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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ในการบริ หารจัดการองค์กร ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจ ด้ วยความโปร่ งใส มีคุณธรรมมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัท สังคมและชุมชน
บริษัท ได้ ดาเนินการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจ (CodeofConduct) ฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ มีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ โดยได้ รวบรวม วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และคูม่ ือ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมารวมไว้ ในฉบับเดียวกัน รวมทังเพิ
้ ่มเติมเนื ้อหา
และแนวทางปฏิบตั ิบางส่วนให้ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนมีกรอบการปฏิบตั งิ านที่มีมาตรฐานร่วมกัน
ทังนี
้ ้ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ถือเป็ นสิ่งสาคัญ เป็ นสัญลักษณ์ที่
แสดงออกถึงแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล ซึง่ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) ฉบับนี ้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกคนเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และจะเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้ าใจ
บทบาท และหน้ าที่ของตนเอง อีกทัง้ ยังสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้
ท้ ายนี เพื
้ ่อเป็ นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) และยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั เิ พื่อธารงไว้ ซงึ่ การกากับดูแลกิจการที่ดี จึงถือเป็ นหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับที่จะต้ องศึกษา ทาความเข้ าใจและปฏิบตั ติ าม
หลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี ้โดยเคร่งครัด เพื่อให้ การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และได้ รับความเชื่อมัน่ จากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
สาธารณชนทัว่ ไป

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
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วัตถุประสงค์
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจในฐานะผู้ลงทุนในโครงการก่อสร้ าง
ขนาดใหญ่ ให้ บริการวิศวกรรมก่อสร้ าง และธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับงานวิศวกรรม มีความมุง่ มัน่
ที่จะเป็ นองค์กรชันน
้ า สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียต่อการดาเนิน
ธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรอย่างยัง่ ยืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยตังมั
้ น่ บนพื ้นฐานของความมีจริยธรรม
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นชอบให้ มีการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ มีการประมวลนโยบาย การดูแลรับผิดชอบ
การดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ าม ตลอดจนหลักการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่เป็ นมาตรฐานสากล
เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริษัท และดารงไว้ ซื่งมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่เหมาะสม
บริ ษัท ได้ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
ทุกคน จะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อปฏิบตั ทิ ี่กาหนดไว้ ใน
จรรยาบรรณธุรกิจนี ้อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และเพื่อการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนร่วมกันต่อไป
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นิยามและคาจากัดความ
จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง ข้ อพึงปฏิบตั ิ แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดี ที่เป็ นมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายธุรกิจ วิสยั ทัศน์ และสะท้ อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร
บริษัท หมายถึง บริษัท ไทรทัน โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
บริษัทย่ อย หมายถึง บริ ษัทที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ ้ง (มหาชน) มีอานาจควบคุมกิจการ โดยการถือหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงในบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
กรรมการ หมายถึง กรรมการบริ ษัทไทรทัน โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้จดั การขึ ้นไป รวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ของบริษัทไทรทัน โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
พนักงาน หมายถึง ลูกจ้ างตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ ได้ รับการว่าจ้ างให้ ทางานกับบริ ษัท ไทรทัน โฮลดิ ้ง
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย พนักงานประจา พนักงานทดลองงาน และพนักงานตาม
สัญญาจ้ าง
พนักงานประจา หมายถึง พนักงานที่บริ ษัทได้ ตกลงจ้ างไว้ เป็ นการประจา และให้ ได้ รับค่าจ้ างเป็ นราย
เดือนหรื อรายวัน
พนักงานทดลองงาน หมายถึง พนักงานที่บริษัทตกลงรับเข้ าทางานเพื่อทดลองปฏิบตั งิ าน โดยมี
ระยะเวลาทดลองงานเป็ นเวลา 119 วัน นับตังแต่
้ วนั เริ่มเข้ าทางาน และเมื่อครบกาหนดทดลองงาน หาก
ผลงานเป็ นที่นา่ พอใจ พนักงานผู้นนจะได้
ั้
รับการพิจารณาบรรจุเป็ นพนักงานประจา แต่ถ้ามีผลงานไม่
เป็ นที่นา่ พอใจในระหว่างระยะเวลาทดลองงาน บริ ษัทมีสิทธิที่จะเลิกจ้ างได้ และไม่จา่ ยค่าชดเชยแต่อย่าง
ใด โดยบริษัทจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้ าตามที่กฎหมายกาหนด
พนักงานสัญญาจ้ าง หมายถึง พนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้ างเป็ นหนังสือให้ ปฏิบตั งิ านกับบริษัท โดยมี
กาหนดระยะเวลาการจ้ างที่แน่นอน
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บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย
สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ที่เป็ น การเสนอ การให้ สญ
ั ญา การมอบให้ การ
ยอมรับ หรื อการเรี ยกร้ อง แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึง่ ในลักษณะจูงใจ
ให้ กระทาการ หรื อไม่กระทาการหรื อประวิงการกระทา อันไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อขัดต่อหน้ าที่
รับผิดชอบ
คอร์ รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้ อานาจหรื อหน้ าที่โดยทุจริ ตเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคล
อื่นด้ วยการนาเสนอ (offering) การให้ คามัน่ สัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรี ยกร้ อง
(demanding) การให้ หรื อรับสินบน (giving or accepting bribes) หรื อการกระทาที่มีพฤติกรรมส่อไป
ในทางคอร์ รัปชัน่
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่างประเทศ หรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์กร
ระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542
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วิสัยทัศน์

