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

   คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำ “คู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ” ไวเ้พื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่  โดยมีกำรทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนด 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ อง ทัง้นี้  ในปี 2564  
ได้มีกำรปรบัปรุงแก้ไข และเผยแพร่เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้รบัทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ  
ใหค้วำมส ำคญั และยดึถอืในหลกักำรเดยีวกนั เพื่อกำรเจรญิเตบิโดอย่ำงยัง่ยนืร่วมกนัต่อไป 
 
  
 
 
      (นำยสุวฒัน์ แดงพบิูลยส์กุล) 
            ประธำนกรรมกำร 
          27 กุมภำพนัธ ์2564 
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การปฏิบติัตามจริยธรรมองคก์ร 
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
ดว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติเทีย่งธรรม เท่ำเทยีมกนัอย่ำงเสมอภำค และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ซึ่งไดแ้ก่ ผูถ้อืหุ้น  
ผู้ลงทุน ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  คณะกรรมกำร  
จงึไดก้ ำหนดจรยิธรรมองค์กร และจดัท ำจรรยำบรรณธุรกจิเพื่อเป็นแนวทำงปฏบิตัใินกำรด ำเนินธุรกจิและกำรปฏบิตังิำน 
อกีทัง้เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิกำรกระท ำทีอ่ำจเกดิกำรทุจรติคอร์รปัชัน่  น ำไปสู่ภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี
ทุกกลุ่มเกดิควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิ และกำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืต่อไป  
 

แนวทางการด าเนินงาน 
• บริษัทฯ มุ่ งมัน่สร้ำงองค์กรให้มีกำรพัฒนำ / เปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย หรือปัจจัยภำยนอก  

ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง เพื่อควำมมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
• บริษัทฯ จะต้องด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย กฎหมำย 

ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท รวมถึงขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัมคีวำมเชื่อมัน่ว่ำกำรประกอบธุรกจิภำยใตข้อบเขตของควำมซื่อสตัย์ มคีุณธรรม และมจีรยิธรรมนัน้ 
เป็นนโยบำยกำรประกอบธุรกจิทีด่ซีึง่จะส่งผลใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เจรญิกำ้วหน้ำอย่ำงยัง่ยนื 

• บรษิทัฯ จะใหค้วำมเคำรพและยดึถอืในขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่นัน้ๆ  
• บรษิทัจะประกอบธุรกจิของบรษิัทดว้ยควำมซื่อสตัย ์รวมถงึนโยบำยทำงกำรเงนิ โครงร่ำงงบประมำณ และ

กำรประเมนิกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงรดักุมและโปร่งใส 
• บรษิัทฯ มุ่งหวงัให้กรรมกำรและพนักงำนทุกคน พงึยดึมัน่ต่อนโยบำยของบรษิัทฯ กระบวนกำรดำ้นบญัช ี

และเกณฑก์ำรควบคุมอื่นๆ ทัง้นี้ กรณีทีม่ขีอ้สงสยัใดๆ ว่ำอำจมกีำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมองคก์รซึง่ก่อใหเ้กดิกำรกระท ำผดิหรอื
ก่อใหเ้กดิควำมเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงของบรษิทัฯ พนักงำนสำมำรถรำยงำนหรอืรอ้งเรยีนต่อทมีบรหิำรไดท้นัท ี

• บรษิัทฯ มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณในกำรท ำงำน และมกีำรทวนสอบ
ควำมสำมำรถประพฤต/ิปฏบิตัติำมจรรยำบรรณทีก่ ำหนด 

• บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนสรุปผลกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณรำยไตรมำส  กรณีทีก่รรมกำรตรวจสอบพบ
ข้อสังเกตที่น่ำสงสัย กำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรียนที่มีนัยส ำคัญ ควรรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัททรำบทันที  
เพื่อหำสำเหตุและท ำกำรแกไ้ข รวมถงึหำแนวทำงป้องกนักำรเกดิซ ้ำต่อไป 
 

จรรยาบรรณธรุกิจ 
 

      คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวทำง / นโยบำย ทีพ่งึปฏบิตัใินกระบวนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และกำรปฏบิตังิำน
ของกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ตระหนักและยึดมัน่ในหลกักำร และแนวทำง
เดียวกันในกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อกำรเจริญเติบโดอย่ำงยัง่ยืนร่วมกันต่อไป โดยครอบคลุม 
ในเรื่องต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ 
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นโยบาย 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแล รวมถึงก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมให้ 
ฝ่ำยจดักำรและทุกคนในองคก์รปฏบิตัติำมหลกัจรยิธรรม หลกัจรรยำบรรณแห่งวชิำชพี และหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
โดยยึดมัน่ที่จะด ำเนินงำนบนพื้นฐำนของควำมรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ สอดคล้องตำม
วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ขององค์กร และค ำนึงถึงผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ตำมสทิธ ิกฎหมำย หรอืขอ้ตกลง 
ทีพ่งึมกีบัองค์กร เพื่อใหค้ณะกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มได้รบัทรำบและถอืปฏบิตัิร่วมกนั  
จงึได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มส่ีวน 
ไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ โดยด ำเนินกำร ดงันี้ 
 
1.1  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรประกอบธุรกิจ โดยตระหนักถึงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน สร้ำงผลประกอบกำรที่ดี มีก ำไร 
อย่ำงต่อเนื่อง และมัน่คง รวมถงึกำรใหผ้ลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมตำมนโยบำยจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ มกีำรเปิดเผย
ขอ้มูลในกำรด ำเนินงำน ขอ้มลูทำงกำรเงนิ และขอ้มลูทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ได ้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัประโยชน์สงูสุดอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และเป็นธรรม 
 
แนวทางปฏิบติั  

• บรษิัทฯ แจ้งควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงนิและ  
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ทัง้กำรแจ้งโดยตรงผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ตลอดจนกำรประกำศบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น  ทัง้ข้อก ำหนดของบริษัทฯ ตลำดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต) และกฎหมำยอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แสดงควำมคดิเหน็ เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้มลูอื่นๆ ในกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงเตม็ทีต่ำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  

• บริษัทฯ ดูแลไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่ งยังไม่ ได้ เปิดเผยต่อสำธำรณะ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ  
ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรอื ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ จดัให้มชี่องทำงส ำหรบักำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ ครอบคลุมถึง
เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรสำร และมีกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล  
กำรด ำเนินงำนต่อผูร้อ้งเรยีนอย่ำงเป็นธรรม 

• บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในกำรประกอบธุรกิจ โดยค ำนึงถงึกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนื สรำ้งผลประกอบกำรที่ด ีมกี ำไร 
อย่ำงต่อเนื่องและมัน่คง ก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

• บรษิทัฯ แจง้ขอ้มูลที่เป็นจรงิ โปร่งใส ชดัเจน สำมำรถตรวจสอบได ้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนั
และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 

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

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั 



 

 
6 

• บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น  ทัง้ข้อก ำหนดของบริษัทฯ ตลำดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมำยอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แสดงควำมคดิเหน็ เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้มลูอื่นๆ ในกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงเตม็ทีต่ำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  

• บริษัทฯ ดูแลไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ  ของบริษัทฯ  ซึ่ งยังไม่ ได้ เปิดเผยต่อสำธำรณะ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ   
ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรอื ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ จดัให้มชี่องทำงส ำหรบักำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ ครอบคลุมถึง
เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรสำร และมีกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล  
กำรด ำเนินกำรต่อผูร้อ้งเรยีนอย่ำงเป็นธรรม 
 
