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บทน า 
 
 
 บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ำกดั (มหำชน) ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิตำมหลกัจรยิธรรมองค์กร หลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำบูรณำกำร เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส
มีประสิทธิภำพ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให ้
เกดิควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และน ำไปสูก่ำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืต่อไป  
 

   คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำ “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไวเ้พื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง ได้ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ โดยมกีำรทบทวนแนวทำงปฏบิตัิและข้อก ำหนดเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ ในปี 2563 ไดม้กีำรปรบัปรุง
แก้ไข และเผยแพร่เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้งได้รบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ ให้ควำมส ำคญั และ
ยดึถอืในหลกักำรเดยีวกนั เพื่อกำรเจรญิเตบิโดอย่ำงยัง่ยนืร่วมกนัต่อไป 
 
  
 
 
      (นำยสุวฒัน์ แดงพบิูลยส์กุล) 
            ประธำนกรรมกำร 
          23 กุมภำพนัธ ์2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การปฏิบติัตามจริยธรรมองคก์ร 
 

 เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมคุีณภำพ มคีวำมปลอดภยั และเกดิประสทิธภิำพสงูสุด 
ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติเที่ยงธรรม เท่ำเทยีมกนัอย่ำงเสมอภำค และรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ซึ่งได้แก่  
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
คณะกรรมกำรจงึได้ก ำหนดจรยิธรรมองค์กร และจดัท ำจรรยำบรรณธุรกจิเพื่อเป็นแนวทำงปฏบิัติในกำรด ำเนิน
ธุรกจิและกำรปฏบิตังิำน อกีทัง้เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิกำรกระท ำทีอ่ำจเกดิกำรทุจรติคอร์รปัชัน่  น ำไปสู่ภำพลกัษณ์
ที่ดขีององค์กร ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มเกดิควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิ และกำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื
ต่อไป  

 
จริยธรรมองคก์ร 
 

 คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตั ิดงันี้ 
• มุ่งมัน่สรำ้งองคก์รใหม้กีำรพฒันำ / เปลีย่นแปลงใหท้นัยุคสมยั หรอืปจัจยัภำยนอกทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเพื่อ

ควำมมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
•  ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย ์มคีุณธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ ทัง้ทำงดำ้นกำรเงนิ และมใิช่กำรเงนิ 
•  รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่ม รวมถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
• ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิตำมมำตรฐำนสำกล มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยั รวมถงึขอ้ก ำหนดและ    

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
• กรรมกำรและพนักงำนทุกคน พึงยึดมัน่ต่อนโยบำยของบริษัทฯ กระบวนกำรด้ำนบญัชี และเกณฑ์กำร

ควบคุมอื่นๆ ทัง้น้ี กรณีทีม่ขีอ้สงสยัใดๆ ว่ำอำจมกีำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมองคก์รซึ่งก่อใหเ้กดิกำรกระท ำผดิหรอื
ก่อใหเ้กดิควำมเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงของบรษิทัฯ พนักงำนควรรำยงำนต่อทมีบรหิำรทนัท ี

• หำกกรรมกำรตรวจสอบพบขอ้สงัเกตที่น่ำสงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญั ควรรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิัททรำบ
ทนัทเีพื่อหำสำเหตุและท ำกำรแกไ้ข รวมถงึหำแนวทำงป้องกนักำรเกดิซ ้ำต่อไป 

 

จรรยาบรรณธรุกิจ 
 

      คณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวทำง / นโยบำย ที่พึงปฏิบัติในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ  
กำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหต้ระหนักและยดึมัน่ในหลกักำร และ
แนวทำงเดียวกันในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจอยู่ เสมอ เพื่อกำรเจริญเติบโดอย่ำงยัง่ยืนร่วมกันต่อไป   
โดยครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
    
นโยบาย 

บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม รวมถึงผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตั ิ
ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ โดยด ำเนินกำร ดงันี้ 
 
แนวทางปฏิบติั 
1.1  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

• บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในกำรประกอบธุรกิจ โดยค ำนึงถงึกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื สร้ำงผลประกอบกำรทีด่ ีมกี ำไร 
อย่ำงต่อเนื่องและมัน่คง ก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

• บรษิทัฯ แจง้ขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ โปร่งใส ชดัเจน สำมำรถตรวจสอบได ้แก่ผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนั
และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 

• บรษิทัฯ แจง้ควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึกำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มูล
ที่ไม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ทัง้กำรแจ้งโดยตรงผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  (ตลท) 
ตลอดจนกำรประกำศบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น  ทัง้ข้อก ำหนดของบริษัทฯ ตลท. และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (กลต) และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แสดงควำมคดิเหน็ เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้มลูอื่นๆ ในกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงเตม็ทีต่ำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  

• บริษัทฯ ดูแลไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ  ของบริษัทฯ  ซึ่งยังไม่ได้เ ปิดเผยต่อสำธำรณะ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ  
ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทำงส ำหรบักำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ ครอบคลุมถงึ
เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรสำร และมีกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล 
กำรด ำเนินกำรต่อผูร้อ้งเรยีนอย่ำงเป็นธรรม 
 
1.2 การปฏิบติัต่อลูกค้า 

• บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ รวมทัง้กำรใหค้ ำแนะน ำ เป็นทีป่รกึษำและเลอืกใชบ้รกิำร
เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ไดม้ำตรฐำน เพื่อใหผ้ลกำรปฏบิตังิำนถูกตอ้ง แม่นย ำ และมคีุณภำพสงูสุด 

• บรษิทัฯ ยดึถอืควำมเอำใจใส่และควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ทัง้ในดำ้นคุณภำพของกำรบรกิำรควำมปลอดภยั
ในกำรใชบ้รกิำรและกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำย  

• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรฝึกอบรม ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนบรกิำรตรวจสอบและทดสอบของบรษิทัฯ 
จดัใหม้กีำรซอ้มแผนฉุกเฉิน เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงปลอดภยั  

• บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรดว้ยรำคำทีส่มเหตุสมผล  กำรเรยีกรบัช ำระค่ำบรกิำรตำมควำมถูกตอ้งและเป็นจรงิ 
• บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรรกัษำควำมลบัในขอ้มูล เอกสำร ผลกำรทดสอบและตรวจสอบของลูกค้ำ 