วิสยั ทัศน์ ของ บริ ษัท ไทรทัน โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) คือ

“ลงทุนเพื่ออนาคตสาหรับคนรุ่นต่อไป”

โดยคาว่า “รุ่นต่อไป” เราหมายถึง บุคคลที่เรารัก และห่วงใยที่สดุ ในชีวิตของเรา
ไทรทันพร้ อมดูแล และมุง่ มัน่ นาพาผู้มีสว่ นได้ เสียของเราสู่ความรุ่งเรื องอย่างยัง่ ยืน
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พันธกิจ

พันธกิจของ บริ ษัท ไทรทัน โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) คือ

“การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ / ยัง่ ยืน / เชื่อถือได้ ”

บริษัทมุง่ เน้ นการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ยัง่ ยืน และเชื่อถือได้ ซึง่ เป็ นเสาหลัก 3 ประการ
และยังเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับการเติบโตพัฒนาของบริษัทต่อไป

จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หน้ า 9 จาก 36

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ ประกอบไปด้ วยการมี
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีระบบบริหารจัดการ
ที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจเพื่อให้ การบริหารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
การเคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ล้ วนเป็ นปัจจัยสาคัญในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กร เสริมสร้ างความมัน่ คง และ
ผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้
จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการและนานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ภิ ายในองค์กร เพื่อช่วยให้ หน่วยงานภายในสามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ มีการปรับปรุงให้ ทนั สมัย สอดคล้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ รับทราบ ตามรายละเอียดดังนี ้
1.

มีการบริหารงานและดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รอบคอบ
และเป็ นอิสระ และอยูภ่ ายใต้ กรอบจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

2.

จัดให้ มีระบบการควบคุมทางการเงิน การกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

3.

ส่งเสริม กากับ ดูแลเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศที่สาคัญอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส

4.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

5.

ส่งเสริม ดูแลและปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่บริษัท มีกบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย เช่น
ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุน เจ้ าหนี และชุ
้ มชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ สังคม หรื อภาครัฐ
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ได้ แก่ คูแ่ ข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ

6.

กาหนดให้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้ าใจ
ในกระบวนการ นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และถือ
เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้ องถือปฏิบตั ิ
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จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
1.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยถือ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ และจะต้ องอุทิศกาลังกายกาลังใจให้ แก่งานของ
บริษัท อย่างเต็มที่ และสุดความสามารถ หลีกเลี่ยงการทางานให้ แก่บคุ คลอื่นที่มี
ผลประโยชน์ตอบแทน อีกทัง้ จะต้ องปฏิบตั ิโดยประยุกต์ใช้ ความรู้ และประสบการณ์ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทเพื่อให้ บริษัทเจริญก้ าวหน้ าทัดเทียมกับองค์กรชันน
้ า

2.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และเที่ยง
ธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ อานาจหน้ าที่ของตน หรื อยินยอมให้ ผ้ อู ื่นอาศัยอานาจหน้ าที่ของ
ตน ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม แสวงหาประโยชน์สว่ นตนเองหรื อผู้อื่น

3.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องมีทศั นคติที่ดีตอ่ บริษัท รักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่ให้ ร้ายหรื อให้ ข้อมูลข่าวสารอันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อ
บุคคลภายนอก ในเรื่ องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดาเนินงานของบริษัท

4.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทังปวงที
้
่จะ
เสริมสร้ างคุณภาพ และพัฒนาบริษัทไปสูค่ วามเป็ นเลิศ

5.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องเสริมสร้ างความสามัคคีภายในบริ ษัท

6.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องไม่นาเรื่ องส่วนตัวหรื อข้ อมูลของเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา และผู้ใต้ บงั คับบัญชาไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสื่อมเสีย

7.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องรับฟั งความคิดเห็น และข้ อเสนอของเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา และผู้ใต้ บงั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ ในทางที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทโดยปราศจากอคติ

8.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ ของบริ ษัทอย่าง
เคร่งครัด

9.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องงดเว้ นการให้ ของขวัญหรื อประโยชน์
อื่นใดแก่ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชา หรื องดเว้ นการรับของขวัญหรื อประโยชน์ อื่น
ใดจากผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชา
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10.

ผู้บริหารจะต้ องให้ ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานของตนให้ แก่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา รวมทังให้
้ คาปรึกษาและแนะนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา

11.

ผู้บริ หารจะต้ องพึงใช้ หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น การรับบุคคลเข้ าทางาน
การประเมินผลงานและศักยภาพ การให้ รางวัลกรณีตา่ งๆ การลงโทษ เป็ นต้ น

12.

ผู้บริหารจะต้ องส่งเสริม และพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา ให้ มีความรู้ความสามารถ
เพื่อให้ เจริญก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน

13.

ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน มีความยุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ

14.

ผู้บริหารจะต้ องส่งเสริมให้ การทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น มีการกากับดูแลการทางานขอ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างใกล้ ชิด และคอยแนะนาให้ มีการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา และ
เน้ นย ้าเรื่ องการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท ที่มีอยู่ให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ

15.

ผู้บริ หารจะต้ องทาตนเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องการ
ทางานอย่างทุม่ เทให้ แก่บริษัท และการยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ และจริยธรรม

16.

