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สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มีความมุง่มัน่ในการบริหารจดัการองค์กร ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมมีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท สงัคมและชมุชน 

บริษัท ได้ด าเนินการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบบันีข้ึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีระบบควบคมุภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รวบรวม วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคูมื่อ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมารวมไว้ในฉบบัเดียวกนั รวมทัง้เพิ่มเตมิเนือ้หา
และแนวทางปฏิบตัิบางส่วนให้เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานทกุคนมีกรอบการปฏิบตังิานท่ีมีมาตรฐานร่วมกนั 

ทัง้นี ้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ถือเป็นสิ่งส าคญั เป็นสญัลกัษณ์ท่ี
แสดงออกถึงแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทตามหลกับรรษัทภิบาล ซึง่จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) ฉบบันี ้ถกูออกแบบมาเพ่ือชว่ยให้ผู้ เก่ียวข้องทกุคนเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์และแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และจะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนเข้าใจ
บทบาท และหน้าท่ีของตนเอง  อีกทัง้ ยงัสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ 

ท้ายนี ้เพ่ือเป็นการแสดงถึงพนัธะสญัญาท่ีจะร่วมกนัยดึถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) และยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัเิพ่ือธ ารงไว้ซึง่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  จงึถือเป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ทกุระดบัท่ีจะต้องศกึษา ท าความเข้าใจและปฏิบตัติาม
หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of  Conduct) ฉบบันีโ้ดยเคร่งครัด  เพ่ือให้การด าเนินกิจการเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ บรรลเุปา้หมายทางธุรกิจ และได้รับความเช่ือมัน่จากผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
สาธารณชนทัว่ไป 

 
 
              พลเอกเลิศรัตน์  รัตนวานิช 
                                                                                       ประธานกรรมการ 
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วัตถุประสงค์ 

 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  ด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ลงทนุในโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ให้บริการวิศวกรรมก่อสร้าง และธุรกิจอนัเก่ียวเน่ืองกบังานวิศวกรรม  มีความมุง่มัน่
ท่ีจะเป็นองค์กรชัน้น า สร้างความนา่เช่ือถือให้กบันกัลงทนุ และผู้ มีสว่นได้เสียตอ่การด าเนิน
ธุรกิจ  เพิ่มมลูคา่ขององค์กรอยา่งยัง่ยืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยตัง้มัน่บนพืน้ฐานของความมีจริยธรรม
เป็นแนวทางปฏิบตัิ  

เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้มีการประมวลนโยบาย การดแูลรับผิดชอบ
การดแูลให้มีการปฏิบตัติาม  ตลอดจนหลกัการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นมาตรฐานสากล
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  บรรลวุตัถปุระสงค์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจของบริษัท และด ารงไว้ซ่ืงมาตรฐานทาง
จริยธรรมท่ีเหมาะสม 

บริษัท ได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ทกุคน จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัท่ีิก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจนีอ้ยา่งเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และเพ่ือการเตบิโต
อยา่งยัง่ยืนร่วมกนัตอ่ไป 
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นิยามและค าจ ากัดความ 
 
จรรยาบรรณธุรกิจ  หมายถึง  ข้อพงึปฏิบตั ิแนวทางปฏิบตัท่ีิดี ท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือ
บรรลเุปา้หมายธุรกิจ วิสยัทศัน์ และสะท้อนถึงคณุคา่และวฒันธรรมองค์กร 
 
บริษัท  หมายถึง บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 
 
บริษัทย่อย  หมายถึง บริษัทท่ีบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ (มหาชน) มีอ านาจควบคมุกิจการ โดยการถือหุ้นท่ี
มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
 
กรรมการ  หมายถึง  กรรมการบริษัทไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการขึน้ไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ของบริษัทไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

พนักงาน  หมายถึง ลกูจ้างตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ได้รับการว่าจ้างให้ท างานกบับริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย พนกังานประจ า  พนกังานทดลองงาน และพนกังานตาม
สญัญาจ้าง 

พนักงานประจ า หมายถึง พนกังานท่ีบริษัทได้ตกลงจ้างไว้เป็นการประจ า และให้ได้รับคา่จ้างเป็นราย
เดือนหรือรายวนั 

พนักงานทดลองงาน หมายถึง พนกังานท่ีบริษัทตกลงรับเข้าท างานเพ่ือทดลองปฏิบตังิาน โดยมี
ระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา 119 วนั นบัตัง้แตว่นัเร่ิมเข้าท างาน และเม่ือครบก าหนดทดลองงาน หาก
ผลงานเป็นท่ีนา่พอใจ พนกังานผู้นัน้จะได้รับการพิจารณาบรรจเุป็นพนกังานประจ า  แตถ้่ามีผลงานไม่
เป็นท่ีนา่พอใจในระหว่างระยะเวลาทดลองงาน บริษัทมีสิทธิท่ีจะเลิกจ้างได้และไมจ่า่ยคา่ชดเชยแตอ่ยา่ง
ใด โดยบริษัทจะมีการบอกกลา่วลว่งหน้าตามท่ีกฎหมายก าหนด 

พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง  พนกังานท่ีบริษัทตกลงว่าจ้างเป็นหนงัสือให้ปฏิบตังิานกบับริษัท โดยมี
ก าหนดระยะเวลาการจ้างท่ีแนน่อน 
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บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย 

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็น การเสนอ การให้สญัญา การมอบให้การ

ยอมรับ หรือการเรียกร้อง แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อนัสง่ผลตอ่การตดัสินอยา่งใดอยา่งหนึง่ในลกัษณะจงูใจ

ให้กระท าการ หรือไมก่ระท าการหรือประวิงการกระท า อนัไมช่อบด้วยกฎหมายหรือขดัตอ่หน้าท่ี