ไม่น ำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 
• บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำให้ได้รบักำรบริกำรที่ดี มีคุณภำพ 

ภำยใต้ควำมปลอดภยัและเทคโนโลยทีี่เหมำะสม รวมทัง้ยกระดบัมำตรฐำนให้สูงขึน้ โดยบรษิทัฯ มกีำรส ำรวจควำมพงึ
พอใจ ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถงึกำรรบัทรำบปญัหำและขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม 



 

1.3  การปฏิบติัต่อเจ้าของผลิตภณัฑ/์ผู้จดัจ าหน่าย/ตวัแทนจ าหน่าย 
• บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งพนัธมติรทีด่ ีรกัษำควำมสมัพนัธอ์ย่ำงยัง่ยนื ถ้อยทถี้อยอำศยั ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ

ซึง่กนัและกนั  
• กำรตกลงซื้อ - ขำย ตำมขอ้สญัญำระหว่ำงกนั ดว้ยเงือ่นไขของรำคำและปรมิำณทีเ่หมำะสม 
• เจำ้ของผลติภณัฑ์ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หรอืตวัแทนจ ำหน่ำยต้องจดัหำสินคำ้และบรกิำรตำมคุณภำพ มำตรฐำน 

และรำคำ ตำมทีไ่ดต้กลงไว ้
• ห้ำมมใิหก้รรมกำรและพนักงำนของบรษิทัฯ รบัผลประโยชน์ส่วนตวัจำกเจำ้ของผลติภณัฑ์ ผู้จดัจ ำหน่ำย 

หรอืตวัแทนจ ำหน่ำย  
• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลอืกเจำ้ของผลติภณัฑ์ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หรอืตวัแทนจ ำหน่ำยทีร่บัคนืขยะมี

พษิจำกเศษวสัดทุีเ่หลอืจำกกำรใหบ้รกิำรไปด ำเนินกำรก ำจดัตำมวธิทีีถู่กตอ้ง 
 
1.4  การปฏิบติัต่อคู่ค้า 

• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลอืกคู่ค้ำทีม่แีนวทำงด ำเนินธุรกจิทีม่คีุณธรรม ท ำธุรกจิทีใ่กล้เคยีงหรอื
เกี่ยวเนื่องกบับรษิทัฯ  มชีื่อเสยีงและประสบกำรณ์ มคีวำมเชีย่วชำญทำงเทคนิค และมสีถำนภำพกำรเงนิทีเ่ขม้แขง็  เพื่อ
ช่วยเหลอื / แลกเปลีย่น /พฒันำควำมสำมำรถของบุคลำกรและเทคโนโลยรี่วมกนั 

• บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติ่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยีมตำมขอ้สญัญำระหว่ำงกนั  
• บรษิทัฯ จะใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมซื่อสตัย ์จรงิใจและเป็นธรรม 
• บรษิทัฯ หลกีเลีย่งกำรรบั กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิกบัคู่คำ้โดยไม่สุจรติ  
• กรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไข จะตอ้งแจง้ใหคู้่คำ้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปญัหำ

ร่วมกนั 
 

1.5  การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า (Rivals Policy) 
 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรภีำยใต้กรอบกตกิำแห่งกำรแข่งขนัที่ด ี โปร่งใส และ
เป็นธรรม ไม่บดิเบอืนขอ้มลู หรอืใชว้ธิอีื่นใดในกำรโจมตคีู่แขง่ โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

• บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิภำยใตก้ำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ  
• บรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ กำรใส่รำ้ยป้ำยส ีกำรสรำ้งขำ่วทีเ่ป็นเทจ็ หรอืกำรโจมตคีู่แขง่ 
• บรษิทัฯ จะไม่ท ำกำรตกลงใดๆ กบัคู่แขง่หรอืบุคคลใด ในลกัษณะลดหรอืจ ำกดักำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ 
• บุคลำกรของบรษิทัฯ พงึระวงักำรตดิต่อกบัคู่แขง่ และบุคลำกรของคู่แขง่ ไม่เปิดเผยหรอืละเลยใหค้วำมลบั

ของบรษิทัฯ ตกอยู่ในมอืคู่แขง่ 
 
1.6  การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

• บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตำมสญัญำ ขอ้ตกลง ภำระผูกพนัและหนี้สนิทีอ่ำจเกิดขึน้ รวมถึงเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มตี่อ
เจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครดั โปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้มลู ซึง่อำจท ำใหเ้จำ้หนี้ไดร้บัควำมเสยีหำย 

• กรณีบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข จะรบีแจง้ต่อเจำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำแนว
ทำงกำรแกไ้ขปญัหำ  

• บรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งกำรรบั กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิกบัเจำ้หนี้โดยไม่สุจรติ  
• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรเงนิทุนใหม้โีครงสรำ้งทีเ่หมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และรกัษำควำมเชื่อมัน่ต่อเจำ้หนี้ 
• รำยงำนภำระหนี้ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำใหแ้ก่เจำ้หนี้เมื่อมกีำรรอ้งขอ 

 
 
 



 

1.7  การปฏิบติัต่อพนักงาน 
• บรษิทัฯ ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม เป็นธรรม ตำมควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ และ

ผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนแต่ละคน และได้รบัค่ำตอบแทนตรงตำมเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนัน้ ยงัก ำหนดให้มี
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมผลประกอบกำรของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถเกีย่วกบังำนตำมแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี เป็นตน้ 

• บริษัทฯ ให้สิทธิข ัน้พื้นฐำนที่พนักงำนพึงจะได้รับตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงกฎหมำย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงำนดว้ยควำมเคำรพในสทิธสิ่วนบุคคล ใหเ้กยีรต ิไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน รวมถงึ 
ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อควำมแตกต่ำงของเพศ อำยุ เชื้อชำต ิศำสนำ สถำนภำพทำงสงัคม หรอืโรคภยัไขเ้จบ็  

• บรษิทัฯ จดัใหม้สีภำพแวดลอ้มทีด่ใีนกำรท ำงำน จดัมุมพกัผ่อนและลำนกจิกรรม รวมถงึกำรจดัหำระบบและ
อุปกรณ์ควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนดและกฏหมำยใหแ้ก่พนักงำน เพื่อป้องกนัอนัตรำยในกำรท ำงำน 

