหถือวาขอปฏิบัติในคูมือจรรยาบรรณฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของ “ระเบียบขอบังคับของ
บริษัท” ท่ีกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานพึงปฏิบัติ และอาจมีความผิดทางวินัยหากละเลยการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกทานจึงควรใชคูมือจรรยาบรรณเปนพื้นฐานการทํางานในทุกกรณี จนกลาวไดวา
การปฏิบัติหนาท่ีดวยคุณธรรมนั้นเปนหลักประจําใจของกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน 
 
 
 

นายหาญ วงษโคเมท 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 

- อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
- ท่ีปรึกษา (อดีตกรรมการ)  สมาคมสถาบันวศิวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหง

ประเทศไทย (PES Chapter of  IEEE Thailand Section) 
- นายกสโมสรโรตารีสีลมป 2546-2547  
- อดีตอุปนายกสมาคมตระกูลโควแหงประเทศไทย และประธานชมรมตระกูลโคว 
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อุดมการณ TVW 
 

การ ท่ี  TVW เจริญก าวหนาอย างมั่นคงมาไดจนถึงปจ จุบัน เพราะมีอุดมการณ ในการดําเนินธุรกิจ 
อย า ง มี คุณธ รรม  และ โปร ง ใ ส  ซึ่ ง ก ร รมการบริ ษัท  ผู บ ริ ห า ร  ตลอดจนพนั กง าน ทุกระ ดับ ได ถื อปฏิบั ติ 
และใหความสําคัญอยางสม่ําเสมอตลอดมา คือ 

ยึดม่ันในความเปนธรรม 
มุงม่ันเรียนรู 
เช่ือม่ันในบุคลากร 
รับผิดชอบตอสังคม 

 ยึดม่ันในความเปนธรรม 
TVW มีความรับผิดชอบท่ีจะใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดรับความเปนธรรม กลาวคือ 

 ใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุด ท้ังดานคุณภาพของสินคาและบริการ และราคา 
 ใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับผลประโยชน สวัสดิการและมีคุณภาพ 

ชีวิตท่ีดี 
 ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม 

 มุงม่ันเรียนรู 
TVW มุงมั่นเรียนรู และกระทําส่ิงท่ีถูกตองดวยความต้ังใจใหเกิดผลในทางท่ีเปนเลิศเสมอ 
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนตระหนักดีวาตองทุมเทกําลังกาย 

กําลังใจ ความรูและความสามารถท่ีมีอยูใหมากย่ิงขึ้นไปกวาเดิมอยูเสมอ ใฝเรียนรู และศึกษาส่ิงใหมอยูตลอดเวลา เพื่อ
นําไปปรับปรุง พัฒนาการทํางาน ใหพรอมฟนฝาอุปสรรค และกาวหนาตอไปดวยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลท่ีดีท่ีสุดแก 
TVW และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

 เชื่อม่ันในบุคลากร 
TVW ถือวาบุคลากรทุกคนในองคกรเปนทรัพยากรอันมีคาท่ีสุด 
การท่ี TVW เจริญรุงเรืองมาไดตราบเทาทุกวันนี้ ก็เพราะมีคนเกงและดีท่ีมีความรูความสามารถ และคุณธรรม

เปนสําคัญ TVW จึงเลือกสรรแตบุคลากรท่ีเกงและดีเขามาทํางานในองคกร และพัฒนาบุคลากรใหพรอมท่ีจะเผชิญ
สภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา รวมท้ังสรางความมั่นคงและความผูกพันทางใจใหพนักงานมีความรัก  TVW  
ทําใหพนักงานเกิดความม่ันใจท่ีจะทํางานเพื่อความเจริญกาวหนาในอนาคต 

 รับผิดชอบตอสังคม 
TVW ปฏิบั ติตนเปนพลเมือง ท่ี ดี ในทุก ชุมชน  และทุกประเทศท่ี ดํ าเนินธุ รกิจ  โดยคํานึ งถึ งหน า ท่ี   

และความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมหรือโครงการ ใดๆ ท่ีกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
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นิยาม 
 

จรรยาบรรณ TVW หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินธุรกิจท่ียึดมั่นในอุดมการณ TVW ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
“จรรยาบรรณ” 

 

TVW หมายถึง  
1. บริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด และ 
2. บริษัท ไทยวีรวัฒน พร็อพเพอรต้ีส จํากัด 
 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด และบริษัท ไทยวีรวัฒน พร็อพเพอรต้ีส จํากัด ท้ัง 2 บริษัท 
 

กรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการของบริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด และบริษัท ไทยวีรวัฒน พร็อพเพอรต้ีส จํากัด 
 

ผูบริหาร หมายถึง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูจัดการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ผูจัดการการเงิน 
 ของบริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด และ บริษัท ไทยวีรวัฒน พร็อพเพอรต้ีส จํากัด 
 

พนักงาน หมายถึง ผูท่ีทําสัญญาจางงาน กับบริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด และบริษัท ไทยวีรวัฒน พร็อพเพอรต้ีส จํากัด 
 

ผูเก่ียวของทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามท่ี TVW มีการติดตอสัมพันธทางธุรกิจ ไมวาจะเปนรัฐบาล  
  หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคเอกชน เปนตน 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ TVW ในดานตางๆ เชน กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน 
ผูเกี่ยวของทางธุรกิจ คูสัญญา ผูรับเหมา เปนตน 

 

ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดท่ีใหแกกันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และ
ใหหมายความรวมถึง เงินทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดท่ีใหเปนรางวัล ใหโดย
เสนหาหรือเพื่อการสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปน
สิทธิท่ีจัดไวสําหรับบุคคลท่ัวไปในการไดรับการลดราคา ทรัพยสินหรือการให
สิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกคาใชจายใน
การเดินทางหรือทองเท่ียว คาท่ีพัก คาอาหาร หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และไมวาจะใหเปนบัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือ
การคืนเงินใหในภายหลัง 

 

ปกติประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึงโอกาสในการ
แสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหความ
ชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยูในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับ ท้ังในราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

 

เจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง ขาราชการ พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
 

ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงานท่ีแบงเปนการภายในของบริษัทฯ และผูซึ่งดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลดวย 
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แนวทางจรรยาบรรณ 
 
1. บุคคลที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน TVW ทุกคน โดยมีกรรมการบริษัทและผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 

2. ขอแนะนําเก่ียวกับจรรยาบรรณ 
2.1 ทําความเขาใจเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี้ 
2.2 เรียนรูเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ี และความรับผิดชอบของตน 
2.3 ทบทวนความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี้อยางสมํ่าเสมอ 
2.4 ใหความรูความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ TVW หรืออาจจะเกิดผลกระทบตอ TVW 
2.5 เมื่อมีขอสงสัย หรือขอซักถาม ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  
2.6 แจงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบเม่ือพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
2.7 ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
2.8 กรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนผูนําในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจน 

สงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานใหพนักงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของเขาใจวาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
เปนส่ิงท่ีถูกตองและตองปฏิบัติ 
 

3. การรายงานการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ผูท่ีพบเห็นการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถาม ขอสงสัย หรือสงขอรองเรียนไปยังบุคคล
ดังตอไปน้ี:- 
3.1 ผูบังคับบัญชาท่ีตนเองไววางใจในทุกระดับ 
3.2 ผูบริหาร 
3.3 กรรมการบริษัท 

 
4 กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน 

4.1 รวบรวมขอเท็จจริง 
ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้น
ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลท่ีมีความเหมาะสมดําเนินการ  

4.2 ประมวลผล และกล่ันกรองขอมูล 
ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูประมวลผล และกล่ันกรองขอมูล เพื่อพิจารณาข้ันตอน และวิธีการจัดการ  
ท่ีเหมาะสมในแตละเร่ือง โดยอาจดําเนินการดังนี้:- 