1.2 การปฏิบติัต่อลูกค้า 

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมัน่ในกำรให้บริกำรด้วยควำมปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดถือควำมซื่อสัตย์เป็นธรรม เอำใจใส่รับผิดชอบ และให้บริกำรด้วยคุณภำพ บนพื้นฐำน 
ของจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้อก ำหนดมำตรฐำนสำกล และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ควำมส ำคัญในเรื่องสิทธ ิ
ของลูกค้ำ และผู้ร่วมงำนโดยรอบพื้นที่ปฏิบตัิงำนเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจ และควำมมัน่ใจในกำรปฏิบตัิงำนร่วมกัน และ  
สรำ้งควำมเชื่อมัน่ในกำรรบับรกิำรจำกบรษิทัฯ 

 
แนวทางปฏิบติั  

• บรษิัทฯ ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรให้ค ำแนะน ำ เป็นที่ปรกึษำและเลือกใช้
บรกิำรเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ไดม้ำตรฐำน เพื่อใหผ้ลกำรปฏบิตังิำนถูกตอ้ง แม่นย ำ และมคีุณภำพสงูสุด 

• ด ำเนินธุรกจิและกระบวนกำร ตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำนสำกล รวมถงึขอ้ก ำหนดและกฎหมำยของหน่วยงำน
ภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมธุรกจิพลงังำน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสนัต ิ(ปส.) สถำบนันิวเคลยีร ์ฯลฯ 

• ใช้บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งได้รบัทดสอบเพื่อรบัรอง  
ตำมมำตรฐำนสำกล รวมถงึอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยู่เสมอ 

• รำยงำนผลกำรบริกำรฯ ตำมหลักวิชำกำรอย่ำงมีจรรยำบรรณวิชำชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ด ี  
ด้วยควำมถูกต้อง แม่นย ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยไม่เอนเอียง หรือแก้ไขผลกำรทดสอบที่ไม่เป็นไป  
ตำมมำตรฐำนตำมทีลู่กคำ้รอ้งขอ 

• ใชเ้ครื่องมอื และอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ทีม่คีุณภำพ ตรงตำมมำตรฐำนสำกล และพฒันำใหด้ขีึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
• ใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิจ์ำกบริษัทผู้ผลิต ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือเมื่อครบวำระที่ก ำหนด  

โดยผูผ้ลติและองคก์รทีไ่ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน เพื่อควำมเทีย่งตรงของผลกำรทดสอบและตรวจสอบฯ 
• ส่งมอบผลกำรทดสอบทีถู่กตอ้ง แม่นย ำ ครบถว้น และทนัตำมก ำหนดเวลำ 
• จดัหำระบบและอุปกรณ์ควำมปลอดภัยตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำย ส ำหรบัพนักงำน ลูกค้ำ และชุมชน  

เพื่อป้องกนัอนัตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบตัิงำน และส่งผลกระทบต่อชีวติ ทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อม รวมถึงชื่อเสยีง 
ของลูกคำ้ 

• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรฝึกอบรม ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนบรกิำรตรวจสอบและทดสอบของบรษิทัฯ 
จดัใหม้กีำรซอ้มแผนฉุกเฉิน เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงปลอดภยั  

• บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรดว้ยรำคำทีส่มเหตุสมผล  กำรเรยีกรบัช ำระค่ำบรกิำรตำมควำมถูกตอ้งและเป็นจรงิ 
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• บรษิทัฯ ยดึถอืควำมเอำใจใส่และควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ทัง้ในดำ้นคุณภำพของกำรบรกิำรควำมปลอดภยั 
ในกำรใชบ้รกิำรและกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำย  

• บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรรกัษำควำมลบัในขอ้มูล เอกสำร ผลกำรทดสอบ และตรวจสอบของลูกค้ำ 
ไม่น ำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

• บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้กับลูกค้ำให้ได้รบักำรบรกิำรที่ด ีมีคุณภำพ 
ภำยใต้ควำมปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมำะสม รวมทัง้ยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้น โดยบริษั ทฯ มีกำรส ำรวจ 
ควำมพงึพอใจ ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถงึกำรรบัทรำบปัญหำและขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

 
1.3  การปฏิบติัต่อคู่ค้า  
              คู่ค้า หมำยรวมถงึ ผูข้ำยสนิคำ้ ผูร้บัจำ้ง หรอืผูใ้หบ้รกิำรแก่บรษิทัฯ ไม่ว่ำเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดำกต็ำม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกคู่ค้ำที่มีแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ท ำธุรกิจบริกำร  
และ/หรอื ขำยสนิคำ้ทีใ่กล้เคยีงหรอืเกี่ยวเนื่องกบับรษิัทฯ  มชีื่อเสยีงด ีและประสบกำรณ์ มคีวำมเชี่ยวชำญทำงเทคนิค 
และมีฐำนะทำงกำรเงินที่เข้มแข็ง โดยรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีอย่ำงมัน่คงกับคู่ค้ำ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำย 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรรบัผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอำจมีผลต่อต้นทุนหรือกำรปฏิบัติงำน 
ของบรษิทัฯ ได ้

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกนัและกันในกำรแลกเปลี่ยน ร่วมกนัพฒันำศกัยภำพ  
เพื่อยกระดบัควำมสำมำรถของบุคลำกรและเทคโนโลยีในกำรบริกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง  และ/หรือ
พิจำรณำจดัซื้อ/จดัจ้ำงบนพื้นฐำนของกำรเคำรพสทิธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม มีควำมรบัผิดชอบ  
ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส ำคญั 

 
แนวทางปฏิบติั  

• บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม ทัง้กระบวนกำรในกำรจดัซื้อจดัจ้ำง และ
เงือ่นไขตำมสญัญำหรอืขอ้ตกลงระหว่ำงกนั  

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

ร่วมกนั 
• บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกคู่ค้ำค ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)  

มีก ระบวนกำรผลิต  / กำรให้บ ริกำร  และ / ห รือกระบวนกำรจัด เก็บและก ำจัด  รวมถึงกำรรับคืนมีพิษ 
ทีเ่ไปตำมหลกัวชิำกำรและขอ้กฎหมำย 

• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรอบรม พฒันำ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อพฒันำศกัยภำพ และสรำ้งควำมเขำ้ใจ
ในกำรท ำงำนร่วมกบัคู่คำ้ โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถำนทีป่ฏบิตังิำน 
 
1.4  การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า  

บริษัทฯ มุ่งมัน่และให้ควำมส ำคัญต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีภำยใต้กรอบกติกำแห่งกำรแข่งขัน  
ทีด่ ีโปร่งใส และป็นธรรม ไม่บดิเบอืนขอ้มลู หรอืใชว้ธิอีื่นใดในกำรโจมตคีู่แขง่ โดยตอ้งด ำเนินธุรกจิทีไ่ม่เอำรดัเอำเปรยีบ 
และหลกีเลีย่งวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ  
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แนวทางปฏิบติั  
• บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิภำยใตก้ำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ  
• บรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ กำรใส่รำ้ยป้ำยส ีกำรสรำ้งขำ่วทีเ่ป็นเทจ็ หรอืกำรโจมตคีู่แขง่ 
• บรษิทัฯ จะไม่ท ำกำรตกลงใดๆ กบัคู่แขง่หรอืบุคคลใด ในลกัษณะลดหรอืจ ำกดักำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ 
• บุคลำกรของบรษิทัฯ พงึระวงักำรตดิต่อกบัคู่แข่ง และบุคลำกรของคู่แข่ง ไม่เปิดเผยหรอืละเลยใหค้วำมลบั

