จริยธรรมธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบัติ
ในการทางาน
Code of Conduct
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หลักการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความโปร่ งใส โดยมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจตาม
หลักจริ ยธรรมในทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อนาไปสู่การเป็ นองค์กรธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดคู่มือ “จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ และข้อพึงปฏิ บัติในการทางาน” เพื่อใช้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ต่อผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมทั้งการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อันได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ /เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า
สังคมส่ วนรวม ในการดาเนิ นธุรกิ จร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม เพื่อสร้างความมัน่ คงและความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืนให้กบั องค์กรและผูถ้ ือหุน้

ในนามคณะกรรมการ
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด(มหาชน)
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สารบัญ
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
จริ ยธรรมของกรรมการบริ ษทั
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั ฯ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั
จริ ยธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1. นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
2. นโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
3. นโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
4. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
5. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
7. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
8. การรับเรื่ องร้องเรี ยนจากการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ หรื อตกแต่งงบการเงิน
9. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
จริ ยธรรมพนักงาน
การดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและการทบทวนจริ ยธรรมขององค์กร
การรับข้อร้องเรี ยนด้านจริ ยธรรมธุรกิจ
แหล่งที่มาและข้อมูลอ้างอิง
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จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจให้ยงั่ ยืน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ เพื่อเป็ นกลไกและกระบวนการที่
จะนาไปสู่การเป็ นองค์กรธรรมาภิบาลที่แท้จริ งดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2. ปฏิบตั ิตามนโยบาย “การกากับดูแลกิจการ” และ “จริ ยธรรมทางธุรกิจ” ของบริ ษทั ฯ
3. มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรม
4. ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสานึกที่ดี
5. คานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม ทางสังคม
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
6. ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
7. สร้างระบบงานที่เข้มแข็ง เพื่อป้ องกันการทุจริ ตผ่านระบบการตรวจสอบภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
8. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทั้งองค์กร มีส่วนร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ต รายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิผล ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ในการทางาน
9. เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีช่องทางการร้องเรี ยนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
หรื อผูแ้ จ้งเบาะแส
วิสยั ทัศน์

:

พันธกิจ

:

เป็ นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างชั้นนาแห่งประชาคมอาเซียน
TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASEAN
บริ การลูกค้าด้วยคุณภาพและความชานาญ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
(TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT MANAGEMENT
SAFETY AND ENVIRONMENT)

จริยธรรมของกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ ษทั ย่อย ปฏิ บตั ิหน้าที่ ภายใต้กรอบจริ ยธรรมดารงตน
หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังนี้
1. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้ อบังคับบริษัทฯ
1.1 ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1) กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานจะต้อ งปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บังคั บ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน จะต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแลกิจการที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้น
และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น การไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่อหน่วยงานนั้น ๆ
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่ องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยท่านนั้นต้องออก
จากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่ วมใด ๆ ในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องดังกล่าว
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1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพดังนี้
(1) ไม่นาข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ ผิดและไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นความลับขององค์กร แม้พน้ สภาพหรื อ
สิ้นสุดการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรไปแล้วอย่างน้อยเป็ นเวลา 2 ปี
