CODE OF CONDUCT
In addition to a strong management structure, True realizes the importance of
business ethics, and requires all Board members, executives and employees to
strictly adhere to the Code of Conduct. It promotes a good corporate culture through
the values of 4Cs, which are Caring, Credible, Creative and Courageous, to
strengthen the organization’s transparency and trustworthiness.
True’s Code of Conduct describes the core values and business ethics which are to
be used as a guideline for directors, executives and employees in 7 categories
covering Personal Conduct and Work Environment, Protecting Our Company Assets,
Customer Relations, Fair Dealing with Others, Working with the Government, AntiCorruption, and Anti-Money Laundering. These 7 main categories are relevant to all
stakeholders.

True is committed to creating and maintaining a corporate culture that is free of
corruption in all its forms throughout the entire organization. Training courses have
been organized for management as well as online training for all employees, where
100% of management and employees have undergone training and passed the
tests. The creation of a culture of anti-corruption also extends to business partners
where they are required to sign the code of conduct on business ethics and to also
have their employees attend code of conduct training.
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ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบ ัติในการทางาน
นอกเหนือจากโครงสร ้างการบริหารจัดการทีเ่ ข ้มแข็ง บริษัทฯ ยังให ้ความสาคัญกับ
คุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนต ้องปฏิบต
ั ิ
ตามประมวล คุณธรรมและข ้อพึงปฏิบัตใิ นการทางาน (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด
บริษัทยังได ้สง่ เสริมวัฒนธรรมองค์กรทีส
่ อดคล ้องกับคุณค่าหลัก 4C อันได ้แก่ เอาใจใส ่
่
ื
(Caring) เชอถือได ้ (Credible) สร ้างสรรค์ (Creative) และกล ้าคิดกล ้าทา (Courageous) เพือ
่
ื่ ถือขององค์กร
เสริมสร ้างความโปร่งใสและความน่าเชอ
คูม
่ อ
ื “ประมวลคุณธรรมและข ้อพึงปฏิบัตใิ นการทางาน” กล่าวถึงคุณค่าหลักจรรยาบรรณ
ธุรกิจและข ้อประพฤติปฏิบัตส
ิ าหรับกรรมการ ผู ้บริหาร และ พนักงานของกลุม
่ บริษัท โดย
่
ครอบคลุม สาระสาคัญ 7 หมวด ประกอบด ้วย หมวดข ้อพึงปฏิบัตส
ิ วนบุคคลและสภาพแวดล ้อม
ิ ของบริษัท หมวดความสม
ั พันธ์กับลูกค ้า หมวด
ในการทางาน หมวดการปกป้ องทรัพย์สน
ข ้อตกลงทีเ่ ป็ นธรรมกับบุคคลอืน
่
หมวดการทางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หมวดการต่อต ้าน
ั่ และหมวดการป้ อง กันการฟอกเงิน ซงึ่ ทัง้ 7 หมวดหลักนี้ ล ้วนมีความเกีย
คอร์รัปชน
่ วเนือ
่ งและ
ั พันธ์กับผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี ทุกกลุม
สม
่
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ข้อพึงปฏิบ ัติสว่ นบุคคลและสภาพแวดล้อมในสถานทีท
่ างาน
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ิ ของบริษ ัท
การปกป้องทร ัพย์สน
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ั ันธ์ก ับลูกค้า
ความสมพ
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ข้อตกลงทีเ่ ป็นธรรมก ับบุคคลอืน
่
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การทางานร่วมก ับหน่วยงานของร ัฐ

6

ั
การต่อต้านคอร์ร ัปชน

7

การป้องก ันการฟอกเงิน

่
บริษัทฯ มุง่ มัน
่ ทีจ
่ ะสร ้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ทีป
่ ราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
ในทุก
รูปแบบ โดยมีการประกาศใช ้ทั่วทัง้ องค์กร และจัดบรรยายอบรบให ้ความรู ้แก่ผู ้บริหาร รวมถึงจัดอบรมใน
ระบบออนไลน์ให ้แก่พนักงานอย่างสมา่ เสมอ
ซึง่ ผู ้บริหารและพนักงานได ้รับการฝึ กอบรมและผ่านการ
่ ยังรวมไปถึงบริษัทคูค
ทดสอบทัง้ หมดเป็ นอัตราร ้อยละ 100 ทัง้ นี้ การสร ้างวัฒนธรรมทีป
่ ลอดคอรัปชัน
่ ้า
ซึง่ ต ้องลงนามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และบริษัทฯ ได ้จัดอบรมโดยเชิญ บริษัทคูค
่ ้าเข ้าร่วมรับ
การอบรมด ้วย
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