พนักงานทุกคนจะต้ องให้ ความเคารพต่อผู้บงั คับบัญชา และจะต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของ
ผู้บงั คับบัญชาที่สงั่ งานโดยชอบ อีกทังจะต้
้ องปฏิบตั ิงานตามสายการบังคับบัญชา

17.

พนักงานทุกคนจะต้ องไม่รายงานข้ อมูลอันเป็ นเท็จหรื อเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อ
ผู้บงั คับบัญชา อีกทังจะต้
้ องไม่กล่าวร้ ายผู้บริหาร และพนักงานอื่นๆ โดยปราศจากมูลความจริง

18.

พนักงานทุกคนจะต้ องมีสมั มาคารวะ และมีความสุภาพต่อผู้บงั คับบัญชา และเพื่อนพนักงาน
ทุกคน และไม่ปฏิบตั งิ านข้ ามผู้บงั คับบัญชาของตนเว้ นแต่เป็ นเรื่ องเร่งด่วน ซึง่ กรณีนี ้เมื่อ
เกิดขึ ้นแล้ วต้ องรี บรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาของตนให้ ทราบโดยเร็ว

19.

พนักงานทุกคนจะต้ องทางานโดยให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน โดยฟั งความเห็นของผู้อื่นตามควร
แก่กรณี ไม่แอบอ้ างเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตนเอง พึงเคารพในสิทธิของ
พนักงานอื่นที่อยูใ่ นองค์กรเดียวกัน

20.

พนักงานทุกคนจะต้ องรักษาและเสริมสร้ างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคคล ระหว่างหมู่
คณะ และจะต้ องทางานร่วมกันเป็ นทีม และช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน
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การเคารพและปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องให้ ความสาคัญกับการเคารพและปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องที่บริษัทเข้ าไปดาเนินธุรกิจ และมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ คาสัง่ ประกาศ และข้ อบังคับของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และไม่ใช้ ช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
หรื อเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ในการดาเนินงานของบริษัท กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีผล
บังคับใช้ กบั การดาเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ และรับทราบถึงบรรดา
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ กบั การดาเนินงานของบริ ษัท และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ กบั การ
ดาเนินงานของบริ ษัท อย่างสม่าเสมอ
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ทรัพย์ สินทางปั ญญา และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ชว่ ยส่งเสริมการ
ดาเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ฉะนัน้ จึงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องเคารพสิทธิของเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญา โดย
จะต้ องไม่กระทาการใดๆ ในลักษณะที่อาจเข้ าข่ายเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
และต้ องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย คาสัง่ และระเบียบปฏิบตั ทิ ี่
บริษัทกาหนด ด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะไม่นาซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่บริ ษัทไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตังในเครื
้
่ องคองพิวเตอร์ ของบริ ษัท หากไม่แน่ใจว่า
ซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งานอยู่นนมี
ั ้ ลิขสิทธิ์ถกู ต้ องหรื อไม่ สามารถสอบถาม
ได้ ที่แผนกสารสนเทศ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องช่วยกันดูแลรักษา และปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยบุคคลภายนอก
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การต่ อต้ านการให้ สินบน และคอรัปชั่น
บริษัท มีหลักในการดาเนินธุรกิจโดยให้ ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ กรอบจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้ เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม และมีความมุง่ มัน่ ที่จะไม่สนับสนุนและไม่ยอมรับการให้ สินบนและการคอรัปชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยครอบคลุมทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังก
้ าหนดขันตอนปฏิ
้
บตั เิ พื่อ
ป้องกันการให้ สินบนและการคอรัปชัน่ และจะสอบทานขันตอนการปฏิ
้
บตั อิ ย่างสม่าเสมอ และทบทวนให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
บริษัทตระหนักดีวา่ การให้ สินบนและการคอรัปชัน่ นัน้ ถือเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย ซึง่ บริษัทไม่สามารถ
ยอมรับให้ เกิดขึ ้นได้ อย่างสิ ้นเชิง (zero tolerance) และถือเป็ นภัยร้ ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ น
ธรรม รวมทังก่
้ อให้ เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบริษัท

หลักปฏิบัตใิ นการต่ อต้ านการให้ สินบนและคอรัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทดาเนินการหรื อยอมรับการให้ สินบน
และคอรัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกประเภทธุรกิจและทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย

แนวทางปฏิบัตเิ พื่อต่ อต้ านการให้ สินบนและคอรั ปชั่น
1. บุคลากรของบริษัทต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้โดยไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องการรับหรื อให้
สินบนและการคอรัปชัน่ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. บุคลากรของบริษัทจะต้ องไม่เรี ยกร้ อง ดาเนินการ หรื อให้ สินบนหรื อยอมรับคอรัปชัน่ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรื อประโยชน์ของบริ ษัท หรื อประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริษัท
หรื อประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับตน ไม่วา่ จะเป็ นคนในครอบครัว เพื่อน หรื อผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องในลักษณะอื่นใด
จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หน้ า 15 จาก 36

