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บทนา
บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหำชน) ยึดมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจตำมหลักจริยธรรมองค์กร หลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภั ย และควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ ให้
เกิดควำมเชื่อมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และนำไปสูก่ ำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยังยื
่ นต่อไป
คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ทำ “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิ จ” ไว้เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้ยดึ ถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ โดยมีกำรทบทวนแนวทำงปฏิบตั ิและข้อกำหนดเพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ในปี 2563 ได้มกี ำรปรับปรุง
แก้ไข และเผยแพร่เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้รบั ทรำบ ทำควำมเข้ำใจ ให้ควำมสำคัญ และ
ยึดถือในหลักกำรเดียวกัน เพื่อกำรเจริญเติบโดอย่ำงยั ่งยืนร่วมกันต่อไป

(นำยสุวฒ
ั น์ แดงพิบูลย์สกุล)
ประธำนกรรมกำร
23 กุมภำพันธ์ 2563

การปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมองค์กร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนขององค์กรเป็ นไปอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม เท่ำเทียมกันอย่ำงเสมอภำค และรับผิดชอบต่อ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ล งทุ น ลู กค้ำ คู่ค้ำ พนั กงำน และทุ กฝ่ำ ยที่เ กี่ย วข้อง รวมถึงชุ ม ชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
คณะกรรมกำรจึงได้กำหนดจริยธรรมองค์กร และจัดทำจรรยำบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบ ั ติในกำรดำเนิน
ธุรกิจและกำรปฏิบตั งิ ำน อีกทัง้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรกระทำทีอ่ ำจเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชั ่น นำไปสู่ภำพลักษณ์
ที่ดขี ององค์กร ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดควำมเชื่อมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจ และกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น
ต่อไป

จริ ยธรรมองค์กร
คณะกรรมกำรได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ดังนี้
• มุ่งมั ่นสร้ำงองค์กรให้มกี ำรพัฒนำ / เปลีย่ นแปลงให้ทนั ยุคสมัย หรือปจั จัยภำยนอกทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงเพื่อ
ควำมมั ่นคงและยั ่งยืนต่อไป
• ดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ ทัง้ ทำงด้ำนกำรเงิน และมิใช่กำรเงิน
• รับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม
• ยึดมั ่นในกำรดำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนสำกล มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดและ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
• กรรมกำรและพนักงำนทุกคน พึงยึดมั ่นต่อนโยบำยของบริษัท ฯ กระบวนกำรด้ำนบัญชี และเกณฑ์กำร
ควบคุมอื่นๆ ทัง้ นี้ กรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยใดๆ ว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดกำรกระทำผิดหรือ
ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษทั ฯ พนักงำนควรรำยงำนต่อทีมบริหำรทันที
• หำกกรรมกำรตรวจสอบพบข้อสังเกตที่น่ำสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญ ควรรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
ทันทีเพื่อหำสำเหตุและทำกำรแก้ไข รวมถึงหำแนวทำงป้องกันกำรเกิดซ้ำต่อไป

จรรยาบรรณธุรกิ จ
คณะกรรมกำรได้ ก ำหนดแนวทำง / นโยบำย ที่ พึ ง ปฏิ บ ัติ ใ นกระบวนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ และ
กำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ตระหนักและยึดมั ่นในหลักกำร และ
แนวทำงเดีย วกัน ในกำรปฏิ บ ัติ ต ำมจรรยำบรรณธุ ร กิ จ อยู่ เ สมอ เพื่อ กำรเจริญ เติ บ โดอย่ ำ งยัง่ ยืน ร่ ว มกัน ต่ อ ไป
โดยครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรม
นโยบาย
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนควำมรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม รวมถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ที่เ กี่ย วข้อ งกับกำรปฏิบ ัติง ำน บริษัท ฯ จึง ได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบ ัติต่ อ ผู้มีส่วนได้เ สีย เพื่อ เป็ น แนวทำงปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ โดยดำเนินกำร ดังนี้
แนวทางปฏิ บตั ิ
1.1 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ มุ่งมั ่นในกำรประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงกำรเติบโตอย่ำงยั ่งยืน สร้ำงผลประกอบกำรทีด่ ี มีกำไร
อย่ำงต่อเนื่องและมั ่นคง ก่อให้เกิดผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมแก่ผถู้ อื หุน้
• บริษท
ั ฯ แจ้งข้อมูลทีเ่ ป็ นจริง โปร่งใส ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน
และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ โดยรวม
• บริษท
ั ฯ แจ้งควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูล
ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ทัง้ กำรแจ้งโดยตรงผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท)
ตลอดจนกำรประกำศบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษทั ฯ
• บริษั ท ฯ ปฏิ บ ัติ ต ำมข้อ ก ำหนดเกี่ ย วกับ ผู้ ถื อ หุ้ น ทัง้ ข้อ ก ำหนดของบริษั ท ฯ ตลท. และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต) และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• บริษท
ั ฯ เปิดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เสนอข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นๆ ในกำรประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้อย่ำงเต็มทีต่ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ฯ
• บริษัท ฯ ดูแ ลไม่ใ ห้กรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ ใ ห้ต นเองและผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง
โดยใช้ ข้ อ มู ล ใดๆ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณะ และ / หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ลับ ของบริ ษั ท ฯ
ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรือดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
• บริษท
ั ฯ จัดให้มชี ่องทำงสำหรับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำทีไ่ ม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ ครอบคลุมถึง
เว็บ ไซต์ ไปรษณี ย์ และโทรสำร และมีก ระบวนกำรตอบสนองข้อ ร้อ งเรีย น กำรคุ้ม ครองผู้ร้อ งเรียน รวมถึง แจ้งผล
กำรดำเนินกำรต่อผูร้ อ้ งเรียนอย่ำงเป็นธรรม
1.2 การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
• บริษท
ั ฯ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ รวมทัง้ กำรให้คำแนะนำ เป็นทีป่ รึกษำและเลือกใช้บริกำร
เครื่องมือและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย ได้มำตรฐำน เพื่อให้ผลกำรปฏิบตั งิ ำนถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภำพสูงสุด
• บริษท
ั ฯ ยึดถือควำมเอำใจใส่และควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำทัง้ ในด้ำนคุณภำพของกำรบริกำรควำมปลอดภัย
ในกำรใช้บริกำรและกำรให้บริกำรหลังกำรขำย
• บริษท
ั ฯ จัดให้มกี ำรฝึ กอบรม ให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรทำงำนบริกำรตรวจสอบและทดสอบของบริษทั ฯ
จัดให้มกี ำรซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อสร้ำงควำมมั ่นใจในกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงปลอดภัย
• บริษท
ั ฯ ให้บริกำรด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผล กำรเรียกรับชำระค่ำบริกำรตำมควำมถูกต้องและเป็นจริง
• บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำควำมลับในข้อมูล เอกสำร ผลกำรทดสอบและตรวจสอบของลูกค้ำ
ไม่นำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นๆ
• บริษัท ฯ มุ่ง มั ่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั ่นใจให้กบ
ั ลูกค้ำให้ได้รบั กำรบริกำรที่ดี มีคุณภำพ
ภำยใต้ควำมปลอดภัยและเทคโนโลยีท่เี หมำะสม รวมทัง้ ยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึน้ โดยบริษทั ฯ มีกำรสำรวจควำมพึง
พอใจ ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรรับทรำบปญั หำและข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ

1.3 การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าของผลิ ตภัณฑ์/ผู้จดั จาหน่ าย/ตัวแทนจาหน่ าย
• บริษท
ั ฯ มุ่งมั ่นทีจ่ ะสร้ำงพันธมิตรทีด่ ี รักษำควำมสัมพันธ์อย่ำงยั ่งยืน ถ้อยทีถ้อยอำศัย ไม่เอำรัดเอำเปรียบ
ซึง่ กันและกัน
• กำรตกลงซื้อ - ขำย ตำมข้อสัญญำระหว่ำงกัน ด้วยเงือ่ นไขของรำคำและปริมำณทีเ่ หมำะสม
• เจ้ำของผลิตภัณฑ์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย หรือตัวแทนจำหน่ ำยต้องจัดหำสิ นค้ำและบริกำรตำมคุณภำพ มำตรฐำน
และรำคำ ตำมทีไ่ ด้ตกลงไว้
• ห้ำมมิให้กรรมกำรและพนักงำนของบริษท
ั ฯ รับผลประโยชน์ส่วนตัวจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ผู้จดั จำหน่ ำย
หรือตัวแทนจำหน่ำย
ั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย หรือตัวแทนจำหน่ ำยทีร่ บั คืนขยะมี
• บริษท
พิษจำกเศษวัสดุทเ่ี หลือจำกกำรให้บริกำรไปดำเนินกำรกำจัดตำมวิธที ถ่ี ูกต้อง
1.4 การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
• บริษท
ั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกคู่ค้ำทีม่ แี นวทำงดำเนินธุรกิจทีม่ คี ุณธรรม ทำธุรกิจทีใ่ กล้เคียงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับบริษทั ฯ มีช่อื เสียงและประสบกำรณ์ มีควำมเชีย่ วชำญทำงเทคนิค และมีสถำนภำพกำรเงินทีเ่ ข้มแข็ง เพื่อ
ช่วยเหลือ / แลกเปลีย่ น /พัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรและเทคโนโลยีร่วมกัน
• บริษท
ั ฯ มุ่งมั ่นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมตำมข้อสัญญำระหว่ำงกัน
• บริษท
ั ฯ จะให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ไม่เอำรัดเอำเปรียบ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของควำมซื่อสัตย์ จริงใจและเป็นธรรม
• บริษท
ั ฯ หลีกเลีย่ งกำรรับ กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ โดยไม่สุจริต
• กรณีทบ
่ี ริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไข จะต้องแจ้งให้ค่คู ำ้ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปญั หำ
ร่วมกัน

1.5 การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า (Rivals Policy)
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีภำยใต้กรอบกติกำแห่งกำรแข่งขันที่ดี โปร่งใส และ
เป็นธรรม ไม่บดิ เบือนข้อมูล หรือใช้วธิ อี ่นื ใดในกำรโจมตีค่แู ข่ง โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
• บริษท
ั ฯ ดำเนินธุรกิจภำยใต้กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอำรัดเอำเปรียบ
• บริษท
ั ฯ จะหลีกเลีย่ งวิธกี ำรทีไ่ ม่สุจริต กำรใส่รำ้ ยป้ำยสี กำรสร้ำงข่ำวทีเ่ ป็นเท็จ หรือกำรโจมตีค่แู ข่ง
• บริษท
ั ฯ จะไม่ทำกำรตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ในลักษณะลดหรือจำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
• บุคลำกรของบริษท
ั ฯ พึงระวังกำรติดต่อ กับคู่แข่ง และบุคลำกรของคู่แข่ง ไม่เปิ ดเผยหรือละเลยให้ควำมลับ
ของบริษทั ฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง
1.6 การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
• บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้อตกลง ภำระผูกพันและหนี้สน
ิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ รวมถึง เงื่อนไขต่ำงๆ ที่มตี ่อ
เจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึง่ อำจทำให้เจ้ำหนี้ได้รบั ควำมเสียหำย
• กรณีบริษท
ั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข จะรีบแจ้งต่อเจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำแนว
ทำงกำรแก้ไขปญั หำ
• บริษท
ั ฯ จะหลีกเลีย่ งกำรรับ กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรดำเนินธุรกิจกับเจ้ำหนี้โดยไม่สุจริต
• บริษท
ั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนให้มโี ครงสร้ำงทีเ่ หมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และรักษำควำมเชื่อมั ่นต่อเจ้ำหนี้
• รำยงำนภำระหนี้ทถ่ี ูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลำให้แก่เจ้ำหนี้เมื่อมีกำรร้องขอ