ของบรษิทัฯ ตกอยู่ในมอืคู่แขง่ 
 

1.5  การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 
บรษิทัฯ พงึปฏบิตัติำมสญัญำ ขอ้ตกลง ภำระผกูพนั และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึเงือ่นไขต่ำงๆ ทีม่ตี่อเจำ้หนี้ 

อย่ำงเคร่งครดั โดยยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมหีลกักำรและวนิัย เพื่อสรำ้งควำมเชื่อถือใหก้บัเจำ้หนี้  อย่ำงโปร่งใส
และไม่ปกปิดขอ้มลู ซึง่อำจท ำใหเ้จำ้หนี้ไดร้บัควำมเสยีหำย 
 
แนวทางปฏิบติั  

• กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข จะรีบแจ้งต่อเจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำ  
แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ  

• บรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งกำรรบั กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิกบัเจำ้หนี้โดยไม่สุจรติ  
• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรเงนิทุนใหม้โีครงสรำ้งทีเ่หมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และรกัษำควำมเชื่อมัน่ต่อเจำ้หนี้ 
• รำยงำนภำระหนี้ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำใหแ้ก่เจำ้หนี้เมื่อมกีำรรอ้งขอ 

 
1.6  การปฏิบติัต่อพนักงาน 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำย และระเบียบปฏิบัติตำมสิทธิข ัน้พื้นฐำนที่พนักงำนพึงจะได้รบั รวมถึงสิทธิอื่นๆ  
ทีบ่รษิทัฯ พงึใหก้ำรช่วยเหลอื ใหค้่ำตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 
ตำมควำมเหมำะสม และเป็นธรรม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ตำมมำตรฐำนและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่โดยเคร่งครดั  

 
แนวทางปฏิบติั  

• บรษิทัฯ ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม เป็นธรรม ตำมควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ และ 
ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคน และได้รบัค่ำตอบแทนตรงตำมเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนัน้ ยงัก ำหนดให้มี
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถเกีย่วกบังำนตำมแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี เป็นตน้ 

• บริษัทฯ ให้สิทธิข ัน้พื้นฐำนที่พนักงำนพึงจะได้รับตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมำย  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงำนดว้ยควำมเคำรพในสทิธส่ิวนบุคคล ใหเ้กยีรต ิไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน รวมถึง  
ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อควำมแตกต่ำงของเพศ อำยุ เชือ้ชำต ิศำสนำ สถำนภำพทำงสงัคม หรอืโรคภยัไขเ้จบ็  

• บรษิัทฯ จดัให้มสีภำพแวดล้อมที่ดใีนกำรท ำงำน จดัมุมพกัผ่อนและลำนกิจกรรม รวมถงึกำรจดัหำระบบ  
และอุปกรณ์ควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนดและกฏหมำยใหแ้ก่พนักงำน เพื่อป้องกนัอนัตรำยในกำรท ำงำน 

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนไดร้บักำรฝึกอบรม ทัง้ภำยนอกและภำยในองค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอ
และทัว่ถึง เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้ำงควำมช ำนำญในวิชำชีพ  เป็นกำรเพิ่มศักยภำพและประสิทธิภำพ 
ในกำรท ำงำน รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดพ้ฒันำทกัษะกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ เพื่อกำรเตบิโตในสำยงำนทีต่นเองถนัด 
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• บรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นักงำนใชค้วำมสำมำรถในกำรวจิยัและพฒันำเพื่อประดษิฐ ์คดิคน้เครื่องมอื อุปกรณ์ 
และนวตักรรมใหม่ๆ ทีท่นัสมยัตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถใชง้ำนไดจ้รงิ 

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

• บรษิัทฯ มีกำรฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในเรื่องจรรยำบรรณในกำรท ำงำน และ / หรือ 
มกีำรทวนสอบเพื่อเสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจใหพ้นักงำนประพฤต ิ/ ปฏบิตัติำมกรอบของจรรยำบรรณทีก่ ำหนด 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำ  
ของหน่วยงำนโดยรวมร่วมกบับรษิทัฯ 

• พนักงำนทุกคนจะต้องปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตนเองอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ มคีวำมซื่อสตัย ์
มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน ไม่เกี่ยงงำนหรือมอบหมำยหน้ำที่ให้พนักงำนอื่นท ำแทน เว้นแต่ 
มคีวำมจ ำเป็นหรอืเพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในงำนทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถเฉพำะ 

• บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับสำมำรถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ที่ เกิดจำก  
กำรปฏบิตังิำนได ้ผ่ำนทำง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล / แบบสอบถำมของบรษิทัฯ โดยไม่เปิดเผยขอ้มูล 
ของพนักงำนผูร้อ้งเรยีน และใหค้วำมสนใจในทุกขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

   
1.7  การปฏิบติัตนของพนักงาน และการปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน  

บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนปฏบิตัตินอยู่กรอบของจรยิธรรม คุณธรรมทีด่ ีมจีรรยำบรรณวชิำชพี
เป็นส ำคญั และเป็นแบบอย่ำงทีด่แีก่ผูอ้ื่น รวมถึงกำรปฏิบตัิต่อผูร้่วมงำนดว้ยกำรใช้กริยิำ วำจำสุภำพเรยีบรอ้ย มนี ้ำใจ 
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่ำงกัน ร่วมสร้ำงสรรค์ และพัฒนำบริษัทฯ ให้เจริญก้ำวหน้ำ  
เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม 

 
แนวทางปฏิบติั  

• พนักงำนพงึปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมมุ่งมัน่ตัง้ใจ มคีวำมซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส และเป็นทีไ่วว้ำงใจได้ 
• พนักงำนพึงปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย  

ของพนักงำน และเพื่อนร่วมงำน 
• พนักงำนพงึปฏบิตัตินโดยเคำรพในสทิธแิละหน้ำทีข่องเพื่อนร่วมงำน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และผูบ้งัคบับญัชำ 
• พนักงำนพงึเป็นผูม้วีนิัย และประพฤตปิฏบิตัติำมระเบียบขององคก์ร และประเพณีอนัดงีำม ไม่ว่ำจะระบุไว้

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กต็ำม 
• ผูบ้งัคบับญัชำพึงปฏิบตัิตนให้เป็นที่เคำรพนับถือ รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดใีห้กบัพนักงำน และพนักงำน  

พงึไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรไม่เคำรพนับถอืผูบ้งัคบับญัชำ 
• พนักงำนพึงร่วมกันสร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมัคคี รวมถึงควำมเป็นน ้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 

ของพนักงำน โดยหลกีเลีย่งกำรกระท ำใดๆ ซึ่งอำจมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ของบรษิทั หรอือำจเป็นปัญหำ
กบับรษิทัฯ ในภำยหลงัได ้

• หลกีเลี่ยงกำรน ำขอ้มูลหรอืเรื่องรำวของพนักงำนอื่น ทัง้ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนและเรื่องส่วนตวั 
ไปเปิดเผย หรอืวพิำกษ์วจิำรณ์ ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่พนักงำนหรอืภำพลกัษณ์โดยรวมของบรษิทัฯ 
 
1.8  การปฏิบติัต่อหน่วยงานราชการ / องคก์รภาครฐั  

เนื่ องจำก  บริษัทฯ  ด ำเนินธุ รกิจ เกี่ ยวข้องกับควำมปลอดภัย ในชีวิต  ทรัพย์สิน  และสิ่งแวดล้อม  
โดยกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎหมำย ประกำศ และข้อบงัคบัจำกนโยบำยของรฐั รวมถึงองค์กรอิสระ  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงในเนื้อหำให้ทันยุคสมัยอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ บริษัทฯ มีกำรติดตำม
นโยบำยภำครฐั รวมถงึขอ้ก ำหนด กฏเกณฑอ์ย่ำงใกลช้ดิ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปไดอ้ย่ำงรำบรื่น  
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แนวทางปฏิบติั  

