บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็ น (ไทย) จำกัด (มหำชน)
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และมุ่งมัน่ ที่ จะสร้างมูลค่าเพิ่ มให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น มีการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรมเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้องรับทราบและ
ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและข้อปฏิ บตั ิ ที่กาหนดไว้ในคู่ มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิ บตั ิ น้ ี อย่างเคร่ งครั ด เพื่ อบรรลุ
เป้ าหมายทางธุ รกิ จและเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กิจการ

คำจำกัดควำม
จริยธรรมธุรกิจ หมายถึง คุณความดี ความยุติธรรมและความถูกต้อง ซึ่ งเป็ นข้อปฏิบตั ิในการประกอบธุรกิจ
แนวทำงปฏิบัติ คือ แนวทางการประพฤติตนเพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณและชื่อเสี ยง
หลักกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ดังต่อไปนี้
ควำมซื่ อสั ตย์ (Honesty)
ผูบ้ ริ หารควรมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อบุคคลที่เกี่ ยวข้อง และไม่ทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดโดยเจตนา หรื อหลอกลวง
ผูอ้ ื่น โดยการบิ ดเบื อนสารสนเทศ พูดเกิ นความจริ ง พูดความจริ งบางส่ วน รวมถึงการไม่เลือกปฏิ บตั ิ หรื อละเว้น
การปฏิบตั ิในหน้าที่ของตน
คุณธรรม (Integrity)
ผูบ้ ริ หาร ควรแสดงออกถึงคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ของตน และมีความกล้าหาญที่ จะทาตามสิ่ งที่ ตนคิ ดว่าถูกต้อง
ถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันให้ทาตรงข้าม และควรเป็ นคนที่ยึดมัน่ ในหลักการ น่าเคารพนับถือ และมีความเที่ยงธรรม
รวมไปถึ งควรต่ อ สู ้เ พื่ อความเชื่ อของตน และไม่ยอมละทิ้ งหลักการเพื่ อวัต ถุประสงค์ใดวัต ถุ ประสงค์ห นึ่ งจน
กลายเป็ นคนหลอกลวงหรื อไม่มีคุณธรรม
ควำมน่ ำเชื่ อถือไว้ วำงใจ (Trust-worthiness)
ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งและจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก้ไขความเข้าใจผิดใดๆ ควรพยายามทุกวิถีทางที่
เหมาะสมเพื่อให้บรรลุคามัน่ สัญญาของตน และไม่ควรใช้เครื่ องมีอที่มีอยูใ่ นทางที่ไม่ถูกต้อง หรื อใช้การตีความทาง
คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
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กฎหมายที่ไม่เหมาะสมเพื่อเป็ นข้ออ้างที่ จะไม่ให้ความร่ วมมือ หรื อหลีกเลี่ยงข้อตกลงที่ วางไว้ หรื อไม่ปฏิบตั ิ ตาม
ข้อกาหนดตามสัญญา
ควำมจงรักภักดี (Loyalty)
ผูบ้ ริ หารควรแสดงความจงรักภักดีต่อบริ ษทั ฯ โดยการช่วยเหลือและอุทิศตนต่อหน้าที่ และต่อบุคคลอื่น ให้ความ
ช่ วยเหลือเกื้ อกูลเมื่อถูกร้องขอ ผูบ้ ริ หาร ไม่ควรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นความลับเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ในทางตรงกันข้าม ควรดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นอิสระและมีความเป็ นมืออาชี พ หลีกเลี่ยง
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความซื่ อสัตย์ต่อบริ ษทั ฯ และผูร้ ่ วมงาน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารประสงค์จะลาออก ผูบ้ ริ หารควรบอกกล่าวบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ นความลับและไม่ควรใช้ตาแหน่งหน้าที่การงานเดิมเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ควำมยุตธิ รรม (Fairness)
ผูบ้ ริ หารควรมีความยุติธรรมและคุณธรรมต่อทุกคน ไม่ใช้อานาจตามอาเภอใจ และไม่ใช้วิธีการโกงหรื อวิธีการที่
ไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ หรื อข้อได้เปรี ยบจากความเข้าใจผิดหรื อจากความทุกข์ของ
ผูอ้ ื่น โดยผูบ้ ริ หารที่มีความยุติธรรมควรเปิ ดเผยข้อตกลงเพื่อให้มีการพิจารณาและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
เปิ ดใจที่จะยอมรับความเห็นที่ไม่ตรงกัน และเต็มใจที่จะยอมรับเมื่อทาผิดรวมถึงพร้อมที่จะเปลี่ยนจุดยืนและความ
เชื่อที่มีอยูไ่ ปสู่ สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
กำรเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Concern for others)
ผู บ้ ริ ห ารควรเอาใจใส่ เห็ น อกเห็ น ใจ เมตตาปราณี แ ละหวัง ดี ต่ อ ผู อ้ ื่ น ตามหลัก การที่ ว่ า “ให้ป ฏิ บัติ ต่ อ ผู ้อื่ น
เช่นเดียวกับที่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรา” ผูบ้ ริ หารควรช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสิ่ งที่บุคคลนั้นมีความจาเป็ น รวมไปถึง
การค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจในทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลประโยชน์
ของผูอ้ ื่น
กำรเคำรพต่ อหลักสิ ทธิมนุษยชนสำกล (Respect for International Human Rights Principles)
ผูบ้ ริ หารควรเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของแต่ละบุคคล ความมีสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรื อคุม้ ครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงการป้ องกัน
และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของพนักงาน คู่ธุรกิจ (Joint Ventures) คู่คา้ ทางธุ รกิจ (คู่คา้ ผูร้ ับเหมา และ
ลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่น
ผูบ้ ริ หารควรตัดสิ นใจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็ นกลางและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิ ทธิ
มนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ยึดมัน่ ในหลักนิ ติธรรมและเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ส่ งเสริ ม คุม้ ครอง และ
กระตุน้ ให้เกิดความเคารพต่อสิ ทธิ ในการปกป้ องคุม้ ครองและเคารพสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะ
ไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างไม่เป็ นธรรมหรื อเลือกปฏิ บตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกปฏิ บตั ิ เนื่ องจากเชื้ อชาติ
คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
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เผ่าพันธุ์ สี ผิว ต้นตระกูล ต้นกาเนิ ดของชาติหรื อสังคม ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะ หรื อรู ปลักษณ์
ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง ทรัพย์สิน หรื อสถานะอื่นใด รวมถึงการไม่ใช้แรงงานที่ไม่ถูกกฎหมาย
แรงงานเด็ก หรื อเรื่ องอื่นใดที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิ ทธิ มนุษยชน หรื อไม่ปฏิบตั ิตนอยู่บนมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับหลักการด้านสิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค
กำรปฏิบัตหิ น้ ำที่อย่ ำงดี (Commitment to Excellent)
ผูบ้ ริ หารควรปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างดี กล่าวคื อควรเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีการเตรี ยมพร้อม มีความมุมานะ ทางานหนักเพื่ อ
เพิ่มพูนความรู ้และทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถจัดการกับทุกเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ภำวะผู้นำ (Leadership)
ผูบ้ ริ หารควรตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาวะความเป็ นผูน้ าของตน และควรแสวงหาและปฏิบตั ิตามแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีเพื่อประโยชน์สาหรับตนและองค์กร นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสาคัญต่อ
หลักการและการตัดสิ นใจที่มีจริ ยธรรมเป็ นสาคัญ
ชื่ อเสี ยงและคุณธรรม (Reputation and Morale)
ผูบ้ ริ หารควรปกป้องและสร้างชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ สร้างขวัญกาลังใจและคุณธรรมให้แก่พนักงาน ไม่วา่ โดยตนเอง
หรื อร่ วมกันในการหลี กเลี่ ยงการกระทาใดๆ อันอาจทาลายความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงาน ในทาง
กลับ กัน พนักงานทุ กคนต้อ งด าเนิ น การใดๆ ที่ จาเป็ นไม่ ว่า โดยตนเองหรื อร่ ว มกันในการแก้ไ ขหรื อ ป้ อ งกัน
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของผูอ้ ื่น
ควำมรับผิดชอบตำมหน้ ำที่ (Accountability)
ผูบ้ ริ หารควรตระหนักและมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตน โดยคานึ งถึง หลักจริ ยธรรมธุ รกิจตามที่ กาหนดไว้
ด้านล่างนี้ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจและการละเว้นใดๆ เพื่อบริ ษทั ฯ ตนเอง ผูร้ ่ วมงานและชุมชน

หลักจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)
1. นโยบำยกำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯ มี ความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องในทุ กพื้ นที่ ที่บริ ษทั ฯ
ดาเนินธุรกิจ และได้วางนโยบายไว้ดงั นี้
 กรรมการ ผูบ
้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเคารพจารี ตประเพณี ของ
ประเทศที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
 กรรมการ ผูบ
้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานัก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการ ผูบ
้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด

คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
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กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่ช่วยเหลื อหรื อสนับสนุ น หรื อวางแผนในการหลี กเลี่ ยงการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

2. นโยบำยควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน สาหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
ั บริ ษทั ฯ
 หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
 ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการเช่ นนั้นเพื่ อผลประโยชน์ของบริ ษท
ั ฯ ให้ทารายการเช่นว่านั้นเสมือนทากับ
บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าทารายการดังกล่าว จะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและได้รับ
การอนุ มตั ิ โดยผูม้ ี อานาจของบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที่ มีส่วนได้เ สี ย ใน
รายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่ วมในขั้นตอนการพิจารณาอนุมตั ิ
 ในกรณี ที่เข้าข่ ายเป็ นรายการที่ เกี่ ย วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย จะต้อง
ปฏิ บ ัติ ต ามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และการเปิ ดเผยข้อมู ลรายการที่ เกี่ ย วโยงกันของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นอย่าง
เคร่ งครัด
 ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ
้ ริ หาร พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในกิ จการที่
แข่ งขันกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อกิ จการใดๆ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
จะต้องแจ้งต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางเลขานุ การบริ ษทั ฯ อย่างน้อย
ก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเปิ ดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ
้ ริ หาร หรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการ หุน้ ส่ วน ที่ปรึ กษา หรื อมีส่วนร่ วมในบริ ษทั อื่น
หรื อองค์กรธุ รกิจอื่น การดารงตาแหน่งนั้นจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยตรงในบริ ษทั ฯ
3. นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน และกำรรักษำข้ อมูลควำมลับ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ โดยปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
และสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้
ความสาคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ เช่ น ข้อมูลภายในที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสารธารณะ หรื อ
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุน้ เป็ นต้น ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
นโยบายกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อประโยชน์แห่ งการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ ถือเป็ นบุคคลที่ ล่วงรู ้ หรื อมี
โอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ถือปฏิบตั ิดงั นี้
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ก. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และใน
เรื่ องการทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อการทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ข. การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์
 ก าหนดระยะเวลาห้า มการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ท
ั ฯ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร (รวมถึ งบุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง) และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงิน ได้แก่พนักงานในฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ าย
บัญชี และการเงิ น ฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายพาณิ ชยกรรม โดยกาหนดระยะเวลาห้ามการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ได้สอบทานแล้ว และงบ
การเงินประจาปี ที่ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และภายใน 2 วัน หลังเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว และ
อย่างน้อย 5 วันก่อนการเปิ ดเผยรายการสาคัญต่อสารธารณะ
 กรรมการ และผูบ
้ ริ หาร (ตามที่ ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น) รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้อง มีหน้าที่จดั ทาและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 3 วันทาการ หลังจากที่มี
การเปลี่ยนแปลง ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั ฯ รวมถึง
ส่ งสาเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวให้เลขานุการบริ ษทั ฯ เพื่อบรรจุ
เป็ นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกครั้ง (ถ้ามี)
 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ
้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ที่มี หรื ออาจ
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัยพ์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่ งตน
ได้ล่วงรู ้มาในตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้ อหรื อขาย หรื อเสนอซื้ อเสนอขาย หรื อชักชวน
ให้บุคคลอื่นซื้ อหรื อขาย หรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขายซึ่ งหุ น้ หรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริ ษทั ฯ ไม่วา่
ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผูอ้ ื่น หรื อนาข้อเท็จจริ งเช่ นนั้นออก
เปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
 กรรมการและผูบ
้ ริ หาร ควรแจ้งบริ ษทั ฯ ถึงความตั้งใจทั้งของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันก่อนเข้าทารายการที่จะซื้ อ/ขายหุน้ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)
ชั้นความลับของข้อมูล
ข้อมูลภายในซึ่ งเป็ นความลับทางธุ รกิ จต้องได้รับการดู แล ปกปิ ดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก ความลับของ
ข้อมูลอาจแบ่งได้เป็ นหลายชั้นตามความสาคัญ เช่ น ข้อมูลที่ เปิ ดเผยได้ ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับ
มาก ซึ่ งการใช้ขอ้ มูลต้องอยู่ในกรอบที่ ถือว่าเป็ นข้อมูลในหน้าที่ และความรั บผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมาย
เท่ านั้น ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ อันจะนามาซึ่ งความเสี ยหายหรื อมี ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ คส์ ข้อมูลการเงิ น คู่มือการปฏิบตั ิ งาน
ข้อมูลธุ รกิจ แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ และอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ฯ และหลังจากพ้นสภาพ
การปฏิบตั ิงานแล้ว
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การเผยแพร่ ขอ้ มูลสู่ ภายนอก
 การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษท
ั ฯ จะต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลภายในที่ เผยแพร่ สู่ ส าธารณะ ต้องได้รั บความเห็ นชอบจากกรรมการผู จ้ ดั การ หรื อบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายเท่านั้น เช่น ส่ วนนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ เป็ นต้น
 งดการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับผลประกอบการของบริ ษท
ั ฯ ในระหว่างช่วงเวลา 7 วัน ก่อนวันที่บริ ษทั ฯ
จะเปิ ดเผยผลประกอบการต่ อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ งไม่มีการนัดพบปะให้ขอ้ มู ล จัด
ประชุมกลุ่ม หรื อตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และสื่ อมวลชน
4. นโยบำยในกำรปกป้ องทรัพย์ สินของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ คาดหวังให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการปกป้ องดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และใช้
ทรั พ ยากรและทรั พ ย์สิ นของบริ ษ ัทฯ อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด รวมไปถึ งเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ และดูแลลูกค้าด้วยบริ การที่ดีที่สุด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
4.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
 ผู ้บ ริ หารและพนั ก งาน ต้อ งใช้ ท รั พ ยากรและทรั พ ย์สิ น ของบริ ษัท ฯ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
 ผูบ
้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่นาทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น
 ผูบ
้ ริ หารและพนักงาน ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มิให้เสื่ อมหรื อสู ญหายโดยไม่เหมาะสม
 ก าหนดและปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการเชิ ง ป้ อ งกัน และขั้น ตอนการด าเนิ น การที่ เ หมาะสม รวมไปถึ ง จัด ท า
ประกันภัยที่เกิดจากอัคคีภยั ภัยธรรมชาติ การลักทรัพย์และความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายอื่นๆ
4.2 การจัดทาเอกสาร
 ผูบ
้ ริ หารและพนักงาน จะต้องจัดทาเอกสารด้วยความสุ จริ ต ความรอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
 ห้ามมิให้ผบ
ู ้ ริ หารและพนักงาน ปลอมแปลงจดหมาย รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษทั ฯ
4.3 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลต่ างๆ ที่ ติดตั้งหรื อบันทึ กอยู่บนอุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ข อง
บริ ษ ัท ฯ ถื อ เป็ นทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ฯ ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานไม่ ค วรใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 ห้ามผูบ
้ ริ หารและพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ แก่
ผูอ้ ื่น
 ห้ามผูบ
้ ริ หารและพนักงานเปิ ดเผยข้อมูลที่อยูใ่ นระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ แก่ผอู ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
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ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทาซ้ า ลบทิ้ง หรื อทาลายข้อมูลของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ซอฟต์แวร์ ที่ผิดกฎหมาย ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ และห้ามใช้ซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ โดย
มิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ นั้น
ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริ ษทั ฯ ในการส่ งต่อข้อความที่ เสื่ อมเสี ย น่ ารังเกี ยจ ลามก หมิ่ น
ประมาท หรื อสร้ า งความร าคาญให้กับผูอ้ ื่ น รวมถึ งไม่ บันทึ กข้อความ รู ปภาพ ประเภทดังกล่ า วไว้บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบรัทฯ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
และต้องไม่เข้าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
พนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารที่บริ ษทั ฯ จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสานึ กใน
ความรับผิดชอบและความระมัดระวัง โดยคานึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก

5. จรรยำบรรณว่ ำด้ วยทรัพย์ สินทำงปัญญำ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังใน
งานทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงต้องเคารพลิขสิ ทธิ์ ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
6. นโยบำยเกีย่ วกับกำรต่ อต้ ำนคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท ฯ มี น โยบายห้ า มการทุ จ ริ ตและการคอร์ รั ป ชั่น ทุ ก รู ป แบบ ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อทางอ้อ ม เพื่ อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อของบริ ษทั ฯ ในเครื อ บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายในการต่อต้านพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และให้ความสาคัญอย่างมากกับรายการที่อาจมีความเสี่ ยง หรื อเกี่ยวข้องกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทั้งนี้ หากมีการละเมิดนโยบายเกี่ ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ จะถือว่าเป็ นการ
กระทาผิดร้ายแรง และอาจส่ งผลให้เกิดการลงโทษทางวินยั รวมถึงการเลิกจ้าง และการดาเนิ นคดีทางกฎหมาย
ไม่วา่ ทางแพ่งหรื อทางอาญา
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม การทุจริ ตหรื อการคอร์รัปชัน่ ใดๆ อีก
ทั้งได้จดั ให้มีมาตรการคุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั บุคคลใดที่ ร้องเรี ยน หรื อให้ความร่ วมมื อใน
เรื่ องดังกล่าว
7. นโยบำยกำรให้ หรื อรับของขวัญและกำรเลีย้ งรับรองที่มำกเกินควรหรื อไม่ เหมำะสม
การตัดสิ นใจทางธุ รกิจไม่ควรขึ้ นอยู่กบั การให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ และ/หรื อการเลี้ยงรับรองที่ มาก
เกิ นควร หรื อ ไม่ เ หมาะสมจากความสัมพันธ์ ทางธุ ร กิ จ การคัด เลื อกซัพ พลายเออร์ และหุ ้นส่ วนทางธุ ร กิ จ
เช่นเดียวกันกับการคัดเลือกของลูกค้าของบริ ษทั ฯ ต้องขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยที่เหมาะสม เช่น ราคา คุณภาพ การบริ การ
และมูลค่าเป็ นต้น บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตามแนวทางนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อภาพลักษณ์ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งในการทา
ธุรกิจหรื อการตกลงทาธุรกิจระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลภายนอก เนื่องจากการให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์
และการเลี้ยงรับรองที่ มากเกิ นควรหรื อไม่เหมาะสม อาจถือเป็ นการติดสิ นบน ซึ่ งอาจทาให้บริ ษทั ฯ เสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยง หรื อเป็ นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสิ นบน และ/หรื อการคอร์รัปชัน่
คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
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บริ ษทั ฯ กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่เหมาะสม
ดังนี้
 ห้ามกรรมการ ผูบ
้ ริ หารและพนักงานเรี ยกหรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรอง จากคู่คา้ และ/
หรื อบุคคลอื่นที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาด
 ห้ามกรรมการ ผูบ
้ ริ หารและพนักงานเสนอของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรองให้แก่คู่คา้ หรื อบุคคล
อื่นใด เพื่อจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบตั ิในทางที่มิชอบ
 ห้ามกรรมการ ผูบ
้ ริ หารและพนักงานให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรองที่มากเกิ นควร
หรื อ ไม่ เ หมาะสมในทุ ก สถานการณ์ แก่ / จาก คู่ ค ้า และบุ ค คลภายนอกที่ ท าธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท ฯ (รวมถึ ง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกึ่งภาครัฐ ซัพพลายเออร์ ธนาคาร หรื อผูใ้ ห้บริ การ)
 ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องรับของขวัญ ของขวัญนั้นต้องมี โลโก้หรื อสัญญลักษณ์ ของบริ ษท
ั ผูใ้ ห้ และไม่
เกี่ ยวข้องกับข้อผูกมัดใดๆ ทางธุ รกิ จ หรื อนาของขวัญที่ ได้รับไปบริ จาคเพื่ อองค์กรการกุศลด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสม
 การเลี้ยงรับรองที่เป็ นปกติ ทางธุ รกิ จ เช่น การเลี้ยงต้อนรับ ชา/กาแฟ อาหาร หรื อการเลี้ยงรับรองที่ มีลกั ษณะ
เช่ นเดี ย วกันอื่ นๆ และที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการด าเนิ น ธุ ร กิ จโดยตรง หรื อที่ เ ป็ นประเพณี น้ ัน ไม่ เ ข้า ข่ า ยตาม
ข้อกาหนดนี้ หากการเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีมูลค่าที่เหมาะสมและต้องไม่เป็ นการผูกมัดใดๆ ทางธุรกิจ
8. กำรจัดซื้ อ/จัดจ้ ำง
การจัด ซื้ อ/จัด จ้า ง ต้องด าเนิ นตามหลักเกณฑ์หรื อ ขั้นตอนที่ กาหนดไว้ใ นระเบี ย บการจัด ซื้ อ/จัด จ้า ง และ
สอดคล้องกับอานาจดาเนิ นการ มีความเป็ นธรรมแก่ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ในการตัดสิ นใจจะต้องคานึ งถึงความ
เหมาะสมของราคา คุณภาพและบริ การ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การพึงมี เช่น มาตรฐานด้าน
สิ่ งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็ นต้น การจัดซื้ อ/จัดจ้างต้องสามารถตรวสอบได้อย่างโปร่ งใส โดยบริ ษทั
ฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อ/จัดจ้างดังนี้
 การจัดซื้ อ/จัดจ้าง ต้องดาเนิ นการตามระเบี ยบวิธีการจัดซื้ อ/จัดจ้าง ตามที่ บริ ษท
ั ฯ กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
และภายในขอบเขตอานาจที่กาหนดไว้
 หลีกเลี่ ยงการจัดซื้ อ/จัดจ้างที่ คู่สัญญามี ความเกี่ ยวโยงกับตนเอง เช่ น เป็ นสมาชิ กในครอบครั ว ญาติ สนิ ท
หรื อกิจการที่ตนเป็ นเจ้าของหรื อถือหุน้ อยู่
 การจัดซื้ อ/จัดจ้าง ควรจะพิจารณาเลือกคู่สัญญาที่ เป็ นนิ ติบุคคลก่อนบุคคลธรรมดา เว้นแต่ในกรณี ที่ตอ้ งใช้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรื อเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
ั ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
 หลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้ อ/จัดจ้าง เพื่อสร้างประโยชน์ให้กบ
 ไม่ ซ้ื อ วัต ถุ ดิ บ ที่ มี ผ ลกระทบกับ สิ่ ง แวดล้อ ม เช่ น วัส ดุ ที่ ท าจากใยหิ น โดยให้ใ ช้ว ส
ั ดุ อื่นทดแทนที่ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อเลือกใช้วสั ดุที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก
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9. กำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ
ในการทาธุ รกรรมกับภาครัฐ จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้รัฐหรื อพนักงานของรัฐดาเนิ นการที่ ไม่
ถูกต้อง หรื อไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันหรื อการกระทาใดๆ ในขอบเขตที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิน้ นั ก็สามารถทาได้ เช่ น การไปแสดงความยินดีหรื อการให้ช่อดอกไม้ใน
โอกาสต่างๆ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการจัดทาธุรกรรมกับภาครัฐ ดังนี้
 ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมและตรงไปตรงมาเมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ
 ตระหนักเสมอว่ากฎหมาย กฏเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ ของแต่ ละท้องถิ่ น อาจมี เงื่ อนไข
ขั้นตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายในแต่ละประเทศ และ/หรื อในท้องถิ่นเมื่อมีการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณี ว่าจ้าง
เพื่อมาเป็ นที่ปรึ กษา หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องโปร่ งใสและเหมาะสม
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แนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ (Code of Conduct)
1. แนวทำงปฏิบัตสิ ำหรับผู้บริหำร
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม เพื่อทาให้มน
ั่ ใจได้ว่าในการตัดสิ นใจและกระทา
การใดๆ จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมอย่างสู งสุ ดของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
 ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างมื ออาชี พด้วยความรู ้ ความชานาญ มีความมุ่งมัน
่ รอบคอบระมัดระวัง มองเห็นปั ญหา
ล่วงหน้าและหาวิธีการป้ องกันหรื อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรักษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
โดยการประยุกต์ใช้ความรู ้ ความสามารถและทักษะในการบริ หารจัดการอย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
 ไม่หาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูท
้ ี่ เกี่ ยวข้องโดยการนาสารสนเทศภายในที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรื อที่ เ ป็ น
ความลับไปใช้ หรื อ นาไปเปิ ดเผยกับ บุ ค คลภายนอก หรื อกระทาการอัน ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
 จัดให้มีการดูแล การตรวจสอบ ทั้งภายในบริ ษท
ั ฯ และสภาพแวดล้อมของบริ ษทั ฯ โดยสม่าเสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและกระบวนการที่กาหนด
 จัดให้มีการรายงานสารสนเทศที่ ถูก ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสม่ า เสมอ รวมถึ งจัดให้มีการรายงาน
แนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ฯ บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง รั กษามาตรฐานอุ ตสาหกรรมและกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิให้ทนั ต่อเหตุการณ์ มีเอกสารหลักฐานที่ เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนิ นการควบคุ มและ
การดูแลรักษาให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดสาหรับนาไปใช้ปฏิบตั ิในทุกระดับของการจัดการ เพื่อให้
มัน่ ใจได้ว่าธุ รกิจดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกกิจกรรม
ด าเนิ นธุ ร กิ จ และจัด ให้มีการอนุ มตั ิ การด าเนิ นการที่ เ หมาะสมเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง
 พัฒนาบริ ษท
ั ฯ ให้บรรลุถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
 ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริ ษท
ั ฯ
2. แนวทำงปฏิบัตสิ ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
 กาหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายและกลยุทธ์ทางธุ รกิจ
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวังและรักษาประโยชน์ของบริ ษท
ั ฯ
 พึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
 ติดตามการดาเนินงานของบริ ษท
ั ฯ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย และกาหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุ ด
ย่อยให้ชดั เจนและเหมาะสม
 พิจารณาการทารายการทางธุ รกิจที่สาคัญของบริ ษท
ั ฯ ด้วยความตั้งใจและขยันหมัน่ เพียร
 จัดประชุมคณะกรรมการและพิจารณาวาระการประชุมอย่างเหมาะสม
คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
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ประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งสาหรับผูบ้ ริ หารระดับอาวุโสของบริ ษทั ฯ

