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บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บทที &
เรื องทัวไป
ข้อ() จุดมุง่ หมาย
บริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดหลักการของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุ รกิจขึนเพือ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดีให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯโดยให้ปฏิบตั ิหน้าทีความรับผิดชอบได้อย่างมี
คุณธรรม และสร้างความเชือมันและความมันใจแก่ผทู ้ ีมีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อันเป็ นผลทําให้บริ ษทั ฯสามารถเจริ ญเติบโตได้
อย่างยังยืน
ข้อ(2) หลักการพืนฐาน
บริ ษทั ฯได้ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ งส่ งเสริ มให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯจัดทําจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือเป็ นหลักการและข้อพึงปฏิบตั ิ
ให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ข้อ(3) นิยาม
“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึง กรรมการ พนักงานระดับผูจ้ ดั การขึนไป หรื อผูซ้ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมี
อํานาจจัดการของบริ ษทั และรวมถึงบุคคลที บริ ษทั ทําสัญญาให้มีอาํ นาจทังหมดหรื อบางส่ วนในการบริ หารงานของบริ ษทั
“คูค่ า้ ทางธุรกิจ” หมายถึง ผูจ้ ดั จําหน่าย หรื อผูข้ าย หรื อนิ ติบุคคลอืนใดทีผ่านการคัดเลือกอย่างเป็ นธรรมและได้ทาํ
ข้อตกลงธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ฯ
“ลูกค้า” หมายถึง ผูซ้ ือสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หมายถึง ข้อพึงปฏิบตั ิหรื อแนวทางปฏิบตั ิในการทํางาน เพือให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีหลักการ
“บริ ษทั ฯ” หมายถึง บริ ษทั อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การกระทําใดๆทีมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อพวกพ้อง
ทําการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯให้แก่ตนเองและ/หรื อพวกพ้องโดยใช้อาํ นาจของตนทีมีอยู่ ทังนี ให้รวมถึง “รายการที
เกียวโยงกัน” ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คอร์รัปชัน” หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คาํ มัน เรี ยกร้อง
หรื อรับ ซึ งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดซึ งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
หรื อผูม้ ีหน้าทีไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที อันเป็ นการให้ได้มา
หรื อรักษาไว้ซึงธุรกิจ หรื อแนะนําธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะ หรื อเพือให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซึง
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ผลประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ของท้องถิน หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทําได้
“ทุจริ ต” หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าทีหรื อด้วยกฏหมายของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ทังของบริ ษทั ฯ ของลูกค้า และของคู่คา้ หรื อคู่สัญญาของบริ ษทั อาทิ การทําหลักฐานการเงิ นเป็ นเท็จ การนํา
ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก การฉ้อโกง การกระทําในลักษณะทีมีการขัดกันของผลประโยชน์
ฯลฯ
"เจ้าหนี " หมายถึง เจ้าหนี ทางการค้า และ/หรื อ เจ้าหนี ทางการเงิ นซึ งบริ ษทั ฯค้างชําระเงินตลอดจนเป็ นความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯทีต้องชําระหนี
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานตามข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ รวมถึงทีปรึ กษาบริ ษทั ฯ
“จริ ยธรรม” หมายถึง หลักการของบริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึ งกําหนดขึนตามเจตนารมณ์ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
“กรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการอืนๆ หรื อ คณะอนุกรรมการซึ งได้รับการแต่งตัง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุน้
“ผูม้ ีส่วนได้เสี ย” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า เจ้าหนี คู่คา้ คู่แข่ง
สังคมและสิ งแวดล้อม หน่วยงานราชการ เป็ นต้น
ข้อ(4) หน้าทีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ มีหน้าทีปฏิบตั ิตามหลักการและข้อพึงปฏิบตั ิของจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่ งครัด
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บทที 2
แนวทางการดําเนินธุรกิจ
ข้อ(5) วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
บริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้จดั ตังวิสยั ทัศน์และพันธกิจขึนเพือสร้างคุณค่าในการทํางานร่ วมกัน
ให้เป็ นวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ และแนวทางในการปฏิบตั ิของพนักงานทุกคน ดังนี
วิสยั ทัศน์
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันทีจะเป็ นผูน้ าํ ของโลกทางด้านการผลิตพรม เพือให้ลูกค้าพึงพอใจ และมุ่งมันทีจะเป็ นแหล่ง
จัดหาผลิตภัณท์สาํ หรับการตกแต่งภายในทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาอย่างยังยืน เพือให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดย
แบ่งเป็ น $ ส่วน ดังนี
(1) ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ เน้นพัฒนาผลงาน และผลกําไรทีดี เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
(2) ลูกค้า
บริ ษทั ฯ เน้นพัฒนาให้เกิดสิ นค้าทีมีคุณภาพเป็ นเลิศ ในราคาทีเป็ นธรรม
(3) บุคลากร
บริ ษทั ฯ เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถรอบด้าน พร้อมทังพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีขึน
(4) สิ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ เน้นพัฒนาสังคมด้วยกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ข้อ(6) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ บริ ษทั ที
ซี เอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื องและปรับปรุ งอยูเ่ สมอ เพือ
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และสนับสนุนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ งแวดล้อมอย่าง
ยังยืน ดังนันความสําเร็ จและการบรรลุเป้ าหมายของนโยบายกํากับดูแลกิจการนี จึงขึนอยูก่ บั ความร่ วมมือและมุ่งมันยึดถือ
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจังของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หารได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี สาํ หรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มาปฏิ บตั ิและปรับใช้ให้ได้มากทีสุ ดกับนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 หมวด ดังนี
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(1) สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
(2) การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
(3) การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ(7) แนวทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(1) คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเป็ นผูท้ ีมีหน้าทีปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(2) คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องทําความเข้าใจในเนื อหาสาระที เกี ยวกับจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของตน ตลอดจนมีการทบทวนความรู ้ความเข้าใจอย่างสมําเสมอ
(3) ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และเสริ มสร้างบรรยากาศการกํากับดูแลทีดีในการปฏิบตั ิงาน
(4) เมือพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
บริ ษทั ฯหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยพึงแจ้งแก่ผบู ้ งั คับบัญชาของตน หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี และตามความเหมาะสม
การแจ้งเหตุทุจริ ตและประพฤติมิชอบนี พนักงานสามารถรายงานได้โดยปลอดจากการข่มขู่และตกเป็ น
เหยือ ซึ งผูแ้ จ้งเหตุจะได้รับการปกป้ องจากการเปิ ดเผยตัวตนและเหตุทีได้รับแจ้ง โดยจะได้รับการพิจารณา
สื บสวนโดยไม่คาํ นึงถึงระดับของตําแหน่งหน้าทีการงาน
(5) จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจถือเป็ นส่วนหนึงของระเบียบปฏิบตั ิงานและคูม่ ือปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ
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บทที )
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ข้อ(8) จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที ซีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มุ่งมันในการดําเนิ นธุ รกิ จ ซึ งสามารถเกือหนุนประโยชน์สูงสุ ดต่อ
สังคมได้ โดยผ่านทางพันธกิจขององค์กร มีความสํานึ กอยูเ่ สมอเมือปฏิบตั ิงานประจําวัน โดยจะปฏิบตั ิตาม “นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ” และ “จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพือสร้างวัฒนธรรมทีมีคุณค่า และได้รับการชืนชมจากผูท้ ีมี
ส่วนได้เสี ยทุกกลุม่
(1) มุ่งมันเป็ นตัวแทนทีดีของผูถ้ ือหุ ้นในการดําเนิ นธุรกิจ เพือสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น และเพือ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของกิจการ
(2) ดําเนินธุรกิจกับเจ้าหนีและคูค่ า้ ใดๆบนพืนฐานของความเป็ นธรรมและซือสัตย์สุจริ ต
(3) มุง่ มันสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้กบั ลูกค้า ทีจะได้รับบริ การทีดีมีคุณภาพ รวมทังรักษาสัมพันธภาพ
ทีดี
(4) มุ่งพัฒนา เสริ มสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางานทีดี ปฏิ บตั ิต่อกันภายใต้สิทธิ มนุ ษยชน ไม่สร้าง
พฤติกรรมการคุกคามทางอํานาจและคุกคามทางเพศ รวมทังส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม และให้ความเคารพต่อ
ความเป็ นปั จเจกชน
(5) สนับสนุน และส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็ นธรรม และซือสัตย์สุจริ ต
(6) เป็ นส่ วนหนึ งของสังคม ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของท้องถินที บริ ษทั ฯมีการ
ดําเนินธุรกิจ
(7) ปฏิบตั ิตามกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด
(8) ไม่ดาํ เนินการใดๆในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ องค์กร
(9) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ีเกียวข้องโดยนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯและของลูกค้า ทีมีสาระสําคัญ
และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้และ/หรื อเผยแพร่ ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม
(10) มีส่วนร่ วมในการต่อต้านและป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยร่ วมสร้างจิตสานึ กทีส่ งเสริ มความซื อสัตย์สุจริ ต
และเป็ นธรรมภายใต้ระบบงานทีเข้มแข็ง และมีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิภาพ

-5-

ข้อ(9) จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวด 1 ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯเคารพและตระหนักถึงสิ ทธิขนพื
ั นฐาน สิ ทธิ ทีกําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เช่น สิ ทธิ ในการขอ
ตรวจสอบจํานวนหุ ้น สิ ทธิ ในการได้รับใบหุ ้น สิ ทธิ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดง
ความเห็นอย่างอิสระในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเรื องสําคัญทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ในฐานะเจ้าของบริ ษทั ฯ รวมทังการปฏิ บตั ิกบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน การดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่ งใส และเชือถือได้ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
หมวด 2 เจ้าหนีและคูค่ า้
บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจกับเจ้าหนีและคูค่ า้ ใดๆบนพืนฐานของความเป็ นธรรมและซื อสัตย์สุจริ ต ต้องไม่นาํ มาซึ งความ
เสื อมเสี ยต่อชือเสี ยงของบริ ษทั ฯ หรื อขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคํานึ งถึงความเสมอภาคในการดําเนิ นธุรกิจและผลประโยชน์
ร่ วมกัน การคัดเลือกคู่คา้ ต้องทําอย่างยุติธรรม ทังนี บริ ษทั ฯถือว่าคู่คา้ เป็ นปั จจัยสําคัญในการร่ วมสร้างมูลค่าให้กบั ลูกค้า
บริ ษทั ฯยึดมันในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีตอ่ เจ้าหนีและคูค่ า้ เป็ นสําคัญ
หมวด 3 ลูกค้า
บริ ษทั ฯมีความมุ่งมันในการสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้กบั ลูกค้า ที จะได้รับสิ นค้าและบริ การทีดี มี
คุณภาพ รวมทังรักษาสัมพันธภาพทีดี โดยมีหลักการดังนี
(1) ผลิตสิ นค้าทีได้มาตรฐาน และให้บริ การทีมีคุณภาพ โดยมุ่งมันทีจะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึนอย่างต่อเนื อง
เปิ ดเผย ข่าวสารข้อมูล อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(2) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที
เกียวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
หมวด 4 พนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสู งสุ ดและเป็ นปั จจัยสําคัญสู่ ความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ ดังนันบริ ษทั ฯจึงได้มุ่งพัฒนา
เสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานทีดี ปฎิบตั ิตอ่ กันภายใต้หลักสิ ทธิมนุษยชน ไม่สร้างพฤติกรรมการคุกคามทาง
อํานาจและคุกคามทางเพศ รวมทังส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม หลักการมีดงั นี
(1) บริ ษทั ฯ จะไม่จ ้างแรงงานเด็ก ที มี อายุไม่ ถึง ตามกฎหมายกํา หนด(ตามพ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
หมายถึงบุคคลทีมีอายุตากว่
ํ า 18 ปี บริ บูรณ์)
(2) บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าจ้าง และสิ ทธิหรื อประโยชน์ทีลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมาย ให้กบั พนักงานอย่างถูกต้องและเป็ น
ธรรม
(3) บริ ษทั ฯ ไม่ให้พนักงาน ลูกจ้างทํางานนานเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด ทังนี รวมถึงการทํางานล่วงเวลา และการ
ทํางานในวันหยุด
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(4) บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิตามสัญญาจ้าง และหากมีการเลิกจ้าง จะดําเนิ นการเลิกจ้างในแต่ละขันตอนตามกฎหมาย
แรงงาน และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบธรรม นอกจากจะมีหลักฐานทีระบุได้ชดั เจนว่าการยกเลิกสัญญา
นันมีเหตุทีชอบด้วยกฎหมาย
(5) บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนโดยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถินกําเนิ ด เชือชาติ เพศ อายุ
สี ผิ ว ศาสนา ความพิ ก าร ฐานะชาติ ต ระกูล การศึ กษา หรื อสถานะอื นใดที มิ ได้เ กี ยวข้อ งโดยตรงกับ การ
ปฏิบตั ิงาน
(6) บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ เท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ
และคําสังต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
(7) บริ ษทั ฯ และพนักงานทุกคน ต้องไม่กระทําการใด ๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่วา่ ต่อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกที เข้ามาติดต่อธุ รกิ จ ทังนี รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี ยวพาราสี การ
ลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึงภาพลามก อนาจาร ทังวาจา ทางใจ และการสัมผัส รวมถึงการคุกคาม
หรื อข่มขูใ่ นลักษณะใด ๆ ก็ตาม
(8) บริ ษทั ให้การดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรื อกระจายข้อมูลส่ วนตัวไป
ยังบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง หรื อเปิ ดเผยถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(9) การว่าจ้าง แต่งตังและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพืนฐาน ของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ
(10) บริ ษทั ฯ ให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน ของพนักงานอยู่
เสมอ และยึดมันปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด
หมวด 5 คูแ่ ข่งทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรี เป็ นธรรม และซื อสัตย์สุจริ ต บริ ษทั ฯไม่มี
นโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วธิ ีการใดๆ ให้ได้มาซึงข้อมูลของคูแ่ ข่งขัน อย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริ ยธรรม
หมวด 6 สังคมและสิ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการเป็ นส่ วนหนึ งของสังคม ซึ งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของ
ท้องถินทีบริ ษทั ฯมีการดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯมีนโยบายส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิงแวดล้อม และมี
นโยบายทีจะคัดเลือกและส่งเสริ ม การใช้ผลิตภัณฑ์ ทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