(3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตนจากการเป็ นกรรมการ
(4) ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
(5) ไม่รับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
1.4 รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
องค์กรหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ยกเว้นกรณี ที่เป็ นไปตามกฎหมาย
1.5 การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งหลักทรัพย์จดทะเบี ยนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้
ปฏิ บตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการได้มาหรื อการ
จาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2547
2. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่มิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดข้อควรปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
(2) กรณี ที่จาเป็ นต้อ งท ารายการนั้น เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษ ัทฯ ให้ท ารายการนั้นเสมื อ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอกที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไป ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พลในการที่ เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง และต้องไม่มี
ส่ วนในการพิจารณาอนุ มตั ิ และมีหน้าที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง
(3) ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการ หุ ้นส่ วน หรื อที่ปรึ กษาในองค์กรอื่น การดารง
ตาแหน่งนั้นต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงในบริ ษทั ฯ
(4) ในการพิจารณารายการที่มีหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผูถ้ ือหุ ้น
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น ซึ่งใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และเชื่อมัน่ ได้วา่ การ
เข้าทารายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่ งใส และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดให้มี
แบบรายงานการเปิ ดเผยรายการที่ สงสัยว่าจะเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไว้ใน
คู่มือการกากับดูแลกิจการ
(5) บุคคลที่ดาเนินการใด ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสี ยกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม จะต้อง
มีหน้าที่ในการรายงานการมีส่วนได้เสี ยดังนี้
5.1 กรรมการและผูบ้ ริ หาร จะต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสี ยทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และเพื่อมัน่ ใจ
ได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้มีการตรวจสอบเป็ นประจา จึงกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่สารวจรายการที่
มีส่วนได้เสี ยเป็ นประจาทุกสิ้ นปี และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบอย่างน้อยปี ละครั้ง
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(6) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ และกาหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ ห ารที่ มี ห น้าที่ รายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต ามข้อ ก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการเป็ นประจา
(7) ประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่ รับทราบข้อมูลภายในที่ มีนัยสาคัญที่ อาจ
ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของราคาซื้ อขายหลัก ทรั พย์ จะต้อ งระงับ การซื้ อ ขายหลักทรั พ ย์ของบริ ษ ัท ฯ
ในช่ ว ง 1 เดื อ นก่ อ นที่ บ ริ ษ ัท ฯ จะมี ก ารประกาศผลการด าเนิ น งานหรื อ ข้อ มู ล ภายในนั้น จะเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะและหลังประกาศแล้ว 3 วัน
(8) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการรายงานข้อมูลของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันทุกไตรมาส และตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(9) ในกรณี บุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง เข้าไปมี ส่ วนร่ วมหรื อถื อหุ ้น ในกิ จการที่ แข่งขัน กับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ให้ดาเนินการดังนี้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
2.2 การใช้ขอ้ มูลภายใน
(1) ห้ามใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
ผูอ้ ื่นหรื อทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั ฯ และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(2) ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(4) ห้ามใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ไปใช้อา้ งอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัว
(5) ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขันแม้หลังพ้นสภาพ
การเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้ว
3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์ สินของบริษัท
บริ ษ ัท ฯ ส่ งเสริ ม ให้ ผูบ้ ริ ห าร พนั ก งาน ใช้ท รั พ ยากรและทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ฯ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า โดยกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารและพนักงานดังนี้
1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษทั ฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ช่วยกันดูและมิให้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
3. มี การท าระบบ Internal Charge ขึ้ น มาเพื่ อ ช่ วยตรวจสอบป้ อ งกัน การสู ญ หายของทรั พ ย์สิ น และจัด ตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ
3.1 การจัดทาเอกสาร
1. ต้องจัดทาเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริ ต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2. ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสื อ รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษทั ฯ