รับผิดชอบ 

คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจหรือหน้าท่ีโดยทจุริตเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบคุคล

อ่ืนด้วยการน าเสนอ (offering) การให้ค ามัน่สญัญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง 

(demanding) การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) หรือการกระท าท่ีมีพฤตกิรรมส่อไป

ในทางคอร์รัปชัน่ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กร

ระหวา่งประเทศ ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 

พ.ศ. 2542 
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วิสัยทัศน์ 

 

วิสยัทศัน์ ของ บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) คือ 

 

“ลงทนุเพ่ืออนาคตส าหรับคนรุ่นตอ่ไป” 

 

โดยค าว่า “รุ่นตอ่ไป” เราหมายถึง บคุคลท่ีเรารัก และห่วงใยท่ีสดุในชีวิตของเรา 

ไทรทนัพร้อมดแูล และมุง่มัน่น าพาผู้ มีสว่นได้เสียของเราสู่ความรุ่งเรืองอยา่งยัง่ยืน 
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พันธกิจ 

 

พนัธกิจของ บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) คือ 

 

“การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ / ยัง่ยืน / เช่ือถือได้” 

 

บริษัทมุง่เน้นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ยัง่ยืน และเช่ือถือได้ ซึง่เป็นเสาหลกั 3 ประการ 

และยงัเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับการเติบโตพฒันาของบริษัทตอ่ไป 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่วา่ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ประกอบไปด้วยการมี
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี  มีระบบบริหารจดัการ
ท่ีดี มีกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอ านาจเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
การเคารพในสิทธิ และความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย  
ล้วนเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กร เสริมสร้างความมัน่คง และ
ผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทจงึได้
จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการและน านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง
ปฏิบตัภิายในองค์กร เพ่ือชว่ยให้หนว่ยงานภายในสามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
ทัง้นี ้ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัการด าเนิน
ธุรกิจและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีการส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ได้รับทราบ  ตามรายละเอียดดงันี ้

1. มีการบริหารงานและด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   มีความซ่ือสตัย์สจุริต รอบคอบ 
และเป็นอิสระ และอยูภ่ายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

2. จดัให้มีระบบการควบคมุทางการเงิน การก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน การตรวจสอบภายใน การ
ควบคมุและการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  สง่เสริม ก ากบั ดแูลเพื่อให้มัน่ใจวา่ มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่ง
ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส 

4.  สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั 

5.  สง่เสริม ดแูลและปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีบริษัท มีกบัผู้ มีสว่นได้เสีย เช่น 
ลกูค้า พนกังาน คูค้่า ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุ เจ้าหนี ้และชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่สงัคม หรือภาครัฐ 
กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ได้แก่ คูแ่ขง่ และผู้สอบบญัชีอิสระ 

6.  ก าหนดให้มีการสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการ นโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางการบริหารการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และถือ
เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องถือปฏิบตัิ 
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จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบโดยถือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั และจะต้องอทุิศก าลงักายก าลงัใจให้แก่งานของ
บริษัท อย่างเต็มท่ี และสดุความสามารถ หลีกเล่ียงการท างานให้แก่บคุคลอ่ืนท่ีมี
ผลประโยชน์ตอบแทน อีกทัง้ จะต้องปฏิบตัิโดยประยกุต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์ ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทเพ่ือให้บริษัทเจริญก้าวหน้าทดัเทียมกบัองค์กรชัน้น า 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และเท่ียง
ธรรม หลีกเล่ียงการใช้อ านาจหน้าท่ีของตน หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนอาศยัอ านาจหน้าท่ีของ
ตน ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม แสวงหาประโยชน์สว่นตนเองหรือผู้ อ่ืน 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องมีทศันคติท่ีดีตอ่บริษัท รักษาช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของบริษัท ไมใ่ห้ร้ายหรือให้ข้อมลูขา่วสารอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่
ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษัท และหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นตอ่
บคุคลภายนอก ในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือนตอ่ช่ือเสียงและการด าเนินงานของบริษัท 

4.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องเอาใจใสอ่ยา่งจริงจงัตอ่กิจกรรมทัง้ปวงท่ีจะ
เสริมสร้างคณุภาพ และพฒันาบริษัทไปสูค่วามเป็นเลิศ 

 5.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องเสริมสร้างความสามคัคีภายในบริษัท 

6.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องไมน่ าเร่ืองสว่นตวัหรือข้อมลูของเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชาไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางท่ีเส่ือมเสีย 

7.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอของเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา และพิจารณาน าไปใช้ในทางท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทโดยปราศจากอคติ 

8.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายตา่งๆ ของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด 

9.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องงดเว้นการให้ของขวญัหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดแก่ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ใต้บงัคบับญัชา หรืองดเว้นการรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ใต้บงัคบับญัชา 
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10.  ผู้บริหารจะต้องให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานของตนให้แก่
 ผู้ใต้บงัคบับญัชา รวมทัง้ให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

11.  ผู้บริหารจะต้องพงึใช้หลกัคณุธรรมในการบริหารงานบคุคล เชน่ การรับบคุคลเข้าท างาน
การประเมินผลงานและศกัยภาพ การให้รางวลักรณีตา่งๆ การลงโทษ เป็นต้น 

12.  ผู้บริหารจะต้องสง่เสริม และพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้มีความรู้ความสามารถ 
เพ่ือให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

  13.  ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน มีความยตุธิรรม  ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

14. ผู้บริหารจะต้องสง่เสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพสงูขึน้ มีการก ากบัดแูลการท างานขอ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด และคอยแนะน าให้มีการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา และ
เน้นย า้เร่ืองการใช้ทรัพยากรของบริษัท ท่ีมีอยู่ให้คุ้มคา่มากท่ีสดุ 