3. บุคลากรของบริษัท จะต้ องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ สินบนแก่เจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐ เพื่อจูงใจให้ กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อประวิงการกระทาอันมิชอบด้ วยหน้ าที่หรื อ
กฎหมาย
4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายเป็ นการรับหรื อให้ สินบน และคอรัปชัน่ จะต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อแจ้ งผ่านช่องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
(Whistle Blowing) ทันที ทังนี
้ ้ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา
หรื อคณะกรรมการรับแจ้ งเบาะแสได้ ผา่ นช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
5. บริษัทคานึงถึงความเป็ นธรรมและปกป้อง ไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อ
พนักงานที่ปฏิเสธการรับหรื อให้ สินบนและคอรัปชัน่ แม้ วา่ การกระทานันจะท
้ าให้ บริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
6. แนวทางปฏิบตั นิ ี ้ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตังแต่
้ การสรรหา
หรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน และการให้
ผลตอบแทน
7. สาหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ าง ห้ ามมีการให้ หรื อรับสินบนในการ
ดาเนินธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างทุกชนิด การดาเนินธุรกิจ และการติดต่องานของบริ ษัท
จะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์การ
ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
8. ให้ แจ้ งแก่บคุ คลที่สามที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ ได้ ทราบและขอความร่วมมือในการมีสว่ นร่วม
สนับสนุนการต่อต้ านการให้ สินบนและคอรัปชัน่ และประชาสัมพันธ์นโยบายนี ้โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท
9. การดาเนินงานใดๆ ตามนโยบายนี ้ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ือ คาสัง่ หรื อ
ประกาศบริ ษัทตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรกาหนดขึ ้นเพื่อให้ ปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามนโยบายนี ้
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ลักษณะและมาตรการของบริษัทเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็ นการให้ สินบนแก่
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐและการคอรัปชั่น
ลักษณะการกระทาต่อไปนี ้เป็ นการกระทาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้ สินบนกับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐและการคอรัปชัน่ ซึง่ ต้ องใช้ ความระมัดระวังและปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
• ค่ าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
ค่าอานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้ จา่ ยจานวนเล็กน้ อยที่จา่ ยให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
อย่างไม่เป็ นทางการ ซึง่ ผู้ให้ ไม่ได้ มีเจตนาเพื่อจูงใจให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทาการ ไม่กระทาการ
หรื อประวิงการกระทาอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ แต่เป็ นเพียงการให้ เพื่อมัน่ ใจว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะ
ดาเนินการตามกระบวนการหรื อเป็ นการกระตุ้นให้ การดาเนินการรวดเร็วขึ ้น โดยกระบวนการ
นันไม่
้ ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและเป็ นการกระทาอันชอบด้ วยหน้ าที่ของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้นนรวมทั
ั้
งเป็
้ นสิทธิที่พงึ จะได้ ตามกฎหมายอยู่แล้ วเช่น การขอใบอนุญาต การ
ขอหนังสือรับรอง และการได้ รับบริ การสาธารณะ เป็ นต้ น
บริษัทไม่มีนโยบายให้ จา่ ยค่าอานวยความสะดวกแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐไม่วา่ กรณีใดๆ อย่าง
เด็ดขาดอย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย เป็ นสิ่งที่ยอมรับได้
ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิ ดให้ บริ การกับทุกๆคน หรื อทาได้ ตามขอบเขตของกฎหมาย
ในบางประเทศเท่านัน้
• ค่ ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts)
ค่ารับรองและของขวัญ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมของนิติบคุ คลเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีหรื อในบางโอกาสถือเป็ นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึง่ อาจอยูใ่ น
หลากหลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็ นเงิน สินค้ า บริการ บัตรกานัล เป็ นต้ น ส่วนค่ารับรอง อาจรวมถึง
ค่าที่พกั ค่าโดยสาร สาหรับเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ หรื อการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
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บริษัทไม่มีเจตนาให้ จา่ ยค่ารับรองและค่าของขวัญ เพื่อจูงใจให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทาการ
อันมิชอบด้ วยหน้ าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท ดังนัน้ มูลค่าหรื อราคาของค่ารับรองและของขวัญ
จะต้ องสะท้ อนความสมเหตุสมผลและค่าใช้ จา่ ยเท่าที่จาเป็ นตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม หรื อมารยาททางสังคมโดยปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณ ระเบียบ หรื อคาสัง่ รวมถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามที่
กาหนดไว้ ในคูม่ ือการ ปฏิบตั งิ าน ทังนี
้ ้ การใช้ จา่ ยค่ารับรองและของขวัญจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง มีการบันทึกค่าใช้ จา่ ยตามจริงและมีใบเสร็จรับรอง
• การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม แต่การบริจาคเพื่อการกุศลอาจเป็ นช่องทางให้ เกิดการให้ สินบนได้
ดังนัน้ การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั แิ ละเป็ นไปตามระเบียบบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องโดยมีวตั ถุประสงค์ในการบริจาคที่ชดั เจนและจะต้ องไม่มีการบริจาคใดที่กระทาขึ ้นเพื่อ
ปกปิ ดการให้ สินบน ส่วนการบริจาคเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของพรรคการเมืองอาจเป็ นการ
จูงใจผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้ กระทาการอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ ซึง่ ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองถือเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
บริษัทไม่มีนโยบายให้ นาเงินทุนหรื อทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมืองแก่ผ้ ลู งสมัคร ยกเว้ นในกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตย ซึง่ ต้ องไม่ขดั กับ
กฎหมายและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรื อคณะกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายก่อนดาเนินการ
• การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านการเงินหรื อรูปแบบ
อื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึง่ รวมถึงการให้ ก้ เู งินหรื อการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น
เช่น การให้ สิ่งของหรื อบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื ้อบัตรเข้ า
ชมงานที่จดั เพื่อระดมทุนหรื อบริจาคเงินให้ แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรคการเมือง
เป็ นต้ นทังนี
้ ้ การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้ างจากนายจ้ าง หรื อเป็ นตัวแทน
บริษัท เพื่อร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง ก็ถือรวมอยูใ่ นความหมายของการ
ช่วยเหลือทางการเมืองเช่นกัน
จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หน้ า 18 จาก 36