4.2.1 ดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนตน หรือ 
4.2.2 รายงานตอบุคคลท่ีมีอํานาจดําเนินการ และเกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ เปนผูดําเนินการประมวล 

และกล่ันกรองขอมูล 
4.3 กําหนดมาตรการดําเนินการ 

ผูดําเนินการตามขอ 4.2 กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
และบรรเทาความเสียหายใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบโดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายโดยรวมท้ังหมด  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญผูรับขอรองเรียนจะเปนผูรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
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คณะกรรมการบริษัท เชน เรื่องท่ีกระทบตอช่ือเสียง ภาพลักษณ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือขัดแยง
กับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน 

4.4 รายงานผล 
ใหผูรับขอรองเรียนมีหนาท่ีรายงานผลตามขอ 4.3 ใหผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียนเปดเผยตนเอง 
 

5 การกระทําที่เขาขายผิดจรรยาบรรณ 
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม และสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การ
กระทําตอไปนี้เปนการทําผิดจรรยาบรรณ 
5.1 ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
5.2 แนะนํา สงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
5.3 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบ หรือควรทราบ 

เนื่องจากเก่ียวของกับงานภายใตความรับผิดชอบของตน 
5.4 ไมใหความรวมมือ หรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงท่ีอางวาไดมีการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 
5.5 การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการท่ีผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 
ทั้งนี้ ผูที่ทําผิดจรรยาบรรณจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่  TVW กําหนดไว นอกจากนี้  
อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จรรยาบรรณ TVW CODE OF CONDUCT/TVW./2559 

 

9 

ขอพึงปฏิบัติ 
 

1. การปฏิบัติตอกันภายใตสิทธิและเสรีภาพ 
1.1. ความเปนสวนตัว 

สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล ตองไดรับความคุมครองไมใหถูกลวงละเมิดจากการใช การเปดเผย หรือการถายโอน
ขอมูลสวนบุคคล เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือขอมูลสวนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลอื่น 
ท่ีไมเกี่ยวของซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือบุคคลอื่นใด ท้ังนี้ การลวงละเมิดถือเปนความผิด
ทางวินัย เวนแตไดกระทําไปตามหนาท่ีโดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนของสวนรวม 
แนวทางปฏิบัติ 

1) คุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูท่ีอยูในความคุมครอง หรืออยูในการดูแลรักษาของบริษัทฯ 
2) การเปดเผย หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือพนักงานสูสาธารณะจะทํา

ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากบุคคลผูนั้น 
3) จํากัดการเปดเผย และการใชขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ

กับ TVW เทาท่ีจําเปน 
ขอพึงระวัง 

1) การสงขอมูล หรือกระจายขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลอ่ืน 
2) การแบงปนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานตางๆ หรือบุคคลท่ีไมเกี่ยวของ 
3) การถายโอนขอมูลสวนบุคคลระหวางประเทศท่ีไมคํานึงถึงขอกําหนด หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
4) การเปดเผยขอมูลการจางงานแกผูท่ีไมเกี่ยวของ 
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลผลการตรวจสุขภาพของผูอื่นตองไดรับความยินยอมจากเจาของ
ขอมูลโดยตรง ท้ังนี้รวมไปถึงขอมูลช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท แมวาจะเปนขอมูลซึ่งทราบโดยท่ัวไป  
ในหนวยงาน หรือกลุมเพื่อน ยังคงถือวาเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีตองไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล
เชนกัน 
 

1.2. การปฏิบัติที่เทาเทียมกัน 
TVW ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และความเทาเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความเปนธรรม  
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตางทางกาย หรือทางจิตใจ  
เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด 
แนวทางปฏิบัติ 

1) กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
2) กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตอง โปรงใส  

และเปนธรรม 
3) ในการปฏิบัติหนาท่ี พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับความแตกตางทางกาย  

หรือทางจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอ่ืนใดท่ีอาจจะนํา ไปสู 
ความขัดแยง 

4) ชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพการทํางานปลอดจากการกดข่ีขมเหง หรือการกระทําท่ีไมเปนธรรม  
เมื่อไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมใหพูดคุยทําความเขาใจในเบ้ืองตนกับผูท่ีเกี่ยวของ 
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5) ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ขอพึงระวัง 
1) การเลาเรื่องตลก หรือลอเลียนเกี่ยวกับความแตกตางทางกาย หรือทางจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 

เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดท่ีอาจกระทบความรูสึก 
2) การปฏิเสธท่ีจะทํางานรวมกับบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากความแตกตางทางกาย หรือทางจิตใจ  

เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด 
3) การแอบอางใชช่ือบุคคลอ่ืน โดยมีเจตนาใหเกิดความเอนเอียงในการตัดสินใจ 

 
1.3. ดําเนินการดานการเมือง 

TVW วางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรค
การเมืองใด หรือผูหนึ่งผูใดท่ีมีอํานาจทางการเมือง TVW ตระหนักและใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช
สิทธิทางการเมืองของกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
แนวทางปฏิบัติ 

1) พึงหลีกเล่ียงการเขาไปรับหนาท่ีเปนกรรมการพรรคการเมือง เปนตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรม
สาธารณะตางๆ หรือเปนสมาชิกขององคการปกครองสวนทองถิ่นตางๆ หรือไมแสดงดวยวิธีใดๆ  
ท่ีทําใหผูอื่นเขาใจวา TVW เกี่ยวของ สนับสนุน หรือฝกใฝทางการเมือง หรือพรรคการเมือง 

2) พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานท่ีทํางาน หรือในเวลางานอันอาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางความคิด 

ขอพึงระวัง 
1) ความสัมพันธกับนักการเมือง หรือผูท่ีเกี่ยวของกับนักการเมืองอันอาจทําใหเขาใจผิดไดวาไมเปนกลาง

ทางการเมือง หรือฝกใฝพรรคการเมือง 
2) การรับเงิน หรือประกอบธุรกิจรวมกับนักการเมือง หรือผูท่ีเกี่ยวของกับนักการเมือง 
3) การแตงกายดวยเครื่องแบบบริษัทฯ หรือแตงกายในลักษณะท่ีทําใหผูอื่นเขาใจไดวาเปนผูปฏิบัติงาน 

ของ TVW ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทางการเมือง หรือพรรคการเมืองใด 
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2. สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย 
TVW ดําเนินการอยางจริงจัง และมุงมั่นเพื่อสงเสริมดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยของชุมชน หรือ
ผูเก่ียวของอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหความสําคัญตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน และมุงมั่นในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและผูเกี่ยวของ ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน
เร่ืองตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวเพื่อใหความต้ังใจดังกลาวบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพดังนี้:- 
2.1 สังคมและสิ่งแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติ 
1. สนับสนุน และใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับสังคม และชุมชน ท้ังท่ีอยูรอบสถานประกอบการ  

ของ TVW  อยางตอเนื่อง 
2. ใหความรวมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือขอตกลงระดับสากลในเรื่องตาง ๆ ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อ

ชวยปองกัน หรือลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
3. ใหความรวมมือในการลดการเกิดขยะ หรือของเสีย รวมไปถึงมลพิษ จากกระบวนการตาง ๆ และ  

การใชงานท่ัวไป 
4. ศึกษาและใหความรวมมือในการกําจัดขยะ หรือของเสีย รวมไปถึงมลพิษ ดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
5. ประเมินความเส่ียง และผลกระทบในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย 

ของผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของ 
6. ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม  
ขอพึงระวัง 
1. การเพิกเฉยตอขอรองเรียน และขอเสนอแนะของชุมชม  
2. การเผยแพรขอมูลท่ีไมถูกตองสูสาธารณะ 
3. การจัดการกับขยะ และของเสียอื่น ๆ อยางผิดวิธี 
 

2.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ใชทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. ใหความรวมมือกับมาตรการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน Reduce, Reuse/Recycle 
ขอพึงระวัง 
1. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมคุมคา 
2. มีขยะ และของเสียจากกระบวนการตาง ๆ มากกวาปกติ 
 