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนไดร้บักำรฝึกอบรม ทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ
และทัว่ถึง เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้ำงควำมช ำนำญในวชิำชพี เป็นกำรเพิม่ศกัยภำพและประสิทธภิำพในกำร
ท ำงำน รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดพ้ฒันำทกัษะกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ เพื่อกำรเตบิโตในสำยงำนทีต่นเองถนัด 

• บรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นักงำนใชค้วำมสำมำรถในกำรวจิยัและพฒันำเพื่อประดษิฐ ์คดิคน้เครื่องมอื อุปกรณ์ 
และนวตักรรมใหม่ๆ ทีท่นัสมยัตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถใชง้ำนไดจ้รงิ 

• บรษิทัฯ มแีต่งตัง้ โยกยำ้ย ใหร้ำงวลั และลงโทษพนักงำน ดว้ยควำมยุตธิรรม เสมอภำค ตัง้อยู่บนควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และกำรปฏบิตัติวัของพนักงำนคนนัน้ๆ  

• บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้พนักงำนเข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณและบทบำทหน้ำที่เพื่อส่งเสรมิให้เกิดพฤติกรรม  
ทีอ่ยู่ในกรอบของจรรยำบรรณอย่ำงทัว่ถงึทัง้บรษิทัฯ 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำน  รวมถึงกำรแก้ไขปญัหำ 
ของหน่วยงำนโดยรวมร่วมกบับรษิทัฯ 

• พนักงำนทุกคนจะตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตนเองอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ มคีวำมซื่อสตัย์ 
มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน ไม่เกี่ยงงำนหรอืมอบหมำยหน้ำที่ใหพ้นักงำนอื่นท ำแทน เว้นแต่ 
มคีวำมจ ำเป็นหรอืเพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในงำนทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถเฉพำะ 

• บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับสำมำรถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำร
ปฏบิตังิำนได ้ผ่ำนทำงE-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล / แบบสอบถำมของบรษิทัฯ โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลของ
พนักงำนผูร้อ้งเรยีน และใหค้วำมสนใจในทุกขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

   
1.8  การปฏิบติัตนของพนักงาน และการปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน (Employees Practice Policy) 

• พนักงำนพงึปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมมุ่งมัน่ตัง้ใจ มคีวำมซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส และเป็นทีไ่วว้ำงใจได้ 
• พนักงำนพงึปฏิบตัิตนอย่ำงมจีรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของ

พนักงำน และเพื่อนร่วมงำน 
• พนักงำนพงึปฏบิตัตินโดยเคำรพในสทิธแิละหน้ำทีข่องเพื่อนร่วมงำน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และผูบ้งัคบับญัชำ 
• พนักงำนพงึเป็นผูม้วีนิัย และประพฤตปิฏบิตัติำมระเบยีบขององคก์ร และประเพณีอนัดงีำม ไม่ว่ำจะระบุไว้

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กต็ำม 
• ผู้บงัคบับญัชำพงึปฏิบตัตินใหเ้ป็นที่เคำรพนับถือ รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดใีห้กบัพนักงำน และพนักงำน 

พงึไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรไม่เคำรพนับถอืผูบ้งัคบับญัชำ 
• พนักงำนพึงร่วมกันสร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมคัคี รวมถึงควำมเป็นน ้ำหนึ่งใจเดียวกัน  

ของพนักงำน โดยหลกีเลีย่งกำรกระท ำใดๆ ซึง่อำจมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ของบรษิทั หรอือำจเป็นปญัหำ
กบับรษิทัฯ ในภำยหลงัได ้
 
 



 

1.9  การปฏิบติัต่อผู้รบัเหมา  
• บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกผู้ร ับเหมำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถปฏิบัติงำน 

ตำมขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำว่ำจำ้งระหว่ำงกนั  
• บรษิทัฯ จะใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสม ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ เสมอืนเป็นพนักงำนของบรษิทัฯ 

 
1.10  การปฏิบติัต่อหน่วยงานราชการ  

• บรษิทัฯ ใหค้วำมร่วมมอืและพงึปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำร และมำตรฐำนสำกล  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมขัน้ตอนดว้ยควำมถูกตอ้ง สุจรติ  
• บรษิัทฯ จะละเว้นกำรติดสนิบน ให้ของขวญัหรอือื่นใดที่ก่อให้เกิดกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน

ธุรกจิ 
 
1.11  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเคำรพสทิธมินุษยชนและกำรปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเสมอภำคและ
เท่ำเทยีมกนั ค ำนึงถงึศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์และเสรภีำพของบุคคล โดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตั ิไมแ่บ่งแยกควำมแตกตำ่ง
ในเรื่องเชื้อชำต ิสญัชำต ิสผีวิ เพศ อำยุ ภำษำ ศำสนำ วฒันธรรม ชนชัน้ ควำมพกิำร สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพ
ทำงกำยภำพและสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรอืสงัคม ควำมเชื่อทำงสงัคม กำรศกึษำอบรม หรอื
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง และอื่นๆ ตำมหลกักำรพื้นฐำนที่ส ำคญัของกฎหมำยสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน  โดยมี
แนวทำงปฏบิตั ิดงันี้  

• บริษัทฯ ให้โอกำสกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรท ำงำน ภำยใต้กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำน ประกำศ และค ำสัง่ต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมำยเดยีวกนั 

• บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัด้ำนแรงงำน โดยปฏิบตัิต่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

• บรษิทัฯ ปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมในทุกกระบวนกำรกำรจำ้งงำน ตัง้แต่ กำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เวลำ
ท ำงำนและวนัหยุด กำรมอบหมำยงำน กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรฝึกอบรมพฒันำ กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำ 
และอื่นๆ โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

• บรษิทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิหรอืคุกคำม ไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรอืทำงกำรกระท ำต่อ
บุคคลอื่น ไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนัผูห้นึ่งผูใ้ด  

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้บุคลำกรทุกคนมคีวำมตระหนักและส ำนึกในสทิธหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของตนทีม่ี
ต่อบุคคลอื่นและสงัคม 