3. แนวทำงปฏิบัตสิ ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่ อย
 ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษท
ั ฯ ด้วยความตั้งใจและขยันหมัน่ เพียร
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวังและรักษาประโยชน์ของบริ ษท
ั ฯ โดยปราศจากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
 พึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
 รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการรับทราบและพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
4. แนวทำงปฏิบัตสิ ำหรับกรรมกำรบริษทั ฯ
 ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษท
ั ฯ ด้วยความขยันหมัน่ เพียร
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวังและเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษท
ั ฯ
 พึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
 ติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของบริ ษท
ั ฯ
 ดาเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่ามีการรักษาความลับของสารสนเทศที่ เป็ นความลับภายในบริ ษท
ั ฯ และไม่มีการ
รั่ ว ไหลของข้อ มู ลดัง กล่ า วไปสู่ ภ ายนอก และไม่ ใ ช้ข ้อมู ลภายในของบริ ษ ัทฯ ซึ่ งยังไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
 หลีกเลี่ยงการกระทาหรื อการตัดสิ นใจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. แนวทำงปฏิบัตสิ ำหรับเลขำนุกำรบริษทั ฯ
 ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษท
ั ฯ ด้วยความขยันหมัน่ เพียร
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวังและรักษาประโยชน์ของบริ ษท
ั ฯ
 ดูแลกิ จกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริ ษท
ั ฯ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีและดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
 มีความพร้ อมและตั้งใจในการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น การประชุ มคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อย
และการจัดเตรี ยมรายงานการประชุม
 เป็ นสื่ อกลางการติดต่อสื่ อสารที่ดีระหว่างกรรมการและผูถ้ ือหุ น
้
 รักษาข้อมูลภายในบริ ษท
ั ฯ ให้เป็ นความลับ รวมถึงข้อมูลในรายงานการประชุ มของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และไม่อนุ ญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อภายนอก และไม่ใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเอง
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6. แนวทำงปฏิบัตสิ ำหรับพนักงำน
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริ ษท
ั ฯ
 พึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
 รักษาความลับของสารสนเทศที่เป็ นความลับภายในบริ ษท
ั ฯ ไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลภายในและไม่
ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเอง
 พึงรักษาและร่ วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน
 เคารพหลักสิ ทธิ มนุษยชนอย่างเคร่ งครัด
7. นโยบำยและแนวทำงปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมืออาชี พให้มีความเจริ ญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความมีคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมถึงการให้ความสาคัญของการปฏิบตั ิที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders)
ทุกฝ่ าย มีการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้
เจ้าหนี้ หน่ วยงานราชการ ชุ มชนสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิ บตั ิ ต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้ นเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ามีการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักตามแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังต่อไปนี้
แนวทางปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันการเงิ น รวมถึงเจ้าหนี้ ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิ บตั ิ ทางบัญชี การใช้สารสนเทศภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ด้วยความสุ จริ ตใจ และเป็ นธรรมต่อผู ้
ถือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม
แนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่บนรากฐานความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
จะต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต รักษาจริ ยธรรม และความเชื่อถือซึ่ งกันและกัน บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ลูกค้า
แต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังที่ แตกต่างกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเหมาะสมดังนี้
ก. ให้การบริ การที่ดีและส่ งมอบงานที่มีคุณภาพให้กบั ลูกค้า
ข. มีการรับประกันผลงานการก่อสร้างภายใต้ขอ้ กาหนดและระยะเวลาอันเหมาะสม
ค. ไม่ส่งมอบงานที่มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหายร้ายแรงอันจะเกิดอันตรายต่อลูกค้า
ง. พยายามรักษาต้นทุนการก่อสร้างให้ต่าสุ ด โดยยังรักษาคุณภาพของงานก่อสร้างและบริ การที่ได้มาตรฐาน
จ. แสวงหาวิธีการเพื่อเพิ่มประโยชน์ที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้า ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงใดๆ กับ
ลูกค้าได้จะต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและป้ องกัน
ความเสี ยหาย
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แนวทางปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมต่ อทั้งสองฝ่ าย และหลี กเลี่ ย ง
สถานการณ์ที่อาจนาไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะต้องแน่ ใจว่ามี การปฏิ บตั ิ ที่ดีในเรื่ องการจัดซื้ อ/จัดจ้างจากคู่ คา้ โดยบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่อนไขการค้าต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขการกูเ้ งินจากเจ้าหนี้ สถาบันการเงิน วัตถุประสงค์การกูเ้ งิน การชาระหนี้
หลักประกัน และข้อตกลงอื่นๆ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขข้อใดในสัญญาได้ บริ ษทั ฯ
จะต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ทราบทันที เพื่อหาแนวทางร่ วมกันในการแก้ปัญหา
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่คา้ มีดงั ต่อไปนี้
 บริ ษท
ั ฯ ต้องคัดเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการให้บริ การที่ ตรงกับความต้องการของ
บริ ษทั ฯ ทั้งในแง่ของต้นทุน ประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเชี่ ยวชาญ สถานะการเงิ น
โดยบุคคลเหล่านั้นจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
 คานึ งถึงผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาและการให้ความร่ วมมือกับบริ ษท
ั ฯ เป็ นสาคัญในการคัดเลือกคู่คา้
 ในกรณี ที่คู่คา้ รายเดิมไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของบริ ษท
ั ฯ ฝ่ ายจัดซื้ อ/จัดจ้าง ของบริ ษทั ฯ
จะต้องค้นหาและเสนอให้มีคู่คา้ รายใหม่ๆ เข้ามา
 คู่คา้ ทุกรายจะต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดี ตามที่ระบุไว้ใน “จรรยาบรรณคู่คา้ ” ของบริ ษท
ั ฯ
แนวทางปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
กำรแข่ งขันอย่ ำงเป็ นธรรม
บริ ษ ัท ฯ มี ม าตรการในการต่ อ ต้า นการกระท าใดๆ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความไม่ เ ป็ นธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
การกีดกันทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม กล่าวคือ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งทางการค้าด้วยข้อมูลที่ไม่เป็ นความ
จริ ง รวมถึงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และรวมถึง
การปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ การเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่ งใส อย่างเคร่ งครัด
แนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน
 บริ ษท
ั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีว่าพนักงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของการดาเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ดังนั้น การบริ หารงานทรัพยากรบุคคลจะต้องยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทั้งใน
วิธีการและโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงความมัน่ คงและความก้าวหน้าในอาชีพ
 กาหนดค่ า ตอบแทน สวัสดิ การและผลประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงิ นเดื อน เงิ นรางวัลประจาปี เงิ นสมทบ
กองทุ นสารองเลี้ ย งชี พ เป็ นต้น ให้กบั พนักงาน โดยค่ าตอบแทนจะสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
ปรับปรุ งล่าสุด 1 สิ งหาคม 2563

Page | 13

บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู ้ ความชานาญที่ จาเป็ นสาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ มี
ความเข้าใจในแนวปฏิ บตั ิ และหลักการปฎิ บตั ิ งานที่ ดี และได้รับการสนับสนุ นให้มีการพัฒนาความรู ้
ความสามารถเพื่อให้ทนั กับแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตอยูต่ ลอดเวลา
แนวทางปฏิบตั ิต่อชุมชนและสังคม
 บริ ษท
ั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมและให้
ความเอาใจใส่ ต่อผลกระทบต่อผูท้ ี่อยูใ่ นชุมชนและสังคมนั้น โดยปฏิบตั ิมากกว่าที่มีกาหนดไว้ในกฎหมาย
และพยายามที่จะให้มีการซึ มซับในเรื่ องความรับผิดชอบทางสังคมอย่างทัว่ ถึง
 บริ ษท
ั ฯ คาดหวังที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษา
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่หรื อเข้าไปทาธุ รกิจ ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมัน่ ที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่ องที่ จะดาเนิ นการ
ยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับภาครัฐและชุมชน


8. นโยบำยด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมอย่างสู งสุ ด ซึ่ ง
ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
 ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
และสถานที่ที่บริ ษทั ฯ เข้าไปทาธุรกิจ
 ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่ อเนื่ อง โดยมุ่งหวังให้เ กิ ด
ความปลอดภัย ต่ อ สุ ข ภาพและสภาพแวดล้อ มในการท างานเพื่ อ เป็ นการปกป้ อ งชี วิ ต ของพนัก งาน
ผูร้ ับเหมา และรวมถึงทุกคนที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของบริ ษทั ฯ
 ส่ งเสริ มให้ความรู ้ เกี่ ยวกับความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุ นวิธีการและการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันสิ่ งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
 ส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักรู ้ถึงความสาคัญของการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
 เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นจริ งในเรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
9. กำรบังคับใช้ จริยธรรมและแนวทำงปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิ
ตามคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจและแนวทางปฏิบตั ิน้ ี อย่างเคร่ งครัด หัวหน้างานทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าในการปฏิ บตั ิ
ตามคู่มือนี้ และจะต้องรับผิดชอบโดยถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้บงั คับบัญชาของตน
ทราบ เข้าใจและปฏิบตั ิตามคู่มือนี้อย่างจริ งจัง
10. กำรรับข้ อร้ องเรียนด้ ำนจริยธรรมธุรกิจ นโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรียน
เพื่อให้การปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายมีความเท่าเที ยมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักจริ ยธรรมและ
แนวทางปฏิ บตั ิ บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีช่องทางการรั บข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะ ที่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้รับ
คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
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ผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ พนักงาน
รวมถึงการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นธรรม ฝ่ าฝื นกฎระเบียบ จริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ หรื อเหตุการณ์ทุจริ ตหรื อ
ต้องสงสัยว่าทุจริ ต หรื อการถูกละเมิดสิ ทธิ เป็ นต้น
กำรสื่ อสำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ให้ฝ่ายบริ หารสื่ อสารทาความเข้าใจกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้รับทราบ
เรื่ องนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน และกระบวนการพิจารณา ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อ
ร้องเรี ยน รวมทั้งให้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางช่ องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
กำรแจ้ งเบำะแสและกำรร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่ในการรับข้อ
ร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยผูร้ ้องเรี ยนสามารถส่ งข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะทางไปรษณี ย ์
หรื ออีเมล์ ให้กบั เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ตามที่อยูด่ งั นี้
คุณพลพิสิฐ เจริญไทย (ส่ วนงำนตรวจสอบภำยใน)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษทั คริ สเตียนี และนี ลเส็น (ไทย) จากัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
ทางอีเมล์
ponpisch@cn-thai.co.th
หรื อช่องทางการสื่ อสารอื่นได้แก่
สายด่วนรับเรื่ องร้องเรี ยน
66 2 338 8121
และ/หรื อฝ่ าย/ส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ส่ วนกฎหมาย
66 2 338 8139 E-mail sittiksu@cn-thai.co.th
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
66 2 338 8002 E-mail alisani@cn-thai.co.th
ส่ วนตรวจสอบภายใน
66 2 338 8161 E-mail ponpisch@cn-thai.co.th
ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั ฯ
66 2 338 8121 E-mail sophidpa@cn-thai.co.th
ส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
66 2 338 8077 E-mail phanech@ch-thai.co.th
แจ้งเบาแสะการทุจริ ตทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.cn-thai.co.th
กล่องรับเรื่ องร้องเรี ยนภายในบริ ษทั ฯ
การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน ให้ระบุ ชื่ อ -กสุ ล และหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ ้องเรี ยน รายละเอียดข้อเท็จจริ ง
พยานหลักฐาน หรื อแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนเป็ นความลับ กรณี ผู ้
ร้องเรี ยนไม่เปิ ดเผย ชื่อ-สกุล ในการร้องเรี ยน จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่ปรากฎชัดแจ้ง
เพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริ ต
คู่มือจริ ยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ
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แนวทำงปฏิบัตเิ มื่อได้ รับกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรียน

















เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนว่าอาจมีการกระทาทุจริ ตต่อหน้าที่ เลขานุการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ หรื อผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะดาเนิ นการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทุจริ ต
การฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
หรื อกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ หรื อกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง มอบหมายให้
ส่ วนกฎหมาย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และส่ วนตรวจสอบภายใน ร่ วมกันพิจารณาข้อมูลต่างๆ รวมทั้งติดต่อผู ้
ร้องเรี ยน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยผูร้ ้องเรี ยนและข้อมูลต่างๆ จะเก็บรักษาเป็ นความลับ
ผูท้ ี่ มีหน้าที่ รับผิดชอบ หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมาย จะประมวลผล ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เพื่อพิจารณาการ
ร้องเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน โดยแยกเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องออกเป็ นประเด็นต่างๆ เช่น ด้านการบริ หาร
จัดการ การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เป็ นต้น
หากข้อ ร้ อ งเรี ย นมี เหตุ ให้เชื่ อได้ว่ามี การทุ จริ ต การฝ่ าฝื น หรื อการไม่ ปฏิ บติ ต ามจริ ย ธรรม ผูม้ ี หน้า ที่
รับผิดชอบจะกาหนดมาตรการในการดาเนิ นการเพื่อระงับการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึง
พิ จ ารณากระบวนการลงโทษกับ ผู ท้ ี่ ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น
จริ ยธรรม และระเบียบข้อบังคับในการทางาน ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร รวมทั้งพิจารณาการดาเนิ นการ
บรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้องเรี ยน ติดตามผล
การดาเนิ นการ และรายงานผลต่ อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดู แ ลกิ จการ และ/หรื อ
กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่เกี่ยวข้องตามลาดับ แล้วแต่กรณี
ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน มีหน้าที่แจ้งผลให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบหากผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง
ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะทาหน้าที่ในการคุม้ ครอง
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ งไม่ให้ได้รับความ
เดื อดร้อน อันตราย หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิ ดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อ
การให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผรู ้ ้องเรี ยนส่ งเรื่ องร้องเรี ยนมายังคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยตรง
กรรมการผูจ้ ดั การ มี หน้าที่ ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่ เห็ นสมควร เพื่ อคุ ม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อ
ผู ร้ ้ อ งเรี ย น พยาน และบุ ค คล ที่ ใ ห้ข ้อ มู ล ในการสื บ สวนหาข้อ เท็ จ จริ ง ไม่ ใ ห้ไ ด้รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิ ดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้
ข้อมูล
กรรมการผูจ้ ดั การ สามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึ่ งทาหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพิ นิจ
สั่งการคุ ม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้ องเรี ยน พยาน และบุ คคลที่ ให้ขอ้ มูลได้ โดย
ผูบ้ ริ หารที่ ได้รับมอบหมายต้องไม่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ ไ ด้รั บแจ้งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน ทั้งโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม (เช่น ผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง) ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของ
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ผูร้ ้องเรี ยน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
การเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรียน
เพื่ อเป็ นการคุ ้มครองสิ ท ธิ ข องผู แ้ จ้ง เบาะแส ผูร้ ้ องเรี ย นและผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ที่ กระทาโดยเจตนาสุ จ ริ ต รวมถึ ง
ผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง บริ ษทั ฯ จะปกปิ ดชื่ อ ที่ อยู่หรื อข้อมูลใดๆ ที่ สามารถระบุ ตวั
ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะ
ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
กำรรักษำควำมลับ
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าผูร้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง อาจต้องการให้เก็บข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ความลับ ตามหลักการแล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดการกับทุกข้อร้องเรี ยนโดยเก็บรักษาเป็ นความลับและบริ ษทั ฯ หวัง
ว่าผูร้ ้องเรี ยนจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะปกปิ ดชื่ อผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ น
ความลับ
อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ผูร้ ้องเรี ยนอาจต้องมาให้ถอ้ ยคาหรื อแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณี
เช่นนั้นบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิ ดเป็ นความลับ แต่บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยเฉพาะ
ข้อมูลที่ จาเป็ นเท่านั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่ อของผูร้ ้ องเรี ยนหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู ้
ร้องเรี ยน
กำรปกป้ องผู้รำยงำน
ผูร้ ้องเรี ยนซึ่ งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รายงานการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ การกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมทางธุ รกิจ หรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริ ษทั ฯ จะได้รับการ
คุม้ ครองและความเป็ นธรรมภายใต้นโยบายนี้ พนักงานที่กลัน่ แกล้งหรื อตอบโต้ผรู ้ ้องเรี ยนจะต้องถูกลงโทษ
และรวมถึงการเลิกจ้างงาน
นโยบายการแจ้งเบาะแสนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ แจ้งข้อ
ร้องเรี ยนและให้ขอ้ มูลเบาะแสะเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้ นในบริ ษทั ฯ และเพื่อส่ งเสริ มให้มีการปฏิ บตั ิ
ตามหลักจริ ยธรรมธุ รกิ จ แนะแนวทางปฏิ บตั ิ ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ รวมถึงนโยบายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง ในกรณี ที่
พนักงานผูท้ ี่แจ้งเบาะแสในเรื่ องที่ตนรู ้ว่าเป็ นเท็จ พนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับการลงโทษทางวินยั เช่น การ
เลิกจ้าง และอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ถูกกล่าวหาด้วยความเท็จ
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CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
Business Ethics and Code of Conduct
The Company is committed to conducting business on the basis of morality and with social responsibilities.
We are committed to creating add value to our shareholders. All stakeholders shall be treated fairly and
their needs shall be met equally.
The Company has clearly announced that it is the duty and responsibility of all Directors, Executives,
and staff to faithfully follow the Business Ethics and this Code of Conduct. They shall strictly comply with
the policies and procedures stated in this Code of Conduct. The Company’s ultimate goal is to achieve its
business objectives under good corporate governance for the benefit of all stakeholders and for the
sustainability of the Company.
Definitions
Business Ethics refers to goodness, fairness, and justice that business conduct should uphold.
Code of Conduct is a code of behavior to be followed in order to maintain and promote dignity and
reputation.
Our Principles: we are committed to:
Honesty
Company executives should be truthful to people involved. They should not intentionally mislead or
deceive others by distorting information, exaggerating, or giving partial truth. Neither should they
discriminate against people by doing or abstaining from doing something that is required to be done.
Integrity
Company executives should exhibit their personal integrity and courage to do what's right despite the
pressure to do the opposite. They should be a person of principle, respectable, and impartial. They should
fight for what they believe in and shall never compromise their principles for the sake of any goals to the
point that would turn them into deceivers or immoral persons.
Trustworthiness
Company executives should reveal facts and provide relevant information, in addition to correct any
misunderstanding. They should try in every proper way to fulfill their promises. They should not abuse
technical or legal interpretation as an excuse not to cooperate or comply with contractual obligations.
Loyalty
Company executives should exhibit their loyalty to the Company by dedicating themselves to their duties
and to the people. They should provide support and assistance whenever required. They should not use
or disclose confidential information for personal advantage. On the contrary, they should maintain the
ability to make decisions independently, professionally and avoid inappropriate behavior or conflict of
interest. They should be faithful to the Company and their colleagues. If the executives intend to leave the
company to work somewhere else, they should notify the company in advance. They should also keep
company's information confidential. They should not exploit their former positions for their own benefit.
Fairness
Company executives should be fair and just towards all people. They should not use their power
arbitrarily. Neither should they resort to cheating nor inappropriate tactics to obtain or maintain benefits
or advantages from misled or distressed people. Fair-minded executives should disclose the agreements
for review. They should treat everyone equally, be open to different opinions, willing to admit the mistakes
they make, and willing to shift standpoint o r attitude to t h e correct ones.
Business Ethics and Code of Conduct
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Concern for others
Company executives should be considerate, sympathetic, kind, and well-intentioned to others. As the
golden rule says, “Treat others the way you want to be treated”. Executives should provide the help that
people need. They should also pursue proper means to achieve business objectives. However, they
should make sure that business objectives are aligned with people's objectives and benefits.
Respect for International Human Rights Principles
Company executives should respect and honor human rights that each person is entitled to. Human rights
here refer to the rights to freedom and equality that are protected by domestic and international
regulations. In addition, the management shall avoid violating human rights against the employees, joint
ventures, business partners (suppliers, sub-contractors), clients, and local communities at all cost.
Company executives should make decision carefully and neutrally. Everyone shall be treated equally. The
management shall strongly adhere to the international human rights principles: adhering to legal principle,
respecting human dignity, and encouraging everyone to respect individual's basic human rights. No
preferential treatment must be allowed. Everyone must be treated with respect regardless of their race,
ethnicity, and color of the skin, family background, religion, social status, gender, age, characters, physical
appearance, mother tongue, political opinion, financial status, or any other status. The management shall
never use illegitimate labour, child labour, or anyone that will exhibit disrespectfulness against human
rights. The management shall conduct oneself in such a way that complies with international human rights
that protect human liberty and equal opportunity.
Commitment to Excellence
Company executives should excel in their performance, i.e., should be equipped with knowledge, be
prepared, and should work hard to enhance knowledge and skills to cope with every issue under one’s
responsibilities.
Leadership
Company executives should be aware of their own responsibilities and leadership requirements and should
seek t o comply with code of conduct models that would benefit themselves and the organization. They
should also attempt to create an environment in which principles and ethical decision-making are given
utmost importance.
Reputation and Morality
Company executives should create and defend company’s reputation, as well as employees’ morale.
They should either individually or collectively avoid any action that would destroy relationship between the
company and employees. On the other hand, all employees must individually and collectively do
everything necessary to correct and prevent any wrongdoing committed by others.
Accountability
Company executives should be aware of, and be accountable for their own ethical conduct. The y shall
uphold below business ethics w hen deciding or not deciding to do something for the Company, for
themselves, for their colleagues, and for the community.