2.3 สุขภาพและความปลอดภัย 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ตรวจสอบความพรอมของสุขภาพและรางกายของตนเองกอนปฏิบัติงาน และไมปฏิบัติงาน  

หากสุขภาพและรางกายไมพรอม เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน 
2. ผูท่ีตองทํางานท่ีมีความเส่ียงตอสุขภาพตองศึกษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 
3. ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดๆ ท่ีมีความเส่ียง หรือไมมีความแนใจผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้น ใหหยุด หรือ

ชะลอการดําเนินงานนั้น ๆ และใหปรึกษาผูเช่ียวชาญ หรือผูท่ีเกี่ยวของโดยทันที 
4. รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน เมื่อพบเห็นส่ิงผิดปกติบริเวณสถานท่ีทํางาน หรือจากอุปกรณท่ี

ตองใชในการดําเนินงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย 
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5. ผูบังคับบัญชาในสายงานตาง ๆ มีหนาท่ีกําหนด หรือแนะนําแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิด

อุบัติเหตุจากการทํางาน ใหกับผูปฏิบัติงาน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงาน
ตามความเส่ียงของบุคคลนั้น 

ขอพึงระวัง 
1. การไมใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 
2. ความเส่ียงตอการสัมผัสโรคติดเช้ือ 
3. การตอสายไฟเปลือย 
4. ทางหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินท่ีถูกปดกั้น 
5. การขับขี่อยางไมปลอดภัย และไมใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน หมวกกันน็อค หรือเข็มขัดนิรภัย 
6. การทํางานกับอุปกรณไฟฟา หรือเครื่องมือ โดยไมปฏิบัติตามคูมือการใชงาน 
7. การไมรายงานส่ิงผิดปกติ หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีทํางาน 
8. การไมปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติวาดวยสุขอนามัยและความปลอดภัย 
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 การส่ังซื้อวัสดุท่ีเปนสารเคมี สําหรับใชในสํานักงานหรือสถานท่ีปฏิบัติงาน ตองม่ันใจไดวาเปนสินคา  
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ อนุรักษ ส่ิงแวดลอม  
และมีแหลงผลิตท่ีนาเช่ือถือ 

 ผูปฏิบัติงานทุกคนมีหนาท่ีในการรายงานความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นใหผูบังคับบัญชาทราบ แมวา 
เปนความผิดปกติเพียงเล็กนอย หรือเปนเพียงขอสงสัย ท้ังนี้ เพื่อเปนการปองกัน หรือยับยั้งอันตราย  
ท่ีอาจเกิดขึ้นได ทันทวงที ดังนั้นในฐานะ ท่ีเปนผูบัง คับบัญชาเมื่อไดรับรายงานความผิดปกติ  
ตองรีบดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขทันที 
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3. การรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีอาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจ
อยางหน่ึงอยางใด 

3.1 การรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางไมชอบ
ธรรม 
TVW มุงมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา มีจรรยาบรรณและตองมั่นใจไดวา 
การดําเนินการนั้นจะไมทําใหเกิดขอผิดพลาด หรือทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง  
TVW ไมยอมรับการกระทําใดๆ ท่ีเปนการฉอโกงหรือปราศจากความซื่อสัตย ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหารและ
พนักงานท้ังหมดตองปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบในหนาท่ี 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ไมใชวิธีการรับ หรือใหเงิน ทรัพยสิน ส่ิงของ หรือประโยชนอื่นใดกับบุคคลอ่ืน ท่ีมีเจตนาหรือชักนํา 

ใหกระทํา หรือละเวนการกระทําท่ีไมถูกตอง 
2. ไมเรียกหรือรับเงิน ทรัพยสิน ส่ิงของ หรือประโยชนอื่นใด จากผูเกี่ยวของทางธุรกจิ 
3. ไมเสนอเงิน ทรัพยสิน ส่ิงของ หรือประโยชนอื่นใด กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ เพื่อแลกเปล่ียนกับ 

สิทธิพิเศษท่ีไมควรได 
4. การใชจายสําหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติตาม

สัญญาทางธุรกิจเปนเรื่องท่ียอมรับได แตตองไมขัดตอขอบังคับของบริษัท กฎหมาย หรือ กฎ ขอบังคับ
ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอนุญาตใหได 

ขอพึงระวัง 
1. การติดตอ หรือดําเนินธุรกิจกับบุคคลท่ีมีประวัติเกี่ยวของกับการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ รวมถึง

การให หรือรับผลประโยชนท่ีตามปกติไมควรจะไดรับจากบุคคลดังกลาว 
2. รับหรือใหคําแนะนําทางธุรกิจ ท่ีตองใชความสัมพันธพิเศษกับเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลใดๆ 
3. การจายเงินใหกับบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมนั้น เพื่อแลกเปล่ียนกับสิทธิพิเศษท่ีไมควรได 
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 กรณีบุคคลอ่ืนสอบถามเรื่องผลตอบแทนท่ีจะไดรับ หากส่ังซื้อสินคาของบริษัทฯ กรรมการบริษัท 
ผูบริหารและพนักงานตองช้ีแจงใหบุคคลนั้นเขาใจวาตามแนวปฏิบัติของ TVW จะไมจายผลประโยชนท่ี
ตามปกติไมควรจะไดรับหากไมใชเปนการตอบแทนตามประเพณีทางการคาท่ี TVW ยึดถือปฏิบัติ 

 
3.2  การรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

การรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ตามโอกาสหรือประเพณีท่ีมีการใหทรัพยสินแกกัน เพื่อ
อัธยาศัยไมตรี ซึ่งอาจมีการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมหรือมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคม ถือเปนเรื่อง
ท่ียอมรับได ในขณะเดียวกัน TVW ไมประสงคใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานรับหรือให ของขวัญ 
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ท่ีมีมูลคาเกินจํานวนท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัท อนุญาตใหได  
แนวทางปฏิบัติ 
1. การรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตองไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากกรรมการบริษัท 

หรือผูบริหาร ตามขอบังคับของบริษัท และตองมีการบันทึกรายละเอียดการรับหรือให ของขวัญ ทรัพยสิน
หรือประโยชนดังกลาว เพื่อตรวจสอบไดในภายหลัง ท้ังนี้ การรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชน
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อื่นใดตองใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัท 
โดยของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอืน่ใดท่ีรับ หรือใหควรมีมูลคาไมเกินจํานวนท่ีกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัท อนุญาตใหได 

2. ไมใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอืน่ใดท่ีเปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย หรือส่ิงของในทํานองเดียวกัน 

3. ไมรับ หรือใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีอาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางใดอยาง
หนึ่ง อันเปนเหตุใหเกิดความไมเปนธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี โดยตองคํานึงถึงหลักการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมจากการรับ หรือให ของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นๆ เปน
สําคัญ 

4. หากมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองรับ หรือ ใหไวซึ่งของขวญั ทรัพยสินหรือประโยชนอืน่ใดท่ีมีมูลคาเกิน
จํานวนท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ี
ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัทกําหนดไวจากผูเกี่ยวของทาง
ธุรกิจ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับ หรือใหทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที  

5. เก็บรักษาหลักฐานการใชจายเงนิท่ีแสดงมูลคาของของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบ
ไดในภายหลัง 

6. กรณีไดรับมอบหมายหรือรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับเงิน 
ส่ิงของ หรือของขวัญไดตามหลักเกณฑ หรือมาตรฐานท่ีหนวยงานภายนอกนั้นกําหนดไว  

7. ไมรับของขวัญ ของท่ีระลึก หรือผลประโยชนอื่นใด อันเปนการขัดผลประโยชนของบริษัทฯ  
เพื่อประโยชนสวนตนและบุคคลในครอบครัว 