• บริษัทฯ ไม่ใช้แรงงำนบงัคบั หรือแรงงำนเด็กอนัมชิอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรลงโทษที่เป็นกำรข่มขู่ 
คุกคำม หรอืกำรใชค้วำมรุนแรงในรปูแบบใดต่อร่ำงกำยหรอืจติใจบุคลำกรทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.12  การปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม ส่ิงแวดล้อม และทรพัยากร  
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญั และยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และหลีกเลี่ยงกำรสร้ำง
ผลกระทบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมถงึทรพัยำกรโดยรอบ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

• บรษิทัฯ มกีำรฝึกอบรม และส่งเสรมิพนักงำนใหม้คีวำมรูแ้ละควำมส ำนึกในหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำร
มส่ีวนร่วมพฒันำชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบักำรปฏบิตังิำน  

• บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะควำมคิดเห็น เพื่อกำรปรบัปรุงและพฒันำกำรท ำงำนที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยพนักงำนทุกหน่วยงำนจะให ้
ควำมร่วมมือในกำรพฒันำและสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่ตัง้อยู่ใกล้เคียง  พร้อมเรียนรู้วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิน่ทุกศำสนำในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิำน เพื่อกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัติ  

• บริษัทฯ จัดให้มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำและเสริมสร้ำงประโยชน์ต่อชุมชน 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวตำมควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบักจิกรรมของชุมชน 

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้กีำรอนุรกัษ์พลงังำน ทรพัยำกร และสิง่แวดลอ้มเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพกรณีเกดิเหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน 

และสิง่แวดล้อม อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ โดยให้ควำมร่วมมอือย่ำงเต็มที่กบัเจ้ำหน้ำที่ภำครฐั และ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• พนักงำนพงึปฏบิตัติำมอย่ำงเครง่ครดัในขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของภำครฐัและเอกชน 
รวมถงึแนวทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนสำกลซึง่เกีย่วขอ้งกบัสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในทุกกจิกรรมทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  โดยไม่สรำ้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม อนัเกดิจำกขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน 

 

• พนักงำนพงึตระหนักถงึกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนทีม่อียู่อย่ำงคุม้ค่ำ และ/หรอื ปรบัเปลีย่นเพื่อน ำกลบัมำ
ใชใ้หม่ใหเ้กดิประโยชน์อย่ำงสงูสุด น ำไปสู่กำรลดตน้ทุนในกำรด ำเนินกำร 

• บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบรอ้งทุกขใ์นเรื่องทีอ่ำจมผีลกระทบต่อชมุชน ด ำเนินกำรตรวจสอบสำเหตุ ปรบัปรุงแกไ้ข 
และแจง้ผลกำรด ำเนินงำนใหผู้ร้อ้งทุกขท์รำบในเวลำอนัควร 

• บรษิัทฯ จะจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูลกำรปฏิบตังิำนที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม และเปิดเผย 
ใหท้รำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
นโยบาย 

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยรวม 
ภำยใต้ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย และจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
ซึ่งอำจส่งผลกระทบในกำรตัดสินใจใดๆ ทัง้นี้ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึง 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดย้ดึถอืและปฏบิตั ิดงันี้ 
 
แนวทางปฏิบติั 

• พงึหลกีเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  หรอืเป็นกำรแข่งขนักบับรษิทัฯ 
หรอืกำรท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของบรษิทัฯ หรอืกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

• พงึยดึมัน่ในกำรท ำสิง่ทีถู่กทีค่วร และถูกตอ้งตำมกฎหมำย ไม่ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบหรอืละเวน้กำรปฏบิตัิ
หน้ำที ่เพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดป้ระโยชน์ทีม่คิวรไดร้บั หรอืมเีจตนำใหบุ้คคลอื่นเสยีหำย  

• พงึละเวน้กำรหำผลประโยชน์ส่วนตน จำกขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกต ำแหน่ง หน้ำที ่กำรงำน และควำมรบัผดิชอบ  

• บุคลำกรที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินงำน มหีน้ำที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักำรมส่ีวนได้เสยีของตน 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทนัททีีม่รีำยกำรเกดิขึน้ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  
โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัมหีน้ำทีร่ำยงำนกำรมส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง ต่อประธำนกรรมกำร 
และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ และส ำรวจรำยกำรทีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีเป็นประจ ำทุกสิน้ปี 

• พงึหลกีเลี่ยงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิัทฯ หำกมี
ควำมจ ำเป็นก็สำมำรถกระท ำได้ โดยจะต้องรำยงำนและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี้ กำรอนุมตัิ
ควำมเหน็ชอบนัน้ จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ ควำมยุตธิรรม ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เป็นไปตำมปกตขิองธุรกจิ 
(Fair and at arms’ length transaction) และเป็นรำคำตลำด สำมำรถเปรยีบเทยีบรำคำกบับุคคลภำยนอกได ้ 

• พนักงำนพงึละเวน้กำรถอืหุน้ในกจิกำรคู่แข่งของบรษิทัฯ หำกกำรถอืหุน้นัน้ท ำใหพ้นักงำนกระท ำกำรหรอื
ละเวน้กำรกระท ำกำรทีค่วรท ำตำมหน้ำที ่หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่องำนในหน้ำที ่

• พนักงำนพงึเปิดเผยใหบ้รษิทัฯ ทรำบ ในกรณีทีพ่นักงำนหรอืบุคคลในครอบครวัเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิกำรใดๆ 
อนัอำจก่อใหเ้กดิผลประโยชน์หรอืก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงธุรกจิต่อบรษิทัฯ  ไม่ว่ำพนักงำนหรอืบุคคลในครอบครวัได้
หุน้นัน้มำก่อนกำรเป็นพนักงำนหรอืก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเขำ้ท ำกจิกำรนัน้ๆ หรอืไดม้ำโดยทำงมรดก 

• พนักงำนพงึหลกีเลี่ยงกำรใช้เวลำท ำงำนในกำรคน้หำขอ้มูล ติดต่อ หรอืซื้ อขำยหลกัทรพัย์หรอืสนิทรพัย์
ใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่นโดยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 



 

 
 
 
 
นโยบาย  

ข้อมูลภำยในหรือข่ำวสำรอนัมีสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ที่ยงัไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ 
ถือเป็นขอ้มูลภำยในที่ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจและถอืเป็นขอ้มูลควำมลบัของบรษิัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ ที่ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้อง จึงต้องรกัษำข้อมูลภำยใน 
ไวเ้ป็นควำมลบั และตอ้งไม่น ำขอ้มลูภำยในน้ีไปแสวงหำผลประโยชน์ต่อตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทำงมชิอบ  
 