บริษัทห้ ามการให้ สินบนแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างเด็ดขาด และ
การติดต่องานกับภาครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องส่วนการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่วา่ ในรูป
เงินทุนหรื อทรัพยากรของบริ ษัทเป็ นสิ่งที่พงึ หลีกเลี่ยง ยกเว้ นในกิจกรรมเพื่อการส่งเสริ ม
ประชาธิปไตย ซึง่ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
หรื อคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายก่อนดาเนินการ
• เงินสนับสนุน
บริษัทมีนโยบายการให้ เงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย โดย
ต้ องมัน่ ใจว่าการให้ เงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน โดยต้ องระบุ
ชื่อผู้รับ วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน และต้ องสอดคล้ องกับจรรยาบรรณ ระเบียบ หรื อคาสัง่
ของบริษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การเบิกจ่ ายและการบันทึกบัญชี
การเบิกค่าใช้ จ่ายในกิจกรรมต่างๆ นัน้ จะต้ องเบิกจ่ายตามจริง มีหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการบันทึกตามลาดับเวลาที่ถกู ต้ อง และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใดที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิ
จะต้ องผ่านกระบวนการตามที่บริษัทกาหนด และถูกต้ องตามระเบียบบริษัท
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากธุรกรรมต่างๆ ต้ องมีการบันทึกบัญชีที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน สามารถ
ตรวจสอบได้ และจะต้ องมีการสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
ระเบียบบริษัทและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัทไม่อนุญาตให้ มีการบันทึกข้ อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ หรื อตกแต่งบัญชี
รวมทังไม่
้ มีการบันทึกรายการนอกบัญชี (off-the-book record) เพราะค่าใช้ จา่ ยที่ถกู บันทึกนอก
บัญชีมกั จะถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ซึง่ รวมถึงการให้ สินบนแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้ องหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิด
การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริษัท ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้ องทางการค้ าของ
บริ ษัท เช่น คูค่ ้ า คูแ่ ข่งขัน หรื อจากการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ องการทาธุรกิจ ที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อการ
ทางานอื่นนอกจากงานของบริ ษัท ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ อีกทัง้ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนพึงละเว้ นการถื อหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษัทที่อาจส่งผลให้ ผ้ ูบริ หาร และ
พนักงานกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ควรกระทา หรื อไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ควร
ทาตามหน้ าที่ของตนหรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
ในกรณีที่ผ้ บู ริ หาร หรื อพนักงานได้ ห้ นุ นันมาก่
้
อนการเป็ นพนักงาน หรื อก่อนที่บริ ษัทจะเข้ า
ไปท าธุ ร กิ จ นัน้ หรื อ ได้ ม าโดยทางมรดก พนัก งานดัง กล่า วจะต้ อ งรายงานการถื อ ครองหุ้น
ดังกล่าวให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับชันทราบ
้
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การปฏิบัติ และความรั บผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริษัทมุง่ มัน่ ในการสร้ างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้ างมูลค่าเพิ่มและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.
ดาเนินกิจการด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
2.
บริหารกิจการให้ มีเสถียรภาพมัน่ คง ก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว
3.
เปิ ดเผยรายงานผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้ อมูลของบริษัทอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
4.
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
5.
ให้ ความสาคัญต่อข้ อเสนอแนะที่ดีของผู้ถือหุ้น นาไปปฏิบตั ใิ ห้ เกิดผลดีตอ่ การ
ดาเนินงาน
การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริษัทมุง่ มัน่ สร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ า และรักษาสัมพันธภาพที่ดี
โดยกาหนดหลักปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.
ผลิตสินค้ าและบริ การที่ดีมีคณ
ุ ภาพ โดยมุง่ มัน่ ที่จะยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าและบริการอย่างถูกต้ องและไม่บดิ เบือน
ข้ อเท็จจริง
2.
รักษาความลับและข้ อมูลของลูกค้ าอย่างเคร่งครัด จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าโดย
ไม่ได้ รับอนุญาตจากลูกค้ า เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยตามบทบังคับของกฎหมาย
3.
ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความสุภาพ และประพฤติตนให้ เป็ นที่เชื่อถือของลูกค้ า
4.
ไม่รับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ที่ให้ โดยสิเน่หาจากลูกค้ า
5.
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ลูกค้ า
6.
ดาเนินการเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยน คาแนะนาจากลูกค้ าและติดตามผลในประเด็นต่างๆที่
ได้ รับแจ้ งจากลูกค้ า
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การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
บริ ษัทยึดหลักการดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้ องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
บริ ษัท หรื อขัดต่อกฎหมายใดๆ คานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์
ร่วมกันกับคูค่ ้ า มีการคัดเลือกคูค่ ้ าอย่างยุติธรรม ทังนี
้ ้ บริ ษัทถือว่าคูค่ ้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ร่วมสร้ าง Value Chain ให้ กบั ธุรกิจ
บริษัทคานึงถึงความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคูค่ ้ า
โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อตกลงที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด บนพื ้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมของทังสองฝ่
้
าย
2.
ไม่เรี ยกรับผลประโยชน์ ที่ไม่สจุ ริตกับคูค่ ้ า
3
สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั คูค่ ้ าบนพื ้นฐานของการให้ เกียรติและความไว้ วางใจกัน
การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริษัทยึดหลักการค้ าสากลภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขัน
ทางการค้ าภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้ อมูลความลับของคูแ่ ข่งด้ วย
วิธีการไม่สจุ ริตหรื อขัดต่อกฎหมายและ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อการ
กระทาใดๆที่ไม่เป็ นธรรมและปราศจากความจริง
การปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
บริษัทยึดถือแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ดีและเป็ นธรรม ยึดมัน่ ในสัญญา และถือปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้เป็ นสาคัญในการชาระคืน เงินต้ น ดอกเบี ้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบเป็ น
การล่วงหน้ า เพื่อหาทางแก้ ไขร่วมกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
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การปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีความสาคัญและมีคณ
ุ ค่า ที่จะช่วยนาพาให้ บริษัท
เติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ดังนี ้
1.
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายแรงงานและ
สวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด
2.
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั เิ นื่องจากความแตกต่างในเรื่ อง
สัญชาติ เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรื อความชอบพอส่วนตัว
3.
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกระดับบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิ
เสรี ภาพส่วนบุคคลทังทางตรงและทางอ้
้
อม
4.
ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
5.
การให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องอยู่บนพื ้นฐานของความถูกต้ องและเป็ นธรรม
6.
จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยและ
ทรัพย์สินของพนักงาน
7.
รับฟั งความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ นาไปพิจารณาใช้ ในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่
บริษัท
8.
ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้ มี
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ
การปฏิบัตติ ่ อชุมชน สังคม
บริษัทมีฐานะเป็ นบริษัทไทย ประกอบกิจการในประเทศไทยจึงถือเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สังคมไทย ย่อมมีจิตสานึกและตระหนักรับรู้การมีสว่ นรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุน
กิจกรรมในท้ องถิ่นที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ รวมทังต้
้ องมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคมพื ้นที่โดยรอบหน่วยงานก่อสร้ างและโรงงาน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม ตังแต่
้ ขนตอนแรกของการ
ั้
ก่อสร้ างโครงการ การเลือกใช้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการกาจัดของเสีย
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2. ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินการของบริษัท โดยให้ ความร่วมมือต่อเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. ไม่สนับสนุนบุคคล หรื อองค์กรใดๆ ที่กระทาผิดกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความ
มัน่ คงของประเทศ
4. ไม่กระทาการใดๆที่ จะมีผลเสียหายต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
5. สร้ างและปลูกฝังจิตสานึก ให้ พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวม
6. แบ่งปันผลกาไรส่วนหนึง่ เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคม รวมทังให้
้ การสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมโดยรวม
หลักการใช้ ข้อมูลภายใน ( Inside Information) และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องรักษาข้ อมูลหรื อข่าวสารของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยสูส่ าธารณะไว้ เป็ นความลับ และต้ องไม่นาข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวไปใช้ แสวงหากาไรหรื อ
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรื อทาให้ บริษัทเสียประโยชน์ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ รับทราบว่าข้ อมูลภายใน หรื อข่าวสารอันมี
สาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการประกอบการที่สาคัญ และยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เป็ น
ข้ อมูลภายในและถื อเป็ นข้ อมูลลับของบริ ษัท ซึ่งหากเปิ ดเผยแล้ วย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัท
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง มี ผ ลกระทบต่อ มูล ค่า หุ้น ของบริ ษั ท ที่ มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษัท จึง ต้ องรักษาข้ อมูลภายในไว้ เป็ นความลับ
ระมัดระวังมิให้ เอกสารหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษัทรั่วไหลหรื อตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้ อง
อันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย พึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เ ป็ น
ความลับของบริษัท อย่างเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาเท่านัน้
บริ ษั ท จะดูแ ลรั ก ษา และปกป้อ งข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ มา และใช้ ค วาม
ระมัดระวังอย่างสูงสุดในการจัดการกับข้ อมูลดังกล่าวเพื่อรักษาความเป็ นส่วนตัวของเจ้ าของ
ข้ อมูล โดยบริ ษัท จะใช้ ข้อมูล ส่วนบุคคลเพื่ อจุดประสงค์ในทางธุ รกิ จ ตามที่ บริ ษัท ได้ แ จ้ ง แก่
เจ้ าของข้ อมูลในขณะที่รวบรวมข้ อมูลเท่านัน้
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สภาพแวดล้ อมในการทางาน
กรรมการ และผู้บริ หารทุกระดับ มีหน้ าที่สร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความสะอาด ถูก
สุขอนามัย และมีความปลอดภัย อีกทัง้ กรรมการ และผู้บริหารต้ องมีคณ
ุ ธรรมในการปกครอง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา พึงให้ คาแนะนา และว่ากล่าวตักเตือนเมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชากระทาผิดโดยยึดหลัก
เมตตาธรรม พร้ อมทังสร้
้ างบรรยากาศในสถานที่ทางานให้ มีความอบอุน่ และเป็ นมิตร
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ร่วมสร้ าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และ
ความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน
บริษัทจะสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมการทางานบนพื ้นฐานของความ
เท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ เพศ
ระดับการศึกษา ความรู้ และความสามารถ
บริษัทจะรับฟั ง และติดตามความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ่ องค์กรในด้ านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดให้ มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้
ทราบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ่ บริ ษัท และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
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สิทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง
บริ ษั ท ยึ ด ถื อ หลัก ปฏิ บัติ ด้ า นความเป็ นกลางทางการเมื อ ง ดัง นัน้ จึ ง มี น โยบาย
บริ หารงานตามกฎหมายด้ ว ยความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต ไม่ฝักใฝ่ การเมื อง และมี ความเป็ น กลาง
ทางการเมืองอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนสามารถให้ ความสนับสนุนเป็ นการ
ส่วนตัวต่อพรรคการเมื อ ง นักการเมื อง หรื อผู้สมัครชิ ง ต าแหน่ง ทางการเมื อ งได้ ต ามความ
ประสงค์ ของตน ตราบเท่าที่ การสนับสนุนดัง กล่าวไม่เกี่ ยวข้ องโดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับการ
ดาเนินงานของบริ ษัท หรื อเกี่ยวข้ องกับเงินทุน หรื อแหล่งทรัพยากรอื่นๆ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ห้ ามมิ
ให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานคนหนึง่ คนใดดาเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด ไม่วา่ โดยตรงหรื อ
โดยอ้ อม ในลักษณะที่ เ ป็ นการชักจูงหรื อผลักดันในรู ปแบบใดๆ ต่อกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานคนอื่นๆ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานให้ ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อ
ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมืองหรื อผู้สมัครชิงตาแหน่งทางการเมือง
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การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัท สนับสนุนและเคารพหลักการด้ านสิทธิมนุษยชนทังในระดั
้
บประเทศ และระดับ
สากล ปราศจากการเลือกปฏิบตั จิ ากความแตกต่างด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ
ฯลฯ และหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ การดาเนินงานของบริ ษัท เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้ วยการ ยอมรับและยึดถือหลักปฏิบตั ทิ ี่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมโลก เช่น หลัก
สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็ นต้ น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท สนับสนุน และให้ ความสาคัญกับการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน และยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการต่อต้ านการใช้
แรงงานเด็กและการบังคับใช้ แรงงานที่ไม่สมัครใจ หรื อแรงงานผิดกฎหมาย