• บรษิทัฯ ให้ควำมร่วมมอืและพงึปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำร และมำตรฐำนสำกล  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมขัน้ตอนดว้ยควำมถูกตอ้ง สุจรติ  
• บรษิัทฯ จะละเว้นกำรติดสนิบน ให้ของขวญัหรอือื่นใดที่ก่อให้เกิดกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน

ธุรกจิ 
 
1.9  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิม นุษยชนด้วยควำมเสมอภำคและ  
ควำมเท่ำเทียมกัน โดยค ำนึงถึงศักดิศ์รีควำมเป็นมนุษย์และเสรีภำพของบุคคล และไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำง  
ในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำต ิสญัชำต ิสผีวิ เพศ อำยุ ภำษำ ศำสนำ วฒันธรรม ชนชัน้ ควำมพกิำร สถำนภำพกำรสมรส 
สถำนภำพทำงกำยภำพและสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรอืสงัคม ควำมเชื่อทำงสงัคม กำรศกึษำ
อบรม หรอืควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง และอื่นๆ ตำมหลกักำรพื้นฐำนที่ส ำคญัของกฎหมำยสำกลว่ำด้วยสทิธมินุษยชน  
ซึง่ตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดั  
 

แนวทางปฏิบติั 

• กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน รวมทัง้พนักงำนในบรษิทัย่อย  
• ใหค้วำมส ำคญัดำ้นแรงงำน โดยปฏบิตัติ่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

 

• ปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทยีมในทุกกระบวนกำรกำรจ้ำงงำน ตัง้แต่กำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เวลำท ำงำน
และวนัหยุด กำรมอบหมำยงำน กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรฝึกอบรมพฒันำ กำรวำงแผนควำมกำ้วหน้ำและอื่นๆ 
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

• จะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิหรอืคุกคำม ไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรอืทำงกำรกระท ำต่อบุคคลอื่น 
ไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนัผูห้นึ่งผูใ้ด  

• บุคลำกร 
• บรษิัทฯ ไม่ใช้แรงงำนบงัคบั หรอืแรงงำนเด็กอนัมชิอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรลงโทษที่เป็นกำรข่มขู่

คุกคำม หรอืกำรใชค้วำมรุนแรงในรปูแบบใดต่อร่ำงกำยหรอืจติใจบุคลำกรทุกคน 
• ใหผ้ลตอบแทน และสวสัดกิำรตำมควำมสำมำรถอย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม และเท่ำเทยีมกนั 
• จดัสภำพแวดลอ้มทีด่ใีนทีท่ ำงำน รวมถงึกำรจดัหำอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น เพื่อป้องกนัอนัตรำยจำกกำรท ำงำน 
• ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้พนักงำนได้รบักำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร รวมถึงต่ำงประเทศ

อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เสริมสร้ำงควำมช ำนำญในวิชำชีพ เพื่อเพิ่มศักยภำพ และประสิทธิภำพ  
ในกำรท ำงำนแก่องคก์ร รวมถงึกำรบรกิำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครอบคลุมและเพยีงพอในทุกกระบวนกำร 

• จดัหำระบบ และอุปกรณ์ควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำยส ำหรบัพนักงำน ลูกค้ำ และชุมชน 
เพื่อป้องกันอนัตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบตัิงำน หรอือำจส่งผลกระทบต่อชวีติ ทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อมและชื่อเสยีง  
ของลูกคำ้ 

• สนับสนุนให้พนักงำนใช้ควำมสำมำรถในกำรวิจยัและพัฒนำเพื่อประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์และ
นวตักรรมใหม่ๆ ทีท่นัสมยั ตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถใชง้ำนไดจ้รงิ เพื่อลดตน้ทุนในกำรบรกิำรทัง้ต่อองคก์ร และลูกคำ้ 

• จดัพื้นที่และอุปกรณ์ส ำหรบัสนัทนำกำร เพื่อให้พนักงำนได้ออกก ำลงั เช่น โต๊ะปิงปอง สนำมฟุตบอล 
สนำมเปตอง และลำนกวำ้งส ำหรบัจดักจิกรรม / งำนสงัสรรคใ์นโอกำสต่ำงๆ เป็นตน้ 
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• เปิดโอกำส และมชี่องทำงใหพ้นักงำนสำมำรถรอ้งทุกข ์หรอืเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตังิำน
ผ่ำนทำงตู้รบัควำมคดิเหน็ E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล / แบบสอบถำมของบรษิทัฯ โดยไม่มกีำรเปิดเผย
ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนแต่อย่ำงใด เป็นตน้ 

 
1.10  การปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม ส่ิงแวดล้อม และทรพัยากร  
 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญั และยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และหลีกเลี่ยงกำรสร้ำง
ผลกระทบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมถงึทรพัยำกรโดยรอบ  
 

แนวทางปฏิบติั 

• บรษิัทฯ มกีำรฝึกอบรม และส่งเสรมิพนักงำนให้มีควำมรู้และควำมส ำนึกในหน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบ และ  
กำรมส่ีวนร่วมพฒันำชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบักำรปฏบิตังิำน  

• บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะควำมคิดเห็น เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำน  
ทีไ่ม่มผีลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยพนักงำนทุกหน่วยงำน 
จะให้ควำมร่วมมือในกำรพฒันำและสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่ตัง้อยู่ใกล้เคียง  พร้อมเรยีนรู้วฒันธรรม 
และประเพณีทอ้งถิน่ทุกศำสนำในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิำน เพื่อกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัต ิ 

• บ ริ ษั ท ฯ  จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร 
 

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้กีำรอนุรกัษ์พลงังำน ทรพัยำกร และสิง่แวดลอ้มเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพในกรณีเกดิเหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่กับเจ้ำหน้ำที่ภำครฐั และ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• พนักงำนพงึปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของภำครฐัและเอกชน รวมถึงแนวทำง
ปฏิบัติต ำมมำตรฐำนสำกลซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับสังคม  และสิ่งแวดล้อม  ในทุ กกิจกรรมที่ มี ส่ วน เกี่ ยวข้องกับ  
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  อันเกิดจำกขัน้ตอน 
กำรปฏบิตังิำน 

• พนักงำนพงึตระหนักถงึกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนทีม่อียู่อย่ำงคุม้ค่ำ และ/หรอื ปรบัเปลีย่นเพื่อน ำกลบัมำ
ใชใ้หม่ใหเ้กดิประโยชน์อย่ำงสงูสุด น ำไปสู่กำรลดตน้ทุนในกำรด ำเนินกำร 

• บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบร้องทุกข์ในเรื่องที่อำจมีผลกระทบต่อชุมชน  ด ำเนินกำรตรวจสอบสำเหตุ ปรบัปรุง
แกไ้ข และแจง้ผลกำรด ำเนินงำนใหผู้ร้อ้งทุกขท์รำบในเวลำอนัควร 

• บรษิัทฯ จะจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูลกำรปฏิบตัิงำนที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม  และเปิดเผย 
ใหท้รำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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นโยบาย 

บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรวม ภำยใต้ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย และจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ซึง่อำจส่งผลกระทบในกำรตดัสนิใจใดๆ ทัง้นี้ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัสิ ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน 
รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดย้ดึถอืและปฏบิตั ิ 
 