แนวทางปฏิบติั  

• อบรม ทบทวนควำมรูใ้หแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูด้ ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำในสำย
งำนบญัชหีรอืกำรเงนิ  ในเรื่องขอ้ก ำหนดกำรซื้อขำย หรอืกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ รวมถงึกำรรำยงำนตำมที ่
พรบ. หลกัทรพัย ์ก ำหนด  

• อบรมพนักงำนใหม้กีำรยดึมัน่ในกำรป้องกนั รกัษำควำมลบัของขอ้มลูขำ่วสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมต่ำงๆ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจ และห้ำมมิให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ  
ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

• ในกรณีทีบุ่คคลภำยนอกมส่ีวนร่วมในกำรท ำงำนเฉพำะกจิทีเ่กี่ยวกบัขอ้มลูทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ
และอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำซึ่งงำนนัน้ๆ เข้ำข่ำยกำรเก็บรกัษำข้อมูลภำยในอนัอำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ บุคคลภำยนอกเหล่ำนัน้จะต้องท ำสญัญำเก็บรกัษำขอ้มูลควำมลบั (Confidential Agreement) / 
สญัญำไม่เปิดเผยข้อมูล (Non - Disclosure Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท. และ 
ก.ล.ต. 

• บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรรกัษำควำมปลอดภัยของขอ้มูลในระบบสำรสนเทศ โดยมีระบบควบคุม 
และ/หรือ ป้องกันกำรเข้ำถึงขอ้มูลของบริษัทฯ จำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงข้อมูลของบรษิัทฯ  
ใหก้บัพนักงำนในระดบัต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การซ้ือขายหลกัทรพัย ์และการใช้ขอ้มูลภายใน 



 

 
 
 
 
นโยบาย  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรใช้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพ โดยเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
ไม่มกีำรละเมดิลขิสทิธิ ์หรอืทรพัย์สนิทำงปญัญำแต่อย่ำงใด รวมถงึเป็นไปตำมนโยบำยและระเบยีบกำรใชง้ำนตำมสทิธ ิ
ทีไ่ดร้บั ทัง้นี้ ระบบสำรสนเทศจะไดร้บักำรดแูลและป้องกนักำรถูกล่วงละเมดิหรอืน ำไปใชโ้ดยไม่มสีทิธดิว้ยเช่นกนั 

 
แนวทางปฏิบติั 

• บรษิัทฯ จะควบคุม / ดูแลกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ และขอ้มูลภำยใน ให้มีควำมพร้อมใช้ของขอ้มูล 
(availability) อยู่เสมอ 

• กำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมถงึขอ้มูลต่ำงๆทีอ่ยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำนของ
บรษิทัฯ พนักงำนพงึหลกีเลี่ยงกำรใชร้ะบบฯ ทีอ่ำจละเมดิสทิธใินกำรใชง้ำนของผูอ้ื่นในเรื่องทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำงำน
ของตน หรอือำจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิำพกำรท ำงำนของระบบฯ  

• บรษิทัฯ มกีำรอบรมใหค้วำมรูพ้นักงำนตัง้แต่แรกเขำ้ท ำงำน  มกีำรเผยแพร่นโยบำยฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ของบรษิทัฯ เป็นต้น นอกจำกนัน้ พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงกำรไม่กระท ำผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละกำรไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำ  

• บรษิัทฯ มกีำรตรวจสอบกำรใชร้ะบบโปรแกรมซอฟแวร์ และฮำร์ดแวร์ทีใ่ชใ้นเครื่องมอื  / อุปกรณ์ส ำหรบั
กำรท ำงำน เพื่อป้องกนักำรละเมดิลขิสทิธิ ์หรอืไม่เกีย่วขอ้งกบักำรท ำงำน 

• พนักงำนพงึใช้งำนระบบฯ ใหถู้กต้องตำมสทิธทิีไ่ดร้บัอนุญำต เกบ็รกัษำและไม่ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชร้หสัผ่ำน
ส ำหรบัเขำ้ใชง้ำนในระบบแทนได ้

• พนักงำนพงึระวงักำรใชอ้นิเตอรเ์น็ตในกำรคน้หำขอ้มลูหรอืควำมรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนเท่ำนัน้และ
พงึหลกีเลีย่งเวบ็ไซดท์ีผ่ดิกฎหมำย ผดิประเพณี หรอืศลีธรรมอนัดงีำม 

• พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำรตัง้ค่ำ  
ทีอ่ำจมผีลต่อควำมปลอดภยัของระบบฯ  หำกประสบปญัหำหรอืควำมผดิปรกตขิองกำรใชง้ำน ใหแ้จง้หน่วยงำน IT  

• พนักงำนพงึยดึมัน่ และปฏบิตัติำมแนวนโยบำยกำรใชค้อมพวิเตอร์ และกำรไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำ
หรอืลขิสทิธิท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 

• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตรวจสอบ ตดิตำม และกำรประเมนิผลกำรควบคุม และก ำกบัดแูลระบบสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำรทีม่ปีระสทิธภิำพอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การใช้ และการดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ทรพัยสิ์นทางปัญญา 



 

 
 
 
 
นโยบาย 
 บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิบนพื่นฐำนของควำมมมีำตรฐำน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้จงึไดก้ ำหนดนโยบำยงดรบั 
หรือให้ของขวัญ ของก ำนัล กำรเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันกำรทุจริต และหลีกเลี่ยงกำรกระท ำ 
ทีอ่ำจท ำใหม้ผีลต่อกำรปฏบิตังืำน   
 
แนวทางปฏิบติั 

• ผูบ้รหิำรและพนักงำนไม่ควรเรยีกรอ้งผลประโยชน์อื่นใดจำกผูร้บัเหมำ คูค่ำ้ ผูข้ำย หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำง
ธุรกจิกบับรษิทัฯ ไมว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• ของขวญัทีม่คีุณค่ำเพื่อรกัษำควำมสมัพนัธ ์หรอืกำรเลีย้งรบัรองอนัเป็นกำรเชื่อมสมัพนัธ ์ระหว่ำงองคก์ร 
ซึง่กำรรบัหรอืมอบใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยไม่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ อนุญำตใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนรบัแทน
บรษิทัฯ ได ้