หมวด 3 การไม่เกียวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
(1) ด้านสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ จะไม่เกียวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรื อบุคคลใด ทีละเมิดสิ ทธิมนุษยชน โดยเคารพในศักดิ]ศรี
ส่วนบุคคล ความเป็ นส่วนตัว และสิ ทธิของแต่ละบุคคลทีได้มีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที และไม่
กระทําการใดๆ หรื อส่งเสริ มให้มีการละเมิดหรื อล่วงเกินสิ ทธิมนุษยชนใดๆ
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(2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(ก) ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบตั ิทงทางตรงหรื
ั
อทางอ้อม ไม่วา่
จะเป็ นเชือชาติ สี ผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้าน
การเมืองทีไม่ผิดกฎหมาย หรื อการแสดงความเห็นอืนใด จัดให้มีสิทธิ ประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆที
พนักงานพึงจะได้รับจากบริ ษทั ฯ เช่ น วันหยุดพักผ่อน การจ่ ายค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เงิ นกูย้ ืม
ประเภทต่างๆ เป็ นต้น
(ข) จัดให้มีขนตอน
ั
วิธีการ และกระบวนการยืนร้องทุกข์ และพิจารณายุติขอ้ ร้องทุกข์ทีเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
(ค) กรณี มีการกระทําผิดระเบี ยบหรื อวินัยและต้องดําเนิ นการเพือให้มีการพิจารณาสอบสวนเพือลงโทษ
แล้วแต่กรณี บริ ษทั ฯจะทําการสอบสวนผูก้ ระทําผิดทางวินยั โดยคณะกรรมการสอบสวนเท่านัน เพือให้
เกิดความเป็ นธรรม
(3) ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน
สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมันคงของพนักงาน เพือส่ งเสริ มให้เกิดสุ ขอนามัยทีดี
และสภาพแวดล้อมการทํางานที ปลอดภัย มีการควบคุมภยันตรายต่างๆ และดําเนิ นการเพือป้ องกันมิให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุและโรคจากการทํางานต่างๆ
หมวด 7 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
(1) ห้ามพนักงานใช้ขอ้ มูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หนังสื อ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสี ยง
และงานของบุคคลอืนในทางทีจะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลนัน ไม่วา่ งานดังกล่าว บุคคลผู ้
เป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิอนั ชอบด้วยกฎหมายในงานนันจะได้แสดงการสงวนสิ ทธิไว้หรื อไม่กต็ าม
(2) พนักงานทุกคนมีหน้าทีช่วยดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ฯ และไม่นาํ ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปั ญญาของบริ ษทั ฯไปใช้หรื อให้บุคคลอืนใช้โดยมิได้รับอนุญาต
(3) งานใดๆ ที พนักงานได้สร้ างสรรค์หรื อที เกิ ดขึนจากการปฏิ บัติงานให้แก่บริ ษทั ฯ ให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ] และ
ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ฯ และเมือพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯแล้ว พนักงานมีหน้าทีส่ ง
มอบทรัพย์สินทางปํ ญญา ซึงรวมถึงผลงาน สิ งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเก็บไว้ในรู ปแบบใดๆ
(4) ปฏิบตั ิตามคําสังผูจ้ ดั การว่าด้วยแนวปฏิบตั ิในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
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ข้อ(10) จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
หมวด 1 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯจะถือปฏิบตั ิในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่ งครัด และหลีกเลียงการมีส่วนรู ้เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนหลีกเลียงการตีความทางกฎหมายใดๆที ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และหลี กเลี ยงการกระทําการใดๆที ไม่
สอดคล้องกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(1) ปฏิ บตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบี ยบทังภายในและ
ภายนอกองค์กร
(2) ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื องมือทีจะทําให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อกฎระเบียบต่างๆ
(3) ให้ความร่ วมมื อกับบริ ษทั ฯ และรายงานข้อมูลที เกี ยวกับการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิ บัติตามกฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบต่างๆต่อบริ ษทั ฯ ตามขันตอนทีบริ ษทั ฯกําหนดให้
หมวด 2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯ ต้องหลีกเลียงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึงอาจเกิดขึนได้ใน
หลายรู ปแบบ การกระทําและการตัดสิ นใจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯต้องคํานึ งถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอืนก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในกรณี ทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พึงใช้วิธีการแก้ไขโดยใช้กระบวนการ
เจรจา ร่ วมกับข้อบังคับของบริ ษทั ฯทีกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะในเรื องดังกล่าวนี
(1) การประกอบธุรกิจอืนนอกบริ ษทั ฯ: กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯต้องไม่ดาํ เนิ นธุรกิจส่ วนตัวใดๆ
ทีกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที ความรับผิดชอบ และเวลา ทํางานของบริ ษทั ฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรื อมี
ส่วนร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรื อโดย
ทางอ้อมก็ตาม
(2) รายการระหว่างกันในกลุม่ บริ ษทั ฯ หรื อการทําธุรกิจใดๆกับกลุม่ บริ ษทั ฯ
ก) ในกรณี ทีมีการทํารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ กลุ่มบริ ษทั ฯจะปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ และ
ขันตอนในการพิจารณาอนุมตั ิโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ โดยถือเสมือนหนึ ง เป็ น
รายการ ทีกระทํากับบุคคลภายนอก