Business Ethics
1.

Policy on Compliance with the Law and Relevant Rules and Regulations
The Company is committed to complying with all relevant laws, rules and regulations everywhere we
operate. The company has established the policies as follows:
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 Directors, Executives and staff must comply with local laws, rules, regulations as well as
customs and traditions of the country in which the Company operates.
 Directors, Executives and staff must comply with the announcements and stipulations of the
Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC).
 Directors, Executives and staff must comply with the Company’s rules and regulations.
 Directors, Executives and staff must not assist, support or conspire to avoid any legal or
regulatory compliance.
 Directors, Executives and staff must cooperate with supervisory agencies as well as report any
violation or non-compliance with existing laws or regulations to concerned persons.
2.

Policy on Conflict of Interests
The Company has viewed activities that may cause conflict of interests in relation with Directors,
Executives and staff as important. Therefore, the following guidelines have been established:
 Avoid any transaction related to oneself, which may lead to a conflict of interest with the
Company.
 If it is necessary to carry out such transaction for the Company’s benefit, conduct it as if it is a
transaction done with a third party. However, any of such transaction must be fully disclosed and
approved by the relevant authority within the Company in advance. Furthermore, Directors and
Executives or staff who may benefit from such transaction must not be involved in the approval
process.
 If a transaction is considered as connections by SET's announcement, Director, executive and
staff must strictly comply with the rules and procedures regarding information disclosure by listed
companies for such transactions.
 If Director, Executive, staff or a member of their family is involved with or becomes a
shareholder in a business in competition with the Company or any other business that may
cause a conflict of interest with the Company, he/she must inform the Board in writing through
the company secretary at least before the consideration of such agenda at the Board of Directors’
meeting and record in the minutes of the meeting.
 If Director, Executive or staff becomes a Director, partner, advisor or participant in any other
companies or business organization, such position must not be conflicted with the Company’s
business or that person’s direct responsibilities in the Company.

3.

Policy on Confidentiality of Information
The Company has established an important policy concerning the use of information. We shall comply
with good corporate governance and relevant regulations. The Company has advised the Directors,
Executives and staff to focus on confidential information especially internal information not yet disclosed
to public or any data or information that may affect company's business or its share price. The
guidelines are as follows:
Policy on Insider Information
To comply with the Corporate Governance principles, the Directors, executives and staff knowing or
having access to inside information of the Company, with significant effects on the stock price, shall
act in accordance with the following procedures:
a) Directors, Executives and staff must not use information they receive from their Directorships or
employment for personal benefit or for conducting business or other activities in competition with
the Company.
b) The Use of Inside Information for Securities Trading:
 The company impose non-trading periods on Directors, Executives (including their Relevant
Persons) and staff involved in financial statement preparations i.e. Investors Relation Section,
Finance and Accounts, Internal Audit and Commercial. They're prohibited from trading the
Company’s securities during a 30-day period preceding the announcement of quarterly reviewed
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and annual audited financial statements, and also 2 days after any notification and also at least
5 days before the Company makes any significant announcement.
The company requires Directors and Executives (as defined in the Notification of the Capital
Market Supervisory Board) including Relevant Persons to disclose information on their
shareholdings and to report their trading transactions related to the Company’s shares to the
Company and to the Securities and Exchange Commission within 3 days, pursuant to which
the company secretary is responsible for collecting data on any changes in such shareholding
(if any) for reporting as part of the regular agenda of the Board meeting.
The company prohibits Directors, Executives, employees, and staff of the company from using
inside information not yet disclosed to public which may affect a change of company’s share
price. They must not use their position directly or indirectly to obtain inside information for the
purpose of trading/transferring company’s shares/other securities (as the case may be) or
soliciting others to do the same. Such action is prohibited whether it will be taken for the benefit
of themselves or others. They are prohibited to disclose such inside information to the other
person whether they may receive personal gain as a result or not.
Prohibit the Directors, Executives, employees and workers of the Company from using the
existing inside information or information which may affect a change of the Company’s security
value not disclosed to public, through direct or indirect means, that may cause direct or
indirect damages, leading to personal or others’ benefits, or disclosing such facts for others
to do so with or without any individual returns.
Director and Executive are encouraged to inform the Company about their intention to
trade/transfer the Company's shares/other securities (if any), at least 1 day in advance.

Classification of confidential information
Inside information which is regarded as confidential shall be safeguarded and not disclosed to
outside parties. Information may be classified according to its significance, such as open information,
classified information, confidential information and top secret information. The usage of nondisclosed information of the Company may lead to the loss or affect the competitiveness of the
Company. Such confidential information includes electronic data, financial statements, operating
performance, business information, future plans and/or anything else. Employee shall not disclose
such confidential information w h i l e working for the Company or after no longer working for the
company.
Information Disclosure to Public
 Disclosure of information must be complied with rules and regulations set by the Securities and
Exchange Commission (SEC) and relevant laws and regulations.
 Inside information to be disclosed to outside parties shall be approved by the Managing Director or
any other authorized person, such as the Investor Relations sector, Business Development
Department.
 Information on c o m p a n y ' s operating results shall not be disclosed to outside parties w i t h in
a 7-day period before the Company’s disclosing t h e information to the Stock Exchange of
Thailand. There shall further not be any meeting session for information sharing, group meeting,
or answers of questions concerning the operating results for shareholders, investors, securities
analysts and the press during this period.
4.

Policy on safeguarding Company Property
The company expects Executives and staff to take responsibility to protect company's assets and
utilize company’s resources and assets in the most efficient manner. Executives and staffs must also
increase corporate's competitiveness and provide the best possible service to their clients. The
followings are guidelines:
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4.1 Protection of the Company’s properties and assets
 Executives and staff should use the Company’s resources and assets efficiently for maximum
benefit of the Company.
 Executives and staff shall not use the Company’s resources and assets for their own benefits.
 Executives and staff shall help protect the Company’s properties and assets from improper
depreciation or loss.
 Executives and staff shall set and follow proper preventive measures and procedures. They shall
arrange to have necessary insurance to protect against fire, natural disaster, burglary, risk, or any
other damages.
4.2 Documentation
 Executives and staff shall prepare documents with honesty and prudence to ensure that standards
are met.
 Executives and staff are prohibited from falsifying the Company‘s letters, reports or documents.
4.3 Use of Computer and Information Technology
 All computers, information technology, and electronic data installed in company’s computers are
considered the property of the company. Executives and staff should not use the company’s
computers and information technology for personal benefits.
 Executives and staff are prohibited from revealing their password for accessing the Company’s
information system.
 Executives and staff are prohibited from disclosing any information or data in the company’s
information system to other parties without proper authorization.
 Executives and staff are prohibited from changing, copying, deleting or destroying the company’s
information or data without proper authorization.
 Executives and staff are prohibited from using illegal software for any reasons including using
copyright protected software without the permission of the copyright owner.
 Executives and staff are prohibited from using company’s electronic mail to transmit derogatory,
offensive, pornographic, abusive or disturbing messages. That includes recording the same on
Company’s computers.
 Executives and staff may only use the internet to seek information and knowledge related to their
work and shall not access illegal or immoral websites.
 Staff should use all communication equipment such as telephones, facsimile machines and mobile
phones provided by the Company, with appropriate sense of responsibility and care. They shall
think of company's benefit first.
5.