• พนักงำนผู้ใต้บงัคบับญัชำ และผู้บงัคบับญัชำไม่ควรมอบของขวญั หรอืกำรเลี้ยงรบัรองใหแ้ก่กนั เว้นแต่
กรณีประเพณีนิยมทีม่กีำรมอบใหแ้ก่กนั แต่ต้องมรีำคำหรอืมูลค่ำไม่มำกนัก และจะต้องไม่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 

• กำรรับของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 2,000 บำท หำกจ ำเป็นต้องรับไว้เพื่อ
มติรภำพ หรอืควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงกนั ผู้รบัจะต้องรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบโดยเร็ว และส่งมอบของดงักล่ำว
ใหก้บัฝำ่ยบรหิำร / ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อน ำไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อไป 

• กำรใหห้รอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจ

ไดว้่ำเงนิบรจิำคหรอืเงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

• พนักงำนไม่ควรให้ หรอืรบั หรอืสญัญำว่ำจะให้ หรอืจะรบัประโยชน์อื่นใดกบัผู้หนึ่งผู้ใดที่จูงใจให้กระท ำ 
หรอืละเวน้กำรกระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ของขวญั ของก านัล การเลี้ยงรบัรอง การบริจาค หรือประโยชน์อ่ืนใด 



 

 
 
 
 
นโยบาย 
 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรท ำงำนบนพื่นฐำนของควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมที่ดี  
โดยปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ/ขอ้ก ำหนดของทัง้ภำครฐัและเอกชนในทุกกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ รวมถงึกำร
ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อป้องกัน/ลดทอนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นในกำร
ด ำเนินกำร  
 
แนวทางปฏิบติั 

• คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย (คปอ.) จะต้องรับผิดชอบดูแลควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของพนักงำนทุกระดบั เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ และกฎเกณฑค์วำมปลอดภยั 
ซึง่ก ำหนดโดยผูว้่ำจำ้งหรอืเจำ้ของงำนดว้ย 

• คปอ. จดัให้มกีำรเผยแพร่นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิในกำรค ำนึงถึงควำมปลอดภยัฯ โดยติดประกำศ 
ช่องทำงออนไลน์ (Line / Facebook) และเปิดเผยบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกคนรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และถอืปฏบิตั ิ

• ผู้บริหำร และพนักงำนพึงปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงจรรยำบรรณในอำชีพ และมีระบบป้องกันอันตรำย 
ในกำรท ำงำนใหก้บัพนักงำนและสำธำรณชนโดยรวมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อควำมปลอดภยัและถูกสุขอนำมยั 

• ส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมรู้ และควำมส ำนึกในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำน และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม มกีำรฝึกฝนใหพ้นักงำนมคีวำมคุน้เคยกบัวธิกีำรท ำงำน นโยบำย กฎ และ
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัควำมปลอดภยั โดยกำรจดักำรประชุม กำรอบรม และแนะน ำเรื่องควำมปลอดภยั ใหก้บัพนักงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทัง้ให้พนักงำนทุกคนมส่ีวนร่วมในกำรเสนอแนะควำมคดิเห็น เพื่อกำรปรบัปรุงและพฒันำ
ร่วมกนั 

• ส่งเสรมิ และใหค้วำมร่วมมอืกบัทุกหน่วยงำนทีส่่งเสรมิและสรำ้งสรรค์ใหเ้กดิสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ทีป่ลอดภยั 

• พนักงำนจะตอ้งปฏบิตัติำมกฎเกณฑข์อ้บงัคบัของทอ้งถิน่นัน้ๆ และองคก์รของรฐั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ความปลอดภยั สขุอนามยั และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 



 

 
 

  
 
 
นโยบาย 

ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ เป็นปจัจยัส ำคญัทีส่่งเสรมิกำรด ำเนินธุรกจิ และเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนขององค์กร  
ดงันัน้ จึงเป็นควำมรบัผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่จะใช้ทรพัย์สินของบริษัทอย่ำงคุ้มค่ำ ระมดัระวงั และใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด รวมถงึกำรรกัษำผลประโยชน์ โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ทีข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 
แนวทางปฏิบติั 

• พนักงำนต้องไม่กระท ำ หรอืก่อให้เกิดประกำยไฟในสถำนที่ซึ่งเก็บวตัถุไวไฟ หรอืวตัถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิง
ภำยในบรเิวณบรษิทัฯ หรอืขณะปฏบิตัหิน้ำที ่ยกเวน้สถำนทีซ่ึง่จดัไวใ้ห ้

• พนักงำนตอ้งไม่น ำอุปกรณ์ หรอืทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์และนอกเหนือจำกกำรท ำงำน
ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

• พนักงำนต้องรบัผิดชอบ ดูแลทรพัย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหำยหรือเสียหำย และใช้ทรพัย์สินอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เตม็ที ่รวมถงึตอ้งช่วยกนัดแูลรกัษำแมจ้ะไม่ใช่หน้ำทีโ่ดยตรงของตน 

• พนักงำนตอ้งศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจ ถงึวธิกีำรใชแ้ละค ำแนะน ำในดำ้นควำมปลอดภยัของทรพัยส์นิของ
บรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะใชง้ำนเสมอ 

• พนักงำนต้องใช ้และบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิของบรษิัทฯ เสมอืนบุคคลทัว่ไปพงึใชแ้ละบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ
ของตนเอง 

• พนักงำนตอ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่ หรอืระเบยีบเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
• พนักงำนตอ้งไม่ท ำงำนใหก้บับุคคลหรอืองคก์รอื่นใด อนัอำจกระทบต่อกำรท ำงำนใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้นี้ ไมว่่ำ

จะไดร้บัค่ำจำ้งหรอืผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 
• พนักงำนต้องไม่ไปเกี่ยวข้องในกำรประกอบธุรกิจอื่นใดอันอำจมีผลกระทบกระเทือนถึงประโยชน์  