15.  ผู้บริหารจะต้องท าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการ
ท างานอยา่งทุม่เทให้แก่บริษัท และการยดึมัน่ในจรรยาบรรณ และจริยธรรม 

16.  พนกังานทกุคนจะต้องให้ความเคารพตอ่ผู้บงัคบับญัชา และจะต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของ
ผู้บงัคบับญัชาท่ีสัง่งานโดยชอบ  อีกทัง้จะต้องปฏิบตัิงานตามสายการบงัคบับญัชา 

17. พนกังานทกุคนจะต้องไมร่ายงานข้อมลูอนัเป็นเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไมส่จุริตตอ่
ผู้บงัคบับญัชา อีกทัง้จะต้องไมก่ลา่วร้ายผู้บริหาร และพนกังานอ่ืน  ๆโดยปราศจากมลูความจริง 

18.  พนกังานทกุคนจะต้องมีสมัมาคารวะ และมีความสภุาพตอ่ผู้บงัคบับญัชา และเพ่ือนพนกังาน
ทกุคน และไมป่ฏิบตังิานข้ามผู้บงัคบับญัชาของตนเว้นแตเ่ป็นเร่ืองเร่งดว่น ซึง่กรณีนีเ้ม่ือ
เกิดขึน้แล้วต้องรีบรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาของตนให้ทราบโดยเร็ว 

19.  พนกังานทกุคนจะต้องท างานโดยให้เกียรตซิึง่กนัและกนั โดยฟังความเห็นของผู้ อ่ืนตามควร
แก่กรณี ไมแ่อบอ้างเอาผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเอง พงึเคารพในสิทธิของ
พนกังานอ่ืนท่ีอยูใ่นองค์กรเดียวกนั 

20.  พนกังานทกุคนจะต้องรักษาและเสริมสร้างความรัก ความสามคัคีระหวา่งบคุคล ระหวา่งหมู่
คณะ และจะต้องท างานร่วมกนัเป็นทีม และช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
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การเคารพและปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องให้ความส าคญักบัการเคารพและปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ และมีหน้าท่ีปฏิบตัิตาม
ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศ และข้อบงัคบัของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง และไมใ่ช้ช่องว่างของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของบริษัท
หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ   ในการด าเนินงานของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผล
บงัคบัใช้กบัการด าเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบถึงบรรดา
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัการด าเนินงานของบริษัท และติดตามการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัการ
ด าเนินงานของบริษัท อยา่งสม ่าเสมอ 
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ทรัพย์สินทางปัญญา  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีชว่ยสง่เสริมการ
ด าเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ฉะนัน้ จงึเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดย
จะต้องไมก่ระท าการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจเข้าขา่ยเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอ่ืน 
และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย ค าสัง่และระเบียบปฏิบตัท่ีิ
บริษัทก าหนด ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยจะไมน่ าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทไมมี่ลิขสิทธ์ิมาตดิตัง้ในเคร่ืองคองพิวเตอร์ของบริษัท  หากไมแ่น่ใจวา่
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่นัน้มีลิขสิทธ์ิถกูต้องหรือไม ่ สามารถสอบถาม
ได้ท่ีแผนกสารสนเทศ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องช่วยกนัดแูลรักษา และปกปอ้งทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยบคุคลภายนอก 
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การต่อต้านการให้สินบน และคอรัปช่ัน 

บริษัท มีหลกัในการด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัตอ่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม  ภายใต้กรอบจรรยาบรรณท่ีมีการพฒันาให้เหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสงัคม และมีความมุง่มัน่ท่ีจะไมส่นบัสนนุและไมย่อมรับการให้สินบนและการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ ไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลมุทกุธุรกิจและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้ก าหนดขัน้ตอนปฏิบตัเิพ่ือ
ปอ้งกนัการให้สินบนและการคอรัปชัน่และจะสอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัอิยา่งสม ่าเสมอ และทบทวนให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาช่ือเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ทกุคนต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทตระหนกัดีวา่การให้สินบนและการคอรัปชัน่นัน้ ถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย ซึง่บริษัทไมส่ามารถ
ยอมรับให้เกิดขึน้ได้อยา่งสิน้เชิง (zero tolerance) และถือเป็นภยัร้ายแรงท่ีท าลายการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็น
ธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศบริษัท 

 

หลักปฏิบัตใินการต่อต้านการให้สินบนและคอรัปช่ัน 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการให้สินบน
และคอรัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุประเภทธุรกิจและทกุ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

แนวทางปฏิบัตเิพื่อต่อต้านการให้สินบนและคอรัปช่ัน 

1. บคุลากรของบริษัทต้องปฏิบตัติามนโยบายนีโ้ดยไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองการรับหรือให้
สินบนและการคอรัปชัน่ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บคุลากรของบริษัทจะต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือให้สินบนหรือยอมรับคอรัปชัน่ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของบริษัท หรือประโยชน์ของผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัท 
หรือประโยชน์ของผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัตน ไมว่า่จะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องในลกัษณะอ่ืนใด 
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3. บคุลากรของบริษัท จะต้องไมเ่สนอวา่จะให้ สญัญาวา่จะให้ มอบให้ สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ เพ่ือจงูใจให้กระท าการ ไมก่ระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบด้วยหน้าท่ีหรือ
กฎหมาย 

4. เม่ือผู้ใดพบเห็นการกระท าท่ีเข้าขา่ยเป็นการรับหรือให้สินบน และคอรัปชัน่ จะต้องแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือแจ้งผา่นช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
(Whistle Blowing) ทนัที ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา 
หรือคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสได้ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