1.7 การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
• บริษท
ั ฯ กำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรทีเ่ หมำะสม เป็ นธรรม ตำมควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และ
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละคน และได้รบั ค่ำตอบแทนตรงตำมเวลำที่กำหนด นอกจำกนัน้ ยังกำหนดให้มี
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมผลประกอบกำรของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ประจำปี กำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถเกีย่ วกับงำนตำมแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี เป็นต้น
• บริษัท ฯ ให้สิท ธิข น
ั ้ พื้น ฐำนที่พ นั ก งำนพึง จะได้ร ับ ตำมระเบีย บข้อ บัง คับ ของบริษัท รวมถึง กฎหมำย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
• บริษท
ั ฯ ปฏิบตั ติ ่อพนักงำนด้วยควำมเคำรพในสิทธิส่วนบุคคล ให้เกียรติ ไม่ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน รวมถึง
ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อควำมแตกต่ำงของเพศ อำยุ เชื้อชำติ ศำสนำ สถำนภำพทำงสังคม หรือโรคภัยไข้เจ็บ
• บริษท
ั ฯ จัดให้มสี ภำพแวดล้อมทีด่ ใี นกำรทำงำน จัดมุมพักผ่อนและลำนกิจกรรม รวมถึงกำรจัดหำระบบและ
อุปกรณ์ควำมปลอดภัยตำมข้อกำหนดและกฏหมำยให้แก่พนักงำน เพื่อป้องกันอันตรำยในกำรทำงำน
• บริษท
ั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนได้รบั กำรฝึกอบรม ทัง้ ภำยนอกและภำยในองค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ
และทัวถึ
่ ง เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้ำงควำมชำนำญในวิชำชีพ เป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพและประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน รวมถึงเปิดโอกำสให้พนักงำนได้พฒ
ั นำทักษะกำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรเติบโตในสำยงำนทีต่ นเองถนัด
• บริษท
ั ฯ สนับสนุนให้พนักงำนใช้ควำมสำมำรถในกำรวิจยั และพัฒนำเพื่อประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์
และนวัตกรรมใหม่ๆ ทีท่ นั สมัยตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถใช้งำนได้จริง
• บริษท
ั ฯ มีแต่งตัง้ โยกย้ำย ให้รำงวัล และลงโทษพนักงำน ด้วยควำมยุตธิ รรม เสมอภำค ตัง้ อยู่บนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และกำรปฏิบตั ติ วั ของพนักงำนคนนัน้ ๆ
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณและบทบำทหน้ ำที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ทีอ่ ยู่ในกรอบของจรรยำบรรณอย่ำงทัวถึ
่ งทัง้ บริษทั ฯ
ั หำ
• บริษัท ฯ ส่ ง เสริม ให้พ นั ก งำนมีส่ ว นร่ ว มในกำรก ำหนดทิศ ทำงในกำรท ำงำน รวมถึง กำรแก้ไ ขป ญ
ของหน่วยงำนโดยรวมร่วมกับบริษทั ฯ
• พนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ห
ิ น้ำทีต่ ำมควำมรับผิดชอบของตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรทำงำน ไม่เกี่ยงงำนหรือมอบหมำยหน้ำที่ให้พนักงำนอื่นทำแทน เว้นแต่
มีควำมจำเป็นหรือเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในงำนทีต่ อ้ งใช้ควำมสำมำรถเฉพำะ
• บริษัท ฯ เปิ ด โอกำสให้พ นั ก งำนทุ ก ระดับ สำมำรถร้อ งทุ ก ข์ หรือ เสนอแนะเรื่อ งต่ ำ งๆ ที่เ กิด จำกกำร
ปฏิบตั งิ ำนได้ ผ่ำนทำงE-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล / แบบสอบถำมของบริษทั ฯ โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลของ
พนักงำนผูร้ อ้ งเรียน และให้ควำมสนใจในทุกข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อองค์กร
1.8 การปฏิ บตั ิ ตนของพนักงาน และการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอื่น (Employees Practice Policy)
• พนักงำนพึงปฏิบตั ห
ิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมมุ่งมั ่นตัง้ ใจ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นทีไ่ ว้วำงใจได้
• พนักงำนพึงปฏิบตั ิตนอย่ำงมีจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรทำงำน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
พนักงำน และเพื่อนร่วมงำน
• พนักงำนพึงปฏิบตั ติ นโดยเคำรพในสิทธิและหน้ำทีข่ องเพื่อนร่วมงำน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ และผูบ
้ งั คับบัญชำ
• พนักงำนพึงเป็นผูม้ วี นิ ัย และประพฤติปฏิบตั ติ ำมระเบียบขององค์กร และประเพณีอนั ดีงำม ไม่ว่ำจะระบุไว้
เป็นลำยลักษณ์อกั ษรหรือไม่กต็ ำม
• ผู้บงั คับบัญชำพึงปฏิบตั ติ นให้เป็ นที่เคำรพนับถือ รวมถึงเป็ นแบบอย่ำงที่ดใี ห้กบ
ั พนักงำน และพนักงำน
พึงไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรไม่เคำรพนับถือผูบ้ งั คับบัญชำ
• พนั ก งำนพึง ร่ ว มกัน สร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่ง ควำมสำมัค คี รวมถึง ควำมเป็ นน้ ำ หนึ่ ง ใจเดีย วกัน
ของพนักงำน โดยหลีกเลีย่ งกำรกระทำใดๆ ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษทั หรืออำจเป็นปญั หำ
กับบริษทั ฯ ในภำยหลังได้

1.9 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้รบั เหมา
• บริษั ท ฯ ให้ ค วำมส ำคัญ ในกำรคัด เลือ กผู้ร ับ เหมำที่ม ีค วำมรู้ ควำมเชี่ย วชำญ สำมำรถปฏิ บ ัติ ง ำน
ตำมข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงกัน
• บริษท
ั ฯ จะให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ เสมือนเป็นพนักงำนของบริษทั ฯ
1.10 การปฏิ บตั ิ ต่อหน่ วยงานราชการ
• บริษทั ฯ ให้ควำมร่วมมือและพึงปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับของหน่ วยงำนรำชกำร และมำตรฐำนสำกล
ทีเ่ กีย่ วข้อง
• บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนด้วยควำมถูกต้อง สุจริต
• บริษัทฯ จะละเว้นกำรติดสินบน ให้ของขวัญหรืออื่นใดที่ก่อให้เกิดกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนิน
ธุรกิจ
1.11 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน และการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชนและกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกัน คำนึงถึงศักดิ ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และเสรีภำพของบุคคล โดยไม่มกี ำรเลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำง
ในเรื่องเชื้อชำติ สัญชำติ สีผวิ เพศ อำยุ ภำษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ชนชัน้ ควำมพิกำร สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพ
ทำงกำยภำพและสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงสังคม กำรศึกษำอบรม หรือ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง และอื่นๆ ตำมหลักกำรพื้นฐำนที่สำคัญของกฎหมำยสำกลว่ำ ด้วยสิทธิมนุ ษยชน โดยมี
แนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
• บริษัทฯ ให้โอกำสกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรทำงำน ภำยใต้กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับในกำรทำงำน ประกำศ และคำสั ่งต่ำงๆ ของบริษทั ฯ ทีช่ อบด้วยกฎหมำยเดียวกัน
• บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญด้ำนแรงงำน โดยปฏิบตั ิต่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เกีย่ วข้องกับแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
• บริษทั ฯ ปฏิบตั อิ ย่ำงเท่ำเทียมในทุกกระบวนกำรกำรจ้ำงงำน ตัง้ แต่ กำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เวลำ
ทำงำนและวันหยุด กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรฝึ กอบรมพัฒนำ กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำ
และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
• บริษทั ฯ จะไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิดหรือคุกคำม ไม่ว่ำจะเป็ นทำงวำจำ หรือทำงกำรกระทำต่อ
บุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบตั หิ รือกีดกันผูห้ นึ่งผูใ้ ด
• บริษทั ฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนมีควำมตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของตนทีม่ ี
ต่อบุคคลอื่นและสังคม
• บริษัทฯ ไม่ใช้แรงงำนบังคับ หรือแรงงำนเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรลงโทษที่เป็ นกำรข่มขู่
คุกคำม หรือกำรใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบใดต่อร่ำงกำยหรือจิตใจบุคลำกรทุกคน

