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นโยบายจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct)   

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
  

 บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และบรษิทัย่อย(1) ไดใ้หค้วามส าคญัในการ
ด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี้ไดท้ าการปรบัปรุง ครัง้ที ่1 โดยมกีารจดัแบ่ งหมวดหมู่และ
ปรบัปรุงเนื้อหาใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ มแีนวปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่น
ได้เสียที่กว้างขึ้น ทัง้นี้  เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยพนักงานทุกท่านที่ได้ปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณ เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่าย 

 

การปฏิบัตต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าท่ี คู่แข่งทางการค้า 
ส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและส่วนรว่ม 
 

การปฏิบติัความรบัผิดชอบผูถ้ือหุ้น 
1. สรา้งผลตอบแทนทีเ่จรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและเหมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่ และรายย่อย 
2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมอือาชพีอย่างเตม็ความรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั 
3. ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความสุจรติ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ถือหุน้และปฏบิตัต่ิอ     

ผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกันโดยใช้ช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ 

4. จัดท ารายงานสถานะขององค์กรอย่างสม ่ าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริ งแก่ผู้ถือหุ้น            
และผูเ้กีย่วขอ้ง 

5. ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  
 
การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบต่อพนกังาน 

บรษิทัตระหนักดวี่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัยิง่ทีจ่ะน าพาบรษิทัไปสู่ความเสรจ็ในการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัและบรรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด บรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายทีจ่ะใหม้ี
การปฏบิตัต่ิอพนกังานดงันี้ 

1. ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมกีารจ่ายค่าจา้งและสวสัดกิารเหมาะสมสอดคล้องกบัผล
การด าเนินงานและสภาวะเศรษฐกจิการว่าจา้ง 

2. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 
3. จดัสถานที่ท างานให้มคีวามสะดวกสบายเหมาะสมกบัสภาพของงานที่ท า พร้อมสร้างบรรยากาศใน

สถานทีท่ างานใหพ้นกังานรูส้กึอยากท างานร่วมกบับรษิทัอย่างเตม็ที่ 
 

ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
บรษิทัประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารจงึใหค้วามส าคญัแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
1. มุ่งมัน่ในการพฒันา และมมีาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกคา้ ภายใต้เทคโนโลยีท่ีท่นัสมยั

และมปีระสทิธภิาพ มรีะบบการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ 
2. จดัระบบทีส่ามารถใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนขอ้บกพร่องของบรกิารความไม่พอใจ และเสนอขอ้แนะน า        

ทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อด าเนินการตอบสนองแก่ลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ 
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3. ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอลูกคา้อย่างเคร่งครดักรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลูกค้า
เพื่อทราบและร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการจดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจ
ของลกูคา้ เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาดา้นการบรกิารต่อไป 

4. เสนอขา่วสารบรกิารแก่ลกูคา้อย่างเทีย่งตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใดๆ 
5. ให้ความส าคญัและไม่น าขอ้มูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรอืหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวขอ้งไม่ว่า

กรณีใดๆ 
 

ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี 
1. ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบั คู่คา้หรอืเจา้หนี้ 
2. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงกบัคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครดัในกรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตาม

เงื่อนไขต่างๆ ไดต้อ้งรบีแจง้คู่คา้หรอืเจา้หนี้โดยเรว็เพื่อรวมกนัพจิารณาหาทางแกไ้ขปัญหา 
3. เสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแก่คู่คา้และเจา้หนี้อย่างถูกตอ้ง และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 
 

ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง 
1. ให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้  ความสามารถ  ความรบัผดิชอบ  และคุณภาพ

ของงานของพนกังานแต่ละคน 
2. การใหร้างวลัหรอืลงโทษพนักงานต้องใชค้วามเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละต้องกระท าดว้ยความ

สจุรติ 
3. ใหค้วามส าคญัแก่การฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื่อพฒันาขดีความรู ้ความสามารถของพนกังานทุกคน 
4. ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน ขอ้บงัคบัต่างๆ และสวสัดกิารของพนกังาน 
5. รกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อความปลอดภยัแก่สขุภาพ และทรพัยส์นิของพนกังาน 
6. สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการก าหนดทศิทาง พฒันา และปรบัปรุงแกไ้ขของบรษิทัอย่างทัว่ถงึ 
7. เผยแพร่ขอ้ปฏบิตัแิละจรยิธรรมแก่พนกังานทุกคนเพื่อน าไปปฏบิตัใินการท างานของพนกังาน 
8. ปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ

เพยีงเพราะความแตกต่างทางกาย จติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ ผวิ การศกึษา สถานะทาง
สงัคมหรอืเรื่องอื่นใด และหลกีเลีย่ง  กระท าการใดๆ อนัส่งผลต่อความกา้วหน้าและมัน่คงในอาชพีการ
งานของพนกังาน 

9. ไม่น าขอ้มลูสว่นตวัของพนกังานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
10. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่เป็นประโยชน์แก่องคก์รทีต่ัง้อยู่บนหลกัเหตุและผล 
 

ความรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 
ทรพัย์สนิของบรษิัทหมายถึง สงัหารมิทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้น้ียงัรวมขอ้มูลเอกสารสทิธิส์ทิธิบตัร 

ลขิสทิธิ ์และความลบัต่างๆ ของบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทีพ่นกังาน ตอ้งไม่น าทรพัยส์นิต่างๆของบรษิทั
ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั หรอืผูอ้ื่น ยกเวน้กรณีฉุกเฉินทีไ่ดร้บัอนุญาตจากผูม้อี านาจแลว้เท่านัน้ มหีลกัปฎบิตั ิดงันี้ 

1. พนักงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบมใิหท้รพัยส์นิของบรษิทั สญูเสยี สญูหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์
ทรพัยส์นิต่างๆ ของบรษิทัควรน ามาใชใ้นการด าเนินกจิการของบรษิทัเพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพของการ
ด าเนินงานและคุม้ค่าทรพัยส์นิสงูสดุ 
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2. พนักงานไม่ควรกระท าการปรบัเปลีย่น แกไ้ข หรอืตกแต่งทรพัยข์องบรษิทัก่อนไดร้บัอนุญาตจากผูท้ีม่ ี
อ านาจแลว้เท่านัน้ 

3. หา้มมใิหพ้นกังาน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสารของบรษิทัโดยมชิอบ 
4. ในกรณีทรพัยส์นิเป็นคอมพวิเตอร ์หา้มมใิหพ้นักงานน าโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิห์รอืโปรแกรมผดิกฎหมาย

ใดๆ มาลงในเครื่องของบรษิทั  
4.1 ห้ามผู้บริหาร และพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็ปไซต์ที่ไม่ควร

ดงันี้เวป็ไซตผ์ดิกฎหมายตลอดจนเวป็ไซตท์ีล่ะเมดิจารตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีาม 
4.2 หา้มผูบ้รหิาร และพนักงานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (Password) ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มูลของ

บรษิทัแก่ผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นงานใหบ้รกิารในธุรกจิเฉพาะลกูคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้เท่านัน้ 
 

การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  ส่ิงแวดล้อม  สงัคมและส่วนรวม 
 

บรษิทัจะด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัและยดึมัน่ในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั  
อาชวีอนามยั ในการประกอบกจิกรรมต่างๆ อนัเป็นธุรกจิของบรษิทัเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมดงันี้ 

1. บรษิทัจะปฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวด 
ลอ้มในการท างานอย่างเคร่งครดั 

2. บรษิทัจะดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 
ลกูคา้ และบุคคลผูม้าตดิต่องานอยู่เสมอ 

3. ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งเอาใจใสอ่ย่างยิง่ต่อกจิกรรมทัง้ปวงทีจ่ะสง่เสรมิถงึความปลอดภยั คุณภาพ 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

4. สนบัสนุนกจิการใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม 
5. หลกีเลีย่งการกระท าการใดๆ ทีส่ง่ผลเสยีหายแก่ประเทศชาต ิบา้นเมอืง ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
6. ไม่ส่งเสรมิหรอืใหค้วามร่วมมอืใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิผดิกฎหมายหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและความ

มัน่คงของประเทศ 
7. สรา้งจติส านึกและปลกูฝังความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาตใินองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 

 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1. บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการท ารายการที่ เกีย่วโยงกนัและ

ก าหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการท ารายการที่ต้องผ่านการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทัหรอื 
บรษิทัย่อยของบรษิทัจะตอ้งไมม่สีว่นร่วมในการพจิารณาหรอือนุมตัธิุรกรรมดงักล่าว และใหก้ารก าหนด
ราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุตธิรรมตามเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปเสมอืนการท ารายการกบับุคคลทัว่ไป 

3. ก าหนดใหม้กีารน าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อน 
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

4. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดหลกัการใหส้ามารถท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัไดร้ะหว่างกรรมการ 
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ผูบ้รหิาร  หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งของบรษิทัทีท่ ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได ้ หากรายการนัน้มี
ขอ้ตกลงทางการคา้เหมอืนทีท่ ากบัคู่สญัญาทัว่ไป 

