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ลงชื่อ : ........................................................................................
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ประธำนกรรมกำร
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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สารจากประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บรษัิท ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่จีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิและนโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ เพือ่ให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินธุรกิจ และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ 

T – Transparency, Ethical and Integrity

 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม

R – Respect and Trust

 เคารพกันและกัน เชื่อมั่นไว้ใจ

C – Commitment 

 มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงจัดท�าคู ่มือฉบับนี้โดยรวมเนื้อหา

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่น เข้าเป็นฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกของในการท�าความเข้าใจของพนักงาน

ทุกคน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และลงนามรับทราบเพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ 

ต่อไป

นางไพจิตร  รัตนานนท์

ประธานกรรมการ

นายภาสิต  ลี้สกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของทีอาร์ซี
ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
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ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของทีอาร์ซี

ค่านิยมของทีอาร์ซี
ด้วยความมุ่งมั่นของพนักงานทีอาร์ซีทุกคนล้วนเป็นแรงผลักดันต่อความส�าเร็จในการด�าเนิน

ธุรกิจตลอดมา คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ จึงได้ร่วมกันในการพัฒนา 

กรอบการท�างานภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ อันเป็นตัวสะท้อนถึงค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของ

ทีอาร์ซี ที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติ และให้ความส�าคัญยิ่งตลอดมา คือ มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานและองค์กร

ในการท�าให้ค่านิยมดังกล่าวบรรลุผล พนักงานทุกคนจ�าเป็นต้องมีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 

ยดึปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาล ตลอดจนจรยิธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร ให้เกดิจติส�านกึทีถ่กูต้อง 

รวมถึงร่วมกันสอดส่องดูแลเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานของแนวทางดังกล่าว   

วิสัยทัศน์

มุ่งสูค่วามเป็นเลศิด้านการออกแบบ และก่อสร้างทีค่รบวงจร 

(Total Solution in Energy and Infrastructure) ในอุตสาหกรรม

พลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

vision
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พันธกิจ

MISSION

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก�อสร�าง 
ที่ให�บร�การครบวงจรในลักษณะ EPC 

(Engineering, Procurement and Construction) 
ในงานก�อสร�างท�อก�าซธรรมชาติ ท�อส�งน�ำมัน 

และอุตสาหกรรมป�โตรเคมี ตลอดจนด�านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ส�งมอบงานที่มีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

เพื่อสร�างความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกค�า

ดำเนินงานภายใต�
หลักธรรมภิบาล 
มุ�งเน�นมาตรฐานความปลอดภัย 
ใส�ใจสิ่งแวดล�อม สังคมและชุมชน 
เพื่อการเจร�ญเติบโตอย�างยั่งยืน 
และมั่นคง

พัฒนาการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานและป�โตรเคมี

เป้าหมาย

ได�รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห�งชาติ 
(Total Quality Control) 

ภายในป� 2562

พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจ
ต�อเน่ืองไม�ต่ำกว�า 4 โครงการ 

ภายในป� 2562

ต้ังเป�ายอดขายเติบโตร�อยละ 20 ต�อป� 
เป�าหมายคือ มียอดขายรวม 10,000 ล�านบาท 

ภายในป� 2562 (งบการเง�นรวม)

01 02 03

TQC 

GOAL
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือว่านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี เป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น

การสร้างประโยชน์ท่ีดทีัง้ในด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่จะก่อให้เกดิความสมดลุ การพึง่พา

ซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียมเป็นธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก�าหนดทิศทาง

การด�าเนินงานบริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 

ทุกกลุม่ ด้วยวธิกีารทีเ่ป็นมาตรฐาน และเป็นทีย่อมรบั การประชมุผูถ้อืหุน้จงึเป็นเวทสี�าคญัส�าหรบัผูถ้อืหุน้

ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ซักถาม และลงมติตัดสินใจด�าเนินการหรือไม่ด�าเนินการ ดังนั้น 

ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอส�าหรับการพิจารณา และรับทราบผล 

การลงมติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 การเปิดโอกาสล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม การเสนอ 

ชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และค�าถาม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเป็นอิสระ

1.2 เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกาสศกึษาหนงัสอืเชญิประชมุเป็นการล่วงหน้า และได้รบัข้อมลูข่าวสาร

ทีเ่พยีงพอ บรษิทัฯ จะเผยแพร่ข้อมลูประกอบการวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมต ิ

ของผู้ถือหุ ้น และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนท้ังภาษาไทย และอังกฤษ  

เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และแจ้งให้นักลงทุน

และผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal  

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร รวมท้ัง

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตั้ง

ข้อซักถามให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ

และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมเพื่อตอบค�าถาม และให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในวาระใดๆ

1.5 บันทึกประเดน็ซกัถาม และข้อคดิเหน็ทีส่�าคญัไว้ในรายงานการประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถ

ตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชมุทัง้ภาษาไทย และองักฤษในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ

11คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น มกรำคม 2560



บริษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  
TRC Construction Public Company Limited

12

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ และแม้ผู ้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดังนี้

2.1 เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

และตั้งค�าถามเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น โดย

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาคณุสมบตัผิูท้ีไ่ด้รบัการเสนอ

ให้เป็นกรรมการเพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตามล�าดบั

2.2 ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�านวนหุ้น โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับ

หนึ่งเสียง และบริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการจ�ากัด ละเมิด หรือ ลิดรอนสิทธิ 

ของผู ้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ และ

นักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้  ผู ้ถือหุ ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาด�าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น 

กรณีเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข

ที่เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องส�าคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือ

มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร

2.3 การด�าเนินการประชุมผู ้ถือหุ ้นจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ และน�าเสนอต่อที่ประชุม