ของบรษิทัฯ หรอือำจเป็นกำรแขง่กนักบับรษิทัฯ 
• พนักงำนตอ้งไม่ปฏบิตัสิิง่อื่นใดอนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงและทำงออ้ม 
• พนักงำนตอ้งรกัษำและเสรมิสรำ้งชื่อเสยีงอนัดงีำมของบรษิทัฯ 
• พนักงำนตอ้งรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยถอืเสมอืนว่ำเป็นผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การรกัษาทรพัยสิ์น และผลประโยชน์ของบริษทัฯ 



 

 
 
 
 
นโยบาย  
 บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบกำรควบคุม และกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อติดตำม สอบทำนประสทิธภิำพ ประสทิธผิล 
ของระบบกำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอ และมกีำรประเมนิผลเพื่อกำรปรบัปรุงแก้ไข รวมถงึมกีำร
จดัท ำรำยงำนทำงบญัชแีละกำรเงนิทีถู่กต้อง ครบถว้น เชื่อถอืได ้และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย เพื่อสรำ้งควำม
เชื่อมัน่ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
 
แนวทางปฏิบติั 

• ฝ่ำยจดักำรของบรษิทัฯ มคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
ทันต่อเวลำ ทัง้งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี  ที่ได้จัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้อง  ครบถ้วน ตำมที่ควร 
ในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย  และข้อก ำหนดของกฎหมำยอย่ำงเพียงพอ และ 
มกีำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชทีีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นและไดร้บักำรรบัรองจำก ก.ล.ต. 

• จดัใหม้รีะบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำม
มำตรฐำนและกฏหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน และกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• จดัใหพ้นักงำนทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลู มกีำรอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ ควำมรู ้ประสบกำรณ์
ที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ที่รบัผิดชอบ และมีจ ำนวนเพียงพอ โดยเฉพำะผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินและบญัช ี(CFO) 
สมุหบ์ญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

• ฝ่ำยจดักำรและพนักงำนพงึใหค้วำมส ำคญัต่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ
ภำยใน เพื่อน ำมำปรบัปรุง พฒันำระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรด ำเนินกำรทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ระบบการควบคมุ การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 



 

 
 

  
 
 
นโยบาย 
 ขอ้มูลภำยในหรอืขำ่วสำรอนัมสีำระส ำคญั รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูร้บัทรำบจำกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักำร
ปฏบิตัหิน้ำที ่อนัไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ พนัธมติร ผูข้ำย/ผูใ้หบ้รกิำร เป็นตน้ ถอืเป็นขอ้มลูภำยในทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ และ
ถือเป็นควำมลบัของบรษิทัฯ ซึ่งบรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรเก็บรกัษำ เพื่อมใิห้ผูใ้ดน ำไปแสวงหำประโยชน์ในทำงมิ
ชอบ โดยมกีำรปลูกฝงัจติส ำนึกพนักงำนใหต้ระหนักในเรื่องเหล่ำน้ี  
 
แนวทางปฏิบติั 

• พนักงำนตอ้งรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่รวมถงึพนักงำน
อื่น หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

• พนักงำนตอ้งรกัษำควำมลบัและชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 
• พนักงำนตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัส่วนบุคคลของตนเองหรอืของผูอ้ื่น ใหพ้นักงำนหรอืผูอ้ื่นทรำบ 

ไม่ว่ำจะโดยเจตนำหรอืไม่กต็ำม  
• ขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของบรษิทัฯ ตอ้งจดัเกบ็ บนัทกึ และจดัส่ง หรอื ส่งต่อดว้ยควำมระมดัระวงัและ

ปลอดภยั เพื่อป้องกนักำรรัว่ไหลหรอืสญูหำย 
• พนักงำนพงึรกัษำขอ้มลูของผูแ้จง้เบำะแสเป็นควำมลบัโดยไม่เปิดเผยใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การรกัษาความลบัของบริษทัฯ 



 

 
 
 
 
นโยบาย  

บรษิทัฯ ยดึมัน่และใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมถงึปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนอย่ำงเคร่งครดั จงึไดก้ ำหนดนโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่เพื่อใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ ทุกคนไดต้ระหนักและยดึถอื 
 
แนวทางการปฏิบติั  

• บรษิทัฯ ไม่อนุญำตใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ลูกจำ้งของบรษิทัฯ ใชอ้ ำนำจหน้ำทีไ่มว่่ำโดยทำงตรง
หรอืทำงออ้ม เพื่อแสวงหำประโยชน์แกต่นเองหรอืผูอ้ื่น รวมถงึหำ้มกำรเสนอผลประโยชน์จงูใจแก่บุคคลอื่นใดอนัไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมำย เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ประโยชน์ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ   

• บริษัทฯ จัดให้มีกำรเผยแพร่นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่โดยกำร
ฝึกอบรม ตดิประกำศ และบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้กีำรก ำกบั ควบคุม ดแูลกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ เพื่อป้องกนัและตดิตำมควำม
เสีย่งจำกกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตดิตำม สอบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำย และมกีำรประเมนิควำมเสีย่งฯ เป็นประจ ำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏบิตั ิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลง
ของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย 

• นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรตินี้ ใหค้รอบคลุมทุกกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ/บรษิทัย่อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) 



 

 
 
 
 
นโยบาย 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงำนใช้สิทธิของตนตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ  
โดยบรษิทัฯ จะไม่ฝกัไฝก่ำรเมอืง และมคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงอย่ำงเคร่งครดั ไม่มนีโยบำยในกำรใหก้ำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิ ทรพัยำกร หรอืทรพัยส์นิอื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มแก่นักกำรเมอืง พรรคกำรเมอืง หรอืกลุ่มกำรเมอืง
อื่นใด  
 
แนวทางปฏิบติั 

• ผูบ้รหิำร และพนักงำนพงึใชส้ทิธขิองตนในฐำนะพลเมอืงดตีำมกฎหมำยรฐัธรรมนูญ และกฎหมำยอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

• พนักงำนพงึยดึมัน่ในระบอบประชำธปิไตย โดยพนักงำนย่อมมสีทิธทิำงกำรเมอืง แต่ไม่พงึเป็นกรรมกำรใน
พรรคกำรเมอืง หรอืเป็นตวัแทนในกำรท ำกจิกรรมสำธำรณะต่ำงๆ ซึง่อำจท ำใหเ้ขำ้ใจผดิว่ำบรษิทัฯ ฝกัใฝ ่หรอืมส่ีวน
เกีย่วขอ้งกบัพรรคกำรเมอืงนัน้ๆ 