ข) การทําธุรกิจใดๆกับบริ ษทั ฯทังในนามส่ วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิ ติบุคคลใดๆ ทีกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯมีส่วนได้เสี ย จะต้องเปิ ดเผยส่ วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯก่อนเข้า
ทํารายการ
ค) ห้ามกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯที มีส่วนได้เสี ยเป็ นผูอ้ นุ มตั ิในการตกลงเข้าทํา
รายการหรื อกระทําการใดๆทีเกียวโยงกับผลประโยชน์ส่วนตนในนามบริ ษทั ฯ
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ง) ผูท้ าํ รายการในนามบริ ษทั ฯมีหน้าทีต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่คา้ ว่าเกียวข้องกับกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯหรื อไม่ ก่อนทํารายการเพือป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆทีอาจ
เกิดขึน ทังนี นิยามของ “ความสัมพันธ์” ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวด 3 การใช้ขอ้ มูลภายในและการซือขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษทั
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯ ต้องไม่นาํ ข้อมูลภายใน ของบริ ษทั ฯ ทีมีสาระสําคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน ไปใช้และ/หรื อเผยแพร่ ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมเพือประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ืน
(1) ห้ามนําข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯในการหาประโยชน์ส่วนตนหรื อ
เพือผูอ้ ืน
(2) ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซือขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอืนเพือ
ประโยชน์ในการซือขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(3) ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษทั ฯต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน
(4) กรรมการ และผูบ้ ริ หารมีหน้าทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯตามข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(5) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯทีรับทราบข้อมูลภายในทีมีนยั สําคัญทีอาจส่ งผลต่อการเปลียนแปลง
ของราคาซือขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนทีบริ ษทั ฯจะมีการประกาศ
ผลการดําเนินงาน หรื อข้อมูลภายในนันจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
หมวด 4 การต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพือให้
บริ ษทั ฯ ไม่ตกเป็ นเครื องมือหรื อเป็ นช่องทางการนําเงินผิดกฎหมายของอาชญากรเข้ามาสู่ ระบบทางการเงิน โดยบริ ษทั ฯ
แสดงเจตนารมณ์ทีชัดเจนในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หมวด 5 การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯมีส่วนร่ วมในการต่อต้านและป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยร่ วมสร้าง
จิ ต สํา นึ ก ที ส่ ง เสริ ม ความซื อสัต ย์สุ จ ริ ต และเป็ นธรรมภายใต้ร ะบบงานที เข้ม แข็ง และมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที มี
ประสิ ทธิภาพ พร้อมทังให้ความสําคัญและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้ หรื อเสนอทีจะให้สิงของหรื อประโยชน์อืนใดแก่บุคคลภายนอก
อาทิ เจ้าหน้าทีของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่คา้ หน่วยงานเอกชนฯลฯ ทีมีเจตนาชักนําให้บุคคลนันกระทําหรื อ
ละเว้นการกระทําใดอันเป็ นการผิดต่อกฎหมายหรื อโดยมิ ชอบต่อตําแหน่ งหน้าที ของบุคคลนัน หรื อเพือ
แลกเปลียนกับสิ ทธิพิเศษทีไม่ควรได้
(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเรี ยก หรื อรับสิ งของหรื อประโยชน์อืนใดสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ืนที
ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีในทางทีมิชอบ
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(3) การดําเนินธุรกิจร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชน ฯลฯ ทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดําเนิ นไปอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายทังกฎหมาย
ของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศทีบริ ษทั ฯติดต่อธุรกิจด้วย
(4) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ข้อ(11) จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มุ่งหวังให้กรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ยึดถือข้อพึงปฏิบตั ิของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็ นกรอบในการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์และเป็ นธรรม เพือ
ประโยชน์สูงสุดในการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน โดยคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ
(1) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้
(ก) ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ] ใจ และเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อยเพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(ข) ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรื อขาดความยังคิด
(ค) ปฏิ บัติหน้าที โดยการประยุกต์ความรู ้และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุ ดความสามารถในทุกกรณี
(ง) จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆขององค์กรเสื อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
(จ) รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
(ฉ) แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทังในด้านบวกและด้าน
ลบ ด้วยข้อมูลสนับสนุนทีเพียงพอ
(ช) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี เกี ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลขององค์กรซึ งไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน
(ซ) ไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ องค์กร
(2) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
(ก) ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่พนักงาน