5. บริษัทค านงึถึงความเป็นธรรมและปกปอ้ง ไมล่ดต าแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่
พนกังานท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบนและคอรัปชัน่ แม้วา่การกระท านัน้จะท าให้บริษัท
สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

6. แนวทางปฏิบตันีิใ้ห้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหา
หรือการคดัเลือกบคุลากร การเล่ือนต าแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการให้
ผลตอบแทน 

7. ส าหรับความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้จดัจ้าง ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการ
ด าเนินธุรกิจและการจดัซือ้จดัจ้างทกุชนิด การด าเนินธุรกิจ และการตดิตอ่งานของบริษัท 
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซ่ือสตัย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การ
ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

8. ให้แจ้งแก่บคุคลท่ีสามท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ ได้ทราบและขอความร่วมมือในการมีสว่นร่วม
สนบัสนนุการตอ่ต้านการให้สินบนและคอรัปชัน่ และประชาสมัพนัธ์นโยบายนีโ้ดยผ่านชอ่ง
ทางการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกบริษัท 

9. การด าเนินงานใดๆ ตามนโยบายนีใ้ห้ใช้แนวปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในคูมื่อ ค าสัง่หรือ
ประกาศบริษัทตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีบริษัทเห็นสมควรก าหนดขึน้เพ่ือให้ปฏิบตัิ
เป็นไปตามนโยบายนี ้
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ลักษณะและมาตรการของบริษัทเก่ียวกับกรณีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเป็นการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและการคอรัปช่ัน 

ลกัษณะการกระท าตอ่ไปนีเ้ป็นการกระท าท่ีมีความเส่ียงสงูตอ่การให้สินบนกบั
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและการคอรัปชัน่ ซึง่ต้องใช้ความระมดัระวงัและปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

• ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

คา่อ านวยความสะดวก หมายถึง คา่ใช้จา่ยจ านวนเล็กน้อยท่ีจา่ยให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึง่ผู้ให้ไมไ่ด้มีเจตนาเพ่ือจงูใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ ไมก่ระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบด้วยหน้าท่ี แตเ่ป็นเพียงการให้เพ่ือมัน่ใจวา่เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะ
ด าเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้การด าเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการ
นัน้ไมต้่องอาศยัดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเป็นการกระท าอนัชอบด้วยหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นัน้รวมทัง้เป็นสิทธิท่ีพงึจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้วเชน่ การขอใบอนญุาต การ
ขอหนงัสือรับรอง และการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น 

บริษัทไมมี่นโยบายให้จา่ยคา่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐไมว่า่กรณีใดๆ อยา่ง
เดด็ขาดอยา่งไรก็ตาม กระบวนการเร่งดว่นพิเศษท่ีถกูต้องตามกฎหมาย เป็นสิ่งท่ียอมรับได้
ตราบเทา่ท่ีกระบวนการดงักลา่วเปิดให้บริการกบัทกุๆคน หรือท าได้ตามขอบเขตของกฎหมาย
ในบางประเทศเทา่นัน้ 

• ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts) 

คา่รับรองและของขวญั เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกิจกรรมของนิติบคุคลเพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสงัคม ซึง่อาจอยูใ่น
หลากหลายรูปแบบไมว่า่จะเป็นเงิน สินค้า บริการ บตัรก านลั เป็นต้น สว่นคา่รับรอง อาจรวมถึง
คา่ท่ีพกั คา่โดยสาร ส าหรับเย่ียมชมสถานท่ีประกอบการ หรือการศกึษาดงูาน คา่อาหารและ
เคร่ืองด่ืม เป็นต้น 
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บริษัทไมมี่เจตนาให้จา่ยคา่รับรองและคา่ของขวญั เพ่ือจงูใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
อนัมิชอบด้วยหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ดงันัน้ มลูคา่หรือราคาของคา่รับรองและของขวญั
จะต้องสะท้อนความสมเหตสุมผลและคา่ใช้จา่ยเท่าท่ีจ าเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม หรือมารยาททางสงัคมโดยปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
จรรยาบรรณ ระเบียบ หรือค าสัง่ รวมถึงมาตรการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามท่ี
ก าหนดไว้ในคูมื่อการ  ปฏิบตังิาน ทัง้นี ้การใช้จา่ยคา่รับรองและของขวญัจะต้องได้รับอนมุตัิ
และเป็นไปตามระเบียบบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีการบนัทึกคา่ใช้จา่ยตามจริงและมีใบเสร็จรับรอง 

• การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง 

การบริจาคเพ่ือการกศุลถือเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กรของบริษัทท่ีแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม แตก่ารบริจาคเพ่ือการกศุลอาจเป็นชอ่งทางให้เกิดการให้สินบนได้ 
ดงันัน้ การบริจาคเพ่ือการกศุลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัแิละเป็นไปตามระเบียบบริษัทท่ี
เก่ียวข้องโดยมีวตัถปุระสงค์ในการบริจาคท่ีชดัเจนและจะต้องไมมี่การบริจาคใดท่ีกระท าขึน้เพ่ือ
ปกปิดการให้สินบน สว่นการบริจาคเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการของพรรคการเมืองอาจเป็นการ
จงูใจผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองให้กระท าการอนัมิชอบด้วยหน้าท่ี ซึง่ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองถือเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

บริษัทไมมี่นโยบายให้น าเงินทนุหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรม
ทางการเมืองแก่ผู้ลงสมคัร ยกเว้นในกิจกรรมเพ่ือการสง่เสริมประชาธิปไตย ซึง่ต้องไมข่ดักบั
กฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายก่อนด าเนินการ 

• การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 

การชว่ยเหลือทางการเมือง หมายถึง การชว่ยเหลือไมว่า่จะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบ
อ่ืน เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ซึง่รวมถึงการให้กู้ เงินหรือการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน 
เชน่ การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัรเข้า
ชมงานท่ีจดัเพ่ือระดมทนุหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง 
เป็นต้นทัง้นี ้การเปิดโอกาสให้พนกังานลาหยดุโดยไมรั่บคา่จ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตวัแทน
บริษัท เพ่ือร่วมด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงค์ทางการเมือง ก็ถือรวมอยูใ่นความหมายของการ
ชว่ยเหลือทางการเมืองเชน่กนั 
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บริษัทห้ามการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งเด็ดขาด และ
การติดตอ่งานกบัภาครัฐจะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสตัย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องสว่นการเข้าไปมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองไม่วา่ในรูป
เงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทเป็นสิ่งท่ีพงึหลีกเล่ียง ยกเว้นในกิจกรรมเพื่อการสง่เสริม
ประชาธิปไตย ซึง่ต้องไมข่ดักบักฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายก่อนด าเนินการ 

• เงนิสนับสนุน 

บริษัทมีนโยบายการให้เงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมัน่ใจว่าการให้เงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน โดยต้องระบุ
ช่ือผู้ รับ วตัถปุระสงค์ของการสนบัสนนุ และต้องสอดคล้องกบัจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือค าสัง่
ของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชี 

การเบกิคา่ใช้จ่ายในกิจกรรมตา่งๆ นัน้ จะต้องเบกิจา่ยตามจริง มีหลกัฐานท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้มีการบนัทกึตามล าดบัเวลาท่ีถกูต้อง และหากมีคา่ใช้จ่ายใดท่ีต้องได้รับการอนมุตั ิ
จะต้องผา่นกระบวนการตามท่ีบริษัทก าหนด และถกูต้องตามระเบียบบริษัท 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากธุรกรรมตา่งๆ ต้องมีการบนัทึกบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน สามารถ
ตรวจสอบได้และจะต้องมีการสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบบริษัทและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บริษัทไมอ่นญุาตให้มีการบนัทกึข้อมลูท่ีเป็นเท็จ ผิดหลกัการ ไมส่มบรูณ์ หรือตกแตง่บญัชี 
รวมทัง้ไมมี่การบนัทึกรายการนอกบญัชี (off-the-book record) เพราะคา่ใช้จา่ยท่ีถกูบนัทกึนอก
บญัชีมกัจะถกูใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีผิดกฎหมาย ซึง่รวมถึงการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of Interest) 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
การขดัแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท ไมว่า่จะเกิดจากการติดตอ่กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการค้าของ
บริษัท  เช่น คูค้่า คูแ่ข่งขนั หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท  หรือการ
ท างานอ่ืนนอกจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าท่ี  อีกทัง้ ผู้บริหาร 
และพนกังานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทท่ีอาจส่งผลให้ผู้บริหาร และ
พนกังานกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีไม่ควรกระท า หรือไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีควร
ท าตามหน้าท่ีของตนหรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีผู้บริหาร หรือพนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็นพนกังาน หรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้า
ไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานการถือครองหุ้ น
ดงักลา่วให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบ 
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การปฏิบัต ิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น    
บริษัทมุง่มัน่ในการสร้างความเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยืน สร้างมลูคา่เพิ่มและให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ือง  โดยมีหลกัปฏิบตัิ ดงันี ้
1. ด าเนินกิจการด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
2. บริหารกิจการให้มีเสถียรภาพมัน่คง ก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในระยะยาว 
3. เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมลูของบริษัทอยา่งถกูต้อง 

ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
4. ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนั 
5. ให้ความส าคญัตอ่ข้อเสนอแนะท่ีดีของผู้ ถือหุ้น น าไปปฏิบตัใิห้เกิดผลดีตอ่การ

ด าเนินงาน 
 

การปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

บริษัทมุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า และรักษาสมัพนัธภาพท่ีดี
โดยก าหนดหลกัปฏิบตั ิดงันี ้
1. ผลิตสินค้าและบริการท่ีดีมีคณุภาพ โดยมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง ให้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสินค้าและบริการอยา่งถกูต้องและไมบ่ดิเบือน
ข้อเท็จจริง 

2. รักษาความลบัและข้อมลูของลกูค้าอยา่งเคร่งครัด จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาตจากลกูค้า เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

3. ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความสภุาพ และประพฤติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของลกูค้า 
4. ไมรั่บทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ท่ีให้โดยสิเน่หาจากลกูค้า 
5. หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัลกูค้า 
6. ด าเนินการเก่ียวกบัข้อร้องเรียน ค าแนะน าจากลกูค้าและตดิตามผลในประเดน็ตา่งๆท่ี

ได้รับแจ้งจากลกูค้า 
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การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

บริษัทยึดหลกัการด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่น ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของ
บริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ   ค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์
ร่วมกนักบัคูค้่า มีการคดัเลือกคูค้่าอย่างยตุิธรรม  ทัง้นี ้บริษัทถือว่าคูค้่าเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ร่วมสร้าง Value Chain ให้กบัธุรกิจ 

บริษัทค านงึถึงความเสมอภาค ความซ่ือสตัย์ และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่า 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อตกลงท่ีก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด บนพืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมของทัง้สองฝ่าย 
2.  ไมเ่รียกรับผลประโยชน์ ท่ีไมส่จุริตกบัคูค้่า 
3  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคูค้่าบนพืน้ฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจกนั 

