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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, Anti-

Corruption, 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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ประมวลคณุธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน 

 
นอกเหนอืจากโครงสรา้งการบรหิารจัดการทีเ่ขม้แข็ง บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคัญกับ

คณุธรรมในการด าเนนิธรุกจิ โดยคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนตอ้งปฏบิตั ิ
ตามประมวล คณุธรรมและขอ้พงึปฏบิัตใินการท างาน (Code of Conduct) อยา่งเครง่ครัด 
บรษัิทยังไดส้ง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รทีส่อดคลอ้งกบัคณุคา่หลัก 4C อันไดแ้ก ่ เอาใจใส ่
(Caring) เชือ่ถอืได ้(Credible) สรา้งสรรค ์(Creative) และกลา้คดิกลา้ท า (Courageous) เพือ่
เสรมิสรา้งความโปรง่ใสและความน่าเชือ่ถอืขององคก์ร 

 

คูม่อื“ประมวลคณุธรรมและขอ้พงึปฏบิัตใินการท างาน” กลา่วถงึคณุคา่หลักจรรยาบรรณ 
ธรุกจิและขอ้ประพฤตปิฏบิัตสิ าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงานของกลุม่บรษัิท โดย
ครอบคลมุ สาระส าคัญ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวดขอ้พงึปฏบิัตสิว่นบคุคลและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน หมวดการปกป้องทรัพยส์นิของบรษัิท หมวดความสมัพันธก์ับลกูคา้ หมวด
ขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรมกับบคุคลอืน่ หมวดการท างานรว่มกับหน่วยงานของรัฐ หมวดการตอ่ตา้น
คอรรั์ปชัน่ และหมวดการป้อง กันการฟอกเงนิ ซึง่ทัง้ 7 หมวดหลักนี ้ลว้นมคีวามเกีย่วเนือ่งและ
สมัพันธก์ับผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  

 

1 ขอ้พงึปฏบิตัสิว่นบคุคลและสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างาน 

2 การปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั 

3 ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

4 ขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรมกบับคุคลอืน่ 

5 การท างานรว่มกบัหนว่ยงานของรฐั 

6 การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

7 
การป้องกนัการฟอกเงนิ 

 

 

บรษัิทฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งและรักษาวัฒนธรรมองคก์ร ทีป่ราศจากการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ในทกุ

รปูแบบ โดยมกีารประกาศใชท้ั่วทัง้องคก์ร และจัดบรรยายอบรบใหค้วามรูแ้กผู่บ้รหิาร รวมถงึจัดอบรมใน

ระบบออนไลนใ์หแ้กพ่นักงานอยา่งสม า่เสมอ ซึง่ผูบ้รหิารและพนักงานไดรั้บการฝึกอบรมและผา่นการ

ทดสอบทัง้หมดเป็นอตัรารอ้ยละ 100 ทัง้นี ้ การสรา้งวฒันธรรมทีป่ลอดคอรัปชัน่ยงัรวมไปถงึบรษัิทคูค่า้ 

ซึง่ตอ้งลงนามจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิ และบรษัิทฯ ไดจั้ดอบรมโดยเชญิ บรษัิทคูค่า้เขา้รว่มรับ

การอบรมดว้ย  

 