ขอพึงระวัง 
1. การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูบังคับบัญชา 
2. การรับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูใตบังคับบัญชา 
3. การรับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีไมมีท่ีมาหรือเหตุผลในการใหท่ีแนชัด 
4. การรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีมีมูลคาเกินกวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัท อนุญาตใหได 

คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 กรณีไดรับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูเกี่ยวของทางธุรกิจมูลคาสูงเกินกวากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัท อนุญาต ใหปฏิเสธ 

 รางวัลท่ีไดรับจากการจับฉลากโดยการสุมจากตัวเลือกจํานวนมาก จากการไปสัมมนาภายนอกบริษัทฯ 
ทานสามารถรับเปนของตัวเองได แตถารางวัลมีมูลคาสูงกวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัท จะตองปรึกษาผูบังคับบัญชา 

 กรณีไดรับเชิญใหเปนผูบรรยายพิเศษ โดยมอบเงินคาตอบแทนใหจํานวนหนึ่ง ทานตองขออนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชากอน ท้ังนี้ หากมูลคาเงินคาตอบแทนไมมากเกินไป และเปนอัตราคาตอบแทนท่ีเปน
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มาตรฐานปกติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือ กฎ 
ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัทอนุญาต ทาน
สามารถเก็บเงินจํานวนนั้นเปนของตนเองได 
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4. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 กรรมการบรัท ผูบริหารและพนักงาน รวมถึงผูเกี่ยวของกับ TVW ตองพยายามหลีกเล่ียงไมใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนท่ีอาจสงผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีจะตองยึดถือประโยชนของ TVW 
ภายใตความถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรม 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ไมประกอบกิจการท่ีเปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของ TVW 
2. ไมเขาเปนหุนสวน หรือผูถือหุนท่ีมีอํานาจตัดสินใจ หรือผูบริหารในกิจการท่ีเปนการแขงขัน  

หรือมีลักษณะเดียวกันกับ TVW แตในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได ใหรายงานผูบังคับบัญชา 
โดยทันที 

3. กรณีกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 

4. ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูล หรือส่ิงใดๆ ท่ีตนหรือผูอื่นรูมา เนื่องจากตําแหนงหนาท่ีการงาน และ
ความรับผิดชอบ 

5. หลีกเล่ียงการเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท  
หรือกอภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ หรือกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานของ TVW เอง 

6. หลีกเล่ียงการทํางานอ่ืน นอกเหนือจากการทํางานของ TVW ซึ่งอาจมีผลกระทบตองานในความ
รับผิดชอบ และภาพลักษณของ TVW  

7. หามกรรมการบรัท ผูบริหารและพนักงานใชเวลาทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซื้อขาย
หลักทรัพยหรือสินทรัพยใดๆ อยางเปนประจํา เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไมเปนไป
เพื่อประโยชนของ TVW 

8. กรณีมีรายการท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ TVW ตองรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบโดยทันที 

ขอพึงระวัง 
1. ผลประโยชนสวนตัวที่มีผลกระทบตอ TVW 
2. งานสวนตัวที่ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทรัพยากรของ TVW 
3. การทําธุรกรรมกับบริษัทท่ีทานหรือครอบครัวมีความสนิทสนมเปนพิเศษ 
4. ความสัมพันธสวนตัวที่อาจขัดแยงกับภาระหนาท่ีความรับผิดขอบ 
5. ความสัมพันธดานการเงินกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับ TVW  
6. การลงทุนในหลักทรัพย เชน หุน หุนกู ตราสารอนุพนัธ ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจแขงกับ TVW  
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 กรณีเชิญไปศึกษาดูงาน ใหทานใชเงินของบริษัทฯ โดยอนุมัติใหถูกตองตามข้ันตอนท่ีบริษัทกําหนดไว 
 กรณีผูเกี่ยวของทางธุรกิจตองการซื้อสินคาท่ีขาดตลาดกับบริษัทฯ โดยเสนอราคาท่ีสูงกวาปกติตามกลไก

ของตลาดใหรีบปรึกษาผูบังคับบัญชา 
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5. การจัดหา 
การจัดหาตองดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวตามระเบียบการจัดหาของ TVW และมีความเปนธรรมแก 
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ท้ังนี้ ในการตัดสินใจตองคํานึงถึง ความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการท่ีไดรับ รวมทั้ง
ตองสามารถใหเหตุผลท่ีเหมาะสมไดเมื่อมีการตรวจสอบ ในกรณีท่ีไมแนใจใหศึกษาระเบียบการจัดหาอยางละเอียด 
หรือสอบถามไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานจัดหา หรือผูบังคับบัญชากอนดําเนินการใดๆ 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ในการจัดหาตองผานขั้นตอนตามระเบียบวิธีการจัดหา และกระบวนการสรรหาจากหนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบอยางเครงครัด โดยใหสอดคลองกับอํานาจดําเนินการ 
2. การจัดหาตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจัดหาสินคาและบริการโดยไมทําลายส่ิงแวดลอม 
3. การจัดหาท่ีไมไดปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจัดหา หรือไมผานหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดหา ตอง

ทําหนังสือช้ีแจงท่ีมา วิธีการจัดหา และเหตุผลของการจัดหาไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
4. ไมเขาไปเกี่ยวของในการจัดหากับคูสัญญาท่ีมีความเก่ียวพันกับตนเอง เชน เปนครอบครัว ญาติสนิท 

หรือท่ีตนเปนเจาของหรือหุนสวน 
5. ไมใชขอมูลท่ีไดทราบอันเนื่องมาจากการจัดหาเพื่อประโยชนสวนตัว หรือผูอื่นท่ีไมเกี่ยวของ 
6. การจัดหาใหพิจารณาเลือกนิติบุคคลเปนอันดับแรก โดยหลีกเล่ียงการจัดหากับบุคคลธรรมดา เวนแต

เปนกรณีท่ีตองใชความเช่ียวชาญเฉพาะดานเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินการใดๆ ของ 
TVW 

ขอพึงระวัง 
1. การจัดหาท่ีไมใชหลักเกณฑหรือขั้นตอนตามระเบียบ 
2. ความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกผูขายสินคาหรือบริการ เชน การยอมรับของ

กํานัลท่ีไมเหมาะสม 
3. การเลือกผูขายสินคาหรือบริการท่ีเปนพี่นอง หรือมีความสัมพันธใกลชิด 
4. การไมคํานึงถึงมาตรฐานตาง ๆ ท่ีผูขายสินคา หรือบริการพึงมี เชน มาตรฐานส่ิงแวดลอม มาตรฐาน

อุตสาหกรรม เปนตน 
คําแนะนําเพิ่มเติม 

 กรณีผูขายเสนอจะใหคานายหนา ในฐานะผูจัดซื้อ ตองทําบันทึกแจงผูบังคับบัญชา 
เพื่อใหความเห็นชอบเปนหนังสือ และเจรจาใหมีการคืนผลประโยชนใหกับ TVW  
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6. การทําธุรกรรมกับหนวยงานของรัฐ 
ในการทําธุรกรรมกับหนวยงานของรัฐ TVW ตองหลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจจูงใจใหเจาหนาท่ีรัฐ ดําเนินการท่ีไม
ถูกตองเหมาะสม แตการทําความรูจักหรือสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันในขอบเขตท่ีเหมาะสม  สามารถทําได  
เชน การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะตาง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามปกติประเพณีนิยม 
เปนตน 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ดําเนินการอยางถูกตอง โปรงใส ตรงไปตรงมา เมื่อตองมีการติดตอกับหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ี

รัฐ 
2. ตระหนักเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ในแตละสถานท่ี 

อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 
3. ปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศ หรือกฎเกณฑของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับการวาจางเจาหนาท่ี

รัฐ ท้ังกรณีท่ีวาจางเพื่อเปนท่ีปรึกษา หรือเปนกรรมการบริษัท หรือผูบริหาร หรือพนักงานของ TVW 
โดยเงื่อนไขในการวาจางตองโปรงใสและเหมาะสม 