ตามล�าดับวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ

ครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมท้ังจะไม่เพิ่มวาระ

การประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญ

ทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ

ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส

ตามล�าดับวาระที่ก�าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

2.4 เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 

30 วันก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และ/หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน 

หรือวาระอื่นๆ ที่กฎหมายก�าหนด)



13คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น มกราคม 2560

2.5 มีการใช้ระบบบาร์โค๊ดนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความแม่นย�าในการนับคะแนน

2.6 มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระของการประชุม

ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2.7 ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการประชุมจะด�าเนินไป 

ตามล�าดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระ 

การประชุมในที่ประชุม

2.8 เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการก�าหนด

นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และทุกไตรมาสได้มีการน�าเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซ่ึงประกอบ

ด้วยชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น

2.9 คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการท�างานของพนักงาน

2.10 บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์
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2.11 บรษิทัฯ ได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯ และบทก�าหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการ

หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ 

ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการ ให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเตือนกรรมการและผู ้บริหารด้วยจดหมายอิเล็คทรอนิค 

ให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงก�าหนดไว้คือ ช่วงเวลา  

1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี และทุกคร้ัง 

ทีม่กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั จะน�าเสนอการเปลีย่นแปลงของการถอืครองหลกัทรพัย์

ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ 

ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก�าไร

ให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มได้รับการดูแลเป็นอย่างดี บริษัทฯ มีการจัดท�าและประกาศใช้ “จรรยาบรรณและจริยธรรมของ

ผู้บรหิาร” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคญัเพือ่ให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้

3.1 พนักงาน 

 บริษัทฯ มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้กับพนักงานทุกระดับ และ 

ให้ความส�าคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีนโยบายพัฒนา

พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงาน

ด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 

มีการก�าหนดและเชื่อมโยงการท�างานของทุกส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ และก�าหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

3.2 ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นอย ่างสม�่าเสมอ และให ้สิทธิแก ่ผู ้ถือหุ ้น 

อย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการด�ารงกิจการ

และการแข่งขนัในระยะยาว มุง่สร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและยัง่ยนืให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยก�าหนดนโยบาย

ที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.3 คู่แข่งขัน

 บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์

สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ 

ของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับ

ของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีหรือท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือ

ใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือท�าให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

3.4 ลูกค้า

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และ

ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่น�า

ความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง 

 ความปลอดภยัระหว่างเวลาปฏบิตักิาร และความสมบรูณ์ของงานทีส่่งมอบเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ 

ให้ความส�าคัญมาก เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรม

ด้านพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้

ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด 

 นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ

ทุกโครงการ และยินดีที่จะน�าชม หรืออธิบาย งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ

ในงานก่อสร้างของบรษิทัฯ ทกุขัน้ตอนซึง่บรกิารต่างๆ เหล่านี ้ท�าให้ลกูค้าเกดิความไว้วางใจ และพงึพอใจ

ในผลงานที่ได้มาตรฐาน
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3.5 คู่ค้า

 บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และก�าหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท�าระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

ในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ 

ผู ้บริหารและพนักงานที่มีส ่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจท�าธุรกรรมต่างๆ จัดท�าหนังสือยืนยัน 

ความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ 

3.6 เจ้าหนี้

 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และ

มีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการช�าระค่าสินค้าและ

บริการ แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซท์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุน

สินเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ 

บริษัทฯ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงิน 

สินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กันดีระหว่าง 

ผู้บริหารกับสถาบันการเงิน

3.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 บรษิทัฯ มนีโยบายไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ 

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดท�า 

“นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ” อย่างเป็นลายลกัษณ์

อักษร เพื่อให้การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง 

และการคุกคามจากภัยต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดท�า “ขั้นตอนการด�าเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทาง

การป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.8 การละเมิดสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะ

เพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย
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3.9 สังคมและชุมชน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจ�าปีเพื่อใช ้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่ เกี่ยวข ้อง 

กับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อ

สังคมและพัฒนาชุมชน

3.10 ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ มีนโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

ของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นนโยบายท่ีบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารและการจดัการทีเ่ป็นไปตามระบบบรหิารคณุภาพ และการจดัการสิง่แวดล้อม

อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯจะบริหารและจัดการต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐาน

สากล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนท�างานด้วยความปลอดภัย และมีความตระหนัก 

ถงึความส�าคญัและมคีวามห่วงใยต่อสิง่แวดล้อม โดยถอืเป็นภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังานทกุคน

3.11 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยห้ามติดสินบน 

หรอืรบัสนิบนในทกุรปูแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม (ทัง้ในรปูเงนิสด สิง่ของ และผลประโยชน์ อืน่ใด) 

เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย ทั้งต่อตนเอง ญาติสนิท และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
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3.12 ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทฯ จัดช ่องทางให้ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับ 

การท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยา

บรรณ หรือเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท 

ดังนี้

 1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

  ทางอีเมล์ (E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้า

    เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ 

    Click ที่ Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการ

    ตรวจสอบ”

  ทางโทรสาร :  +66 2022 7788

  ทางไปรษณีย์  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ

    บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (TRC)

      เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท 

  ทางอีเมล์ (E-mail Address) : ounruen@trc-con.com

  โทรศัพท์ :  +66 2022 7777

  ทางโทรสาร :  +66 2022 7788

  ทางไปรษณีย์  :  เลขานุการบริษัท

     บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (TRC)

     เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 3. ตดิต่อผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ทีห่วัข้อ “ตดิต่อเรา” เพือ่เขยีน E-mail มายงับรษิทัฯ

 ส�าหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และ

น�าเสนอทกุข้อร้องเรยีนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และ

รายงานเรื่องที่มีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
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 ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ 

ได้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องท่ีพนักงานร้องเรียน

เข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจะเป็นการกระท�าผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�าหนด

บทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการท�างานของบริษัทฯ ส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม 

และถูกต้อง 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอ

ข้อคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง

 2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามล�าดับช้ัน ซ่ึงระบุในกฏระเบียบข้อบังคับ 

การท�างาน
 โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม น�าเสนอเร่ืองร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้ว  

ว่ามีความส�าคัญหรือต้องมีการด�าเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนข้างต้นในเว็บไซต์และรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ

กับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้อง

เรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้อง

เรียน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล

ท่ีมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (อาทิเช่น 

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ) มคีวามเท่าเทยีมกนั และน่าเชือ่ถอื

4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปี และ

ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายช่ือและการถือหุ้นของผู้หุ้นรายใหญ่ และ

แสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนด

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบัค่าเฉลีย่

ค่าตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีของบรษิทัฯ 

เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
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 ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงคือประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการ 

และนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจน 

ลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ 

4.3 การรายงานการมีส่วนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

 และผู้บริหาร

 บรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารรายงานการมส่ีวนได้เสยี โดยจดัท�าแบบรายงาน

การมีส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และ

ให้เลขานุการบริษัทน�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ 

ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูล 

ภายในของบริษัทฯ

4.4 ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัท 

ท�าหน้าที่ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ส่ือข่าว และ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.5 งบการเงิน และผู้สอบบัญชี

 บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติท่ีเป็นท่ียอมรับ และ

ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ทุกปี

5.2 โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

 กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจ�ากัดเร่ืองเพศ บริษัทฯ มีการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน และโครงสร้างกรรมการประกอบ

ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซ่ึงท�าให้เกิดการถ่วงดุล 

และการสอบทานการบริหารงาน
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 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสม

จากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่า

หนึง่ในสาม และบรษิทัฯ มนีโยบายในการก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทั

จดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

5.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 บริษัทฯ มีการจัดท�าสื่อวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ และสื่อวีดีทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่ส�าคัญ 

เพ่ือใช้ในการแนะน�าบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะน�าธุรกิจ 

ของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน�าเสนอให้กับกรรมการท่ีเข้ารับต�าแหน่งใหม่ รวมท้ัง 

ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะน�าบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้กรรมการทกุท่านประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการ 

ทั้งคณะส�าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมี

การแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ คือ

 5.4.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 5.4.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.4.3 การประชุมคณะกรรมการ

 5.4.4 การท�าหน้าที่ของกรรมการ

 5.4.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

 5.4.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

 ทัง้นี ้ในแต่ละหวัข้อจะมกีารให้ข้อมลูเพือ่เป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิต่อกรรมการเพือ่ประกอบ

การพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย
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 นอกจากนั้นแล้ว ยังมีนโยบายให้มีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และ

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุย่อย และให้น�าเสนอผลประเมนิทัง้หมดต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บริษัท และเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล 

ในรายงานประจ�าปี

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที ่

 บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนประจ�าปี และให้น�าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนในแต่ละปี

5.6 คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับ

ผู้บริหาร เพื่อเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าท่ีพิเศษ

ตามที่ได้รับมอบหมาย จ�านวน 6 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการจัดการ โดยมีการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะ 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้ง 

ขึ้นดังกล่าวมีอ�านาจให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดท�ารายงานเสนอ และว่าจ้างที่ปรึกษา 

เพื่อให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

5.7 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน โดยมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน

ทีม่ปีระสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงนิ เพือ่ท�าหน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามทีไ่ด้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.8 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการ

อสิระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เพือ่ท�าหน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.9 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 2 คน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

1 คน เพือ่ท�าหน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาล และตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท
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5.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร 2 คน เพื่อท�าหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

5.11 คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท�าหน้าที่วางแผน

และก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนพจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทัฯ และการเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล หรอืเงนิปันผล

ประจ�าปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และด�าเนนิการใดๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท

5.12 คณะกรรมการจัดการ

 คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยทีป่ระธานกรรมการ

ไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ในเรื่องทั่วๆ ไป (day-to-day business) และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์

เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปได้อย่างคล่องตวัและรวดเรว็ โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนด

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน

และโปร่งใสในการบริหารงาน

5.13 รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่งบการเงนิ 

ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ 

อิสระเป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน 

จะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจ�าปี ทั้งนี้รายงานความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกน�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีเช่นกัน

5.14 แผนสืบทอดต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ

กรรมการผู้จัดการ และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ

การเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
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5.15 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

5.16 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 บริษัทฯ มีการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน 

5.17 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสั 

กรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีเพื่ออนุมัติ  

และน�าเสนอค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทน

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน 

ค่าเบีย้ประชมุและโบนสั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ

5.18 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารของบริษัทฯ 

อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากร

ให้ความรู้กับผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งจากส�านักงานใหญ่ และไซท์งานต่างๆ 

สอบถาม แนะน�า และให้ความเห็นในที่ประชุม 

 เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานข้างต้น

ต่อคณะกรรมการบริษัท
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5.19 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีก�าหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมกาตรวจสอบอย่างน้อย 

3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการมีหน้าท่ีสรุป

ประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการ

แต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม โดยมีเลขานุการ

บรษิทั ท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุการจดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ ท�าหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสาร

ประกอบเพือ่ส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท�าการก่อนวนัประชมุ ดแูลและจดัการประชมุ 

จดัเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการประชมุ และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การลงมตแิต่ละวาระในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการอยูค่รบเป็นองค์ประชมุ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

5.20 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.20.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ  

เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น

5.20.2 ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

5.20.3 ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการก�ากับ

ดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบาย

หรือการด�าเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.20.4 พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการ

ลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

5.20.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

5.20.6 รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร โดยมคีวามตัง้ใจ

และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

5.20.7 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ 

รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน

และการติดตามผล
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5.20.8 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