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3.2 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถือเป็ นทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2. ห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เปิ ดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อมูลที่ทางบริ ษทั ฯ ซื้ อมาทั้งที่อยู่
และไม่อยูใ่ นระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ หรื อคัดลอกข้อมูลใส่ในสื่ อบันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทาซ้ า ลบทิ้ง หรื อทาลายข้อมูลของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน นาซอฟต์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิ ทธิ์ดว้ ยเหตุผล
ใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์น้ นั ๆ
5. ห้ามผูบ้ ริ ห ารและพนักงานปรับ แต่งอุป กรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ห รื อติ ดตั้งอุปกรณ์ ใด ๆ ที่ นอกเหนื อจากอุปกรณ์
มาตรฐานที่บริ ษทั ฯ ติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็ นกรณี ไป
6. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริ ษทั ฯ ในการส่งข้อความที่กล่าวร้าย ทาให้เสื่ อมเสี ย หรื อข้อความที่
หยาบคาบ ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรื อสร้างความราคาญให้กบั ผูอ้ ื่น
7. ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ควรใช้อิ น เทอร์ เน็ ต ในการแสวงหาข้อ มู ล และความรู ้ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
8. ผูบ้ ริ หารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่ บริ ษทั ฯจัดให้ เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสานึ กและรับผิดชอบ โดยคานึ งถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ น
หลัก
9. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานเข้าถึงระบบหรื อข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรื อไม่ได้มีไว้สาหรับตนโดยมิชอบ
10. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ล่วงรู ้มาตรการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผอู ้ ื่นจัดทาขึ้น
หรื อไม่ได้มีไว้สาหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรื อทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
11. บริ ษทั ฯ หรื อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สิน
ภายใต้ระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ตามความเหมาะสม
จริยธรรมต่ อผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนิ นธุรกิ จอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้
บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปกับการเป็ นองค์กรที่ดีของสังคม ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งมัน่ ที่ จะประกอบธุ รกิ จด้วยความสุ จริ ตและเป็ นธรรม ต่อต้านการทุ จริ ต ปฏิ บัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่
เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วน และคานึ งถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาเนิ นงานขององค์กรต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
บริ ษทั ฯ อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และชุมชนตลอดจนการดูแลการดาเนิ นงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
1. นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ผูถ้ ือหุน้ คือเจ้าของกิจการ บริ ษทั ฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว จึงกาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี้
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ต ภายใต้การตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล บน
พื้นฐานข้อมูลที่เชื่อว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรง ทางอ้อม และทาโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์
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สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทาการโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริ ษทั ฯ
1.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดาเนิ นการตาม
แนวปฏิ บตั ิที่ดีของหลักการกากับดูแลกิ จการ และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้
1.3 จัดการ ดูแล มิให้สินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่า หรื อสู ญหายโดยมิชอบ จัดให้มีระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิผล
1.4 รายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง และทันต่อสถานการณ์
1.5 แจ้งข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจแก่ผถู ้ ือ
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลาที่เหมาะ
1.6 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยให้ขอ้ มูลใด
ๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรื อ
ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
1.7 จัดให้มีช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่สุจริ ตหรื อข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์
ไปรษณี ย ์ และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรี ยน การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน รวมถึงแจ้ง
ผลการดาเนินการต่อผูร้ ้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบและยุติธรรม
1.8 จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทาเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดทาข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรู ปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ด้านการเคารพสิ ทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคน ซึ่ งถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญอย่างยิง่ ที่จะนาพาบริ ษทั บรรลุพนั ธกิจที่