1.12 การปฏิ บตั ิ ต่อชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม และทรัพยากร
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญ และยึดมั ่นในกำรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย และหลีกเลี่ยงกำรสร้ำง
ผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม รวมถึงทรัพยำกรโดยรอบ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
• บริษท
ั ฯ มีกำรฝึ กอบรม และส่งเสริมพนักงำนให้มคี วำมรูแ้ ละควำมสำนึกในหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำร
มีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรปฏิบตั งิ ำน
• บริษัท ฯ เปิ ดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะควำมคิดเห็น เพื่อกำรปรับ ปรุง และพัฒ นำกำรทำงำนที่ไม่ม ี
ผลกระทบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
• บริษัท ฯ ส่ง เสริม ให้ม ีโ ครงกำรหรือกิจ กรรมเพื่อสัง คม และสิ่ง แวดล้อม โดยพนักงำนทุ กหน่ ว ยงำนจะให้
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและสนับสนุ นกำรทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่ตงั ้ อยู่ใกล้เคียง พร้อมเรียนรู้วฒ
ั นธรรมและ
ประเพณีทอ้ งถิน่ ทุกศำสนำในพืน้ ทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ ำน เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
• บริษัท ฯ จัด ให้ม ีก ำรน ำควำมรู้แ ละประสบกำรณ์ ทำงธุ ร กิจ มำพัฒ นำและเสริม สร้ำ งประโยชน์ ต่ อชุม ชน
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำวตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชน
• บริษท
ั ฯ ส่งเสริมให้มกี ำรอนุรกั ษ์พลังงำน ทรัพยำกร และสิง่ แวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
• บริษท
ั ฯ จัดให้มกี ำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพกรณีเกิดเหตุกำรณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อชุมชน
และสิง่ แวดล้อม อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็ มที่กบั เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และ
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
• พนักงำนพึงปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัดในข้อกำหนดของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของภำครัฐและเอกชน
รวมถึงแนวทำงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนสำกลซึง่ เกีย่ วข้องกับสังคม และสิง่ แวดล้อม ในทุกกิจกรรมทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม อันเกิดจำกขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน
• พนักงำนพึงตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนทีม่ อี ยู่อย่ำงคุม้ ค่ำ และ/หรือ ปรับเปลีย่ นเพื่อนำกลับมำ

ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด นำไปสู่กำรลดต้นทุนในกำรดำเนินกำร
• บริษท
ั ฯ จัดให้มรี ะบบร้องทุกข์ในเรื่องทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อชุมชน ดำเนินกำรตรวจสอบสำเหตุ ปรับปรุงแก้ไข
และแจ้งผลกำรดำเนินงำนให้ผรู้ อ้ งทุกข์ทรำบในเวลำอันควร
• บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม และเปิ ดเผย
ให้ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบาย
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ่วนได้เสียโดยรวม
ภำยใต้ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย และจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ก่อให้เกิด ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ซึ่ง อำจส่ ง ผลกระทบในกำรตัด สิน ใจใดๆ ทัง้ นี้ ได้ก ำหนดแนวปฏิบ ัติ สำหรับ กรรมกำร ผู้บ ริห ำร พนั ก งำน รวมถึง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิ ดังนี้
แนวทางปฏิ บตั ิ
• พึงหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ อันเป็ นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของบริษท
ั ฯ หรือเป็ นกำรแข่งขันกับบริษทั ฯ
หรือกำรทำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของบริษทั ฯ หรือกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
• พึงยึดมั ่นในกำรทำสิง่ ทีถ่ ูกทีค่ วร และถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ปฏิบตั ห
ิ น้ำทีโ่ ดยมิชอบหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้ประโยชน์ทม่ี คิ วรได้รบั หรือมีเจตนำให้บุคคลอื่นเสียหำย
• พึงละเว้นกำรหำผลประโยชน์ส่วนตน จำกข้อมูลทีไ่ ด้จำกตำแหน่ง หน้ำที่ กำรงำน และควำมรับผิดชอบ
• บุคลำกรที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน มีหน้ำที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ กำรมีส่วนได้เสียของตน
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทันทีทม่ี รี ำยกำรเกิดขึน้ เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั มีหน้ำทีร่ ำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียทุกครัง้ ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง ต่อประธำนกรรมกำร
และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ และสำรวจรำยกำรทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำทุกสิน้ ปี
• พึงหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ หำกมี
ควำมจำเป็ นก็สำมำรถกระทำได้ โดยจะต้องรำยงำนและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ นี้ กำรอนุ มตั ิ
ควำมเห็นชอบนัน้ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ ควำมยุตธิ รรม ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เป็ นไปตำมปกติของธุรกิจ
(Fair and at arms’ length transaction) และเป็นรำคำตลำด สำมำรถเปรียบเทียบรำคำกับบุคคลภำยนอกได้
• พนักงำนพึงละเว้นกำรถือหุน
้ ในกิจกำรคู่แข่งของบริษทั ฯ หำกกำรถือหุน้ นัน้ ทำให้พนักงำนกระทำกำรหรือ
ละเว้นกำรกระทำกำรทีค่ วรทำตำมหน้ำที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่
• พนักงำนพึงเปิดเผยให้บริษท
ั ฯ ทรำบ ในกรณีทพ่ี นักงำนหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผูถ้ อื หุน้ ในกิจกำรใดๆ
อันอำจก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงธุรกิจต่อบริษทั ฯ ไม่ว่ำพนักงำนหรือบุคคลในครอบครัวได้
หุน้ นัน้ มำก่อนกำรเป็นพนักงำนหรือก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้ำทำกิจกำรนัน้ ๆ หรือได้มำโดยทำงมรดก
• พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรใช้เวลำทำงำนในกำรค้นหำข้อมูล ติดต่อ หรือซื้ อขำยหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์
ใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

3. การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ขอ้ มูลภายใน
นโยบาย
ข้อมูลภำยในหรือข่ำวสำรอันมี สำระสำคัญต่ อกำรเปลี่ย นแปลงรำคำหลักทรัพย์ท่ยี งั ไม่เ ปิ ด เผยสู่สำธำรณะ
ถือเป็ นข้อมูลภำยในที่ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจและถือเป็ นข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่ซ้ือขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้อง จึง ต้อ งรัก ษำข้อมูลภำยใน
ไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่นำข้อมูลภำยในนี้ไปแสวงหำผลประโยชน์ต่อตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในทำงมิชอบ
แนวทางปฏิ บตั ิ
• อบรม ทบทวนควำมรูใ้ ห้แก่กรรมกำร ผูบ
้ ริหำร และผูด้ ำรงตำแหน่งผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำในสำย
งำนบัญชีหรือกำรเงิน ในเรื่องข้อกำหนดกำรซื้อขำย หรือกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ รวมถึงกำรรำยงำนตำมที่
พรบ. หลักทรัพย์ กำหนด
• อบรมพนักงำนให้มกี ำรยึดมั ่นในกำรป้องกัน รักษำควำมลับของข้อมูลข่ำวสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมต่ำงๆ
ในกำรดำเนิ น ธุ ร กิจ และห้ำ มมิใ ห้แ สวงหำผลประโยชน์ ใ ห้ต นเองหรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง โดยใช้ข้อ มูลใดๆ ของบริษัท ฯ
ซึง่ ยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อองค์กร
• ในกรณีทบ
่ี ุคคลภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรทำงำนเฉพำะกิจทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
และอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำซึ่งงำนนัน้ ๆ เข้ำข่ำยกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในอันอำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ บุคคลภำยนอกเหล่ำนัน้ จะต้องทำสัญ ญำเก็บรักษำข้อมูลควำมลับ (Confidential Agreement) /
สัญญำไม่เปิ ดเผยข้อมูล (Non - Disclosure Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่ำจะมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท. และ
ก.ล.ต.
• บริษัท ฯ ให้ควำมสำคัญ ในกำรรักษำควำมปลอดภัย ของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยมีระบบควบคุม
และ/หรือ ป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทฯ จำกบุคคลภำยนอก และกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล ของบริษัทฯ
ให้กบั พนักงำนในระดับต่ำงๆ ตำมอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ

4. การใช้ และการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบาย
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง
ไม่มกี ำรละเมิดลิขสิทธิ ์ หรือทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำแต่อย่ำงใด รวมถึงเป็ นไปตำมนโยบำยและระเบียบกำรใช้งำนตำมสิทธิ
ทีไ่ ด้รบั ทัง้ นี้ ระบบสำรสนเทศจะได้รบั กำรดูแลและป้องกันกำรถูกล่วงละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่มสี ทิ ธิดว้ ยเช่นกัน
แนวทางปฏิ บตั ิ
• บริษัทฯ จะควบคุม / ดูแลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และข้อมูลภำยใน ให้ม ี ควำมพร้อมใช้ของข้อมูล
(availability) อยู่เสมอ
• กำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงข้อมูลต่ำงๆทีอ่ ยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชน์ในกำรทำงำนของ
บริษทั ฯ พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรใช้ระบบฯ ทีอ่ ำจละเมิดสิทธิในกำรใช้งำนของผูอ้ ่นื ในเรื่องทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
ของตน หรืออำจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบฯ
• บริษท
ั ฯ มีกำรอบรมให้ควำมรูพ้ นักงำนตัง้ แต่แรกเข้ำทำงำน มีกำรเผยแพร่นโยบำยฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นต้ น นอกจำกนัน้ พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรไม่กระทำผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำ
• บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์ และฮำร์ดแวร์ทใ่ี ช้ในเครื่องมือ / อุปกรณ์สำหรับ
กำรทำงำน เพื่อป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ ์ หรือไม่เกีย่ วข้องกับกำรทำงำน
• พนักงำนพึงใช้งำนระบบฯ ให้ถูกต้องตำมสิทธิทไ่ี ด้รบั อนุ ญำต เก็บรักษำและไม่ยน
ิ ยอมให้ผอู้ ่นื ใช้รหัสผ่ำน
สำหรับเข้ำใช้งำนในระบบแทนได้
• พนักงำนพึงระวังกำรใช้อน
ิ เตอร์เน็ตในกำรค้นหำข้อมูลหรือควำมรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำนเท่ำนัน้ และ
พึงหลีกเลีย่ งเว็บไซด์ทผ่ี ดิ กฎหมำย ผิดประเพณี หรือศีลธรรมอันดีงำม
• พนั ก งำนพึง หลีก เลี่ย งกำรติด ตัง้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ด้ว ยตนเอง กำรแก้ไ ข เปลี่ย นแปลงกำรตัง้ ค่ำ
ทีอ่ ำจมีผลต่อควำมปลอดภัยของระบบฯ หำกประสบปญั หำหรือควำมผิดปรกติของกำรใช้งำน ให้แจ้งหน่วยงำน IT
• พนักงำนพึงยึดมั ่น และปฏิบตั ติ ำมแนวนโยบำยกำรใช้คอมพิวเตอร์ และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สน
ิ ทำงปญั ญำ
หรือลิขสิทธิที์ บ่ ริษทั ฯ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
• บริษท
ั ฯ จัดให้มกี ำรตรวจสอบ ติดตำม และกำรประเมินผลกำรควบคุม และกำกับดูแลระบบสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพอย่ำงสม่ำเสมอ

5. ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง การบริ จาค หรือประโยชน์ อื่นใด
นโยบาย
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจบนพื่นฐำนของควำมมีมำตรฐำน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบำยงดรับ
หรือ ให้ข องขวัญ ของก ำนั ล กำรเลี้ย งรับ รองหรือ ประโยชน์ อ่ืน ใด เพื่อ ป้ อ งกัน กำรทุ จ ริต และหลีก เลี่ย งกำรกระท ำ
ทีอ่ ำจทำให้มผี ลต่อกำรปฏิบตั งื ำน
แนวทางปฏิ บตั ิ
• ผูบ
้ ริหำรและพนักงำนไม่ควรเรียกร้องผลประโยชน์อ่นื ใดจำกผูร้ บั เหมำ คูค่ ำ้ ผูข้ ำย หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำง
ธุรกิจกับบริษทั ฯ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
• ของขวัญทีม่ คี ุณค่ำเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ หรือกำรเลีย้ งรับรองอันเป็นกำรเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่ำงองค์กร
ซึง่ กำรรับหรือมอบให้แก่บริษทั ฯ โดยไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ อนุญำตให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนรับแทน
บริษทั ฯ ได้
• พนักงำนผู้ใต้บงั คับบัญชำ และผู้บงั คับบัญชำไม่ควรมอบของขวัญ หรือกำรเลี้ยงรับรองให้แก่กน
ั เว้นแต่
กรณีประเพณีนิยมทีม่ กี ำรมอบให้แก่กนั แต่ต้องมีรำคำหรือมูลค่ำไม่มำกนัก และจะต้องไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม
• กำรรับ ของขวัญ สิ่ง ของ หรือ ประโยชน์ อ่ืน ใดที่ม ีมูล ค่ ำเกิน กว่ ำ 2,000 บำท หำกจ ำเป็ นต้องรับ ไว้เพื่อ
มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่ำงกัน ผู้รบั จะต้องรำยงำนให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบโดยเร็ว และส่งมอบของดังกล่ำว
ให้กบั ฝำ่ ยบริหำร / สำนักเลขำนุกำรบริษทั เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป
• กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้องมั ่นใจ
ได้ว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน
• พนักงำนไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญำว่ำจะให้ หรือจะรับประโยชน์อ่น
ื ใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จูงใจให้กระทำ
หรือละเว้นกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้อง

6. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
นโยบาย
บริษัท ฯ ให้ค วำมส ำคัญ ในกำรท ำงำนบนพื่น ฐำนของควำมปลอดภัย สุ ข อนำมัย และสภำพแวดล้อ มที่ดี
โดยปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ/ข้อกำหนดของทัง้ ภำครัฐและเอกชนในทุกกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำร
ใช้เ ครื่อ งมือ /อุ ปกรณ์ และเทคโนโลยีท่เี หมำะสมเพื่อ ป้อ งกัน /ลดทอนผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มที่อ ำจเกิดขึ้นในกำร
ดำเนินกำร

แนวทางปฏิ บตั ิ
• คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย (คปอ.) จะต้ อ งรับ ผิด ชอบดู แ ลควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของพนักงำนทุกระดับ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์ควำมปลอดภัย
ซึง่ กำหนดโดยผูว้ ่ำจ้ำงหรือเจ้ำของงำนด้วย
• คปอ. จัดให้มกี ำรเผยแพร่นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิใ นกำรคำนึง ถึงควำมปลอดภัย ฯ โดยติดประกำศ
ช่องทำงออนไลน์ (Line / Facebook) และเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกคนรับทรำบ ทำควำมเข้ำใจ และถือปฏิบตั ิ
• ผู้บ ริห ำร และพนั ก งำนพึง ปฏิบ ัติง ำนโดยค ำนึ ง ถึง จรรยำบรรณในอำชีพ และมีร ะบบป้ อ งกัน อัน ตรำย
ในกำรทำงำนให้กบั พนักงำนและสำธำรณชนโดยรวมทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อควำมปลอดภัยและถูกสุขอนำมัย
• ส่ง เสริม พนักงำนให้ม ีควำมรู้ และควำมสำนึก ในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน และควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีกำรฝึ กฝนให้พนักงำนมีควำมคุน้ เคยกับวิธกี ำรทำงำน นโยบำย กฎ และ
ข้อบังคับเกีย่ วกับควำมปลอดภัย โดยกำรจัดกำรประชุม กำรอบรม และแนะนำเรื่องควำมปลอดภัย ให้กบั พนักงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทัง้ ให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะควำมคิดเห็น เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ร่วมกัน
• ส่งเสริม และให้ควำมร่วมมือกับทุกหน่ วยงำนทีส่ ่งเสริมและสร้ำงสรรค์ให้เกิด สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ทีป่ ลอดภัย
• พนักงำนจะต้องปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของท้องถิน
่ นัน้ ๆ และองค์กรของรัฐ

7. การรักษาทรัพย์สิน และผลประโยชน์ ของบริ ษทั ฯ
นโยบาย
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เป็ นปจั จัยสำคัญทีส่ ่งเสริมกำรดำเนินธุรกิจ และเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนขององค์กร
ดังนัน้ จึงเป็ นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่ำงคุ้มค่ ำ ระมัดระวัง และใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด รวมถึงกำรรักษำผลประโยชน์ โดยไม่กระทำกำรใดๆ ทีข่ ดั ต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
แนวทางปฏิ บตั ิ
• พนักงำนต้องไม่กระทำ หรือก่อให้เกิดประกำยไฟในสถำนที่ซ่งึ เก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุซ่งึ เป็ นเชื้อเพลิง
ภำยในบริเวณบริษทั ฯ หรือขณะปฏิบตั หิ น้ำที่ ยกเว้นสถำนทีซ่ ง่ึ จัดไว้ให้
• พนักงำนต้องไม่นำอุปกรณ์ หรือทรัพย์สนิ ของบริษท
ั ฯ ไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ และนอกเหนือจำกกำรทำงำน
ให้แก่บริษทั ฯ
• พนักงำนต้องรับ ผิดชอบ ดูแ ลทรัพย์สินของบริษัท ฯ มิใ ห้สูญ หำยหรือ เสีย หำย และใช้ท รัพ ย์สินอย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เต็มที่ รวมถึงต้องช่วยกันดูแลรักษำแม้จะไม่ใช่หน้ำทีโ่ ดยตรงของตน
• พนักงำนต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจ ถึงวิธกี ำรใช้และคำแนะนำในด้ำนควำมปลอดภัยของทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะใช้งำนเสมอ
• พนักงำนต้องใช้ และบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ ของบริษัทฯ เสมือนบุคคลทัวไปพึ
่
งใช้และบำรุงรักษำทรัพย์สนิ
ของตนเอง
• พนักงำนต้องปฏิบตั ติ ำมคำสั ่ง หรือระเบียบเกีย่ วกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
• พนักงำนต้องไม่ทำงำนให้กบั บุคคลหรือองค์กรอื่นใด อันอำจกระทบต่อกำรทำงำนให้แก่บริษท
ั ฯ ทัง้ นี้ ไม่ว่ำ
จะได้รบั ค่ำจ้ำงหรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
• พนั ก งำนต้ อ งไม่ ไ ปเกี่ย วข้อ งในกำรประกอบธุ ร กิจ อื่น ใดอัน อำจมีผ ลกระทบกระเทือ นถึง ประโยชน์
ของบริษทั ฯ หรืออำจเป็นกำรแข่งกันกับบริษทั ฯ
• พนักงำนต้องไม่ปฏิบตั สิ งิ่ อื่นใดอันเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของบริษท
ั ฯ ไม่ว่ำทำงตรงและทำงอ้อม
• พนักงำนต้องรักษำและเสริมสร้ำงชื่อเสียงอันดีงำมของบริษท
ั ฯ
• พนักงำนต้องรักษำผลประโยชน์ของบริษท
ั ฯ โดยถือเสมือนว่ำเป็นผลประโยชน์ของตนเอง

8. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
นโยบาย
บริษัทฯ จัดให้มรี ะบบกำรควบคุม และกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อติดตำม สอบทำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
ของระบบกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรประเมินผลเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข รวมถึงมีกำร
จัดทำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั ่นต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
แนวทางปฏิ บตั ิ
• ฝ่ำยจัดกำรของบริษทั ฯ มีควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ คี วำมถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทัน ต่ อ เวลำ ทัง้ งบกำรเงิน รำยไตรมำสและงบกำรเงิน ประจ ำปี ที่ไ ด้จ ัด ท ำขึ้น อย่ ำ งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ตำมที่ค วร
ในสำระส ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ของไทย และข้อ ก ำหนดของกฎหมำยอย่ ำ งเพีย งพอ และ
มีกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีทม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนและได้รบั กำรรับรองจำก ก.ล.ต.
• จัดให้มรี ะบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่ำ บริษท
ั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ำม
มำตรฐำนและกฏหมำยต่ ำ งๆ ที่เ กี่ ย วข้อ ง ภำยใต้ ก ำรตรวจสอบของผู้ ต รวจสอบภำยใน และกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
• จัดให้พนักงำนทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีกำรอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะ ควำมรู้ ประสบกำรณ์
ที่เหมำะสมกับหน้ ำที่ท่รี บั ผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยเฉพำะผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี (CFO)
สมุหบ์ ญ
ั ชี ผูต้ รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
• ฝ่ำยจัดกำรและพนักงำนพึงให้ควำมสำคัญต่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ
ภำยใน เพื่อนำมำปรับปรุง พัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรดำเนินกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึน้

9. การรักษาความลับของบริ ษทั ฯ
นโยบาย
ข้อมูลภำยในหรือข่ำวสำรอันมีสำระสำคัญ รวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูร้ บั ทรำบจำกผูม้ สี ่วนได้เสียซึ่งเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั หิ น้ำที่ อันได้แก่ ลูกค้ำ คู่คำ้ พันธมิตร ผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำร เป็นต้น ถือเป็นข้อมูลภำยในทีใ่ ช้ในกำรดำเนินธุรกิจ และ
ถือเป็ นควำมลับของบริษทั ฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเก็บรักษำ เพื่อมิให้ผใู้ ดนำไปแสวงหำประโยชน์ในทำงมิ
ชอบ โดยมีกำรปลูกฝงั จิตสำนึกพนักงำนให้ตระหนักในเรื่องเหล่ำนี้

แนวทางปฏิ บตั ิ
• พนักงำนต้องรักษำควำมลับของลูกค้ำ คู่คำ้ ผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั ห
ิ น้ำที่ รวมถึง พนักงำน
อื่น หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
• พนักงำนต้องรักษำควำมลับและชื่อเสียงของบริษท
ั ฯ
• พนักงำนต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นควำมลับส่วนบุคคลของตนเองหรือของผูอ้ ่น
ื ให้พนักงำนหรือผูอ้ ่นื ทรำบ
ไม่ว่ำจะโดยเจตนำหรือไม่กต็ ำม
• ข้อมูลทีเ่ ป็นควำมลับของบริษท
ั ฯ ต้องจัดเก็บ บันทึก และจัดส่ง หรือ ส่งต่อด้วยควำมระมัดระวังและ
้
ปลอดภัย เพื่อปองกันกำรรั ่วไหลหรือสูญหำย
• พนักงำนพึงรักษำข้อมูลของผูแ้ จ้งเบำะแสเป็นควำมลับโดยไม่เปิดเผยให้แก่ผท
ู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องทรำบ

10.การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชั ่น (Anti-Corruption)
นโยบาย
บริษทั ฯ ยึดมั ่นและให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบของทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชนอย่ำงเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันเพื
่ ่อให้บุคลำกรของบริษทั ฯ ทุกคนได้ตระหนักและยึดถือ
แนวทางการปฏิ บตั ิ
• บริษทั ฯ ไม่อนุญำตให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบริษทั ฯ ใช้อำนำจหน้ำทีไ่ ม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม เพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื รวมถึงห้ำมกำรเสนอผลประโยชน์จงู ใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย เพื่อให้ได้มำซึง่ ประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
• บริษัท ฯ จัด ให้มีก ำรเผยแพร่ น โยบำยและแนวทำงปฏิบ ัติใ นกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จริต คอร์ร ัป ชันโดยกำร
่
ฝึกอบรม ติดประกำศ และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษทั ฯ
• บริษทั ฯ กำหนดให้มกี ำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ เพื่อป้องกันและติดตำมควำม
เสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
• บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรติดตำม สอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย และมีกำรประเมินควำมเสีย่ งฯ เป็นประจำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตำมกฎหมำย
• นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตนี้ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย

11.การใช้สิทธิ ทางการเมือง
นโยบาย
บริษัท ฯ ยึด มั ่นในระบอบประชำธิป ไตย และส่ ง เสริม ให้พ นั ก งำนใช้สิทธิของตนตำมกฎหมำยรัฐธรรมนู ญ
โดยบริษทั ฯ จะไม่ฝกั ไฝก่ ำรเมือง และมีควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมืองอย่ำงเคร่งครัด ไม่มนี โยบำยในกำรให้กำรสนับสนุน
ทำงกำรเงิน ทรัพยำกร หรือทรัพย์สนิ อื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่นักกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุ่มกำรเมือง
อื่นใด

แนวทางปฏิ บตั ิ
• ผูบ
้ ริหำร และพนักงำนพึงใช้สทิ ธิของตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่นที่
เกีย่ วข้อง
• พนักงำนพึงยึดมั ่นในระบอบประชำธิปไตย โดยพนักงำนย่อมมีสทิ ธิทำงกำรเมือง แต่ไม่พงึ เป็นกรรมกำรใน
พรรคกำรเมือง หรือเป็นตัวแทนในกำรทำกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ ซึง่ อำจทำให้เข้ำใจผิดว่ำบริษทั ฯ ฝกั ใฝ่ หรือมีส่วน
เกีย่ วข้องกับพรรคกำรเมืองนัน้ ๆ
• ผูบ
้ ริหำรและพนักงำนมีสทิ ธิเข้
์ ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของตัวเอง นอกเหนือเวลำทำงำน และไม่ใช่
ในนำมบริษทั ฯ รวมไปถึงต้องไม่นำทรัพยำกรของบริษทั ฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง กลุ่มทำง
กำรเมือง หรือนักกำรเมืองคนใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่อนุญำตให้ฝำ่ ยกำรเมืองเข้ำใช้ทรัพยำกรและโครงกำร
ต่ำงๆ ของบริษทั ฯ ในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรเมือง
• ผูบ
้ ริหำรและพนักงำนต้องไม่ใช้อำนำจหน้ำทีช่ ช้ี วน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงำน รวมทัง้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง กลุ่มทำงกำรเมือง หรือนักกำรเมืองไม่ว่ำทัง้
ทำงตรงหรือทำงอ้อม

12.การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิ ดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
นโยบาย
บริษัท ฯ ให้ค วำมสำคัญ ต่ อ กำรมีส่ว นร่ ว มของพนั ก งำน และผู้มีส่ว นได้เ สีย ทุ ก กลุ่ ม จึง ได้ก ำหนดช่ อ งทำง
ในกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน แสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือ
กำรร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ หรือกำรกระทำผิดกฎหมำย
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. กำรร้องเรียนฯ ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสจะต้องระบุขอ้ มูลพร้อมชื่อ - ที่อยู่ในกำรติดต่อกลับอย่ำงชัดเจน
และจัดส่งมำยังช่องทำง ดังต่อไปนี้
• คณะกรรมกำรอิสระ
• สำนักเลขำนุกำรบริษทั
• ไปรษณีย์

:
:
:

• โทรศัพท์
• โทรสำร

:
:

E-mail : independent@tndt.co.th
E-mail : secretary@tndt.co.th
คณะกรรมกำรอิสระ / สำนักเลขำนุกำรบริษทั
บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรำมคำแหง
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สำย)
02-735-1941

2. เลขำนุ กำรบริษทั / เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ จะเป็ นผูร้ วบรวมและนำเสนอต่อ
ผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้อง / คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำตำมลำดับ
3. มำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส ร้องเรียน แสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ มีมำตรกำรในกำรคุม้ ครองผูท้ แ่ี จ้งเบำะแส ร้องเรียน แสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
โดยผูแ้ จ้งสำมำรถเลือกปฏิบตั ิ ดังนี้
• ไม่เปิดเผยตนเอง หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้ จะทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรือควำมเสียหำย
• เปิดเผยตนเอง โดยบริษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลของบุคคลดังกล่ำวไว้เป็นควำมลับ และดำเนินกำรแก้ไข
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ จะเป็นผูร้ บั เรื่องร้องเรียน กำรแจ้งเบำะแส ฯลฯ เพื่อทำกำรตรวจสอบข้อมูล
ตลอดจนทำกำรสอบสวนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ เพื่อพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ และดำเนินกำรแก้ไขเยียวยำหรือดำเนินกำรทำงกฎหมำยสำหรับกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำวต่อไป

13.การติ ดตามดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ และการลงโทษ
นโยบาย
คณะกรรมกำรฯ ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ฯ และ
กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม จึง
กำหนดให้บุคลำกรทุกคนมีหน้ำทีป่ ฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ มีกำรติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำม และบทลงโทษ
แนวทางปฏิ บตั ิ
• กำหนดให้เป็นหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนทีต่ อ้ งศึกษำและทำควำม
เข้ำใจ ปฏิบตั ติ ำม รวมถึงส่งเสริมให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด
• กรณีพนักงำนมีขอ้ สงสัยเกีย่ วข้องกับแนวปฏิบตั ิ สำมำรถขอคำแนะนำจำกผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับขัน้ หรือ
ผูบ้ ริหำรในแต่ละสำยงำน
• กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร และพนั ก งำนที่ ฝ่ ำ ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำมจรรยำบรรณธุ ร กิ จ หรื อ ยิ น ยอมให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำฝ่ำฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ จะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินัย ซึ่งอำจรวมถึงกำรเลิกจ้ำง
กำรให้ชดเชยควำมเสียหำย และโทษตำมกฏหมำยแพ่ง หรืออำญำ ตำมทีบ่ ริษทั ฯ เห็นสมควร
• กำหนดให้มกี ำรทบทวนจรรยำบรรณธุรกิจ เป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิ
และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตำม
กฎหมำย

มติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
ลงชื่อ.................................................................... (นำยสุวฒ
ั น์ แดงพิบูลย์สกุล)
ประธำนกรรมกำรบริษทั / ประธำนกรรมกำรบริหำร
ลงชื่อ..................................................................... (นำงสำวชมเดือน ศตวุฒ)ิ
กรรมกำรบริษทั / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ลงชื่อ...................................................................... (นำยเกริกเกียรติ ศตวุฒ)ิ
กรรมกำรบริษทั / กรรมกำรบริหำร
หมายเหตุ
-

ประกำศใช้ครัง้ ที่ 1 ในกำรประชุมทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557
แก้ไขครัง้ ที่ 1 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2559
แก้ไขครัง้ ที่ 2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2560
แก้ไขครัง้ ที่ 3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2561
แก้ไขครัง้ ที่ 4 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562
แก้ไขครัง้ ที่ 5 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563