Ethics for Intellectual Properties Rights
The Company requires that Directors, Executives, and staff respect the intellectual property rights of
others. Everyone must be watchful and cautious with intellectual properties.

6.

Policy on preventing fraudulent and/or corruption
The Company has a policy to prohibit all forms of fraudulent and/or corruption, either directly or
indirectly to advance its business benefits. The Company has a zero tolerance policy for fraudulent
and/or corrupt behavior and will takes fraudulent and corruption transactions, including any
transactions which may lead to such manner, very seriously. Any violation of this policy is regarded
as a serious matter by the Company and will result in disciplinary action, including termination, and
legal prosecution in civil or criminal laws.
The Company has established channels for reporting any misconduct, fraudulent act or corruption and
provides protection and remedies for any person who files a complaint or cooperates with the
investigation of the charge.
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7.

Policy on Giving and Accepting Gifts and excessive or undue Hospitality
Business decisions should never be based on gifts, benefits and/or excessive/undue hospitality
received or offered through our business relationships. Selection of suppliers and business partners
made by us or our clients, must be based on objective factors such as price, quality, standard, service,
and value. The Company requires Directors, Executives and staff to abide by this Guideline to avoid
conflict of interest. Offering gift/benefit/excessive or undue hospitality can be seen as bribery, which
may blemish the company’s reputation and violate anti-bribery and anti-corruption laws.
The Company has guidelines concerning offering and accepting gifts and hospitality as follows:
 Directors, executives and staff are strictly prohibited from demanding any gift, benefit and/or
hospitality from any trading partners or other external parties with whom the Company is doing
business with.
 Directors, executives and staff are strictly prohibited from offering any gift, benefit and/or hospitality
to any trading partners or other external parties in any attempt to persuade them to commit a
fraudulent action.
 Directors, executive and staff are not allowed to give/accept any gifts, benefits, and/or excessive
or undue hospitality to/from any trading partners or other external parties (including government
agencies, quasi-government agencies, suppliers, banks, service providers), company is doing
business with.
 However, if necessary, the gifts must bear the giver's company’s logo/emblem on them. Such gifts
must not be given for the purpose of business obligation. Otherwise, gifts can be donated to
charitable organizations with appropriate procedures.
 Any normal business hospitality, such as receptions, tea/coffee, meals, or other similar nature that
is directly relating to business operations or trading traditions without being excessive, is excluded
from this requirement. However, such expense should be within a reasonable amount and should
not be related to any business commitment.

8.

Procurement
Procurement is to be conducted according to the company’s guidelines, procedure and should be
fair to all involved. The procurement decisions are to be made on the basis of reasonable prices,
quality, service, including applicable products’ standard such as Environmental Standards, Industrial
Standards. The process shall be transparent and inspectable. The Company Guidelines concerning
the procurement are as followed:
 Strictly follow the process set forth in the procurement and purchasing regulations, and act within
the scope of authority provided.
 Avoid involvement in purchasing from contractors to whom you have relations with, such as family
members, relatives, or entities in which you have ownership or shares.
 The priority in procurement should be given to legal entities rather than individual persons,
except the case that special expertise is required from the particular individuals or where the
benefit of the Company demands so.
 Avoid using the information you obtain from procurement activities for benefit of yourself or
others.
 The purchase of raw materials which are harmful to environment such as asbestos are prohibited.
Use substitute raw materials which are environmental friendly or reusable instead.

9.

Transactions with the Government
Transactions with the Government must not be i n such a way that persuades the government
or government officials to do anything wrong or inappropriate. Mutual acknowledgement and
building relations h i p within the proper bounds and normal practices, such as offering
congratulatory messages and flowers on public occasions are acceptable.
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The Company Guidelines concerning the transactions with the Government are as followed:
 Conduct yourself properly and honestly when in contact with government officials or agencies.
 Always remember that the laws, rules and customs of each place may have diverse conditions,
procedures, or methods of proceeding.
 Comply with the laws of each country and/or of locality in matters pertaining to hiring government
employees as consultants or employees of the company. Such hiring must be transparent and
appropriate.
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Code of Conduct
1.

Code of Conduct for Executives
 Perform duties with honesty, transparency, and fairness to ensure that the decisions and actions
are made to the possible extent which suits the best benefits of all the stakeholders.
 Perform duties professionally with knowledge, skills, determination, and prudence. Be watchful
of trouble in advance and seek remedies for anticipated problems. Maintain the Code of
Conduct. Apply knowledge and skills to manage the Company to the best of your abilities.
 Do not seek to benefit yourself by abusing undisclosed or confidential information inside the
company. Do not disclose inside information to outsiders, or do anything that can be construed
as a conflict of interest.
 Provide regular supervision and inspection, both inside the Company and its environment to
ensure compliance to set policies and procedures.
 Arrange to have accurate, complete, timely, and consistent reports as well as reports on future
trends of the Company, based on probability and adequate supporting data.
 Comply with laws and regulations. B e observant o f up - to-date industrial standards and set
guidelines. Maintain adequate and appropriate documents for overseeing operations. Ensure
all operations are in compliance with guidelines and applicable to every level of Management.
Ensure all operations are proceeded efficiently. Business activities must be categorized with
appropriately approval process. The authorization/approval process must comply with laws and
regulations.
 Develop the business of the Company to achieve objectives and generally acceptable standards.
 Promote knowledge and understanding about the company.

2.

Code of Conduct for Board of Directors
 Set the direction, goals, policy and business strategy.
 Perform duties honestly and carefully for the benefit of the company.
 Comply with laws, rules, regulations as well as ethics and good corporate governance practices.
Conduct business in accordance with company's rules and regulations.
 Monitor corporate's operations to ensure all objectives are achieved.
 Appoint sub-committees. Set clearly and appropriately roles and responsibilities of the Subcommittees.
 Monitor important business transactions with due care and diligence.
 Arrange to have regular Board meetings with appropriate agenda.
 Assess regularly the Board’s performance.
 Arrange to have a succession plan for Senior Management levels of the Company.

3.

Code of Conduct for Sub-Committee
 Perform duties assigned by the Board of Directors with due care and diligence.
 Perform duties honestly, carefully and for the benefit of the Company without any conflict of interest.
 Comply with laws, rules, regulations as well as ethics and good corporate governance practices.
Conduct business in accordance with Company's rules and regulations.
 Report the performance to the Board regularly.

4.

Code of Conduct for Individual Directors
 Diligently perform all duties assigned by the Board of Directors.
 Perform duties honestly, carefully and for the full benefit of the Company.
 Comply with laws, rules, regulations as well as ethics and good corporate governance practices.
Conduct business in accordance with Company's rules and regulations.
 Ensure Management achieves the Company’s objectives.
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Ensure confidentiality of all inside information. Prevent information leakage to outside of the
Company. Do not use inside information not yet disclosed to the public for personal gain.
Avoid any action or decision that may lead to conflict of interest.

5.

Code of Conduct for Company Secretary
 Diligently perform all duties assigned by the Board of Directors.
 Perform duties honestly, carefully and for the benefit of the Company.
 Oversee activities of the Board and the Company. Ensure such activities are in compliant with the
laws, rules, regulations, ethics, good corporate governance practices, and company's rules and
regulations.
 Hold shareholders’ meetings, Board and Sub-committee meetings. Prepare minutes of meetings
promptly and fully.
 Act as a good communication centre between Directors and Shareholders.
 Keep all inside information confidential including minutes of meetings of the Board and Subcommittees'. Prevent information leakage to outside of the Company. Do not use inside
information not yet disclosed to the public for personal gain.

6.

Code of Conduct for Staff
 Perform all duties honestly, carefully and for the benefit of the Company.
 Comply with laws, rules, and regulations. Follow good ethics while doing business.
 Keep all inside information confidential. Do not leak any inside information to the outside of the
Company. Do not use such inside information not yet disclosed to the public for personal gain.
 Maintain harmony among all co-workers and staff in the Company.
 Strictly respect International Human Rights Principles.

7.

Policy and Practices toward Stakeholders
The Company is committed to professionally, ethically, and morally conducting business with an aim
towards prosperity. The Company recognizes the rights of all stakeholders. Therefore, cooperation
between the Company and all the stakeholders; employees, clients, trading partners, creditors,
government agencies, community and society at large are encouraged. Directors, Executives and
staff must comply with the Code of Conduct which has been established to ensure fair and equal
treatment with all stakeholders.
The following practices are guidelines for treating stakeholders:
Shareholders
The Company is responsible for disclosing information, accounting procedures, internal information
technology usage, and conflict of interest to the shareholders, groups of financial investors, and
creditors. Executives must be honest. Decision must be m a d e based on honesty and fairness to
both major and minor shareholders, for benefit of all.
Clients
The Company success is based on client's satisfaction; therefore, we have to maintain good
relations with our clients by being honest a n d moral and trust each other. The Company realizes
that each client has different expectations. The company has policy to meet client's expectation as
followed.
 Respond to the needs of client with best quality of works and services.
 Provide guaranteed quality works, within agreed terms and construction periods.
 Never hand over works with material defects to clients.
 Minimize cost of construction while maintaining quality of works and services to meet
standard.
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Seek by all means to increase benefits of the clients. Inform clients in advance if the company
is unable to comply with any agreement, in order to find solution and protect both parties’ best
interests.