5. ในการท าธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืธรุกรรมระหว่างกนัของบรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทั 
ก าหนดใหเ้ป็นธุรกรรมทีม่เีงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดทีเ่ป็นปกตเิหมอืนกบัธุรกรรมทีท่ ากบับุคคลทัว่ไปทีม่คีวาม
เสีย่งในระดบัเดยีวกนัหรอืเป็นกรณีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการบรษิทัย่อยตามแต่
กรณี 

 
การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัต้องด าเนินการอย่างถูกตอ้ง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้โดยจะต้องปฎบิตัติาม
นโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจริตหรอืคอร์รบัปชัน่ของบรษิัท รวมทัง้ไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
ชื่อเสยีงบรษิทั  
 
การปฎิบติัเก่ียวกบัของขวญั ของก านัล การบริจาคเงินเพื่อการกศุล และเงินสนับสนุน 

1. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซึง่มธีรรมเนียมปฏบิตัอิยู่ 
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับ

ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ ของบรษิทัหรอืจากบุคคลใดอนัเนื่องจากการ
ท างานในนามบรษิทั 

3. ของขวญัหรอืของก านัลทีม่อบใหต้วัแทนบรษิทั ใหพ้นักงานทีไ่ดร้บัแทนบรษิทั จดัเกบ็ของเหล่านัน้เป็น
ทรพัยส์นิของบรษิทั 

4. การบรจิาคเงนิ หรอืใหเ้งนิสนบัสนุน ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยเป็นไปตาม
หลกัปฏบิตัขิองนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง และต้องมใีบเสรจ็หรอืหลกัฐานอื่นในการน าแสดงในเรื่องดงักล่าวที่
ชดัเจนและถูกตอ้งทุกครัง้ 

5. การใหห้รอืรบับรจิาคเพื่อการกุศล หรอืรบัเงนิสนับสนุนต้องเป็นอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยตอ้งมัน่ใจว่าไม่เป็นการสนบัสนุนในการตดิสนิบน 

 

การซ้ือและขายหลกัทรพัยข์องบริษทัและการการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ ของกรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยขอ้มูลภายใน หมายถงึ ขอ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิหรอืขอ้มูลอนัมสีาะส าคญัต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหรอืมูลค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เช่นฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน การท าสญัญาหรอืบอก
เลกิสญัญา ซึง่เป็นขอ้มลูทีย่งัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

1. การเปิดเผยขอ้มูลใดอนัมสีาระส าคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ใหเ้ปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถูกต้อง
ครบถ้วน ทนัเวลา โดยด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุนไดร้บัขอ้มูลอย่างเพยีงพอเท่าเทยีม
กนั และสามารถเขา้ถงึไดง้่าย โดยใชช้่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตามความเหมาะสม 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องไม่ใชข้อ้มลูอนัมสีาระส าคญัไปเพื่อประโยชน์ของตนใน
การซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืใหข้อ้มลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อหลกัทรพัยแ์ก่บุคคลอื่นที่
ไม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนัน้ ซึง่หมายรวมถงึบุคคลในครอบครวั ญาตพิีน้่อง และเพื่อน เป็นตน้ 
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3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายอนัมสีาะส าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา
หรอืมลูค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตอ้งระงบัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เดอืน ก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มลูส าคญัอื่นๆ และ
ควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

4. กรรมการ ผู้บรหิารสีร่ะดบัแรก (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 
และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) มหีน้าทีร่ายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยร์วมถงึการโอน หรอืรบั
โอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส่ง
ส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ทราบต่อไป  
 

การด าเนินการทางการเมือง  
 บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานท าหน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงทีด่ตีามกฎหมาย แต่หา้มมใิหก้ระท าการใดๆ ทีช่ีน้ าหรอืท าใหเ้ขา้ใจวา่ บรษิทัใหก้าร
สนับสนุนแก่พรรคการเมอืงใดๆ หรอืกลุ่มพลงัใดๆ พนักงานมสีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงอย่างอสิระนอกเหนือ
เวลางานและหา้มท ากจิกรรมทางการเมอืงในนามบรษิทั และไม่กระทบต่อบทบาทหน้าทีต่่อบรษิทั และการปฎบิตัิต้อง
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 

การรบัแจ้งขอ้รอ้งเรียน 
 

 บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสยีภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนเกี่ยวกบัการ
กระท าความผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิัทฯจะน าเสนอเป็น
นโยบายแยกต่างหากและประกาศใหพ้นกังานไดร้บัทราบทัว่กนั 

 
 นโยบายจรรยาบรรณฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่1 ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที1่2/2561 
เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

(นายปรชีา อรรถวภิชัน์) 
ประธานกรรมการ 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 


