
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

1.1 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
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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



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

36

 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 



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

40

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
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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