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ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริษัท มีความห่วงใยต่อผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมในปัจจุบนั และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม จึงให้ ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กรในฐานะเป็ นผู้ให้ บริ การ
วิศวกรรมก่อสร้ างรายหนึง่ ในการวางระบบสาธารณูปโภคของประเทศ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมในบริเวณพื ้นที่ก่อสร้ างทางด้ านการคมนาคม การจัดการขยะมูลฝอย และระดับ
เสียง
บริษัท ยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม และได้ มีการจัดการวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
ไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อชุมชนใกล้ เคียง บริ ษัทมีนโยบายการดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ ทังที
้ ่ดาเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ รวมทังก
้ าหนดให้ มีการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
ชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
โดยเหตุนี ้ การดาเนินงานของบริษัทจึงมีแนวปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายด้ าน
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลใช้ บงั คับ และให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้ องปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ผลบังคับใช้ ดงั กล่าว เพื่อการนี ้ บริษัท จะส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้ าใจในกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม และตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้ อม โดยสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาของ
บริษัทด้ านสิ่งแวดล้ อม
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การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บริษัทจะจัดให้ มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ได้ วา่ บริษัท ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัดภายใต้ การ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จะจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านการตรวจสอบภายใน (ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท หรื อการว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อเข้ ามาปฏิบตั งิ านด้ านการ
ตรวจสอบภายใน) ที่เหมาะสม เพียงพอ มีความรู้ความสามารถด้ านการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน โดยจะต้ องจัดให้ มีการดาเนินกิจกรรม
ด้ านการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมในทุกระดับการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นประจาสม่าเสมอ
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
และสามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท จึงได้ กาหนดให้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทา
หน้ าที่ กาหนดกระบวนการ นโยบาย
กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทและบริษัทย่อยและทาหน้ าที่กากับดูแลให้ การดาเนินงานด้ านการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านด้ านการ
บริหารความเสี่ยงในทุกระดับการดาเนินงานของบริษัทให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนาระบบ
การบริ หารความเสี่ยงมาเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนงาน และ
การดาเนินงานของบริษัท
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รายงานทางบัญชี และการเงิน
บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส มุ่งมัน่ สร้ างมูลค่าเพิ่มและความ
มัน่ คงให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน และคานึงถึงประโยชน์ของบรรดาผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมดของ
้
บริษัท จึงกาหนดให้ ฝ่ายจัดการของบริษัทจะต้ องมีความรับผิดชอบจัดทารายงานทางบัญชีและ
การเงิน ที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน น่าเชื่อถือ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และถูกจัดทาตาม
มาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ ยื่นรายงานทางบัญชีได้ ตรงตามเวลาทังรายปี
้
และรายไตรมาส
รวมทังจั
้ ดให้ มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการของ
บริษัท
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คนจะต้ อ งให้ ความร่ ว มมื อ กับ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ
อนุญ าตในการจัดทารายงานทางบัญชี และการเงิ น และจะต้ องไม่ปกปิ ดข้ อเท็จ จริ งอันเป็ น
สาระสาคัญของรายงานทางบัญชีและการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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การซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้ องหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ของตนโดยเฉพาะในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทหรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คนต้ อ งรายงานการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง
หลักทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เพื่ อป้องกันการซื อ้ หรื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ โ ดยใช้ ข้ อมูลภายใน และเพื่ อ
หลีกเลี่ยงข้ อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องละเว้ นการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเผยแพร่งบการเงิน หรื อเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้ อมูลสาคัญ
อื่นๆ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนควรรอคอยอย่างน้ อย 48
ชั่วโมง ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว จึงจะทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทตามปกติ เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
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การรักษาและการใช้ ทรั พย์ สินของบริษัท
กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัทมิให้ เกิดความเสียหาย สูญหาย และใช้ ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริษัทอย่างเต็มที่ อีกทัง้ ไม่นาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้อื่น
ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทังที
้ ่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่
เป็ นความลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผยสาธารณชน ได้ แก่ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนธุรกิจ ประมาณการทาง
การเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น
กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรื อการใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ
และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ผู้บงั คับบัญชาทุกคนทุกระดับมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการกากับดูแลและติดตามให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทกาหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ เช่นให้ รางวัลแก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิดี และลงโทษทาง
วินยั ต่อผู้กระทาผิดจรรยาบรรณของ เพื่อให้ การยึดถือปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและเคร่งครัด
จรรยาบรรณธุรกิจถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อบังคับของบริษัท ที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทุกคนจะต้ องยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฉบับนี ้ ถือว่ามีความผิดทางวินยั ซึง่ จะถูกลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานคนหนึง่ คนใดมีข้อสงสัย หรื อประสบปัญหาในการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ หรื อกรณีที่ จรรยาบรรณธุรกิจมิได้ กาหนดเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ไว้ โดย
เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะตัดสินใจดาเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด ขอให้ พนักงานไตร่ตรองและ
พิจารณาในประเด็นที่มีข้อสงสัยว่าเรื่ องดังกล่าวนัน้
•
•
•
•
•