ได้วางไว้ จึงกาหนดนโยบายและแนวทางการทางานไว้ดงั นี้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั กาหนดนโยบายการบริ หารบุคคลไว้อย่างชัดเจน ระบุถึงการปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรมเสมอภาคเท่า
เทียมกัน เคารพสิ ทธิ ต่อพนักงายภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทางานของบริ ษทั กฎหมายแรงงาน ประเพณี ที่ดีงามในสังคม
และหลักสิ ทธิมนุษยชน ยังกาหนดให้พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเข้าอบรมหลักสูตรครู สมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ของ
หลวงพ่อวิริยงั สิ รินธโร เพื่ออบรมจิตใจให้มีสติอยู่ตลอดเวลา จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม ในการทา
สัญญาจ้างแรงงานอย่างเป็ นธรรม มีการพัฒนาความรู ้และศักยภาพในการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพ (CAREER PATH) มีการวัดและประเมินผลงานไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่ วมและการแสดง
ความเห็นผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั
นโยบายการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักถึงการปฏิบตั ิต่อพนักงาน โดยเคารพหลักการพื้นฐานสิ ทธิมนุษยชนตามที่กฎหมายกาหนด ไม่พึงกระทา
หรื อดาเนิ นการใดๆ ในการดาเนิ นธุรกิจอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใดเนื่ องจากความ
เหมือนหรื อความต่างในเรื่ องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใด
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3. นโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ความสาคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของธุรกิจ
บริ ษทั ฯ และมีเจตจานงที่ จะแสวงหาวิธีการที่ จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดเป็ น
นโยบายและข้อปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
2. ให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมปฐพี และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บ
แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
4. ปฏิบตั ิกบั ลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็ นที่วางใจได้ของลูกค้า
5. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ
6. รับประกันผลงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ ให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของการปฏิ บัติงาน
รวมทั้งความรวดเร็ วในการตอบสนองการส่ งมอบและการดาเนิ นการอย่างถึงที่ สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
8. สนับสนุนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
9. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
4. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะให้การปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิ บัติ ต ามพัน ธสัญ ญา ให้ข ้อ มู ล ที่ เป็ นจริ ง รายงานที่ ถู กต้อ ง และตั้งอยู่บ นพื้ น ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
2. ใช้สินค้าและบริ การที่ มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทาที่ เป็ นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
3. การรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด :
3.1 ห้ามรับสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรื อธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร เว้น
แต่ ในโอกาสหรื อ เทศกาลอัน เป็ นประเพณี นิ ย มที่ ค นทั่ว ไปพึ ง ปฏิ บัติ ต่ อ กัน โดยสิ่ งของหรื อ
ประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรื อมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ต้อง
รายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบทันที โดยการรับสิ่ งของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
3.2 การรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 ซึ่ งมีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรื อระหว่างองค์กร ให้ผรู ้ ับรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาของตน
ทราบ และส่ งมอบสิ่ งของนั้นให้ฝ่ายธุรการ จัดกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใน 14 วันทา
การ
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4.

การให้สิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด : ห้ามมิให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเสนอผลประโยชน์หรื อสิ่ งจูงใจในรู ป
ใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิในทางที่มิชอบ และก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5. กรณี ที่ มีข ้อมูล ว่ามี ก ารเรี ยก หรื อ การรั บ หรื อการจ่ ายผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ ไม่ สุจริ ต เกิ ด ขึ้ น ต้อ งเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว และหามาตรการป้ องกัน
6. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กบั คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด
7. กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข
8. ให้โอกาสคู่คา้ ที่ดาเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามระบบมาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9. ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ เข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ฯ
5. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า
ไม่ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉอ้ ฉลดังต่อไปนี้
1. ปฏิ บัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ ยวกับหลักปฏิ บัติการ
แข่งขันการค้าเสรี
2. ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่คา้ ด้วยวิธีฉอ้ ฉล
3. ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ไม่แย่งลูกค้าโดยวิธีทุ่มตลาด/ตัดราคา
4. ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
5. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา/ลิขสิ ทธิ์
6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายด้านความปลอดภัย ถือเป็ นนโยบายที่บริ ษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ โดยบริ ษทั ถือว่านโยบายความสาเร็ จของงาน
ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและผูม้ ีส่วนร่ วมทุกคน บริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงานโครงการความปลอดภัย มีการพัฒนาโครงการและติดตามผลอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการประเมิน
ความเสี่ ยงและการป้ องกัน ระบบการสอบสวนและรายงานอุบตั ิเหตุเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข การกับดู แลและการตรวจความ
ปลอดภัย รวมถึงการอบรมให้ความรู ้ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และต้องมีการรายงานผลงานความปลอดภัยทุกเดือน เพื่อ
การวางแผนงานด้านความปลอดภัย
7. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อมและการกากับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานความจริ งที่ว่าหากสังคมมีความเข้มแข็ง จะนาไปสู่ ความยัง่ ยืน
ของการเติบโตทางธุรกิจ บริ ษทั จึ งได้กาหนดนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางสากล และ
ตามที่ทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้
โดยในการดาเนินการวางแนวทางนโยบายดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเริ่ มจากการระบุผมู ้ ีส่วนได้
เสี ยของบริ ษทั รวมถึงการประเมิ นความคาดหวังหรื อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มต่อบริ ษทั ผ่านหน่ วยงานที่
ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาประเมินแนวทางการดาเนินงานดังนี้
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ด้ านเศรษฐกิจ
บริ ษทั มุ่งมัน่ สู่การเป็ นบริ ษทั ทาเสาเข็มและกาแพงกันดินแบบเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมชั้นนาในอาเซียน โดยสามารถ
ส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลา มีคุณภาพตามที่กาหนดไว้
ด้ านสังคม
- บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการศึกษา ได้สนับสนุนการศึกษากับนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โท และเอก ในสาขา
ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมมาโดยตลอด ในปี 2562 ได้ให้ทุนกับสถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิ ดล รวมทั้งได้ทา
บันทึ ก MOU กับสถาบันการศึ กษา เพื่อส่ งนักเรี ยนในระดับ ปวช. ปวส. เข้ามาทาการฝึ กงานกับบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 ปี เพื่อ
บริ ษทั จะได้เป็ นแหล่งหาพนักงานทางด้านช่างกลเข้ามาทางานกับบริ ษทั
- บริ ษทั ให้ความสาคัญในการพัฒนาจิ ตใจคนให้มีสติและมีความอดกลั้น โดยใช้การทาสมาธิ ซึ่ งบริ ษทั ได้เปิ ด
บริ ษทั เป็ นสาขาครู สมาธิ ของสถาบัน จิ ตตานุ ภาพ ของหลวงพ่อวิริยงั สิ ริธโร สาขาที่ 47 เพื่อ ให้ชุมชนรอบข้างบริ ษทั และ
พนักงานของบริ ษทั ได้เข้ามาเรี ยน ซึ่ งปั จจุบนั มีพนักงานที่สานักงานใหญ่ได้เรี ยนหลักสู ตรครู สมาธิ ครบทุกคน อีกทั้งบริ ษทั ยัง
จัดการให้พนักงานในสานักงานทาสมาธิอย่างสั้น 5 นาที วันละ 3 เวลา ทุกวัน เพื่อพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องด้วย
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ตระหนักถึงการดาเนิ นงานโดยคานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
การติดตามผล และพัฒนาในเรื่ องความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด มีการให้ความรู ้และการฝึ กอบรมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในทุกกระบวนการให้เป็ นไปตามมาตรฐานการทางานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุน
แนวทางการรักษาสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่การทางานแต่ละโครงการอีกด้วย
8. การรับเรื่ องร้องเรี ยนจากการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หรื อการตกแต่งงบการเงิน
การทุจริ ต หมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยกฎหมาย สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ซึ่งรวมถึง
การยักยอกทรัพย์ เบียดบังทรัพย์น้ นั เป็ นของตน หรื อบุคคลที่สาม
1.) การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การเรี ยกทรัพย์ หรื อยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ หน่ วยงานเอกชน หน่ วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรื อหน่วยงาน
เหล่านั้น ใช้อานาจหน้าที่ ที่มีอยู่ กระทาการ ไม่กระทาการ เร่ งรัด หรื อประวิงการกระทาใดอันมิชอบด้วยอานาจ
หน้าที่ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกรณี จารี ตและขนมธรรมเนียมกาหนดให้กระทาได้
2.) การตกแต่งงบการเงิน หมายความว่า การหลอกลวงผูอ้ ื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง ซึ่ งควร
บอกให้ทราบ และการหลอกลวงดังกล่าวนั้นทาให้เข้าใจผิดในงบการเงิน ซึ่งเป็ นผลให้เสี ยทรัพย์
8.1 บุคคลใดๆ ทั้งภายนอกบริ ษทั และบุคคลภายในบริ ษทั ที่ทราบเรื่ องว่ากรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลใดๆ ใน
บริ ษทั มีการประพฤติผิด ทุจริ ต คอร์รัปชัน่ หรื อตกแต่งงบการเงิน สามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนได้
8.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรื อข้อร้องเรี ยนได้
- ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
ทางอีเมล์
siwasangmanee@gmail.com
ทางโทรสาร 0-2518-3082
ทางไปรษณี ย ์ บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด(มหาชน)
144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร 10510

คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน Revise 31.12.2562