(ข) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
ตลอดจนไม่สร้างพฤติกรรมการคุกคามทางอํานาจและคุกคามทางเพศ
(ค) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัวถึงและ
สมําเสมอ
(ง) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึงตังอยูบ่ นพืนฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(จ) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
(ฉ) บริ หารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรมซึ งอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าที การ
งานของพนักงาน
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(ช) ทําความเข้าใจให้พนักงานเข้าใจในเรื องจรรยาบรรณและบทบาทซึงพนักงานสามารถปฏิบตั ิได้เพือ
ส่งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณ อย่างทัวถึงทังองค์กร
(ซ) เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื องการทําผิดกฎระเบียบขององค์กร
(ฌ) ส่งเสริ มให้พนักงานเป็ นคนดี มีคุณธรรม
(3) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า
(ก) ผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด และตรงตามความต้องการของลูกค้า
(ข) ให้บริ การทีมีคุณภาพ ซือตรง และซือสัตย์
(ค) จัดให้มีการปรับปรุ งมาตรฐานของสิ นค้าและการให้บริ การอย่างต่อเนือง
(ง) จัดระบบเพือให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนได้และดําเนินการอย่างดีทีสุ ดเพือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผล
อย่างรวดเร็ ว
(จ) รักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็ นความลับรวมถึงไม่นาํ ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพือประโยชน์ของตนเอง และผู ้
ทีเกียวข้องโดยมิชอบ
(4) พึงปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนีและคูค่ า้ ทางธุรกิจ
(ก) ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สุจริ ตในทางธุรกิจกับคูค่ า้
(ข) ยึดมันในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีตอ่ เจ้าหนีและคูค่ า้ เป็ นสําคัญ
(5) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้า
(ก) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี
(ข) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อ ไม่เหมาะสม
(ค) ไม่พยายามทําลายชือเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึงมูลความจริ ง
(6) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ หน่วยงานกํากับดูแลของทางราชการ
(ก) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทัง
ภายในและภายนอก
(ข) ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื องมือที จะทําให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ
(ค) ให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ และรายงานข้อมูลทีเกียวกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบต่างๆต่อบริ ษทั ฯ ตามขันตอนทีบริ ษทั ฯกําหนด
(7) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ สังคมและสิ งแวดล้อม
(ก) ไม่กระทําการใด ๆ ทีจะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(ข) ปลูกฝังจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึนในหมูพ่ นักงานทุกระดับ
(ค) สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการกํากับดูกิจการทีดี
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ข้อ(12) จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานทุกคน
(1) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ บริ ษทั ฯ
(ก) พนักงานต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และคําสังของบริ ษทั ฯ ทีมีอยูใ่ นขณะนันอย่าง
เคร่ งครัด
(ข) พนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ อุทิศ
ตน ทุ่มเท ดูแลและรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
(ค) พนักงานต้องใช้เวลาและทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ส่วน
ตนทังทางตรงและทางอ้อม
(ง) พนักงานทุกคนต้องเปิ ดเผยการมีความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรื อความสัมพันธ์
ทางเครื อญาติ เพือหลีกเลียงการกระทําทีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
(จ) พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้า และบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั หรื อ
ลูกค้าเพือประโยชน์ของ ตนเองหรื อเพือประโยชน์ของบุคคลอืน
(ฉ) พนักงานต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นตอบบุคคลภายนอกในเรื องทีอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ชือเสี ยงและการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื อสังคมออนไลน์
(ช) พนักงานต้องไม่นาํ ข้อมูลทีตนได้จากการปฏิบตั ิหน้าทีไปใช้ในทางมิชอบ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้
บุคคลใดบุคคลหนึงทีไม่มีส่วนเกียวข้องได้รับทราบ
(2) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือนร่ วมงาน
(ก) รักษาและเสริ มสร้างความสามัคคีและความเป็ นนําหนึงใจเดียวกันระหว่างผูร้ ่ วมงาน
(ข) เคารพในสิ ทธิ ของพนักงานอืนที อยู่ในองค์กรเดี ยวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที ก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหาย และไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ืนมาแอบอ้างเป็ น ผลงานของตน
(ค) ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกียวกับงานในหน้าที
(ง) พนักงานทุกคนและทุกระดับมีหน้าทีต้องรายงานข้อเท็จจริ งเมือมีการประพฤติผิดจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรื อมีเหตุทาํ ให้เชือได้วา่ สิ งทีกระทําลงไปไม่เหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริ ษทั
โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
(จ) ไม่กล่าวร้ายต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานอืนโดยปราศจากข้อเท็จจริ ง