4. ไมคอรรัปช่ันและตองระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูงเชน การขายและการตลาด 
การ จัดซื้ อ ง าน โครงการลงทุน  การ ทํา สัญญาการ ใหและรับของกํ านั ล  การ เ ล้ียง รับรอง  
การใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (Sponsorships) เปนตน 

5. การบริจาคเพื่อการกุศล ตองไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากกรรมการบริษัท หรือผูบริหาร ตามขอบังคับ
ของบริษัท และตองมีการบันทึกรายละเอียดการบริจาคดังกลาว เพื่อตรวจสอบไดในภายหลังและตอง
มั่นใจวาการบริจาคเพ่ือการกุศล ไมไดปฏิบัติเพื่อการคอรรัปช่ัน หรือกอใหเกิดความไดเปรียบทางการคา 

ขอพึงระวัง 
1. การดําเนินธุรกิจในบางประเทศอาจมีกฎหมายท่ีกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑเกี่ยวกับการใหรางวัล  

การบริจาคเงิน การจางงาน หรือการตอนรับ การจัดเล้ียงหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีรัฐ 
2. การทําธุรกรรมกับเจาหนาท่ีรัฐ หรือสมาชิกครอบครัวของเจาหนาท่ีรัฐ ในขณะท่ีเจาหนาท่ีดังกลาวมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเก่ียวกับสัญญาท่ีทํากับรัฐ 
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 กรณีท่ีหนวยงานของรัฐขอใหบริษัทฯ บริจาคทรัพย สินเพื่อการหนึ่งการใด ก็สามารถทํา ได  
โดยผานกระบวนการขออนุมัติเห็นชอบจากกรรมการบริษัท หรือผูบริหาร ตามขอบังคับของบริษัท และ
ตองมีการบันทึกรายละเอียดการบริจาคดังกลาว เพื่อตรวจสอบไดในภายหลัง ท้ังนี้ การบริจาคดังกลาว
ตองใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ ขอบังคับของบริษัท 
โดยการบริจาคนั้นควรมีมูลคาไมเกินจํานวนท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ 
ขอบังคับของบริษัท อนุญาตใหได 
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7. การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน 
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน รวมถึงผูเกี่ยวของกับ TVW มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการใชทรัพยสิน
ของ TVW ใหไดประโยชนอยางสูงสุด และดูแลมิใหเส่ือมหรือสูญหาย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว หรือบุคคล
อื่น โดยทรัพยสินของ TVW หมายถึง สังหาริมทรัพย เชน อุปกรณสํานักงาน เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ และ
อสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง นอกจากนี้ยังหมายความรวมไปถึงเทคโนโลยีของอุปกรณไฟฟาแรงสูงท่ี TVW 
เปนตัวแทนจําหนาย ความรูทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา ขอมูลความลับของ TVW ดวย 
7.1 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล รวมถึงขอมูลความลับทางการเงิน 

TVW ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขอมูลภายในองคกร โดยกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนมีหนาท่ีตองดําเนินการเก็บรักษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย และสามารถนํามาใช
อางอิง หรือ ใชประโยชนกับ TVW ไดเมื่อตองการ และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง ผูอื่น หรือเพื่อ
สรางขอไดเปรียบท่ีไมเปนธรรมใหกับบุคคลท่ีสาม นอกจากนั้น ในการบันทึกหรือรายงานจะตองทําใหถูกตาม
ระบบท่ีวางไว 
แนวทางปฏิบัติ 
1. บันทึกและรายงานขอมูลตาง ๆ อยางถูกตอง ครบถวน และตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 
2. การบันทึกขอมูลตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ี TVW กําหนดไว หรือท่ีกําหนดไว 

ในกฎหมาย เชน กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานบัญชี เปนตน 
3. การเก็บรักษาขอมูลตองดําเนินการตามกําหนดเวลา และหลักเกณฑท่ี TVW กําหนดภายใตขอบัญญัติ

กฎหมาย จัดเก็บรักษาอยางระมัดระวัง และงายตอการเรียกใชงาน 
4. เอกสารสําคัญและขอมูลท่ีเปนความลับ จะตองไดรับการดูแลดวยวิธีการเฉพาะท่ีกําหนดไวในแตละ

ระดับ แตละชนิด หรือประเภทขอมูล 
5. เมื่อพนชวงระยะเวลาท่ีตองเก็บรักษาขอมูลหรือเอกสาร กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานท่ี

เกี่ยวของตองดูแลใหมีการทําลายดวยวิธีท่ีเหมาะสม โดยตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา กอน
ทําลายขอมูลหรือเอกสาร 

6. ในการรายงานงบการเงิน รายงานเรื่องส่ิงแวดลอม หรือรายงานเรื่องใดๆ ท่ีตองสงถึงหนวยงานของรัฐ
หรือบุคคลภายนอก ผูปฎิบัติงานท่ีเกี่ยวของตองมั่นใจวา ไดรายงานหรือเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง 

7. ขอมูลท่ีไม ได เผยแพรแกสาธารณะท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับบริษัทถือเปนขอมูลท่ีเปนความลับ  
และไมควรนํามาสนทนากับหรือเปดเผยตอบุคคลภายนอก ไมวาในรูปแบบใดก็ตาม ขอมูลท่ีเปน
ความลับนี้ รวมถึงรายละเอียดวิธีการส่ังซื้อสินคาของบริษัทฯ วิธีการดําเนินงานบริการ และรายละเอียด
เกี่ยวกับลูกคา ผูขาย และผูผลิต 

ขอพึงระวัง 
1. การจัดทําขอมูล เอกสาร หรือรายงานทางการเงินท่ีไมสอดคลองกับขอเท็จจริง 
2. การขาดมาตรการปองกันความเส่ียงในการจัดการขอมูล เพื่อไมใหถูกทําลาย หรือเกิดการสูญหาย 
3. การทําลายเอกสารโดยไมทราบรายละเอียดของเอกสารท่ีจะทําลาย และไมไดรับการอนุมั ติ 

จากผูบังคับบัญชา 
4. การบันทึกคํากลาว หรือขอมูลท่ีเปนเท็จ รวมไปถึงขอเท็จจริงท่ีไมมีหลักฐานอางอิง 
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 กรณีกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานคนหนึ่งคนใดในบริษัทฯ ทําเรื่องขอเบิกคาใชจายเบ็ดเตล็ด
โดยไมมีใบเสร็จรับเงิน ตองทําใบแทนใบเสร็จโดยมีผูบังคับบัญชารับรอง พรอมท้ังเขียนบันทึกประกอบ 
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 กรณีมีการจัดการ 5ส ภายในบริษัทฯ และตองการทําลายเอกสารท่ีเกินอายุตามกฎหมายกําหนด 

ผูปฏิบัติงานควรตองตรวจสอบเอกสารท้ังหมด และจัดทํารายการ หรือบัญชีเอกสารท่ีทําลาย 
ไวเปนหลักฐานกอนการทําลาย เพื่อใหแนใจวาไมมีเอกสารท่ียังไมหมดอายุทําลายหลุดรอดไป ท้ังนี้ตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูบงัคับบัญชากอน 

 
7.2 การใช และการดูแลรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ถือวาเปนสินทรัพยของ  TVW มี
ไ ว เ พื่ อ ป ระ สิทธิ ภ าพ ในการ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ  ซึ่ ง  TVW เ น น ก าร ใช ร ะบบ เทค โน โลยี ส า รสน เ ทศ 
อยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองใชงานและ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังมีหนาท่ีปกปองและดูแล
รักษาใหพนจากการถูกลวงละเมิด หรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพื่อประโยชน 

ของ TVW เทานั้น โดยหลีกเล่ียงการใชระบบฯ ท่ีอาจละเมิดสิทธิในการใชงานตามปกติของผูอื่นในเรื่อง
ท่ีไมเกี่ยวของกับการทํางาน หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 

2. ในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ตองไมใชโดย
วิธีการใดๆ ท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย 

3. หามใชเพื่อประโยชนทางธุรกิจสวนตัวของตนเอง หรือประโยชนอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการเมือง 
4. หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพื่อเขาถึงเว็บไซต

ท่ีไมเหมาะสม ผิดศีลธรรม หรือเว็บไซตท่ีไมเปนท่ีรูจัก ซึ่งนาสงสัยในความปลอดภัย 
5. ปกปอง ดูแลรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีตาง ๆ ของ TVW จากการใชงานโดยไมไดรับ

อนุญาต 
6. เก็บรักษา และไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศตาง ๆ ของ TVW  
7. ใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางเต็มท่ี 
8. TVW มีสิทธิตรวจสอบการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเทคโนยีสารสนเทศ

ตาง ๆ เชน การรับสงขอมูล การเก็บขอมูล โดยไมจําเปนตองไดรับอนุญาต 
9. หลีกเล่ียงการเปดไฟลแนบหรือเว็บไซตท่ีสงมาพรอมกับอีเมลท่ีไมคุนเคย หรือไมปรากฏชัดเจน 

วาสงจากใครหรือตองการสงถึงใคร เพื่อปองกันซอฟทแวรไมพึงประสงคท่ีอาจแอบแฝงมากับอีเมล 
10. หลีกเล่ียงการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตนเอง การแกไขเปล่ียนแปลงการต้ังคาระบบฯ  

ท่ีอาจมีผลตอความปลอดภัย หากประสบปญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใชงาน ใหติดตอผูดูแล
ในหมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ขอพงึระวัง 
1. การทําซ้ํา ดัดแปลง แกไขอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเทคโนยีสารสนเทศตาง ๆ 

โดยไมมีเหตุสมควร 
2. การใชอุปกรณคอมพิวเตอร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือสารสนเทศตาง ๆ ท่ีไมเหมาะสม หรือไมมีเหตุอัน

ควร 
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 ขอมูลท่ีอยูบนอินเทอรเน็ต หรือฐานขอมูลของบริษัท ถือเปนสมบัติของ TVW ตองไมนําไปเผยแพรหรือ
ใชเพื่อประโยชนสวนตัว และหามทําสําเนาเอกสารหรือขอมูลออกนอกบริษัทฯ 



 

จรรยาบรรณ TVW CODE OF CONDUCT/TVW./2559 

 

21 
 การนําขอมูลของบริษัทไปใช หรือเผยแพรใหบุคคลอ่ืน ควรปรึกษาหรือขออนุมัติตอผูบังคับบัญชา หรือ

เจาของขอมูลกอนนําไปใชหรือเผยแพร และตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอ TVW  
7.3 การใช และการดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญา 

TVW ถือวาทรัพยสินทางปญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการคา องคความรู 
หรือขอมูลอื่นใด รวมไปถึงอุปกรณท่ีมีลิขสิทธิ์ อาทิ คูมือปฏิบัติงานและเอกสารอธิบาย กระบวนการตลอดจน
เอกสารดานการตลาดและธุรกิจอื่นๆ ขอมูลทางเทคนิคของอุปกรณ Drawing และ Test Report ตางๆ ความ
คิดเห็น การออกแบบ ฐานขอมูล บันทึก สถิติขอมูลหรือขอมูล และรายงานทางการเงินท่ีมิไดมีการตีพิมพ
เผยแพร เปนทรัพยสินท่ีมีคาของ TVW กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม 
“นโยบายทรัพยสินทางปญญา TVW” ท่ีกําหนดไวอยางเครงครัดโดยตองปกปองและดูแลทรัพยสินทาง
ปญญาของ TVWใหพนจากการนําไปใช หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต รวมท้ังตองเคารพและไมละเมิดใน
ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 
แนวทางปฏิบัติ 
1. เมื่อเขาเปนกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของ TVW ทุกคนจะตองลงนามในขอตกลงมอบ

ทรัพยสินทางปญญาท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือการสนับสนุนสงเสริมโดย TVW ไมวาทรัพยสินทาง
ปญญานั้นจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายแลวหรือไมก็ตาม 

2. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาท่ีถือเปนทรัพยสินของ TVW  

3. ในการทํางาน กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานตองดูแลรักษารายงาน ขอมูล เทคนิค Drawing 

และTest Report สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเปนทรัพยสินทาง
ปญญาของ TVWไมใหถูกลวงละเมิด และไมเปดเผยใหกับผูใด เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จาก TVW  

4. ไมนําทรัพยสินทางปญญาของ TVW ไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนสวนตัว หรือ
เพื่อประโยชนของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจาก TVW  

5. ในการเขาทําสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรมีการตกลงใหชัดเจนเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
หากไมแนใจ หรือมีขอสงสัยควรหารือกับผูบังคับบัญชา  

6. กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของ TVW ตองใหความเคารพ และไมลวงละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่น หากพบเห็นการกระทําท่ีเปน หรืออาจเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาใหแจง
ผูบังคับบัญชา  

7. กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของ TVW มีหนาท่ีใหความรวมมือและชวยเหลือในการแสดง
สิทธิ หรือขอรับความคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญาท่ี TVW เปนเจาของ 

8. ตรวจสอบขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ท่ีไดรับมาหรือจะนํามาใชภายใน TVW เพื่อลดโอกาสท่ี
จะเกิดกรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

9. กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานมีหนาท่ีรายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อพบการกระทําท่ีเห็นวาเปน
การละเมิดสิทธิ อาจนําไปสูการละเมิดสิทธิ หรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญาของ TVW 

10. ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในประเทศท่ี TVW รวมดําเนินธุรกิจ  
11. เมื่อพนสภาพจากการเปนกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาตาง 

ๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน ส่ิงประดิษฐ ขอมูล เทคนิคของอุปกรณ Drawing และTest Report รายงาน 
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สถิติ สูตร โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ คืนใหแก TVW ท้ังหมด ไมวาจะเปนขอมูลท่ีเก็บไวในรูปแบบ
ใดๆ 

ขอพึงระวัง 
1. การตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับการไดมาซึ่งทรัพยสินทางปญญา ใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา รักษา

สิทธิ และคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ TVW โดยไมมีความเขาใจท่ีชัดเจน และถูกตอง 
2. การใชขอมูลท่ีเปนความลับ หรือเปนสิทธิของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ 
3. การบอกกลาว นําเสนอ หรือเปดเผยขอมูลหรือเอกสารของบริษัทใดๆ แกบุคคลท่ีไมเกี่ยวของ  

ท้ังใน และนอก TVW 
4. การวาจางหรือรวมงาน รวมโครงการกับบุคคล หนวยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษัท บริษัทคูคาตางๆ

โดยท่ีมิไดมีการตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และผลประโยชน  
ท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญานั้น 

5. การดําเนินการใดๆ กับผูละเมิดทรัพยสินทางปญญาโดยไมปรึกษาผูบังคับบัญชา 
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 กรณีทานพบวา มีบริษัทภายนอกนําขอมูลท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาของ TVW ไปดัดแปลง และ
นําไปใช ควรแจงผูบังคับบัญชาใหทราบทันที รวมท้ังใหขอมูล หรือรายละเอียดท่ีเปนประโยชนตอการ
พิจารณาการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
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8. การสื่อสาร 
8.1. การส่ือสารภายในบริษัทฯ 

การสงเสริมการส่ือสารอยางสม่ําเสมอ และเปดเผยระหวางกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เปนกุญแจ
สําคัญอยางยิ่ง ในการประสบความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ การส่ือสารดังกลาวนี้โดยปกติจะกระทําใน
รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ห รื อ ก า ร ห า รื อ ส รุ ป  โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ก ล ยุ ท ธ ท า ง ธุ ร กิ จ  
เปาหมายระยะยาว และแผนงานท่ีตองดําเนินการกอนในระยะส้ัน การส่ือสารระหวางกรรมการบริษัท 
ผูบริหารและพนักงานและผูบังคับบัญชาในสายงาน โดยตองมีการส่ือสารอยางชัดเจนวา  กรรมการบริษัท 
ผูบริหารและพนักงานมีสวนสนับสนุนเปาหมายทางธุรกิจของ TVW 
 
พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากกรรมการบริษัท ผูบริหารและ
ผูบังคับบัญชาของบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งจะประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีงาน, ความกาวหนาในสายอาชีพ
รวมถึงการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรตอไป 

 
8.2 การสื่อสารทางการตลาด 

การใชเครื่องมือการส่ือสารทางการตลาด เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การแสดงสินคาหรือบริการ ตอง
เปนไปตามความเปนจริง เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และเปนธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
แนวทางปฏิบัติ 
1) การ ส่ือสารทางการตลาดตอง เปนไปตามความ เปนจริ ง  และคํานึ งถึ งความเปนธรรมต อ  

ผูมีสวนเกี่ยวของกับทุกฝาย 
2) หลีกเล่ียงการส่ือสารทางการตลาดท่ีเปนการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินคา หรือบริการของคูแขง 
3) ไมนํ า เสนอ ส่ิง ท่ีอาจ ทํา ให เกิ ดคว ามขัดแย ง ใน สังคม  เช น  สถาบันชา ติ  สถาบันศาสนา  

สถาบันพระมหากษัตริย การเมือง ความเช่ือ ความสัมพันธระหวางประเทศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศ 
หรือเรื่องท่ีขัดตอศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

4) มีการทบทวน ตรวจสอบแนวทางการส่ือสารทางการตลาดอยางสม่ําเสมอ 
ขอพึงระวัง 
1) การส่ือสารทางการตลาดท่ีไมสะทอนใหเห็นถึงคุณคา และคุณภาพท่ีแทจริงของสินคา หรือบริการ 
2) สงเสริมการนําเสนอในเชิงบวก มากกวาการนําเสนอในเชิงลบ โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ

ความรูสึกของสังคม 
3) การส่ือสารทางการตลาดตองไมทําการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินคา หรือบริการของบริษัทคูแขง 
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9. การทําธุรกรรมของ TVW  
9.1 การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทใน TVW 

การท่ี TVW ประกอบดวยบริษัทท่ีตองดําเนินธุรกิจท่ีตองทําธุรกรรมระหวางกัน เชน การบริการ การใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางดานเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจหรือ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงผูเกี่ยวของทุกคนตอง
คํานึงถึงขอบังคับของบริษัท กฎหมาย หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี
ไดกําหนดไว 
แนวทางปฏิบัติ 

1) ศึกษาหลักเกณฑ ขั้นตอน  อํานาจดําเนินการตามกระบวนการท่ี  TVW กําหนดไว ใหถี่ถวน 
กอนการดําเนินการ 

2) เมื่อมีหนาท่ีตองเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมระหวางกันตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบถึงเงื่อนไข 
หลักเกณฑ หรือลักษณะของธุรกรรมโดยละเอียด  

3) การดําเนินการโครงการหรือธุรกรรมตางๆ ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ และกระบวนการ 
ท่ีกําหนดไวตามขอบังคับของบริษัท กฎหมาย หรือ กฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายอยางเครงครัด 

4) หากมีขอสงสัยใหสอบถามผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน โดยทันที 
ขอพึงระวัง 

1) การทําธุรกรรมท่ีไมผานขั้นตอนการขออนุมัติท่ีถูกตองตามอํานาจดําเนินการ 
2) การรองขอใหมีการขามข้ันตอนหรือเพิกเฉยตอกระบวนการใดๆ ท่ีตองดําเนินการตามปกติ 
 

9.2 การทําธุรกรรมของ TVW กับบุคคล หรือบริษัทภายนอก 
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก หรือบริษัทอื่นนั้นจะตองดําเนินการดวยวิธีการอันชอบธรรม และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีไดตกลงไวอยางตรงไปตรงมา หลีกเล่ียงการทําธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายกับ
บุคคลภายนอก 
แนวทางปฏิบัติ 

1) การทําธุรกรรมตองคํานึงถึงมูลคา ราคา ท่ีเปนไปตามกลไกตลาด ไมเลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน  
การทําธุรกิจดวยวิธีการท่ีไมชอบธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

2) หลีกเล่ียงการทําธุรกรรมท่ีอาจทําให TVW ตองเส่ือมเสียช่ือเสียง แมวาธุรกรรมนั้นจะทําใหบริษัทฯ 
ไดรับผลประโยชนทางธุรกิจก็ตาม 

3) หามแอบอางใชช่ือของ TVW กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ ในการทํา
ธุรกรรมท่ีไมเกี่ยวของกับ TVW แมวาจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอ TVW ก็ตาม 

ขอพึงระวัง 
1) การทําธุรกรรมท่ีคูสัญญาไมไดมีหนาท่ีในการปฏิบัติตามสัญญา หรือการทําธุรกรรมโดยใชบุคคล หรือ

บริษัทอื่นเปนตัวแทน 
2) ธุรกรรมท่ีไมทราบประวัติความเปนมาของคูสัญญา 

คําแนะนําเพ่ิมเติม 

 หากมีบริษัทหนึ่งบริษัทใดเสนอขายสินคา หรือบริการในราคาท่ีถูกกวาการจัดหาจากผูผ ลิต  
หรือผูใหบริการโดยตรง ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบรายละเอียดใหถี่ถวนเพื่อใหมั่นใจวาไดสินคา หรือ
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บริการท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับจํานวนเงินท่ีจายไป และการทําสัญญาตองรัดกุมวาไมไดเปนสินคา 
หรือบริการท่ีไดมาโดยการกระทําผิดกฎหมาย  

 กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมใชช่ือ TVW ในการทําธุรกรรมใดๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับ 
TVW ไมวาในกรณีใดๆ เชนการส่ังซื้อสินคา หรือบริการสําหรับตัวทานเองจากผูผลิต หรือผูใหบริการ
รายหนึ่งรายใดท่ีเปนคูคากับ TVW ซึ่งทานทราบวาหากใชช่ือ TVW ในการทําสัญญาแลว จะไดรับ
สวนลดมากกวาปกติ 
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10. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ 
การประกอบธุรกิจในตางประเทศไมวาจะเปนการต้ังตัวแทน ผูจัดจําหนาย หรือการนําเขา -สงออกสินคา  
การรวมทุน การฝกอบรม การดูงาน หรือการทําธุรกรรมใดๆ ของ TVW ท่ีเกี่ยวของกับตางประเทศจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายขอบังคับในแตละประเทศ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นประกอบดวย 

แนวทางปฏิบัติ 
1) กอนเดินทางไปทํางาน ฝกอบรม หรือดูงานตางประเทศใหศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน กฎหมายการนําเขาและสงออก กฎหมายภาษีอากร กฎหมายควบคุม
การคาระหวางประเทศ กฎหมายวาดวยการเขาเมือง เปนตน 

2) ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย และปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีในแตละทองถิ่น ท้ังนี้ การปฏิบัตินั้นตอง
ไมขัดกับจรรยาบรรณ TVW 

3) ตรวจสอบธุรกรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นสม่ําเสมอ 
4) รายงานขอมูลพรอมหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการนําเขาหรือสงออกตอผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

นําเขาหรือสงออก 
5) ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการคาระหวางประเทศในประเทศท่ีตองเขาไปเกี่ยวของ 
6) ปรึ กษา ผู บั ง คับบัญชาตาม ลําดับ ช้ัน  เมื่ อ เ ห็นว าธุ รกรรมอาจ ขัดหรือแย งกับวัฒนธรรม  