-9-

- ติดต่อประธานกรรมการบริ หาร
ทางอีเมล์
narong@seafco.co.th
ทางโทรสาร
0-2518-3082
ทางไปรษณี ย ์
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด(มหาชน)
144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร 10510
8.3 การดาเนินการหลังจากได้รับเรื่ องร้องเรี ยน
ทางคณะกรรมการจัดตั้งคณะทางานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ซึ่ งประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระและผูต้ รวจสอบ
ภายในจะดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ซึ่ งถ้าผลสรุ ปว่ามีความผิดจริ ง ก็จะดาเนิ นการลงโทษทางวินยั และ/หรื อ ดาเนิ นการ
ทางกฎหมายกับผูท้ ี่ฝ่าฝื นกระทาความผิด แล้วแต่กรณี
8.4 การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องร้อ งเรี ยน และบุคคลที่ เกี่ยวข้องผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน จะได้รับความคุม้ ครองที่
เหมาะสมจากบริ ษทั ฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง ลักษณะงาน ป้ องกันการข่มขู่ การเลิกจ้าง และจะปิ ดชื่อผูแ้ จ้งเรื่ องไว้
เป็ นความลับ
9. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต และ
การคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษทั อย่าง
เคร่ งครัด
แนวปฏิบตั ิที่ทาในปี 2562
การรับหรื อให้ของขวัญ
การรับหรื อให้ของขวัญในนามบริ ษทั แก่ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้องทางธุรกิจของบริ ษทั ตามธรรมเนี ยมประเพณี หรื อมายาททาง
สังคมที่พึงปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการแสดงความยินดี หรื อเพื่อเป็ นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆนั้น ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และนโยบายที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้มนั่ ใจว่า การรับหรื อให้ของขวัญนั้นไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ทาให้ได้มาซึ่งการผ่อนปรน ละเลย หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในข้อตกลงทางธุรกิจ หรื อการดาเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ไม่
นาไปสู่การทุจริ ต และคอร์รัปชัน่
ในปี 2560 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้ประกาศงดการรับและการให้ของขวัญปี ใหม่แก่ลูกค้า/คู่คา้ /หน่วยงานของรัฐ/สถาบัน
การเงิน/ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ต่อการยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิ จอย่าง
โปร่ งใส
การบริ จาคเพื่อการกุศล
การให้เงินบริ จาคหรื อสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนต้องดาเนิ นการด้วยความโปร่ งใส ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ตอ้ ง
ได้รับอนุมตั ิตามขั้นตอนเป็ นไตปามระเบียบบริ ษทั
ค่ารับรอง
ในการรับรองอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แก่บุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆ ค่ารับรองที่เกิดขึ้นต้องเป็ นไป
ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีหรื อเป็ นการแสดงออก
ของมารยาททางสังคม ไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ทาให้ได้มาซึ่งการผ่อนปรน การละเลย หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในข้อตกลงทางธุรกิจ หรื อการดาเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และนาไปสู่การทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
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การอนุ มตั ิค่ารับรอง ต้องปฏิ บตั ิตามระเบี ยบปฏิ บัติอย่างเคร่ งครัด มีการจัดทารายงานประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิ
เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
การฝึ กอบรมและการสื่ อสาร
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารให้พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการผูบ้ ริ หารลงไป โดยทางกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ซึ่ งมีการประชุมผูบ้ ริ หารประจาสัปดาห์ ได้มีการแจ้งและชี้ แจงเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจา รวมทั้งในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ก็ได้มีการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ต สรุ ปได้ดงั นี้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุ มระบบงาน
สาคัญๆ ในการทาธุ รกิ จการค้าของบริ ษทั เช่ น ขบวนการประมูลงาน ขบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง, การทาสัญญาต่าง ๆ มีระบบ
งบประมาณเพื่อควบคุม รวมทั้งมีระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับจ่ายเข้ามาควบคุม ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีการนาระบบคอมพิวเตอร์
ERP ระบบใหม่มาใช้ โดยใช้ระบบของ Mango ซึ่ งเป็ นระบบการควบคุ มงบประมาณ การทางานด้านการก่ อสร้ างเข้ามาใช้
เพื่อให้มนั่ ใจระบบการทางานลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ โดยระบบบัญชีให้ดียงิ่ ขึ้น
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนการฝ่ าฝื นการกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมของ
บริ ษทั ฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ หรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรื อระบบ
การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้เบาะแสเป็ นความลับ มี
มาตรการในการตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณี ที่สามารถติดต่อ
ผูใ้ ห้เบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการดาเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบด้วย
3. หัวหน้างานในสายงานการปฏิบตั ิต่างๆ ให้ติดตามปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด(ถ้ามี) และรายงานให้ผูม้ ีอานาจทราบ
ตามลาดับขั้น
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางในการป้ องกันเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน่ ดังนี้