แนวทางปฏิบติั 

• พงึหลกีเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิัทฯ  หรอืเป็นกำรแข่งขนักบับรษิัทฯ 
หรอืกำรท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของบรษิทัฯ หรอืกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

• พงึยดึมัน่ในกำรท ำสิง่ทีถู่กทีค่วร และถูกตอ้งตำมกฎหมำย ไม่ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบหรอืละเวน้กำรปฏบิตัิ
หน้ำที ่เพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดป้ระโยชน์ทีม่คิวรไดร้บั หรอืมเีจตนำใหบุ้คคลอื่นเสยีหำย  

• พงึละเว้นกำรหำผลประโยชน์ส่วนตน จำกขอ้มูลที่ได้จำกต ำแหน่ง หน้ำที่ กำรงำน และควำมรบัผิดชอบ   
ซึ่งถอืเป็นกำรเอำเปรยีบผูถ้อืหุน้รำยอื่น จงึควรเปิดเผยขอ้มูลกำรถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ และกำรเปลี่ยนแปลง
ในช่วง 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิต่อสำธำรณชน ทัง้ของตนและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง (งดท ำกำรซื้อ - ขำยล่วงหน้ำ  
1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิต่อสำธำรณชน) 

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

• พึงหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
หำกมีควำมจ ำเป็นก็สำมำรถกระท ำได้ โดยจะต้องรำยงำนและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษั ท ทัง้นี้  
กำรอนุมตัคิวำมเห็นชอบนัน้ จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ ควำมยุตธิรรม ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เป็นไปตำมปกติ
ของธุรกจิ (Fair and at arms’ length transaction) และเป็นรำคำตลำด สำมำรถเปรยีบเทยีบรำคำกบับุคคลภำยนอกได ้ 

• พนักงำนพงึละเวน้กำรถอืหุน้ในกจิกำรคู่แขง่ของบรษิทัฯ หำกกำรถอืหุน้นัน้ท ำใหพ้นักงำนกระท ำกำรหรอื
ละเวน้กำรกระท ำกำรทีค่วรท ำตำมหน้ำที ่หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่องำนในหน้ำที ่

• พนักงำนพงึเปิดเผยใหบ้รษิทัฯ ทรำบ ในกรณีทีพ่นักงำนหรอืบุคคลในครอบครวัเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิกำรใดๆ 
อนัอำจก่อให้เกิดผลประโยชน์หรอืก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงธุรกิจต่อบรษิัทฯ ไม่ว่ำพนักงำนหรอืบุคคลในครอบครวั 
ไดหุ้น้นัน้มำก่อนกำรเป็นพนักงำนหรอืก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเขำ้ท ำกจิกำรนัน้ๆ หรอืไดม้ำโดยทำงมรดก 

• พนักงำนพงึหลกีเลี่ยงกำรใช้เวลำท ำงำนในกำรค้นหำขอ้มูล ติดต่อ หรอืซื้อขำยหลกัทรพัย์หรอืสนิทรพัย์
ใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่นโดยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

• รำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จะต้องผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ กำรอนุมตัิ
ควำมเหน็ชอบนัน้ต้องค ำนึงถงึประโยชน์ ควำมยุตธิรรม ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมทัง้เป็นไปตำมเงือ่นไข และ
รำคำตลำดดว้ย 

• บรษิัทฯ มกีำรเผยแพร่ควำมรู้ ท ำควำมเขำ้ใจ ตัง้แต่บุคลำกรแรกเขำ้รบัต ำแหน่งหน้ำที ่และมกีำรทบทวน 
และสอบทำนนโยบำยกำรป้องกันกำรน ำขอ้มูลภำยในไปหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่นในทำงมชิอบ โดยผ่ำน 
กำรสอบทำนระบบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 

2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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นโยบาย  

ข้อมูลภำยในหรอืข่ำวสำรอันมีสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ  
ถอืเป็นขอ้มูลภำยในที่ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิและถือเป็นขอ้มูลควำมลบัของบรษิทัฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์
ของบรษิัทฯ ที่ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนที่เกี่ยวขอ้ง จงึต้องรกัษำข้อมูลภำยในไว้  
เป็นควำมลบั และตอ้งไม่น ำขอ้มลูภำยในน้ีไปแสวงหำผลประโยชน์ต่อตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทำงมชิอบ  
 
แนวทางปฏิบติั  

• อบรม ทบทวนควำมรู้ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ  
ในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิ  ในเรื่องขอ้ก ำหนดกำรซื้อขำย หรอืกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ รวมถงึกำรรำยงำน
ตำมที ่พรบ. หลกัทรพัย ์ก ำหนด  

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

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

• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูในระบบสำรสนเทศ โดยมรีะบบควบคุม และ/
หรอื ป้องกนักำรเข้ำถึงขอ้มูลของบรษิัทฯ จำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบรษิัทฯ ให้กับ
พนักงำนในระดบัต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

• กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน  เพื่อป้องกันควำมเสียหำยซึ่งอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์ 
จำกข้อมูลลับซึ่ งมีควำมส ำคัญและมีผลต่อรำคำหลักทรัพย์นั ้น  จะมีกำรประชุมและแจ้งมติควำมเห็นชอบ 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรพัย์ฯ  ในวนัท ำกำรถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
ซึง่เป็นควำมลบัในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การซ้ือขายหลกัทรพัย ์และการใช้ขอ้มูลภายใน 



 

 
14 

  
 
 
 
นโยบาย  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรใช้ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเป็นไป 
อย่ำงถูกต้องไม่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ ์หรือทรพัย์สินทำงปัญญำแต่อย่ำงใด รวมถึงเป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบ 
กำรใชง้ำนตำมสทิธทิีไ่ดร้บั ทัง้นี้ กำรใชข้อ้มลูและระบบสำรสนเทศของบรษิทัฯ จะไดร้บักำรควบคุม / ดแูลควำมปลอดภยั 
รวมถงึป้องกนักำรถูกละเมดิหรอืน ำไปใชใ้นทำงมชิอบเช่นกนั  
 
แนวทางปฏิบติั 

• บริษัทฯ จะควบคุม / ดูแล / รักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และข้อมูลภำยใน ให้มีปลอดภัย  
(IT Security) และมคีวำม Aอยู่เสมอ 

• กำรใช้งำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมถึงขอ้มูลต่ำงๆ ที่อยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน 
ของบริษัทฯ พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรใช้ระบบฯ ที่อำจละเมิดสิทธิในกำรใช้งำนของผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง  
กบักำรท ำงำนของตน หรอือำจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิำพกำรท ำงำนของระบบฯ  

• บรษิัทฯ มกีำรอบรมใหค้วำมรูพ้นักงำนตัง้แต่แรกเขำ้ท ำงำน  มกีำรเผยแพร่นโยบำยฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อทบทวนควำมเข้ำใจในกำรใช้ข้อมูลและระบบสำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง
นอกจำกนัน้ พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงกำรไม่กระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์และกำรไม่ละเมิด
ทรพัยส์นิทำงปัญญำ  

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

• พนักงำนพงึใชง้ำนขอ้มลู และระบบฯ ใหถู้กตอ้งตำมสทิธทิีไ่ดร้บัอนุญำต เกบ็รกัษำและไม่ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใช้
รหสัผ่ำนส ำหรบัเขำ้ใชง้ำนในระบบแทนได ้

• พนักงำนพึงระวงักำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำรค้นหำขอ้มูลหรอืควำมรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนเท่ำนัน้  
และพงึหลกีเลีย่งเวบ็ไซดท์ีผ่ดิกฎหมำย ผดิประเพณี หรอืศลีธรรมอนัดงีำม 

• พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำรตัง้ค่ำ  
ทีอ่ำจมผีลต่อควำมปลอดภยัของระบบฯ  หำกประสบปัญหำหรอืควำมผดิปกตขิองกำรใชง้ำน ใหแ้จง้หน่วยงำน IT  

• พนักงำนพงึยดึมัน่ และปฏบิตัติำมแนวนโยบำยกำรใชค้อมพวิเตอร ์และกำรไม่ละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ
หรอืลขิสทิธิท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 

• บรษิัทฯ จดัให้มกีำรตรวจสอบ ติดตำม และกำรประเมนิผลกำรควบคุม และก ำกบัดูแลระบบสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรทีม่ปีระสทิธภิำพอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

 
 

 
 
 
 

4. การใช้ และการดแูลรกัษาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ทรพัยสิ์นทางปัญญา 
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นโยบาย 
 บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจบนพื่นฐำนของควำมมีมำตรฐำน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ จึงได้ก ำหนดนโยบำย 
งดรบั หรอืใหข้องขวญั ของก ำนัล กำรเลี้ยงรบัรองหรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกนักำรทุจรติ และหลกีเลี่ยงกำรกระท ำ 
ทีอ่ำจท ำใหม้ผีลต่อกำรปฏบิตังิำน   
 
แนวทางปฏิบติั 

• ผู้บริหำรและพนักงำนไม่ควรเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดจำกผู้รบัเหมำ คู่ค้ำ ผู้ขำย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• ของขวญัที่มคีุณค่ำเพื่อรกัษำควำมสมัพนัธ์ หรอืกำรเลี้ยงรบัรองอนัเป็นกำรเชื่อมสมัพนัธ์  ระหว่ำงองค์กร 
ซึ่งกำรรบัหรอืมอบให้แก่บรษิัทฯ โดยไม่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจเชิงธุรกิจใดๆ อนุญำตให้ผู้บรหิำรและพนักงำนรบัแทน
บรษิทัฯ ได ้

• พนักงำนผู้ใต้บงัคบับญัชำ และผูบ้งัคบับญัชำไม่ควรมอบของขวญั หรอืกำรเลี้ยงรบัรองใหแ้ก่กนั เว้นแต่
กรณีประเพณีนิยมทีม่กีำรมอบใหแ้ก่กนั แต่ต้องมรีำคำหรอืมูลค่ำไม่มำกนัก และจะต้องไม่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 

• กำรรับของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 2,000 บำท หำกจ ำเป็นต้องรับไว้ 
เพื่อมิตรภำพ หรือควำมสมัพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน ผู้รบัจะต้องรำยงำนให้ผู้บงัคบับัญชำทรำบโดยเร็ว และส่งมอบของ
ดงักล่ำวใหก้บัฝ่ำยบรหิำร / ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อน ำไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์สงูสุดต่อไป 

• กำรใหห้รอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจ

ไดว้่ำเงนิบรจิำคหรอืเงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

• พนักงำนไม่ควรให้ หรอืรบั หรอืสญัญำว่ำจะให้ หรอืจะรบัประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จูงใจให้กระท ำ 
หรอืละเวน้กำรกระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ของขวญั ของก านัล การเลี้ยงรบัรอง การบริจาค หรือประโยชน์อ่ืนใด 
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นโยบาย 
 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรท ำงำนบนพื้นฐำนของควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมที่ด ี 
โดยปฏิบตัิตำมกฎระเบยีบ / ขอ้ก ำหนดของทัง้ภำครฐัและเอกชนในทุกกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ  รวมถึง 
กำรใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์  และเทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อป้องกัน /ลดทอนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น 
ในกำรด ำเนินกำร  
 
แนวทางปฏิบติั 

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

• คปอ. จดัให้มีกำรเผยแพร่นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิในกำรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยฯ โดยติดประกำศ 
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (Line / Facebook) และเปิดเผยบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้บ้รหิำรและ
พนักงำนทุกคนรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และถอืปฏบิตั ิ

• ผู้บริหำร และพนักงำนพึงปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงจรรยำบรรณในอำชีพ และมีระบบป้องกันอันตรำย  
ในกำรท ำงำนใหก้บัพนักงำนและสำธำรณชนโดยรวมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อควำมปลอดภยัและถูกสุขอนำมยั 

• ส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมรู้ และควำมส ำนึกในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อม  
ในกำรท ำงำน และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม มกีำรฝึกฝนใหพ้นักงำนมคีวำมคุน้เคยกบัวธิกีำรท ำงำน นโยบำย กฎ และ
ขอ้บังคบัเกี่ยวกับควำมปลอดภัย โดยกำรจดักำรประชุม กำรอบรม และแนะน ำเรื่องควำมปลอดภัย ให้กับพนักงำน  
อย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง อกีทัง้ ใหพ้นักงำนทุกคนมส่ีวนร่วมในกำรเสนอแนะควำมคดิเหน็ เพื่อกำรปรบัปรุงและพฒันำ
ร่วมกนั 

• ส่งเสรมิ และให้ควำมร่วมมอืกบัทุกหน่วยงำนที่ส่งเสรมิและสรำ้งสรรค์ใหเ้กิดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
ทีป่ลอดภยั 

• พนักงำนจะตอ้งปฏบิตัติำมกฎเกณฑข์อ้บงัคบัของทอ้งถิน่นัน้ๆ และองคก์รของรฐั 
• บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยัฯ สถติกิำรเกดิอุบตัเิหตุ หรอือตัรำกำรหยุดงำน 

หรอืกำรเจบ็ป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำนในแบบรำยกำรแสดงขอ้มลู / รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ความปลอดภยั สขุอนามยั และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 
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นโยบาย 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ  และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
ขององค์กร  ดงันัน้ จงึเป็นควำมรบัผดิชอบของพนักงำนทุกคนที่จะใช้ทรพัย์สนิของบรษิัทอย่ำงคุ้มค่ำ ระมดัระวงั และ 
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึกำรรกัษำผลประโยชน์ โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ทีข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 
แนวทางปฏิบติั 

• พนักงำนต้องไม่กระท ำ หรอืก่อให้เกิดประกำยไฟในสถำนที่ซึ่งเก็บวตัถุไวไฟ หรอืวตัถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิง
ภำยในบรเิวณบรษิทัฯ หรอืขณะปฏบิตัหิน้ำที ่ยกเวน้สถำนทีซ่ึง่จดัไวใ้ห ้

• พนักงำนตอ้งไม่น ำอุปกรณ์ หรอืทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์และนอกเหนือจำกกำรท ำงำน
ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

• พนักงำนต้องรับผิดชอบ ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหำยหรือเสียหำย และใช้ทรัพย์สิน 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เตม็ที ่รวมถงึตอ้งช่วยกนัดแูลรกัษำแมจ้ะไม่ใช่หน้ำทีโ่ดยตรงของตน 

• พนักงำนต้องศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจ ถึงวิธีกำรใช้และค ำแนะน ำในด้ำนควำมปลอดภัยของทรพัย์สิน  
ของบรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะใชง้ำนเสมอ 

• พนักงำนต้องใช ้และบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิของบรษิัทฯ เสมอืนบุคคลทัว่ไปพงึใช้และบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ
ของตนเอง 

• พนักงำนตอ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่ หรอืระเบยีบเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
• พนักงำนต้องไม่ท ำงำนให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด อันอำจกระทบต่อกำรท ำงำนให้แก่บริษัทฯ  

ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะไดร้บัค่ำจำ้งหรอืผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 
• พนักงำนต้องไม่ไปเกี่ยวขอ้งในกำรประกอบธุรกิจอื่นใดอนัอำจมผีลกระทบถงึประโยชน์ของบรษิัทฯ หรอื

อำจเป็นกำรแขง่กนักบับรษิทัฯ 
• พนักงำนตอ้งไม่ปฏบิตัสิิง่อื่นใดอนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงและทำงออ้ม 
• พนักงำนตอ้งรกัษำและเสรมิสรำ้งชื่อเสยีงอนัดงีำมของบรษิทัฯ 
• พนักงำนตอ้งรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยถอืเสมอืนว่ำเป็นผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การรกัษาทรพัยสิ์น และผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
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นโยบาย  
 บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบกำรควบคุม และกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อติดตำม สอบทำนประสทิธภิำพ ประสทิธผิล 
ของระบบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอ และมีกำรประเมินผลเพื่อกำรปรบัปรุงแก้ไข รวมถึง 
มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย  
เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
 
แนวทางปฏิบติั 

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

• จดัให้มีระบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ บรษิัทฯ ได้ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนและกฏหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน และกำรสอบทำน  
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• จดัใหม้เีพิม่ สมุหบ์จั 
• ฝ่ำยจดักำรและพนักงำนพงึให้ควำมส ำคญัต่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

ภำยใน เพื่อน ำมำปรบัปรุง พฒันำระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรด ำเนินกำรทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ระบบการควบคมุ การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 
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นโยบาย 
 ข้อมูลภำยในหรือข่ำวสำรอนัมีสำระส ำคัญ รวมถึงข้อมูลที่ได้รบัรู้ร ับทรำบจำกผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเกี่ยวข้อง 
กบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ อนัได้แก่ ลูกคำ้ คู่ค้ำ พนัธมติร ผูข้ำย/ผู้ให้บรกิำร เป็นต้น ถือเป็นขอ้มูลภำยในที่ใชใ้นกำรด ำเนิน
ธุรกจิ และถอืเป็นควำมลบัของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรเกบ็รกัษำ เพื่อมใิหผู้ใ้ดน ำไปแสวงหำประโยชน์
ในทำงมชิอบ โดยมกีำรปลูกฝังจติส ำนึกพนักงำนใหต้ระหนักในเรื่องเหล่ำน้ี  
 
แนวทางปฏิบติั 

• พนักงำนตอ้งรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่รวมถงึพนักงำน
อื่น หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

• พนักงำนตอ้งรกัษำควำมลบัและชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 
• พนักงำนตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัส่วนบุคคลของตนเองหรอืของผูอ้ื่น ใหพ้นักงำนหรอืผูอ้ื่นทรำบ 

ไม่ว่ำจะโดยเจตนำหรอืไม่กต็ำม  
• ข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทฯ ต้องจดัเก็บ บันทึก และจดัส่ง หรือ ส่งต่อด้วยควำมระมัดระวงัและ

ปลอดภยั เพื่อป้องกนักำรรัว่ไหลหรอืสญูหำย 
• พนักงำนพงึรกัษำขอ้มลูของผูแ้จง้เบำะแสเป็นควำมลบัโดยไม่เปิดเผยใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การรกัษาความลบัของบริษทัฯ 
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นโยบาย  

บรษิทัฯ ยดึมัน่และใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ เป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีหลกัจรยิธรรม จรรยำบรรณธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัิ 
ในกำรท ำงำนของบรษิัทฯ รวมถึงปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนอย่ำงเคร่งครดัโดยก ำกับดูแล  
ให้บรษิัทฯ มกีำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมถึงกระบวนกำรในกำรอบรม 
ส่งเสรมิ และปลูกฝังใหพ้นักงำนมคีวำมรูเ้กี่ยวกบันโยบำย และแนวปฏบิตัใินกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัฯ 
พร้อมทัง้ปลูกฝังเรื่องกำรห้ำมจ่ำยสนิบนเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ ตลอดจนตระหนักถึงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่ต้องกระท ำ  
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และติดตำมผลกำรด ำเนินกำรสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต  
และคอรร์ปัชัน่ 

 

“ห้ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบรษิัทฯ ใช้อ ำนำจหน้ำที่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม  
เพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น รวมถงึหำ้มกำรเสนอผลประโยชน์จงูใจแก่บุคคลอื่นใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ประโยชน์ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตดิตำม สอบทำนกำรปฏบิตั ิรวมถงึกำรประเมนิ
ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รปัชัน่เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อก ำหนด  
ในกำรด ำเนินกำร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย”   

 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มกีำรสื่อสำรและให้ควำมรู้แก่ทุกคนในบรษิัทฯ ผ่ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตดิประกำศ 
และกำรฝึกอบรม เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในขอ้ก ำหนด แนวทำงกำรปฏิบตั ิควำมรบัผดิชอบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์ร รวมถงึ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทรำบและปฏบิตัติำมภำยใตน้โยบำยเดยีวกนั 
 
แนวทางปฏิบติั 

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  
หลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึงนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ ระเบียบและ  
คู่มือปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติอื่นใดที่บ ริษัทฯ จะก ำหนดขึ้นในภำยหน้ำ และ 
จะตอ้งไม่เขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

• พนักงำนต้องไม่ละเลย ไม่เพิกเฉย หรือไม่ใส่ใจ เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รปัชัน่  
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ / บรษิทัย่อย ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทรำบโดยทนัท ีและใหค้วำมร่วมมอื 
ในกำรตรวจสอบ/สอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ ในกรณีทีอ่ำจมขีอ้สงสยั หรอืขอ้ซกัถำม ใหป้รกึษำผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคล 
ที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจรยิธรรมธุรกิจ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่บรษิัทฯ 
ก ำหนดไว ้ 

• นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่นี้ ครอบคลุมถงึกระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคล ตัง้แต่กำรสรรหำว่ำจำ้ง
กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรใหผ้ลตอบแทน ฯลฯ ซึ่งผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบั
ต้องสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และต้องควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป  
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดใีนเรื่องของควำมซื่อสตัย์สุจรติ กำรมคีุณธรรมและจรยิธรรมที่ด ีและ
กำรมจีรรยำบรรณในวชิำชพี 

 
 

10. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  
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• กำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสีย่งต่อกำรเกดิกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนทุกระดับ ต้องพิจำรณำและปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวงัในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรรับหรือมอบของขวัญ  
ของก ำนัล กำรเลี้ยงรบัรอง เงนิบรจิำคควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ กำรจดัซื้อจดัจ้ำง เป็นต้น ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
ทีก่ ำหนดในจรรยำบรรณธุรกจิ  

• บริษัทฯ / บริษัทย่อย ให้ควำมส ำคัญในกำรฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจในนโยบำยฯ  
ผ่ำนกำรปฐมนิเทศส ำหรบัพนักงำนเขำ้ใหม่ รวมถงึกำรตดิประกำศ จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์และเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ หรอื
วธิอีื่นใดตำมควำมเหมำะสม ส ำหรบัพนักงำนทัว่ทัง้องคก์ร และบุคคลอื่นใดทีต่อ้งปฏบิตัหิน้ำทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ/บรษิทั
ย่อย ในทุกเรื่องเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตักิำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่  เพื่อสรำ้งกำรรบัรูอ้ย่ำงต่อเน่ือง 
อยู่เสมอ 

• บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิพนักงำนให้รูจ้กักำรตระหนักและรกัษำวฒันธรรมองค์กรในเรื่องควำมซื่อสตัย์
สุจรติ ยดึมัน่จรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน และต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกกำรด ำเนินกำรทีเ่ขำ้ร่วม  