• ผูบ้รหิำรและพนักงำนมสีทิธิเ์ขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืงในนำมของตวัเอง นอกเหนือเวลำท ำงำน และไมใ่ช่
ในนำมบรษิทัฯ รวมไปถงึตอ้งไม่น ำทรพัยำกรของบรษิทัฯ ไปสนับสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืงของพรรคกำรเมอืง กลุ่มทำง
กำรเมอืง หรอืนักกำรเมอืงคนใด ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่อนุญำตใหฝ้ำ่ยกำรเมอืงเขำ้ใชท้รพัยำกรและโครงกำร
ต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ในกำรจดักจิกรรมทำงกำรเมอืง 

• ผูบ้รหิำรและพนักงำนตอ้งไม่ใชอ้ ำนำจหน้ำทีช่ีช้วน กดดนั หรอืบงัคบัใหเ้พื่อนร่วมงำน รวมทัง้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหส้นับสนุนกจิกรรมใดๆ ทำงกำรเมอืงของพรรคกำรเมอืง กลุ่มทำงกำรเมอืง หรอืนักกำรเมอืงไมว่่ำทัง้
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.การใช้สิทธิทางการเมอืง 



 

 
  
 
 
นโยบาย 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้ก ำหนดช่องทำง 
ในกำรแจง้เบำะแส รอ้งเรยีน แสดงควำมคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอื
กำรรอ้งเรยีนกรณีไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิ หรอืกำรกระท ำผดิกฎหมำย  
 
แนวทางปฏิบติั  

1. กำรร้องเรยีนฯ  ผู้ร้องเรยีน/แจ้งเบำะแสจะต้องระบุขอ้มูลพร้อมชื่อ - ที่อยู่ในกำรติดต่อกลบัอย่ำงชดัเจน  
และจดัส่งมำยงัช่องทำง ดงัต่อไปนี้  
 

• คณะกรรมกำรอสิระ         :  E-mail  : independent@tndt.co.th 
• ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั     :  E-mail  : secretary@tndt.co.th 
• ไปรษณีย ์                     :     คณะกรรมกำรอสิระ / ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั  
     บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ำกดั (มหำชน)  
     เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรำมค ำแหง  
     แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
• โทรศพัท ์                     :  02-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สำย) 
• โทรสำร                        :      02-735-1941   

 

2. เลขำนุกำรบรษิทั / เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ จะเป็นผูร้วบรวมและน ำเสนอต่อ
ผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง / คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ และคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำตำมล ำดบั 
 

3. มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส รอ้งเรยีน แสดงควำมคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ  
 บรษิทัฯ มมีำตรกำรในกำรคุม้ครองผูท้ีแ่จง้เบำะแส รอ้งเรยีน แสดงควำมคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ  

โดยผูแ้จง้สำมำรถเลอืกปฏบิตั ิดงันี้ 
• ไม่เปิดเผยตนเอง หำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยนัน้จะท ำใหเ้กดิควำมไม่ปลอดภยั หรอืควำมเสยีหำย 
• เปิดเผยตนเอง โดยบรษิทัฯ จะเกบ็รกัษำขอ้มลูของบุคคลดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลบั และด ำเนินกำรแกไ้ข 

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ จะเป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน กำรแจง้เบำะแส ฯลฯ เพื่อท ำกำรตรวจสอบขอ้มลู 
ตลอดจนท ำกำรสอบสวนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญั เพื่อพจิำรณำให้
ขอ้เสนอแนะ และด ำเนินกำรแกไ้ขเยยีวยำหรอืด ำเนินกำรทำงกฎหมำยส ำหรบักำรกระท ำควำมผดิดงักล่ำวต่อไป 
 

 

 

 

 

 

12.การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ 



 

 

 

  
นโยบาย  
 คณะกรรมกำรฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิ เพื่อใหก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ และ
กำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยค ำนึงถึงชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม จงึ
ก ำหนดใหบุ้คลำกรทุกคนมหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั โดยบรษิทัฯ มกีำรตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำม และบทลงโทษ  
 
แนวทางปฏิบติั 

• ก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนทีต่อ้งศกึษำและท ำควำม
เขำ้ใจ ปฏบิตัติำม รวมถงึส่งเสรมิใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิอย่ำงเคร่งครดั 

 

• กรณีพนักงำนมขีอ้สงสยัเกีย่วขอ้งกบัแนวปฏบิตั ิสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ หรอื
ผูบ้รหิำรในแต่ละสำยงำน 

 

• กรรมกำร ผู้บริหำร  และพนักงำนที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ หรือยินยอมให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชำฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิ จะถูกพจิำรณำลงโทษทำงวนิัย ซึ่งอำจรวมถงึกำรเลกิจ้ำง 
กำรใหช้ดเชยควำมเสยีหำย และโทษตำมกฏหมำยแพ่ง หรอือำญำ ตำมทีบ่รษิทัฯ เหน็สมควร 

 

•  ก ำหนดใหม้กีำรทบทวนจรรยำบรรณธุรกจิเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตัิ 
และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดตำม
กฎหมำย 
 

 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2563 ลงวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2563 
                  
 

     ลงชื่อ.................................................................... (นำยสุวฒัน์  แดงพบิูลยส์กุล) 
       ประธำนกรรมกำรบรษิทั / ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 
 

     ลงชื่อ..................................................................... (นำงสำวชมเดอืน  ศตวฒุ)ิ 
     กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 

     ลงชื่อ...................................................................... (นำยเกรกิเกยีรต ิ  ศตวุฒ)ิ 
                   กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรบรหิำร 
 
 
หมายเหตุ 

- ประกำศใชค้รัง้ที ่1 ในกำรประชุมทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2557 ลงวนัที ่10 พฤศจกิำยน  2557 
- แกไ้ขครัง้ที ่1 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2559 ลงวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2559 
- แกไ้ขครัง้ที ่2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2560 ลงวนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2560 
- แกไ้ขครัง้ที ่3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2561 ลงวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2561 
- แกไ้ขครัง้ที ่4 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2562 ลงวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2562 
- แกไ้ขครัง้ที ่5 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2563 ลงวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2563 

13.การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัและการลงโทษ 



 

 