1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแล
กิจการและให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอกรรมการบริ ษทั ต่อไป
2. กาหนดให้ฝ่ายบริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งติดตาม ทบทวนและ
ปรับปรุ งมาตรการการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ โดยนาผลที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับอย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3. หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรื อข้อร้องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรให้เชื่อว่า
มีรายการหรื อการกระทาซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงการฝ่ า
ฝื นการกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ ษทั หรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงิ นหรื อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
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จริยธรรมพนักงาน
1. การปฏิบตั ิต่อตนเอง
1.1 ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต รายงานตามความเป็ นจริ ง
1.2 เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
1.3 ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
2. การปฏิบตั ิต่อลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้องและสังคม
2.1 ส่งมอบผลงานให้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ
2.2 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
2.3 ยอมรับในข้อผิดพลาดและทาการแก้ไขผลงานให้กบั ลูกค้า
2.4 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาต
2.5 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
3. การปฏิบตั ิระหว่างพนักงาน
3.1 ไม่ชกั จูงหรื อชี้นาการตัดสิ นใจของเพื่อร่ วมงานในสิ ทธิเรื่ องการเมือง
3.2 มีน้ าใจกับเพื่อนร่ วมงาน ช่วยเหลือการงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.3 ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
4. การปฏิบตั ิต่อองค์กร
4.1 ทางานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
4.2 การใช้ทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ ขององค์กรอย่างรู ้คุณค่า
4.3 ตั้งใจเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้า
4.4 ติดตามข่าวสารเพื่อใช้เป็ นเหตุผลในการพูดคุย
4.5 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
4.6 การใช้สิทธิทางการเมือง บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วม และไม่
ฝั กใฝ่ พรรคการเมืองหนึ่ งพรรคการเมืองใด หรื อผูม้ ีอานาจทางการเมืองคนหนึ่ งคนใด ไม่นาเงิ นทุ นหรื อ
ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ ไปใช้สนับสนุ น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรื อนักการเมือง
ใดๆ
การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามและการทบทวนจริยธรรมขององค์ กร
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่ จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจ ปฏิ บตั ิตามนโยบายที่ กาหนดไว้ใน คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิ บตั ิในการทางานนี้ อย่างเคร่ งครัด มิใช่การ
ปฏิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้น
ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จ ะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานอย่างจริ งจัง
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2562
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนและทาความเข้าใจกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั
จดทะเบียน ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครั้งที่ 1/2562 และ
ครั้งที่ 2/2562
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บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที่ จะให้การกระทาใด ๆ ที่ ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริ ยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานผูใ้ ดกระทาผิดจริ ยธรรมที่ กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครัด และหากมีการทาที่ เชื่ อได้ว่าผิดกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริ ษทั ฯ จะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดาเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดมีการทบทวนคู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” เป็ นประจาทุกปี
การรับข้ อร้ องเรียนด้ านจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นหน่วยรับข้อร้องเรี ยนด้านจริ ยธรรมธุรกิจ ซึ่ง
พนักงานของบริ ษทั ฯ สามารถส่งข้อร้องเรี ยนด้านจริ ยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยูต่ ่อไปนี้
ทางไปรษณี ย ์ :
หน่วยรับข้อร้องเรี ยนด้านบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด(มหาชน)
144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510
ทางอีเมล์ ANEK@SEAFCO.CO.TH
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แหล่ งทีม่ าและข้ อมูลอ้ างอิง
1. หลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด(ฉบับปรับปรุ งปี 2549) : ศูนย์พฒั นากากับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
3. ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รายงานการกากับดูแลกิจการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน : สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
8. The Roles, Duties and Responsibilities of the Director of Listed Companies : DCP Program : Thai Institute of
Directors
9. OECD Principles of Corporate Governance : Organization for Economic Co-operation and Development
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