5.20.9 ก�าหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ

5.20.10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ารายงาน

ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรื่องส�าคัญ

ต่างๆ ตามนโยบายข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

5.20.11 อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนีจ้ะกระท�าได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือ

บางส่วนทีส่�าคญั การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอืน่

โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

(ฉ) การอ่ืนใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

5.20.12 อ�านาจคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร

ให้เป็นคณะกรรมการจัดการ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจท่ีท�าให้

กรรมการจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งก�าหนดให้

ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.21 หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงาน

เชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มี

ส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม 

ตลอดจนดแูลให้การประชมุคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพจนส�าเรจ็ลลุ่วง

5.22 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุการจดัเตรยีม

ระเบยีบวาระการประชมุ ท�าหนงัสอืเชญิประชมุ ดแูลและจดัการประชมุ จดัเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการประชมุ 

และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



ส่วนที่ 3
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ



บทน�า

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจคืออะไร

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ หมายถึง แนวทางที่ถูกต้องในการด�าเนินภารกิจ

ที่บริษัทฯ คาดหวังจาก พนักงานทุกคน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ และ

ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนั้นยังใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ

ทีอาร์ซี โดยมีกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี

ท่านต้องท�าอะไรกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

1. ท�าความเข้าใจหลักการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการด�าเนินธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน

2. ท่านสามารถซักถามข้อสงสัย ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา เมื่อท่านกังวลว่าส่ิงที่จะกระท�า

ถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจหรือไม่

3. สื่อสารให้ผู้ที่ท่านร่วมงานด้วย หรือผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

4. รายงานปัญหาและเบาะแสเมือ่พบเหน็การกระท�าทีไ่ม่ถกูต้องตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ในการด�าเนินธุรกิจ ผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือหน่วยงานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

การที่ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจจะมีผลอย่างไร

1. การท่ีท่านไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ อาจมีความผิด

ทางวินัยหรือกฎหมาย และมีบทลงโทษตามที่ก�าหนดในแต่ละกรณี

2. การสนับสนุนให้ผู ้อื่นกระท�าผิด การละเลย เพิกเฉย หรือเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติ

ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนการขัดขวางกระบวนการ

เพื่อให ้ได ้มาซึ่งข ้อเท็จจริง ถือเป ็นการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการด�าเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน จะได้รับโทษตามที่ก�าหนดไว้

29คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น มกรำคม 2560
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บรษิทัฯ สบืสวนรายงานการไม่ปฏบิตัติามจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างไร

เมื่อท่านรายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบังคับ และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการสอบสวน

หาข้อเท็จจริง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะรักษาข้อมูล

ของผู้รายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดการข่มขู่ กล่ันแกล้ง หรือการกระท�า

ที่ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรมต่อผู้รายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส (ทั้งบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ) 

ตราบใดที่การรายงานนั้นเป็นไปโดยสุจริต ข้อมูลถูกต้อง และหากผู้รายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาตามความเหมาะสม

ช่องทางการร้องเรียน การรับข้อร้องเรียน และกระบวนการด�าเนินการ

1. ช่องทางการร้องเรียน

ในกรณีที่ท่านทราบ หรือพบเห็นการกระท�า หรือได้รับผลกระทบเดือดร้อน เสียหายที่เก่ียวกับ

การทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การกระท�าดังกล่าว ผ่านช่องทางการร้องเรียน ดังนี้
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 ทางอีเมล์ (E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้า

    เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ 

    Click ที่ Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการ

    ตรวจสอบ”

  ทางโทรสาร :  +66 2022 7788

  ทางไปรษณีย์  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ

    บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (TRC)

        เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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1.2 ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท 

 ทางอีเมล์ (E-mail Address) : ounruen@trc-con.com

 โทรศัพท์ :  +66 2022 7777

 ทางโทรสาร :  +66 2022 7788

 ทางไปรษณีย์  :  เลขานุการบริษัท

      บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (TRC)

      เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1.3 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัท

2. การรับข้อร้องเรียน

ช่องทางที่ 1.2 และ 1.3 ในข้อที่ 1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือ

การแจ้งเบาะแส และน�าเสนอทุกข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาด�าเนินการตามขั้นตอน และรายงานเรื่องที่มีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยบริษัทฯ 

ได้มีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจจะ

เป็นการกระท�าผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดระดับไหน เพื่อที่จะก�าหนดบทลงโทษส�าหรับการกระท�า

ผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน 

โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

3. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง

4. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามล�าดับชั้น ซึ่งระบุในกฎระเบียบข้อบังคับการท�างาน

โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม น�าเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่พิจารณาแล้ว 

ว่ามีความส�าคัญหรือต้องมีการด�าเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
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3. กระบวนการด�าเนินการ

กรณีร้องเรียนผ่านช่องทางในข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะด�าเนินการดังนี้

3.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่ได้รับเพื่อหาข้อมูล

และหลักฐาน

3.2 รายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบ

3.3 หากเป็นเรื่องที่มีนัยส�าคัญอาจจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามสมควร 

3.4 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ

3.5 หากพบว่าเป็นความผิดคณะกรรมการชุดที่มีอ�านาจ พิจารณาโทษตามระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลงโทษ

3.6 รายงานผลการพิจารณาโทษ หรือไม่พิจารณาโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ
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แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณทีอาร์ซี
1. การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการเคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชนสากล โดยปฏิบัติต่อทุกคน

อย่างเท่าเทยีมกนั ส่งเสรมิและสนบัสนนุหลกัสทิธมินษุยชน ไม่กระท�าการอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน 

รวมทั้งตระหนักถึงความส�าคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเป็นธรรม

 แนวปฏิบัติ
1.1 พนักงานของบริษัทฯ ต้องท�าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1.2 ปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครดัโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย เชือ้ชาติ 

ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ฐานะ หรืออื่นใด และใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

1.3 ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การมอบหมายงาน การประเมิน

ผล การปฏิบัติงานตลอดจนการอบรมพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ

1.4 ไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการลงโทษท่ีเป็น 

การทารณุทางร่างกาย และจติใจของพนกังาน การคกุคาม ข่มขู ่และการละเมดิในทกุรปูแบบ

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 2.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน 

คู่ธุรกิจ ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังมุ่งมั่นส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกในเรื่องความปลอดภัย

และสุขอนามัยให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้ด�าเนินตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 แนวปฏิบัติ
1. ด�าเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติ และ

แนวปฏิบัติด้านต่างๆ รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ค้า ลูกค้า

ในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. ดแูลและตรวจสอบสขุภาพของพนกังาน เพือ่นร่วมงาน และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องก่อนปฏบิตัิ

งาน เพือ่ป้องกนัและควบคมุความสญูเสยี หากตรวจสอบพบว่าไม่มคีวามพร้อมด้านสขุภาพ

อาจต้องหยุดปฏิบัติงาน

3. หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ให้พนักงานยุติการปฏิบัติงานและรายงานผู้บังคับบัญชา

และ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนและด�าเนินการแก้ไข 
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4. เปิดเผยข้อมูล และด�าเนินงานด้านความปลอดปลอดภัยและสุขภาพอย่างโปร่งใส 

ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสมให้กับพนักงาน ผู ้รับจ้าง คู ่ค้า ลูกค้า ตลอดจน 

ผู ้มีส่วนได้เสีย เพื่อน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะมี 

ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

5. ส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกในเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงาน 

ผู้ร่วมงาน และชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมในการดูแล

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในโอกาสต่างๆ

6. บริษัทฯ ยินดีรับข้อร้องเรียนในเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อด�าเนินการ

ประสานหรือปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที กรณีต้องใช้เวลาหรือมีข้อจ�ากัดในการแก้ไขปัญหา 

ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในระยะเวลาอันควร พร้อมรายงาน

ความคืบหน้าเป็นระยะ

 2.2 สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและมุ ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ โดย

การประเมินผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะด�าเนิน

งานการออกแบบกระบวนการท�างานและค�านึงถึงความเหมาะสมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากการด�าเนินงาน ตลอดจนปลูกจิตส�านึกเร่ืองดังกล่าวให้กับพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง ในการด�าเนิน

ธุรกิจให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

 แนวปฏิบัติ
1. ด�าเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ด้านสิง่แวดล้อม 

ตลอดจนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ

ชุมชน ในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทฯ ค�านึงถึงทางเลือกในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อาทิเช่น น�้า พลังงาน และวัสดุต่างๆ 

โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายทางส่ิงแวดล้อม สังคม คุณภาพของชีวิตประชาชน

และชุมชนน้อยที่สุด และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสผ่านทางช่องทางต่างๆ 

อย่างเหมาะสม สนับสนุนและให้ความร่วมมือด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชนหรือพื้นที่ที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ

4. ส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ผู้ร่วมงาน ชุมชน 

ผ่านทางกิจกรรมและช่องทางต่างๆ ในทุกโอกาสที่สามารถกระท�าได้

5. ปรับปรุงมาตรฐาน ข้อปฏิบัติ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยตลอดเวลา
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3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ  มุ ่งกระท�าสิ่งที่ถูกต ้อง ตั้งใจให้เกิดความเป็นเลิศ พนักงานทุกคนปฏิบัติงาน 

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีศีลธรรมและความน่าเชื่อถือ 

ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุนโยบาย

นี้ โดยหลีกเลี่ยงการกระท�า หรือการตัดสินใจใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 แนวปฏิบัติ
1. พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ

ผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจตัดสินใจ เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในกิจการท่ีเป็นลักษณะเดียวกัน

หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2. ไม่ใช้อิทธิพล หรืออ�านาจของตนท�าธุรกรรมกับคู่สัญญาท่ีมีความเก่ียวข้องกับตน เช่น 

เป็นครอบครัว ญาติสนิท หรือกิจการที่ตนเป็นหุ้นส่วนเจ้าของ แม้ว่าจะเป็นผลประโยชน์

ของบริษัทฯ ก็ตาม

3. กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องจัดท�ารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือ

ญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

เป็นประจ�าทุกปีโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัท

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล ที่รับรู้จากต�าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน

ห้ามมใิห้พนกังานใช้เวลาในการค้นหาข้อมลู ตดิต่อหรอืซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิใดๆ 

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. การรับท�างานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ย่อมท�าได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

หรือกรรมการแล้วแต่กรณี พนักงานต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการด�าเนินธุรกิจแข่งขัน

กบับรษิทัฯ หรอืก่อให้เกดิผลประโยชน์ขดัแย้งกบับรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรอืถาวร

6. ในกรณีที่เห็นว่ามีการกระท�าใดๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

4. การรับ การให้ของก�านัล ทรัพย์สินและการเลี้ยงรับรอง

การรับ และการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ต่างๆ การอ�านวยความสะดวกหรือ

การเลี้ยงรับรองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ต้องเป็นไปตามประเพณี ขนบธรรมเนียมแต่ละท้องถ่ิน หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยหมายรวมถึง

บุคคลในครอบครัวด้วย
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 แนวปฏิบัติ
1. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรับหรือการให้ของก�านัลทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ต่างๆ  

กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจเป็นไปตามประเพณี ขนบธรรมเนียม ประกาศข้อบังคับ กฎหมาย 

ก�าหนดให้กระท�าได้และมีมูลค่าเหมาะสม

2. การรับหรือให้ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรองที่ก่อให้เกิดผลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด 

ซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่ชอบธรรมนั้นห้ามกระท�าโดยเด็ดขาด

3. พนักงานต้องไม่ให้ทรัพย์สิน ของก�านัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ แก่ บุคลากร

ทั้งของบริษัทฯ เอง หรือผู้บังคับบัญชา หากการให้และการรับน้ันเป็นการสร้างแรงจูง

ในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์แห่งตน

4. ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก 

อาจรับทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ของหน่วยงาน 

นั้นๆ ได้

5. นอกจากพนักงานของบริษัทฯ แล้ว บุคคลในครอบครัวจะต้องไม่รับหรือให้ของก�านัล 

ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากการรับและให้นั้น

เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่คู่ค้าทางธุรกิจในการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม

5. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

การด�าเนินธุรกิจของบริทฯ ต้องถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม ซ่ือสัตย์โปร่งใส 

ไม่ว่าบริษัทฯ จะท�าธุรกิจในที่ใดๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญาเรื่องการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น กล่าวคือการไม่รับหรือเสนอสินบน หรือเงิน สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม

 แนวปฏิบัติ
1. จะต้องไม่ยอมรับหรือเสนอสินบน เงินทุจริตจากส่วนแบ่งผลก�าไรเพื่อเป็นแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเป็นรางวัลเพื่อระงับการด�าเนิน

ธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรายงานปัญหาหรือข้อสงสัย หากพบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่าย

การทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ

3. บริษัทฯ ถือสิทธิในการปฏิบัติตามระเบียบที่เห็นควรซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง หรือการด�าเนิน

การทางกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระท�าผิด 



37คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น มกราคม 2560

6. การด�าเนินการด้านการเมือง

บริษัทฯ เป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ ่มการเมือง ทั้ง 

ในระดบัประเทศ ภมูภิาคหรอืระดบัท้องถิน่ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ สนบัสนนุการด�าเนนิการต่างๆ ทีเ่ป็นไป

ตามระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆ เคารพในสิทธิและใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน

 แนวปฏิบัติ
1. พนักงานทุกคนมีสิทธิในทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย การแสดงออกใดๆ 

ในทางการเมืองต้องกระท�าในนามตนเอง และควรหลีกเลี่ยงที่จะท�าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่า

เป็นการกระท�าในนามบริษัทฯ

2. บรษิทัฯ สนบัสนนุให้พนกังานแสดงออก เข้าร่วมสนบัสนนุและใช้สทิธทิางการเมอืงนอกเวลา

ท�างาน และห้าม    มิให้ใช้อ�านาจ ทรัพยากรและอื่นๆ ของบริษัทฯ ไปในกิจกรรมทางการ

เมืองอันจะท�าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมือง

3. การบริจาค การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ต้องกระท�าอย่างพึงระวังโดยให้เป็นไป

ตามประเพณี ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ในการปฏิบัติงาน พนักงานมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลหรือรับรู้ข้อมูลความลับทางธุรกิจ รวมถึงทรัพย์สิน

ทางปัญญาของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาข้อมูลจะต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พนักงาน

ทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูล ซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการค้า การใช้ข้อมูลภายใน 

ที่เป็นข้อมูลส�าคัญ ต้องด�าเนินการให้เหมาะสม และต้องไม่ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
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 แนวปฏิบัติ
1. พนักงานทุกคนต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ 

ของบริษัทฯ เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อการด�าเนินธุรกิจโดยปกติ และได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

2. ก�าหนดขั้นความลับของข้อมูล และดูแลเอกสารส�าคัญด้วยวิธีการเฉพาะที่ก�าหนดแต่ละขั้น

ความลับ โดยต้องมั่นใจว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

3. ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลการด�าเนินการและบริหารอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ท่ียัง

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งหากเปิดเผยย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ราคาและมูลค่าหุ้น

ของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจึงต้องรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ และห้ามน�าข้อมูลไป

แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ อันจะท�าให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายได้

4. ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ รวมถึง

บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน 

5. พนกังานทกุคนมหีน้าทีใ่นการป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลู โดยการระวงัการใช้คอมพวิเตอร์ 

เอกสารหรือทรัพย์สิน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการพูดคุยด้านข้อมูลภายในในที่สาธารณะ และ

พึงระลึกเสมอว่าพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

แม้ว่าจะไม่ได้ท�างานกับบริษัทฯ แล้วก็ตาม

6. การเปิดเผยข้อมูลแก่สื่อและสาธารณะต้องกระท�าโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 

เท่านั้น และหากจ�าเป็นหรือได้รับการร้องขอข้อมูลใดๆ จากบุคคลภายนอกจะต้องแจ้ง

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

7. พนักงานทุกคนต้องใช้ทรัพย์สิน เทคโนโลยี อาทิเช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ของบริษัทฯ อย่างรับผิดชอบ เหมาะสม โดยค�านึงถึงความปลอดภัย มีศีลธรรม ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น

8. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือน หลอกลวง หรือใช้วิธีการอื่นใดท่ีไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ มาตรฐาน ตลอดจนครรลองของการแข่งขันที่ดี ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ 

ไปด�าเนินธุรกิจ

 แนวปฏิบัติ
1. ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ค�านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่โจมตี กลั่นแกล้ง หรือ

ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

2. ด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าของแต่ละพื้นท่ีอย่างถูกต้อง

เหมาะสม ไม่ท�าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งทางการค้าหรือบุคคลที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน

ที่ไม่เป็นธรรม
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3. ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่ต้องมิใช่

เป็นการผูกขาด ลดคุณภาพการบริการ และก�าหนดราคาสินค้าและบริการอันก่อให้เกิด

ผลเสียต่อผู้บริโภค

9. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซ่ึงเป็นผู ้รับบริการจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น

มาตรฐาน คณุภาพการบรกิารและความปลอดภยั บรษิทัฯ จงึต้องปฏบิตัติามกระบวนการควบคมุคณุภาพ 

ความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 แนวปฏิบัติ
1. บรษิทัฯ มุง่มัน่พฒันามาตรฐานของงาน และให้บรกิารครบวงจรทีม่คีณุภาพในราคายตุธิรรม 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด 

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

2. ปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันที่เป็นธรรม ค�านึงถึงราคาที่เป็นไปตามกลไกการตลาด คุณภาพ

และบริการที่ได้รับ ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันการท�าธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

3. บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการด�าเนินการก่อสร้างมาตรฐานท่ีเป็นสากล 

ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการก่อสร้าง ชุมชนรอบข้าง และผู ้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนรับผิดชอบขั้นสูงสุดต่ออุบัติเหตุ หากเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ

4. บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการก่อสร้าง การบริการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

และหลีกเลี่ยงการท�าธุรกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

10. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และก�าหนดหลักเกณฑ์

ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดท�าหนังสือยืนยัน

ความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

 แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดย

มีการจัดท�าระบบทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระบวนการจัดหา จัดจ้าง 

ที่โปร่งใส รวมถึงมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้

2. การเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา 

และสามารถตรวจสอบได้ 
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3. ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีไม่สุจริต หรือท่ีนอกเหนือจาก

การค้าปกติในธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

4. เพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร และ

พนกังาน คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในการตดัสนิใจท�าธรุกรรมต่างๆ จดัท�าหนงัสอืยนืยนัความเป็นอสิระของตนกบัคูค้่ารายหลกั

ของบริษัทฯ 

5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ีสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และ

มีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับคู ่ค ้า และ/หรือเจ ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการช�าระค่าสินค้าและบริการ และเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืม และสัญญา

อื่นๆ รวมทั้งมีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ของสถาบนัการเงนิ เพือ่ร่วมกนัทบทวน และพจิารณาวงเงนิสนิเชือ่ หลกัประกนั เงือ่นไข และ

ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับสถาบัน

การเงิน

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ 

การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ และเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน บรษิทัฯ มกีารจดัท�า “ระเบยีบ

ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คง

ปลอดภัย และสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่างๆ 

 แนวปฏิบัติ
1. ไม่ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดค�าส่ังที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ของบุคคลหรือบริษัทอื่น

2. ไม่น�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดค�าสั่ง หรือผลงานอื่นใดของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัว

3. ไม่คดัลอก หรอืดดัแปลงผลงานทางธรุกจิของบคุคลหรอืบรษิทัอืน่ มาเป็นผลงานของบรษิทัฯ 

4. ก�าหนดโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิดด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธิ์



41คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น มกราคม 2560

12. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน โดยเช่ือว่าพนักงาน

เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีส่ดุขององค์กร จงึมกีารสนบัสนนุในรปูแบบต่างๆ อาทเิช่น การส่งพนกังานเข้าอบรม

ภายนอก และจัดการอบรมภายใน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจ

สขุภาพประจ�าปี ฯลฯ และการส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของบรษิทัฯ ทัง้ภายในและภายนอก 

 แนวปฏิบัติ
1. ปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย 

เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ฐานะ หรืออื่นใด

2. ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล รับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ

3. สนับสนุนให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานที่รับผิดชอบ 

4. สร้างและดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัและความ สะดวกสบาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

5. สนบัสนนุให้ผูบ้งัคบับญัชาปกครองด้วยความเมตตาธรรม สร้างบรรยากาศในการท�างานให้มี

ความอบอุน่ เป็นกนัเอง และผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่แีก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

6. ดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค 

เท่าเทียม และเป็นธรรม 

7. ค�านึงถึงความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ

พนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และ

ความเหมาะสมของพนักงานนั้น

8. ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงมีสัมมาคารวะ รับฟังค�าสั่ง ค�าแนะน�า ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 

9. พนักงานพึงรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคี ระหว่างบุคคล 

หมู่คณะ ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

10. พนักงานพึงท�างานโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน รับฟังความเห็นของผู้อื่นตามสมควร

แก่กรณี ไม่เอาเร่ืองส่วนตัวของผู้อื่นมาวิพากษ์วิจารณ์ หรือแอบอ้างเอาผลงานของผู้อื่น 

มาเป็นของตน



บริษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  
TRC Construction Public Company Limited

42

ค�านิยามศัพท์

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ในกลุ่ม

“กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

“พนักงาน” หมายถึง พนกังานประจ�า ลกูจ้างแบบได้สญัญาจ้างโดยตรงกบับรษิทัฯ 

หรือสัญญาจ้างพิเศษอื่นใดท่ีสังกัดบริษัทฯ หรือให้เป็น

ตัวแทนบริษัทฯ

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง บุคคล หรือกลุ ่มบุคคลที่ ได ้รับผลกระทบจากการท�า

ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่า ทางตรง หรือทางอ้อม หรือมี

ผลประโยชน์ใดๆ กับการท�าธุรกิจของบริษัทฯ

“คู่ค้า” หมายถึง   ผู้จ�าหน่าย ผู้ให้เช่า ผู้ให้บริการ หรืออื่นๆ ที่ส่งมอบสินค้า/

บริการให้แก่บริษัทฯ

“ลูกค้า” หมายถึง   ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ

“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ”  หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐบาล

“บุคคลในครอบครัว” หมายถึง สามี ภรรยา บุตร หลาน บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง 

บุตรเขย สะใภ้ บุตรบุญธรรม พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง หรือบุคคล

ที่มีความสัมพันธ์กับพนักงานในลักษณะเดียวกับบุคคล

ดังกล่าว



ส่วนที่ 4
นโยบายการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่น
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม  มีนโยบายให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

(Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรอนมุตั ิ“นโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่”  (Anti-Corruption Policy) 

ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รปัชัน่ให้เป็นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กร เพือ่การพฒันาองค์กรสูก่ารเตบิโตภายใต้การก�ากบัดแูลทีด่ี   

และให้ถือนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ และถูกบรรจุในคู่มือพนักงานบริษัทฯ

1. ค�านิยาม

•  “ทจุรติ” หมายความว่า การปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัิ

ในพฤติการณ์ที่อาจท�าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีหน้าที่ หรือใช้อ�านาจในหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

โดยชอบส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

• “คอร์รัปชั่น” หมายความว่า การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาผลประโยชน์ที่มิควรได้ 

การติดสินบน  การเสนอ การรับ หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยทางตรงและ

ทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจารีตประเพณีของท้องถิ่นหรือทางการค้า ให้กระท�าได้

2. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง  

มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และ

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ต้องไม่รับหรือเรียกร้องสินบน  ไม่ด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรม ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะปฏิบัติตาม

นโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อก�าหนด

ในการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนด

ของกฎหมาย  
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ทัง้นี ้หากมกีารฝ่าฝืนกระท�าการใด ๆ  อนัเป็นการสนบัสนนุช่วยเหลอื หรอืให้ความร่วมกบัการทจุรติ 

หรือคอร์รัปชั่น  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้กระท�าการดังกล่าว และผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จะได้รับ

โทษระดับสูงสุดตามระเบียบของบริษัทฯ

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงก�ากับดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

และรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมการบริษัท

อย่างสม�่าเสมอ

3.2 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และก�ากับดูแล 

ให้มีการสนบัสนนุการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และน�าไปสื่อสารให้กับพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด 

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการ

เงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

3.4 คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนเรื่อง

เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น  พิจารณาและก�าหนดแนวทางป้องกันความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ัน 

ที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขปัญหา และพิจารณาน�าเสนอเร่ืองท่ีมีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย  

3.6 ผูบ้รหิาร ก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านการคอร์รปัชัน่ในกระบวนการปฏบิตังิาน และ

ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยการส่ือสารไปยังพนักงาน 

และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย
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4. แนวปฏิบัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ  ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ นโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และ

ข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับ 

บริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการร้องเรียน

ของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4.3 ในการด�าเนนิการใด ๆ  ทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในเรื่องต่อไปนี้ 

- การให้หรือรับของขวัญ ของก�านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง  

ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามประเพณี

นยิม ด้วยมลูค่าทีเ่หมาะสม และมกีารอนมตุทิีเ่ป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ   

- การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุ

หรือทรัพย์สิน ต้องกระท�าการในนามบริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม

ธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ  และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน

มีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง

ในการติดสินบน

- การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซ้ือ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน 

รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคล

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ  

จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ 

มีการให้หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด 

5. มาตรการ

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับ 

เห็นความส�าคัญและมีจิตส�านึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

- หากมีเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกรณีจะถูกน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรหิารเพือ่พจิารณาเป็นการเร่งด่วน และหากพจิารณาแล้วเป็นเรือ่งทีม่นียั

ส�าคัญจะถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 



47คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น มกราคม 2560

- บรษิทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีแ่จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้อง

กบัการทจุรติและคอร์รปัชัน่ ตลอดจนพนกังานทีป่ฏเิสธเรือ่งการคอร์รปัชัน่ ทกุข้อร้องเรยีนจะ

ถูกเก็บเป็นความลับที่จะรับรู้ในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

- ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง ถือเป็นการกระท�าผิดตามข้อบังคับ 

ในการท�างาน จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษด้วยบทลงโทษระดบัสงูสดุ รวมถงึอาจได้รบัโทษ

ตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

- จดัให้มกีารฝึกอบรม เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ในการด�าเนนิงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทุกคน

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน หรือการกระท�าอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ

การทจุรติและคอร์รปัชัน่ เป็นไปตามทีร่ะบใุนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ในหมวด “บทบาท

ของผู้มีส่วนได้เสีย” หัวข้อ “ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ดังนี้ 

1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

  ทางอีเมล์ (E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้า

    เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ 

    Click ที่ Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการ

    ตรวจสอบ”

  ทางโทรสาร :  +66 2022 7788

  ทางไปรษณีย์  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ

    บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (TRC)

        เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท 

  ทางอีเมล์ (E-mail Address) : ounruen@trc-con.com

  โทรศัพท์ :  +66 2022 7777

  ทางโทรสาร :  +66 2022 7788
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  ทางไปรษณีย์  :  เลขานุการบริษัท

      บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (TRC)

      เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 3. ตดิต่อผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ทีห่วัข้อ “ตดิต่อเรา” เพือ่เขยีน E-mail มายงับรษิทัฯ

ส�าหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และน�าเสนอ

ทุกข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่องร้องเรียน 

เพื่อสอบสวน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ

กับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้อง

เรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น 

ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ 

ได้มกีระบวนการในการจดัการกบัเรือ่งทีพ่นกังานร้องเรยีน เพือ่พจิารณาว่าเรือ่งทีพ่นกังานร้องเรยีนเข้าข่าย

เป็นเรื่องที่อาจะเป็นการกระท�าผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�าหนดบทลงโทษ

ส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็น 

โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง

2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามล�าดับชั้น ซึ่งระบุในกฏระเบียบข้อบังคับการท�างาน

โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม น�าเสนอเร่ืองร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้ว  

ว่ามีความส�าคัญหรือต้องมีการด�าเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์และรายงานประจ�าปี

ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู ้ร้องเรียนหรือผู ้ท่ีแจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 

กับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดข้ันตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้อง

เรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้อง

เรียน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป





จร�ยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
และนโยบายการต�อต�านการทุจร�ตและคอร�รัปชั่น

คู�มือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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