(ฉ) ห้ามกระทําการทีมีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางอานาจและคุกคามทางเพศซึ งก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศทีไม่ดีในการทํางานร่ วมกัน
(3) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ ตนเอง
(ก) พนักงานต้องยึดถือความซื อสัตย์ ไม่รับผลประโยชน์ทุกรู ปแบบ เช่น เงิน ของขวัญ และผลประโยชน์ใน
รู ปแบบต่างๆโดยเจตนาทุจริ ต
(ข) ต้องมีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อการปฏิบตั ิหน้าที
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(4) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า
(ก) อํานวยความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผูม้ าติดต่อด้วยความสุ ภาพเรี ยบร้อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ
โดยไม่ชกั ช้า
(ข) พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้า
(ค) พนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลของลูกค้าในการแสวงหาผลประโยชน์เพือตนเอง หรื อเพือบุคคลอืน อันจะ
นําไปสู่การกระทําใดๆ ซึงขัดกับผลประโยชน์ของลูกค้า บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้
(ง) พนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลหรื อเอกสารใดๆของลูกค้าของบริ ษทั ฯ ทีลูกค้ามอบให้ในการทําธุรกรรมกับ
บริ ษทั ฯ ไปแจกจ่ายหรื อเผยแพร่ ให้แก่บุคคลภายนอก
(จ) พนักงานต้องไม่ใช้อาํ นาจหน้าทีในฐานะพนักงานของบริ ษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(5) ข้อพึงปฏิบตั ิตอ่ หน่วยงานกํากับดูแลของทางราชการ
(ก) พนักงานต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่ งครัด
(ข) พนักงานต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลของทางราชการ
(ค) พนักงานต้องให้ความร่ วมมือและประสานงานกับบริ ษทั ฯในการปฏิบตั ิตาม เพือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของทางราชการ
(6) การใช้ขอ้ มูลภายในและการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์ของพนักงาน
(ก) ไม่ใช้ขอ้ มูลทีได้รับมาจากการปฏิบตั ิหน้าทีเพือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ืนโดยมิ
ชอบ
(ข) ในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์ของพนักงาน คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้
ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบตั ิเกียวกับการ
ได้มาหรื อการจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์จดทะเบียนของพนักงาน
(7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ก) ยึดถือประโยชน์ขององค์กรภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริ ยธรรม โดยไม่มีการเอือประ
โยชน์ หรื อให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดเพือให้ตนได้รับประโยชน์ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
(ข) ไม่เข้าไปเกียวข้องกับกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ค) ปฏิบตั ิตามคําสังผูจ้ ดั การว่าด้วยหลักการและตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(8) การรับหรื อการให้สิงของ หรื อประโยชน์อืนใด
(ก) ไม่เรี ยกร้องสิ งของหรื อประโยชน์อืนใดจากบุคคลอืนทีมีหน้าทีหรื อธุรกิจเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ ทังนี ไม่วา่
จะดําเนินการไปเพือผลประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ืน
(ข) ไม่รับ หรื อให้สิงของหรื อประโยชน์อืนใดจากบุคคลอืนทีมีหน้าทีหรื อธุรกิจเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ เว้นแต่
ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมทีคนทัวไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจอย่างหนึงอย่างใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั ิหน้าที
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(ค) การรับสิ งของหรื อประโยชน์อืนใดทีให้แก่กนั ในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรื อเป็ นการเชือม
สัมพันธไมตรี ระหว่างองค์กร ให้ผรู ้ ับรายงานผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบ และส่ งมอบให้ฝ่ายบริ หาร หรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้องเพือใช้ในกิจการขององค์กรต่อไป
(ง) การใช้จ่ายสําหรับการเลียงรับรองทางธุรกิจเป็ นเรื องทียอมรับได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
(9) การใช้สิทธิทางการเมือง
(ก) ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ข) ไม่เข้าร่ วมกิ จกรรมอืนใดๆ ที อาจก่อให้เกิ ดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี ยวข้อง หรื อให้การสนับสนุ น
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง
(ค) ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพือสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ ง หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่มพลัง
หนึง
ข้อ(13) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
(1) ถือเป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด
(2) ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้บงั คับบัญชาของตนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
อย่างจริ งจัง
(3) ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานให้พนักงานและบุคคลทีเกียวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นสิ งทีถูกต้องและต้องปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัด และไม่สามารถอ้างได้วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิทีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณนี
(4) เมือมีขอ้ สงสัย ไม่แน่ใจเกียวกับวิธีปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งมีหน้าทีรับผิดชอบ
ในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ข้อ($) การร้องเรี ยน
(1) การแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
เมือมีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็นการกระทําทีน่าสงสัยว่าจะฝ่ าฝื นหลักการปฏิบตั ิทีดี ในเรื องต่อไปนี
•

การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

•

การฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

•

การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน

•

การกระทําทุจริ ตคอร์รัปชัน

•

การกระทําผิดกฎหมาย
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ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื องร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการกระทําผิด ผ่านช่องทางต่างๆตามทีเห็นเหมาะสมได้
ดังนี
(ก) กล่องรับความคิดเห็น
(ข) แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง (ตังแต่ระดับผูจ้ ดั การขึนไป)
(ค) แจ้งผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(ง) ในกรณี แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนเกียวกับการทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน แจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
โดย
ทีอยู:่

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
"7 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ <<

E-mail: auditcom@royalthai.com
(2) ขันตอนดําเนินการ
(ก) รับเรื องร้องเรี ยน
• ส่ งเรื องให้กรรมการผูจ้ ดั การได้รับทราบ เพือพิจารณาดําเนิ นการหาข้อเท็จจริ ง โดยสามารถ ตัง

คณะทํางานสอบสวนข้อเท็จจริ งเป็ นกรณี พิเศษได้
• กรณี ร้องเรี ยนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ ให้ส่งเรื องให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เพือพิจารณาดําเนิ นการโดยตรง ในการรับเรื อง สื บหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ตามทีได้รับ
แจ้ง เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ร่วมกันพิจารณาและกําหนดบทลงโทษตามที
เห็นสมควร
• กรณี พบประเด็นทีต้องรายงานโดยเร่ งด่วน บริ ษทั ฯ กําหนดให้ผกู ้ รรมการผูจ้ ดั การ ต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทัน ที ใ นกรณี ที เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชันหรื อสงสัยว่ามี เหตุการณ์ทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อมีการปฏิ บตั ิทีฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อมีการ
กระทําทีผิดปกติอืน ซึงกระทบต่อชือเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ อันได้แก่
- รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยกรรมการผู ้จ ัด การประสานงานผ่ า นเลขานุ ก ารบริ ษัท ดํา เนิ น การแจ้ง เรื องร้ อ งเรี ยนแก่
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน  วัน
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(ข) การรวบรวมข้อเท็จจริ ง
• ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื องร้องเรี ยน มีอาํ นาจในการหาข้อเท็จจริ ง และให้ขอ้ แนะนําผูท้ ี