Trading Partners and/or Creditors
The Company has a policy to treat its trading partners and/or creditors equally and fairly. The
Company must take company's utmost benefits into consideration on the basis of mutual and fair
benefits for both parties. The Company m u s t avoid circumstances that may lead to a conflict of
interest.
The Company must ensure that the best practices for procurement process from suppliers are set
in place. The Company must comply with trade terms and loan terms from financial creditors. If
there are any objectives of loan, repayment, collateral, or any other terms and conditions t h a t the
Company cannot comply with, we shall inform the trading partners and/or suppliers right away, so
that solution can be sought out together.
The Company Guidelines for selection of suppliers shall be as followed:
 Suppliers shall be selected based on their ability to serve the needs of the company in the most
economical, efficient manners. Their expertise and financial status are to be considered. In
addition, they have to strictly comply with laws and regulations.
 Past performance of suppliers and cooperation with the Company should be important factors
in supplier selection.
 Whenever the existing suppliers are not sufficient to fulfill the Company’s business needs,
Purchasing / Procurement Departments must seek and add new suppliers.
 All suppliers must accept and comply with company’s Supplier Code of Conduct.
Competitors
Fair Competition
The Company has established measures to prevent unfair competition and trade barriers. The
Company must act within the rules of fair trade. Do not destroy trade competitors’ reputations by false
allegations against them. The company must not access competitors’ confidential information using
dishonest or inappropriate means. The Company has to also strictly follow its policy on conflict of
interests, business ethics, disclosure and transparency.
Employees
 The company realizes that employees are one of the key success factors in business operation.
In human resources management, the Company provides equal opportunities in employment, job
security, and career advancement.
 The compensation, welfare and fringe benefits such as monthly salary, bonus, provident fund etc.
shall be determined based on roles and responsibilties, performance, and company long and short
term performance.
 The Company must ensure that employees have adequate knowledge and skills to perform their
duties, and that their knowledge and skills are necessary for company's business operation.
The Company must support and encourage employees to develop themselves and improve
their skills to keep up with the ever-changing trend of the industry.
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Community and Society
 The Company has well realized the responsibility toward the community and society. That includes
providing support to activities that will contribute to local community. The company shall do
more than the law required and try to instill corporate social responsibility in
ever yone in the com pany.
 The Company is expected to conduct business that will benefit the economy and society while
safeguarding the customs and traditions of communities wherein we operate. It is also
company’s policy to become a responsible corporate citizen that is to comply with all laws, rules
and regulations. In addition, the company shall continue to uplift quality of life. We can achieve
this individually or collaborate with public authorities or local communities.
8. Policy on Safety, Occupational Health and Environment
The Company is committed to conducting business with the highest standards of safety, occupational
health and environmental conditions. The company has established the following general guidelines:
 The Company shall comply with all legislations and regulations relating to safety, occupational
health and environmental requirements in all locations in which the Company operates.
 The Company shall follow practices that constantly ensure safe working environment for all
employees’ lives and that of the company’s subcontractors and other persons working on
Company’s sites.
 The Company shall encourage health and safety awareness at all levels. Promote procedures
and practices that ensure environmental protection. The company shall take into account current
legislation and industry codes and practices.
 The Company shall encourage and raise staff awareness regarding the importance of environment
sustainability.
 The Company shall fully disclose all information regarding its operations and standards in
relation to safety, occupational health and the environment.
9.

Enforcement of this code of conduct
The Company has clearly announced that it is the duty and responsibility of all Directors, Executives
and staff to faithfully follow the Business Ethics and comply with the policies and practices stated in
this Code of Conduct. All supervisors must take lead to comply with and be responsible for this code.
They must consider it as priority to ensure that their subordinates truly learn, understand and comply
with this Policy and Code of Conduct.

10. Whistleblowing Policy
To ensure fair treatment of all stakeholders under this Code of Conduct, the Company has set up a
channel for any business suggestions, complaints, or recommendations. The whistle blowing channel
has been created for the purpose of informing the company about the impact of company's business,
director's, management's, staff's performances, wrongful and unjust actions, code of conduct
violation, corruption, or suspicion.
Communication and disclosure of information relating to the policy on whistleblowing/ complaints
The management shall communicate with directors, executives, staff or stakeholders of all groups to
ensure that they understand the policy on whistleblowing, complaints and procedures. In addition, the
management shall communicate about whistleblowing/complaint channels, as well as ensure that the
information relating to the policy on whistleblowing/complaints are disclosed via proper channels,
namely, Annual Report, Annual Registration Statement (Form 56-1), and on the Company’s website.
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Whistleblowing/complaints
The Company’s Board of Directors has assigned the Audit and Corporate Governance committee
to be in charge of the complaints or suggestions as above. The whistleblower or the complainants
can send a message by email or mail a letter to Secretary of Audit and Corporate Governance
Committee at the following address:
By mail:
Mr. Ponpisith Charoenthai (Internal Audit Department)
Secretary of Audit and Corporate Governance Committee
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
727 La Salle Road, Bangna-Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, Thailand
By e-mail: ponpisch@cn-thai.co.th
Other communication channels:
Hotline

66 2 338 8121

And/or other related departments as under:
Legal
66 2 338 8139
Human Resources Management
66 2 338 8002
Internal audit
66 2 338 8161
Company Secretary
66 2 338 8121
Investor Relations
66 2 338 8077
Whistleblowing on website
Complaint Box within the Company

E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail

sittiksu@cn-thai.co.th
alisani@cn-thai.co.th
ponpisch@cn-thai.co.th
sophidpa@cn-thai.co.th
phaneech@cn-thai.co.th

www.cn-thai.co.th

To launch whistleblowing/complaint, name-surname and telephone number of the
whistleblower/complainant, factual details, witness, evidence together with documentary evidence (if
any) are required.
The Company shall keep all information confidential.
If such
whistleblower/complainant does not reveal his identity, clear and sufficient facts or evidence are
required to prove the corruption.
The Complaint handling procedure
 When the whistle is blown or complaint is filed, the Secretary of Audit and
Corporate Governance Committee or whistleblowing/complaints’ receiver will collect the factual
evidence of the corruption, breach or violation of Code of Conduct and then report it to Audit and
Corporate Governance Committee or Executive Directors or Management Executives.
 Audit and Corporate Governance committee or Executive Director or Management Executives
will assign Legal section, Human Resources Management Department and Internal Audit to jointly
investigate all factual evidence and contact the whistleblower/complainants for more information.
As such all information will be kept confidential.
 Whistleblowing/complaint receiver/designated person shall evaluate and review all evidence
within 30 days. The assigned person shall categorize evidence i.e. management issue, truth
finding issue, and so on.
 If the whistleblowing/complaint has solid proof that there's corruption, violation, or misconduct,
the designated person shall come up with procedures to stop such violation or legal noncompliance acts. The company shall impose disciplinary punishment against any person who
violates or fails to comply with the policy on anti-corruption, business ethics and company's rules
and regulations deemed appropriate. The Company shall also proceed to alleviate the trouble for
the inflicted person and mitigate damages that occurred.
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 Appointed person is responsible for collecting all complaints, following up, and reporting the result
of investigation to Audit and Corporate Governance Committee and/or to all relevant directors,
management, depending on each case.
 Complaint receiver is responsible for notifying the whistleblower/complainant about the result
provided that the whistleblower/complainant's identity is known.
 If there is any complaint lodged against the supervisor, the audit committee will be responsible
for protecting the whistler-blower, the complainant, and the witness. The audit committee must
ensure that no harm shall be done to them. If the complainant is harmed or treated unfairly in any
way, the audit committee may be informed directly.
 Managing director is responsible for giving orders as seen appropriate to protect the whistleblower, complainant, and the witness. Managing director must ensure that no harm shall be done
to them as a result of informing the truth.
 Managing director can assign one of the executives to give order to protect the whistle-blower,
the complainant, and the witness on his behalf. However, the assigned executive himself must
not be involved with the case either directly or indirectly. (The executive must not be one of the
accused person(s) by his subordinate.) The person who receives the complaint is responsible for
keeping the information and evidence confidential. He must not reveal information to anyone
unless constructed by law.
Whistle-blower and Complainant Protection
In order to protect the rights of the whistleblower, the complainant and the informant, or those who
participated in the investigation, the Company will conceal name, address and any information that can
possibly identify them. In addition, the Company will keep all the information confidential. Only
responsible person who conducts the investigation will be able to access such information.
Confidentiality
The Company realizes that the informer may wish to keep information confidential. In principle, the
Company will keep all reports confidential. The company hopes that the informer will do the same.
Therefore, informer's identity will be classified/confidential.
However, in certain circumstances, the informer may be required to give statement or evidence to
Company's representative. If such circumstance occurs, the company cannot guarantee that all
information can be kept confidential. However, the company will make sure that only necessary
information can be revealed. Moreover, name of the informer will not be revealed without prior consent
from the informer.
Informer Protection
No member of the Board, Executives or Staff who in good faith reports a violation of the Code of
Conduct or reports a complaint or concern involving matters covered by this Whistleblowing Policy
shall suffer harassment, retaliation or adverse employment as a result of such a report. An employee
who retaliates against someone who has reported a violation, complaint or concern in good faith is
subject to disciplinary punishment which includes termination of employment.
This Whistleblowing Policy is intended to encourage and enable Directors, Executives and Staff and
others to raise concerns within the Company. In addition the policy will enable the company to
promote good practices that comply with the Business Ethics, Code of Conduct and related policies.
If an employee files a f a l s e complaint, s u c h employee will be subject to disciplinary action such
as termination of employment. Moreover, such employee may be held liable for damages incurred to
the Company or to the person who is falsely accused.
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