 
การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
 บริษัทยึดหลกัการค้าสากลภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตักิารแขง่ขนั
ทางการค้าภายใต้กรอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม  ไมแ่สวงหาข้อมลูความลบัของคูแ่ขง่ด้วย
วิธีการไมส่จุริตหรือขดัตอ่กฎหมายและ ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ด้วยการกล่าวร้าย หรือการ
กระท าใดๆท่ีไมเ่ป็นธรรมและปราศจากความจริง 

 
การปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้

บริษัทยึดถือแนวทางการปฏิบตัท่ีิดีและเป็นธรรม  ยึดมัน่ในสญัญา และถือปฏิบตัติาม
เง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีเ้ป็นส าคญัในการช าระคืน เงินต้น ดอกเบีย้ และการดแูลหลกัประกนัตา่งๆ 
กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็น
การลว่งหน้า เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                หน้า 23 จาก 36 

 

จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 
การปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

บริษัทตระหนกัวา่พนกังานทกุคนมีความส าคญัและมีคณุคา่ ท่ีจะชว่ยน าพาให้บริษัท
เตบิโตได้อยา่งยัง่ยืน  จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่พนกังาน ดงันี  ้
1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายแรงงานและ
สวสัดภิาพของพนกังานอย่างเคร่งครัด 
2. ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยไมเ่ลือกปฏิบตัเิน่ืองจากความแตกตา่งในเร่ือง

สญัชาต ิเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุหรือความชอบพอส่วนตวั 
3. ปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุระดบับนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์  ไมล่ะเมิดสิทธิ

เสรีภาพสว่นบคุคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
4. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและ

ผลการปฏิบตังิานของพนกังาน 
5. การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องอยู่บนพืน้ฐานของความถกูต้องและเป็นธรรม 
6. จดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต สขุภาพอนามยัและ

ทรัพย์สินของพนกังาน 
7. รับฟังความคดิเห็นจากพนกังานทกุระดบั น าไปพิจารณาใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

บริษัท 
8. ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของพนกังาน เพ่ือให้มี

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
  

การปฏิบัตต่ิอชุมชน สังคม  
บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทไทย ประกอบกิจการในประเทศไทยจงึถือเป็นสว่นหนึง่ของ

สงัคมไทย  ย่อมมีจิตส านกึและตระหนกัรับรู้การมีสว่นรับผิดชอบชว่ยเหลือสงัคม สนบัสนนุ
กิจกรรมในท้องถ่ินท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจอยู ่รวมทัง้ต้องมีส่วนชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตของ
ชมุชนและสงัคมพืน้ท่ีโดยรอบหนว่ยงานก่อสร้างและโรงงาน  โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 
1. ค านงึถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม  ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกของการ

ก่อสร้างโครงการ  การเลือกใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีเพ่ือสง่เสริมการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการก าจดัของเสีย 
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2. ตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม อนัเน่ืองมาจากการ
ด าเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมือตอ่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. ไมส่นบัสนนุบคุคล หรือองค์กรใดๆ ท่ีกระท าผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและความ
มัน่คงของประเทศ 

4. ไมก่ระท าการใดๆท่ี จะมีผลเสียหายตอ่สงัคม ชมุชน และประเทศชาติ 
5. สร้างและปลกูฝังจิตส านกึ ให้พนกังานทกุระดบัมีความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม

สว่นรวม 
6. แบง่ปันผลก าไรสว่นหนึง่เพ่ือตอบแทนชมุชนและสงัคม รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมอนั

เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม 
 

หลักการใช้ข้อมูลภายใน ( Inside Information)  และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนต้องรักษาข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยสูส่าธารณะไว้เป็นความลบั และต้องไมน่ าข้อมลูขา่วสารดงักลา่วไปใช้แสวงหาก าไรหรือ
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ  หรือท าให้บริษัทเสียประโยชน์ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม     

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั รับทราบว่าข้อมูลภายใน หรือข่าวสารอนัมี
สาระส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงการประกอบการท่ีส าคญั และยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็น
ข้อมูลภายในและถือเป็นข้อมูลลบัของบริษัท ซึ่งหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้ นของบริษัทท่ีมีการซื อ้ขายในตลาดหลักทรัพย์  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัท จึงต้องรักษาข้อมลูภายในไว้เป็นความลับ 
ระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษัทร่ัวไหลหรือตกไปถึงผู้ ไม่เก่ียวข้อง 
อนัเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย พึงหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีเป็น
ความลบัของบริษัท อยา่งเดด็ขาด  เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาเทา่นัน้ 

บริษัทจะดูแลรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทได้รับมา และใช้ความ
ระมดัระวงัอย่างสูงสุดในการจดัการกับข้อมูลดงักล่าวเพ่ือรักษาความเป็นส่วนตวัของเจ้าของ
ข้อมูล โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือจุดประสงค์ในทางธุรกิจตามท่ีบริษัทได้แจ้งแก่
เจ้าของข้อมลูในขณะท่ีรวบรวมข้อมลูเทา่นัน้ 
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สภาพแวดล้อมในการท างาน 

กรรมการ และผู้บริหารทกุระดบั มีหน้าท่ีสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความสะอาด ถกู
สขุอนามยั และมีความปลอดภยั อีกทัง้ กรรมการ และผู้บริหารต้องมีคณุธรรมในการปกครอง
ผู้ใต้บงัคบับญัชา  พงึให้ค าแนะน า และวา่กลา่วตกัเตือนเม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชากระท าผิดโดยยดึหลกั
เมตตาธรรม   พร้อมทัง้สร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานให้มีความอบอุน่และเป็นมิตร 

ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศแหง่ความสามคัคี และ
ความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัในหมูพ่นกังาน 

บริษัทจะสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการท างานบนพืน้ฐานของความ 
เทา่เทียมกนั โดยไมค่ านึงถึงความแตกตา่งทางด้านเชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม อาย ุเพศ 
ระดบัการศกึษา ความรู้ และความสามารถ 

บริษัทจะรับฟัง และติดตามความคดิเห็นของพนกังานท่ีมีตอ่องค์กรในด้านตา่งๆ อย่าง
ตอ่เน่ือง โดยจดัให้มีการส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของพนกังานเป็นประจ าทกุปี เพ่ือให้
ทราบความคดิเห็นของพนกังานท่ีมีตอ่บริษัท และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ผลเพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงและพฒันาองค์กร 
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สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง 

บริษัท ยึดถือหลักปฏิบัติด้านความเป็นกลางทางการเมือง ดังนัน้ จึงมีนโยบาย
บริหารงานตามกฎหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองอยา่งเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนสามารถให้ความสนบัสนุนเป็นการ
ส่วนตัวต่อพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ สมัครชิงต าแหน่งทางการเมืองได้ตามความ
ประสงค์ของตน ตราบเท่าท่ีการสนับสนุนดังกล่าวไม่เก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการ
ด าเนินงานของบริษัท หรือเก่ียวข้องกบัเงินทนุ หรือแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ ของบริษัท  ทัง้นี ้ห้ามมิ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานคนหนึง่คนใดด าเนินการอยา่งหนึง่อย่างใด ไมว่า่โดยตรงหรือ
โดยอ้อม ในลักษณะท่ีเป็นการชักจูงหรือผลักดันในรูปแบบใดๆ ต่อกรรมการ ผู้ บริหาร หรือ
พนักงานคนอ่ืนๆ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือ
ด าเนินกิจกรรมสนบัสนนุพรรคการเมือง นกัการเมืองหรือผู้สมคัรชิงต าแหนง่ทางการเมือง 
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การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัท  สนบัสนนุและเคารพหลกัการด้านสิทธิมนษุยชนทัง้ในระดบัประเทศ และระดบั
สากล   ปราศจากการเลือกปฏิบตัจิากความแตกตา่งด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ ความพิการ 
ฯลฯ   และหมัน่ตรวจตราดแูลมิให้การด าเนินงานของบริษัท เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่ง
ละเมิดสิทธิมนษุยชน ด้วยการ ยอมรับและยดึถือหลกัปฏิบตัท่ีิเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมโลก  เชน่ หลกั
สิทธิมนษุยชนขององค์การสหประชาชาต ิเป็นต้น 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท สนบัสนนุ และให้ความส าคญักบัการ
ปกปอ้งสิทธิมนษุยชน และยึดถือปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชน และหลกัการตอ่ต้านการใช้
แรงงานเดก็และการบงัคบัใช้แรงงานท่ีไมส่มคัรใจ หรือแรงงานผิดกฎหมาย 
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัท มีความหว่งใยตอ่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนัและตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม จงึให้ความส าคญักบัการพฒันาองค์กรในฐานะเป็นผู้ให้บริการ
วิศวกรรมก่อสร้างรายหนึง่ในการวางระบบสาธารณปูโภคของประเทศ  ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างทางด้านการคมนาคม การจดัการขยะมลูฝอย และระดบั
เสียง   

 บริษัท ยึดมัน่ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  และได้มีการจดัการวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง
ไมใ่ห้สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนใกล้เคียง บริษัทมีนโยบายการด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัภาครัฐ รวมทัง้ก าหนดให้มีการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและ
ชมุชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเหตนีุ ้ การด าเนินงานของบริษัทจงึมีแนวปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลใช้บงัคบั และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทกุคนท่ีจะต้องปฏิบตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีผลบงัคบัใช้ดงักล่าว เพ่ือการนี ้ บริษัท จะสง่เสริมให้
พนกังานทกุคนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และตระหนกัถึงความส าคญั
ของสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจงูใจให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาของ
บริษัทด้านสิ่งแวดล้อม 
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การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทจะจดัให้มีระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจ
ได้วา่ บริษัท ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดภายใต้การ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จะจดัให้มีผู้ รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน (ไมว่า่จะเป็นหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท หรือการวา่จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือเข้ามาปฏิบตังิานด้านการ
ตรวจสอบภายใน) ท่ีเหมาะสม เพียงพอ  มีความรู้ความสามารถด้านการควบคมุภายใน และ
การตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบตังิาน โดยจะต้องจดัให้มีการด าเนินกิจกรรม
ด้านการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลมุในทกุระดบัการด าเนินงานของบริษัทเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
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การบริหารความเส่ียง 

บริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่
การบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท จงึได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือท า
หน้าท่ี ก าหนดกระบวนการ นโยบาย  กลยทุธ์ และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยและท าหน้าท่ีก ากบัดแูลให้การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการความ
เส่ียงเป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ ในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตังิานด้านการ
บริหารความเส่ียงในทกุระดบัการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยน าระบบ
การบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ  การวางแผนกลยทุธ์ การวางแผนงาน และ
การด าเนินงานของบริษัท 
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รายงานทางบัญชี และการเงนิ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มุ่งมัน่สร้างมลูคา่เพิ่มและความ
มัน่คงให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน และค านงึถึงประโยชน์ของบรรดาผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมดของ
บริษัท  จงึก าหนดให้ฝ่ายจดัการของบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบจดัท ารายงานทางบญัชีและ
การเงิน  ท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน นา่เช่ือถือ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และถกูจดัท าตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ   ย่ืนรายงานทางบญัชีได้ตรงตามเวลาทัง้รายปีและรายไตรมาส   
รวมทัง้จดัให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในกิจการของ
บริษัท 

กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตในการจัดท ารายงานทางบัญชีและการเงิน และจะต้องไม่ปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัของรายงานทางบญัชีและการเงินจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
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การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องหลีกเล่ียงการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์
ของตนโดยเฉพาะในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
หลักทรัพย์ของบริษัท เพ่ือป้องกันการซือ้หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และเพ่ือ
หลีกเล่ียงข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบคุคลภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องละเว้นการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในชว่งเวลาก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมลูส าคญั
อ่ืนๆ ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนควรรอคอยอย่างน้อย 48 
ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว จึงจะท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทตามปกต ิเพ่ือเป็นการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท 
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การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  

กรรมการ ผู้บริหารและ พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัทมิให้เกิดความเสียหาย สญูหาย และใช้ทรัพย์สินของบริษัทอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งเตม็ท่ี อีกทัง้ ไมน่ าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองและผู้ อ่ืน 

ทรัพย์สินดงักลา่ว  หมายถงึ  ทรัพย์สินทัง้ท่ีมีตวัตน และไมมี่ตวัตน เชน่ สงัหาริมทรัพย์ 
อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมลูท่ี
เป็นความลบัท่ีไมไ่ด้เปิดเผยสาธารณชน ได้แก่ กลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน แผนธุรกิจ  ประมาณการทาง
การเงิน  ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 

กรรมการ ผู้บริหารและ พนกังานทกุคน พงึหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูท่ีเป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด 
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การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ 
และปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอยา่งเคร่งครัด  

ผู้บงัคบับญัชาทกุคนทกุระดบัมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลและติดตามให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทก าหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ เช่นให้รางวลัแก่ผู้ ท่ีปฏิบตัิดี และลงโทษทาง
วินยัตอ่ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณของ  เพ่ือให้การยดึถือปฏิบตัอิยา่งจริงจงัและเคร่งครัด 

จรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุคนจะต้องยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบตัิให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฉบบันี ้ถือวา่มีความผิดทางวินยั ซึง่จะถกูลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานคนหนึง่คนใดมีข้อสงสยั หรือประสบปัญหาในการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ หรือกรณีท่ี จรรยาบรรณธุรกิจมิได้ก าหนดเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไว้โดย
เฉพาะเจาะจง  ก่อนท่ีจะตดัสินใจด าเนินการอยา่งหนึง่อยา่งใด  ขอให้พนกังานไตร่ตรองและ
พิจารณาในประเดน็ท่ีมีข้อสงสยัวา่เร่ืองดงักลา่วนัน้ 

• เป็นเร่ืองท่ีขดัตอ่กฎหมายหรือไม่ 
• เป็นเร่ืองท่ีขดัตอ่นโยบาย คา่นิยม และวฒันธรรมของบริษัทหรือไม ่ 
• เป็นเร่ืองท่ีสงัคมยอมรับและสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมได้หรือไม ่ 
• เป็นเร่ืองท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทหรือไม ่ 
• เป็นเร่ืองท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทหรือไม ่

หากพิจารณาแล้วเห็นวา่เร่ืองดงักลา่วจะมีผลกระทบตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ให้รีบ
ด าเนินการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนตามชอ่งทางท่ีบริษัทจดัไว้ตอ่ไป 
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การแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัท  คาดหวงัให้กรรมการ ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กรดแูลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนกังานภายใต้สายการบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิข้อก าหนดของบริษัท หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งจริงจงั   และได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในการ
พิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทกุข์ หรือร้องเรียนการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการละ
เว้นการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
เพ่ือให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้จดัให้

มีชอ่งทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนท่ีแสดงว่าผู้ มีสว่นได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ี
จะได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทท่ี
เก่ียวกบัการกระท าท่ีสอ่ถึงการทจุริตและคอร์รัปชัน่  ผู้ ร้องเรียนสามารถสง่รายละเอียดหลกัฐาน 

 
โดยส่งทาง  email ถึง กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรง โดยสามารถ

ตรวจสอบอีเมล์ดังกล่าวได้ใน website ของบริษัท 
 

กรรมการตรวจสอบจะด าเนินการส่งข้อร้องเรียนท่ีได้รับให้กับฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ด าเนินการตรวจสอบข้อมลู และน าเสนอให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาเพ่ือด าเนินการจดัการกบัข้อ
ร้องเรียนดงักลา่วอยา่งรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 
 

           มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
             ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสจุริตใจ จะได้รับการคุ้มครองท่ีเหมาะสมจากบริษัท โดยบริษัทจะเก็บ
ข้อมลู และตวัตนของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลบั หากกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเฉพาะข้อมลูท่ีจ าเป็นเท่านัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้แจ้งเบาะแส 
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จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

          
 
           การแจ้งเบาะแสอันเป็นเทจ็ 

 
           ผู้แจ้งเบาะแสยอ่มตระหนกัและเข้าใจเป็นอยา่งดีวา่การแจ้งเบาะแสจะต้องกระท าโดยสจุริต ไม่
มีเจตนากลัน่แกล้งบริษัทหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สจุริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแสได้ให้
ข้อมลูอนัเป็นเท็จ บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินยัตามระเบียบข้อบงัคบัพนกังานของบริษัท หรือ
ด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัผู้แจ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณีตอ่ไป 
 
         บริษัทให้ค ามัน่วา่บรรดาข้อมลูท่ีได้รับผา่นชอ่งทางการร้องเรียนจะถือเป็นข้อมลูความลบั ซึง่
จะท าการเก็บรักษาข้อมลูดงักล่าวอย่างดีท่ีสดุ และผู้ ร้องเรียนจะได้รับการปกปอ้งและคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้  ไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้งในระหวา่งการสอบสวนและ
ภายหลงัการสอบสวน         
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