• บรษิัทฯ จดัให้มกีำรตดิตำม สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และมกีำรประเมนิควำมเสี่ยงฯ เป็นประจ ำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏบิตั ิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลง
ของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย 

• นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรตินี้ ใหค้รอบคลุมทุกกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ/บรษิทัย่อย  
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นโยบาย 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงำนใช้สิทธิของตนตำมกฎหมำยรฐัธรรมนูญ  
โดยบรษิทัฯ จะไม่ฝักใฝ่กำรเมอืง และมคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงอย่ำงเคร่งครดั ไม่มนีโยบำยในกำรใหก้ำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิ ทรพัยำกร หรอืทรพัยส์นิอื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มแก่นักกำรเมอืง พรรคกำรเมอืง หรอืกลุ่มกำรเมอืง
อื่นใด  
 
แนวทางปฏิบติั 

• ผู้บรหิำร และพนักงำนพึงใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำยรฐัธรรมนูญ และกฎหมำยอื่น  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• พนักงำนพึงยดึมัน่ในระบอบประชำธปิไตย โดยพนักงำนย่อมมสีทิธทิำงกำรเมอืง แต่ไม่พึงเป็นกรรมกำร 
ในพรรคกำรเมือง หรือเป็นตัวแทนในกำรท ำกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ ซึ่งอำจท ำให้เข้ำใจผิดว่ำบริษัทฯ ฝักใฝ่ หรือ  
มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัพรรคกำรเมอืงนัน้ๆ 

• ผูบ้รหิำรและพนักงำนมสีทิธิเ์ขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืงในนำมของตวัเอง นอกเหนือเวลำท ำงำน และไม่ใช่
ในนำมบริษัทฯ รวมไปถึงต้องไม่น ำทรพัยำกรของบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง   
กลุ่มทำงกำรเมอืง หรอืนักกำรเมอืงคนใด ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่อนุญำตใหฝ่้ำยกำรเมอืงเขำ้ใชท้รพัยำกรและ
โครงกำรต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ในกำรจดักจิกรรมทำงกำรเมอืง 

• ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่ ใช้อ ำนำจหน้ำที่ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงำน รวมทัง้
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง กลุ่มทำงกำรเมือง หรือนักกำรเมือง 
ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. การใช้สิทธิทางการเมอืง 
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นโยบาย 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้ก ำหนดช่องทำง  
ในกำรแจง้เบำะแส รอ้งเรยีน แสดงควำมคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอื
กำรรอ้งเรยีนกรณีไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิ หรอืกำรกระท ำผดิกฎหมำย โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำด ำเนินกำรดว้ย
ควำมโปร่งใส ยุตธิรรม รวมถงึมมีำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทุกกระบวนกำรกำรพจิำรณำ 
 
แนวทางปฏิบติั  

1. กำรร้องเรยีนฯ  ผู้รอ้งเรยีน/แจ้งเบำะแสจะต้องระบุข้อมูลพร้อมชื่อ - ที่อยู่ในกำรติดต่อกลบัอย่ำงชดัเจน  
และจดัส่งมำยงัช่องทำง ดงัต่อไปนี้  
 

• คณะกรรมกำรอสิระ         : E-mail  : independent@tndt.co.th 
• ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั     :  E-mail  : secretary@tndt.co.th 
• หน่วยรบัเรื่องรอ้งเรยีน : E-mail : whistleblow@tndt.co.th 
• ไปรษณีย ์                     :     คณะกรรมกำรอสิระ / ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั / หน่วยรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
  บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ำกดั (มหำชน)  
  เลขที ่19 ซอยรำมค ำแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรำมค ำแหง  
  แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
• โทรศพัท ์                     :  02-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สำย) / 080-0702553 
• โทรสำร                        :     02-735-1941   

 

2. เลขำนุกำรบรษิทั / เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ /  หน่วยรบัเรื่องรอ้งเรยีน จะเป็น 
ผู้รวบรวมและน ำเสนอต่อผู้บรหิำรที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรบรษิัท  
เพื่อพจิำรณำตำมล ำดบั 
 

3. มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส รอ้งเรยีน แสดงควำมคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ  
 บริษัทฯ มีมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบำะแส ร้องเรียน แสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  

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

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ จะเป็นผู้รบัเรื่องร้องเรยีน กำรแจ้งเบำะแส ฯลฯ เพื่อท ำกำรตรวจสอบ
ขอ้มูล ตลอดจนท ำกำรสอบสวนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัในเรื่องทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญั เพื่อพจิำรณำ
ใหข้อ้เสนอแนะ และด ำเนินกำรแกไ้ข/เยยีวยำหรอือื่นๆ รวมถงึกำรหำแนวทำงป้องกนัแกไ้ขไม่ใหเ้กดิกรณีดงักล่ำวซ ้ำ 

• กำรพิจำรณำข้อร้องเรียน กำรสอบสวน และกำรก ำหนดบทลงโทษ  จะเป็นไปตำมกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำน / ขอ้ก ำหนด แนวทำงปฏบิตัขิองบรษิทัฯ / หลกัเกณฑ ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 

 

12. การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และมาตรการคุ้มครอง 
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นโยบาย  
 คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กำรบรหิำรจดักำรของบรษิัทฯ และ  
กำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม  
เป็นส ำคญั  จึงก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครดั ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้ส ำนักบรหิำร 
และก ำกับดูแลร่วมกับส ำนักตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบัติตำม กรณีที่มีกำรละเมิดฯ ให้ประสำนงำนกับ 
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลเพื่อก ำหนดบทลงโทษต่อไป  
 
แนวทางปฏิบติั 

• ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร  และพนักงำนทุกคนที่ต้องศึกษำและ 
ท ำควำมเขำ้ใจ ปฏบิตัติำม รวมถงึส่งเสรมิใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิอย่ำงเคร่งครดั 

 

• กรณีพนักงำนมขีอ้สงสยัเกีย่วขอ้งกบัแนวปฏบิตั ิสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ หรอื
ผูบ้รหิำรในแต่ละสำยงำน 

• กรณีมีกำรตรวจสอบ และ / หรอื พบกำรละเมิด / ฝ่ำฝืนฯ จะมีกระบวนกำรด ำเนินกำร มกีำรสอบทำน  
เพื่อหำแนวทำงป้องกนั แกไ้ข และลดควำมเสีย่งจำกกำรเกดิซ ้ำ 

 

• กรรมกำร ผู้บริหำร  และพนักงำนที่ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ หรือยินยอมให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชำฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิตำมจรรยำบรรณธุรกจิ จะถูกพจิำรณำลงโทษทำงวนิัย ซึ่งอำจรวมถงึกำรเลกิจำ้ง 
กำรใหช้ดเชยควำมเสยีหำย และโทษตำมกฏหมำยแพ่ง หรอือำญำ ตำมทีบ่รษิทัฯ เหน็สมควร 

• ก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนสรุปผลกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณรำยไตรมำส และกรณีรำ้ยแรงใหร้ำยงำนทนัท ี
 

• ก ำหนดใหม้กีำรทบทวนจรรยำบรรณธุรกจิเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตัิ 
และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ ข้อบงัคับ และข้อก ำหนด 
ตำมกฎหมำย 
 

 
 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2564 ลงวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2564 
      
             
 

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

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

13. การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัและการลงโทษ 
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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 
- แกไ้ขครัง้ที ่6 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2564 ลงวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2564 

 