เกี ยวข้องให้มีการประพฤติ หรื อ ปฏิบตั ิงานที เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัยควร
ปรึ กษากับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพือให้การลงโทษเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
• กรณี ผท
ู ้ ีได้รับมอบหมายตรวจสอบเรื องร้องเรี ยนไม่มีอาํ นาจเรี ยกพนักงานมาสอบถาม หรื อ ลงโทษให้

เสนอเรื องไปยังกรรมการผูจ้ ดั การขึนไป โดยส่ งข้อเท็จจริ ง เพือให้พิจารณาสังการลงโทษปรับเปลียน
วิธีปฏิบตั ิ แล้วแต่กรณี
• กรณี เป็ นเรื องร้องเรี ยนจากผูไ้ ม่ระบุชือ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิมเติมได้เพียงพอ ให้ผูท้ ี ได้รับ

มอบหมายในการตรวจสอบเรื องร้องเรี ยนส่ งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็ นเกียวกับ
เรื องร้องเรี ยนนันไปทีกรรมการผูจ้ ดั การ เพือขอแนวทางการดําเนินการทีเหมาะสม หากกรรมการ
ผูจ้ ดั การเห็นว่าไม่สามารถดําเนิ นการตามข้อร้องเรี ยนได้ ให้ปิดเรื อง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป
• หากตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ว พบว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีความผิด หรื อ เป็ นเรื องทีเกิดจากความเข้าใจผิด

หรื อ ได้ให้ขอ้ แนะนําแก่ผถู ้ ูกร้องเรี ยน หรื อ ผูท้ ีเกียวข้องให้มีการประพฤติหรื อปฏิบตั ิทีเหมาะสมแล้ว
และได้พิจารณาเห็ นว่าควรให้ปิดเรื องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเรื องดังกล่าวต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เพือขออนุมตั ิปิดเรื อง
(ค) การสอบสวนข้อเท็จจริ ง
กรณี ทีผูต้ รวจสอบ หรื อ คณะทํางาน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทาง
วินยั ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื องต่อกรรมการผูจ้ ดั การ เพือนําข้อเท็จจริ งมาพิจารณาขออนุมตั ิลงโทษ
ทางวินยั และปรับปรุ งระเบียบปฏิบตั ิทีพบข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานให้มีความชัดเจนเพิมขึนต่อไป
(3) มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อเรี ยกร้อง
ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุม้ ครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(ก) ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง
ก็จะทําให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ หรื อบรรเทาความเสี ยหายได้
สะดวกและรวดเร็ วขึน
(ข) ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง องค์กรจะไม่เปิ ดเผยชื อ-สกุล ที อยู่ ภาพ
หรื อข้อมูลอืนใดทีสามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้ และจะดําเนินการสื บสวนว่ามีมูลความจริ งเพียงใดหรื อไม่
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(ค) ผูร้ ั บข้อร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลที เกี ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่ าที จําเป็ นโดยคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัย และความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง แหล่งทีมา
ของข้อมูล หรื อบุคคลทีเกียวข้อง
(ง) กรณี ที ผูร้ ้ อ งเรี ยน หรื อผูท้ ี ให้ความร่ วมมื อ ในการตรวจสอบข้อเท็ จจริ ง เห็ น ว่า ตนอาจได้รั บความไม่
ปลอดภัย หรื อ อาจเกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หาย ผู ้ร้ อ งเรี ย น หรื อ ผูใ้ ห้ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งสามารถร้องขอให้องค์กรกําหนดมาตรการคุม้ ครองที เหมาะสมได้ หรื อองค์กรอาจกําหนด
มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งโดยไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้
หากเห็นว่าเป็ นเรื องทีมีแนวโน้มทีจะเกิดความเดือดร้อนเสี ยหาย หรื อความไม่ปลอดภัย
(จ) ผูท้ ี ได้รับความเดื อดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
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ภาคผนวก
(1) การแก้ไขและยกเลิก
การแก้ไขหรื อยกเลิกจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจนี จะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเพือพิจารณาและอนุมตั ิ
(2) การสอบทาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการทบทวนจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ อย่างน้อยปี ละ  ครัง
(3) วันทีมีผลบังคับใช้
คูม่ ือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณฉบับนีให้มีผลใช้บงั คับนับตังแต่วนั ที 20 พฤศจิกายน ++7 เป็ นต้นไป จนกว่า
จะมีการเปลียนแปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นอย่างอืน

โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 5/2558 เมือวันที + พฤศจิกายน ++7

-----------------------------------------------------------(นายพิมล ศรี วกิ รม์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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