เป็ นเรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อไม่
เป็ นเรื่ องที่ขดั ต่อนโยบาย ค่านิยม และวัฒนธรรมของบริษัทหรื อไม่
เป็ นเรื่ องที่สงั คมยอมรับและสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
เป็ นเรื่ องที่จะทาให้ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริ ษัทหรื อไม่
เป็ นเรื่ องที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทหรื อไม่

หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวจะมีผลกระทบตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ให้ รีบ
ดาเนินการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนตามช่องทางที่บริ ษัทจัดไว้ ตอ่ ไป
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การแจ้ งเบาะแส และการรับข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท คาดหวังให้ กรรมการ ผู้บริ หารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่จะดาเนินการให้ พนักงานภายใต้ สายการบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกาหนดของบริ ษัท หลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ องอย่างจริงจัง และได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการ
พิจารณาและสอบสวนเรื่ องราวร้ องทุกข์ หรื อร้ องเรี ยนการกระทาอันเป็ นการฝ่ าฝื น หรื อเป็ นการละ
เว้ นการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม บริษัทได้ จดั ให้
มีชอ่ งทางรับแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนที่แสดงว่าผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ยงที่
จะได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อจากการปฏิบัติงานของพนักงานบริ ษัทที่
เกี่ยวกับการกระทาที่สอ่ ถึงการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ผู้ร้องเรี ยนสามารถส่งรายละเอียดหลักฐาน
โดยส่ งทาง email ถึ ง กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ทได้ โดยตรง โดยสามารถ
ตรวจสอบอีเมล์ ดังกล่ าวได้ ใน website ของบริษัท
กรรมการตรวจสอบจะด าเนิ นการส่ งข้ อร้ องเรี ยนที่ ได้ รั บให้ กับฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ดาเนินการตรวจสอบข้ อมูล และนาเสนอให้ กรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อดาเนินการจัดการกับข้ อ
ร้ องเรี ยนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
ผู้แจ้ งเบาะแสโดยความสุจริตใจ จะได้ รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท โดยบริษัทจะเก็บ
ข้ อมูล และตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแสเป็ นความลับ หากกรณีที่บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะข้ อมูลที่จาเป็ นเท่านัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้แจ้ งเบาะแส
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การแจ้ งเบาะแสอันเป็ นเท็จ
ผู้แจ้ งเบาะแสย่อมตระหนักและเข้ าใจเป็ นอย่างดีวา่ การแจ้ งเบาะแสจะต้ องกระทาโดยสุจริต ไม่
มีเจตนากลัน่ แกล้ งบริ ษัทหรื อบุคคล หรื อโดยมีเจตนาไม่สจุ ริ ต ไม่เป็ นธรรม หากผู้แจ้ งเบาะแสได้ ให้
ข้ อมูลอันเป็ นเท็จ บริ ษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามระเบียบข้ อบังคับพนักงานของบริ ษัท หรื อ
ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับผู้แจ้ งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้ วแต่กรณีตอ่ ไป
บริษัทให้ คามัน่ ว่าบรรดาข้ อมูลที่ได้ รับผ่านช่องทางการร้ องเรี ยนจะถือเป็ นข้ อมูลความลับ ซึง่
จะทาการเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สดุ และผู้ร้องเรี ยนจะได้ รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย หรื อตามแนวทางที่บริษัทได้ กาหนดไว้ ไม่ให้ ถกู กลัน่ แกล้ งในระหว่างการสอบสวนและ
ภายหลังการสอบสวน
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