กฎหมายทองถิน่ หรือกฎหมายควบคุมการคาระหวางประเทศ 
7) รายงานการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง 
ขอพึงระวัง 
1) การติดตอกับหนวยงานตางๆ ในตางประเทศผานบริษัทหรือคนในทองถิ่นที่ไมทราบความเปนมาหรือท่ี

มีช่ือเสียงในดานลบ 
2) การจางงานบุคคลท่ีไมมีหลักฐานแสดงตัวตนท่ีสมบูรณ หรือไมครบถวน 
3) การกระทําของคูสัญญา ท่ีสอใหเห็นวาพยายามหลีกเล่ียงกฎหมายควบคุมการคาระหวางประเทศ 
4) การเสนอใหความชวยเหลือในการนําเขาหรือสงออกจากผูท่ีอางวาสามารถประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ี

มีอํานาจได 
5) คําตอบท่ีเปนการหลีกเล่ียง ไมเต็มใจ หรือไมนาพอใจของคูสัญญา หรือลูกคาตอคําถามเก่ียวกับ 

การใชสินคา สถานท่ีปลายทาง ผูใชปลายทาง วันท่ีสงมอบ หรือสถานท่ีสงมอบ 
6) ใบกํากับสินคานําเขาซึ่งราคาท่ีแสดงไวไมถูกตองตามมูลคาเต็ม หรือระบุรายละเอียดของสินคา  

ไมชัดเจน รวมทั้งการไมสมเหตุสมผลอื่นๆ 
7) การใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่ดูเหมือนวาแสดงรายการสินคาไมถูกตอง 
8) การดําเนินการท่ีผานขั้นตอนการนําเขาไมครบถวนทุกขั้นตอนท่ีตองดําเนินการปกติ 
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11. การแขงขันทางการคา 
TVW ต้ังมั่นท่ีจะแขงขันทางการคาอยางยุติธรรม  และเช่ือมั่นในระบบการแขงขันและระบบองคกรเสรี  
โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา และกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ท่ี  TVW  
เขาไปดําเนินธุรกิจ  
 
ระบบการแขงขันนี้เปนพื้นฐานของเศรษฐกิจตลาดเสรี ไดรับการปกปองคุมครองและสงเสริมโดยกฎหมาย  
วาดวยการแขงขัน ดังนั้น การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส และเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการปกปองการผูกขาดและกฎหมายอ่ืนวาดวยการแขงขันที่มีผลบังคับใชในการดําเนินธุรกิจ 

แนวทางปฏิบัติ 
1) TVW จะดําเนินธุรกิจอยางเปดเผยและเปนอิสระในตลาดทุกตลาด ไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงหรือ

บุคคลใด  ท่ีมี ลักษณะเปนการลดหรือ จํากัดการแขงขันทางการคา  รวมถึงกํ าหนดหรื อ 
การต้ังราคาแบงสันปนสวนผลิตภัณฑ ตลาดขายสินคา พื้นท่ีอาณาเขต หรือลูกคา  

2) TVW จะไมรับหรือแบงปนขอมูลในปจจุบัน หรือขอมูลในอนาคตกับคูแขง เกี่ยวกับราคา อัตรากําไร 
หรือตนทุนการประมูล สวนแบงตลาด ทางปฏิบั ติในการจัดจําหนาย ขอกําหนดเกี่ยวกับ  
การขายสินคาใหแกลูกคา หรือผูขายเฉพาะราย 

3) ในกรณีท่ี TVW เปนผูมีอํานาจเหนือตลาดในสินคาใด ตองไมใชอํานาจเหนือตลาดดังกลาว  
ในลักษณะท่ีไมเปนธรรมในทางการคา 

4) เนื่องจากกฎหมายแขงขันทางการคาเปนกฎหมายท่ีมีความสลับซับซอนและมีความแตกตาง  
ในแตละประเทศ ควรมีการหารือกับผูบริหารระดับสูง ต้ังแตเริ่มตน 

5) ปฏิบัติตอลูกคาอยางเทาเทียมกัน และไมรวมมือกับคูแขงของลูกคา  ในการแขงขันกับลูกคา  
หรือไมทําการในลักษณะท่ีสนับสนุนหรือใหประโยชนแกลูกคารายหนึ่งมากกวาลูกคาอีกรายหนึ่ง             
ท่ีเปนคูแขงกันอยางไมเปนธรรม 

ขอพึงระวัง 
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานตองใหความระมัดระวังในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอการฝาฝน
กฎหมายวาดวยการตอตานการผูกขาดท่ีอาจเกิดขึ้น จากการเขารวมประชุมสมาคมการคาและวิชาชีพ ในฐานะ 
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตองรวมกันปฏิบัติดังตอไปน้ี :- 
1) กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานตองเขารวมเฉพาะการประชุมของสมาคมการคาและวิชาชีพท่ี

ถูกตองตามกฎหมายท่ีจัดขึ้น เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ หรือวิชาชีพท่ีเหมาะสมเทานั้น 

2) รวมหารือเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมท่ีนาสงสัยกับผูบังคับบัญชา กอนจะเขารวมการประชุม
ดังกลาว 

3) เมื่อออกจากท่ีประชุมจะตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที หากพบวากิจกรรมใดในท่ีประชุมไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือเปนเหตุใหนาสงสัย               

4) การทําความตกลง ท่ีมีผลเปนการจํากัดทางเลือกของลูกคาในการซื้อสินคา หรือการใชบริการ 
5) การกําหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินคา หรือบริการท่ีไมเปนธรรมตอลูกคา และบริษัทฯ จะไมตก

ลงกับลูกคาหรือกําหนดใหลูกคาขายตอผลิตภัณฑของบริษัทฯในราคาท่ีต้ังกําหนดขึ้น 
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12. การปองกันการฟอกเงิน 
TVW ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการฟอกเงิน กลาวคือ TVW  
จะไมรับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิน หรือสนับสนุนใหมีการรับ โอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด เพื่อปองกันไมใหผูหนึ่งผูใดใช  TVW เปนชองทาง หรือเปนเครื่องมือในการ
ถายเท ปกปด หรืออําพรางแหลงท่ีมาของทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติ 
1) กอนทําธุรกรรมกับคูสัญญา ตองทราบถึงประวัติความเปนมาของแหลงท่ีมาของเงิน 
2) กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไมปกติตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 
3) หากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
ขอพึงระวัง 
1) คูคาหรือคูสัญญาท่ีไมเต็มใจจะใหขอมูลท่ีครบถวน หรือใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง 
2) การชําระราคาเปนเงินสด หรือส่ิงเทียบเทาเงินสด กอนถึงกําหนดชําระ 
3) การโอนเงินท่ีมีลักษณะผิดปกติไปยัง หรือจากประเทศท่ีไมเกี่ยวของกับธุรกรรมนั้น 
4) โครงสรางการตกลงธุรกิจท่ีซับซอนผิดปกติ 
5) รูปแบบการชําระเงินตามสัญญาท่ีไมแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริง หรือมีเงื่อนไขการจายเงินท่ี

ผิดปกติ 
6) คําขอใหโอนเงินไปยังบัญชีท่ีไมรูจัก 
7) การชําระราคาโดยใชตราสารทางการเงินท่ีไมสามารถระบุความเช่ือมโยงกับผูชําระราคาเวนแต  

เปนเงื่อนไขตามปกติท่ีสถาบันการเงินไดกําหนดไว 
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บทลงโทษสําหรับการฝาฝน         
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาท่ีความรับผิดชอบในความประพฤติของตน และของผูใตบังคับบัญชา
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย คูมือจรรยาบรรณ ระเบียบขอบังคับพนักงาน ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯอยางเครงครัด การท่ี
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานและผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม คูมือจรรยาบรรณฉบับนี้ 

ษทฯอยางเครงครด การท
นี้ จะเปนสวนหนึ่งในการู ู

พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกคน หากกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานคนใดฝาฝนและไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฉบับนี้  หรือระเบียบขอบังคับของบริษัท  บริษัทฯ สามารถลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการเลิกจาง 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


