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คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจตาม
หลกัจริยธรรมในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อน าไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน” เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อนัไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หน้ี คู่แข่งขนัทางการคา้ 
สังคมส่วนรวม ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอย่างเป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่คงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ
ยัง่ยืนให้กบัองคก์รและผูถื้อหุ้น  
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จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้ย ัง่ยืน ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนในการให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการท่ี
จะน าไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริงดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
2. ปฏิบติัตามนโยบาย “การก ากบัดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษทัฯ 
3. มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม 
4. ยึดมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังให้พนกังานมีจิตส านึกท่ีดี 
5. ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทางสังคม 

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
6. ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
7. สร้างระบบงานท่ีเขม้แขง็ เพื่อป้องกนัการทุจริตผา่นระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง 
8. ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทั้งองคก์ร มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริต รายงานความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน 
9. เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน

หรือผูแ้จง้เบาะแส 
 
วิสัยทศัน์  : เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างชั้นน าแห่งประชาคมอาเซียน 
    TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASEAN 
พนัธกิจ  : บริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพและความช านาญ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  
    (TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT MANAGEMENT  
    SAFETY AND ENVIRONMENT) 
 

จริยธรรมของกรรมการบริษัท 
 บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทัย่อย ปฏิบติัหน้าท่ีภายใตก้รอบจริยธรรมด ารงตน 
หรือปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน
ของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

1. การปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบงัคับบริษัทฯ 
1.1 ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1.1.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามระเบียบ ข้อบังคบัและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.1.3 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดขึ้น และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่อ
หน่วยงานนั้น ๆ 
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1.2 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่านนั้นตอ้ง
ออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 

1.3 หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 
1.3.1 ไม่น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
1.3.2 ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผิดและไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร แมพ้น้สภาพหรือ

ส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รไปแลว้อยา่งนอ้ยเป็นเวลา 2 ปี 
1.3.3 ไม่หาประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ 
1.3.4 ไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 
1.3.5 ไม่รับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ขององคก์ร 

1.4 รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องคก์รหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

1.5 การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้
ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการไดม้าหรือการ
จ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ.2547 
 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลับ 
2.1 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีมิให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน
ของบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดขอ้ควรปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1.1 หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
2.1.2 กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการนั้น เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกบั

บุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป ดว้ย
อ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั และมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการ
เก่ียวโยง 

2.1.3 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในองคก์รอื่น การ
ด ารงต าแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทัฯ 

2.1.4 ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผูถื้อ
หุ้น กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อื่น ซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจน และเช่ือมัน่
ได้ว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
รวมทั้งจดัให้มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์
ของบริษทัฯ ไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ 

2.1.5 บุคคลท่ีด าเนินการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
จะตอ้งมีหนา้ท่ีในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียดงัน้ี 
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(1) กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรายการเกิดขึ้น 
และเพ่ือมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้เลขานุการ
บริษทัฯ มีหน้าท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ าทุกส้ินปี และรายงานประธาน
กรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

2.1.6 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบติั และก าหนดให้กรรมการ
และผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมการเป็นประจ า 

2.1.7 ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจ
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทัฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงานหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณะและหลงัประกาศแลว้ 3 วนั 

2.1.8 เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ี
มีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัการบริหารจดัการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพย์
ฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการรายงานขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทุกไตรมาส 
และตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

2.1.9 ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ให้ด าเนินการดงัน้ี 

(1)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

2.2 การใชข้อ้มูลภายใน 
2.2.1 ห้ามใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วน

ตน เพื่อผูอ้ื่นหรือท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
2.2.2 ห้ามใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคล

อืน่เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ 
2.2.3 ห้ามใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2.2.4 ห้ามใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ไปใชอ้า้งอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตวั 
2.2.5 ห้ามเปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนัแมห้ลงัพน้

สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ 
 

3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท 
 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบติัของผูบ้ริหารและพนกังานดงัน้ี 
1. ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทัฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ช่วยกนัดูและมิให้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

3.  มีการท าระบบ Internal Charge ขึ้ นมาเพ่ือช่วยตรวจสอบป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน และจัดตั้ ง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทรัพยสิ์นประเภทต่าง ๆ 
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3.1  การจดัท าเอกสาร 
3.1.1 ตอ้งจดัท าเอกสารต่างๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3.1.2 ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษทัฯ 

3.2  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถือเป็นทรัพยสิ์น

ของบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ส่วนตวั 

3.2.2 ห้ามผูบ้ริหาร และพนกังาน เปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีทางบริษทัฯ ซ้ือมาทั้งท่ี
อยูแ่ละไม่อยูใ่นระบบขอ้มูลของบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต 

3.2.3 ห้ามผูบ้ริหารและพนักงาน เปล่ียนแปลง ท าซ ้ า ลบทิ้ง หรือท าลายข้อมูลของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต 

3.2.4 ห้ามผูบ้ริหารและพนกังาน น าซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิดว้ย
เหตุผลใด ๆ โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์นั้น ๆ 

3.2.5 ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์
มาตรฐานท่ีบริษทัฯ ติดตั้งให้ นอกจากไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีไป 

3.2.6 ห้ามผูบ้ริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษทัฯ ในการส่งข้อความท่ีกล่าวร้าย ท าให้เส่ือมเสีย หรือ
ขอ้ความท่ีหยาบคาบ ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้กบัผูอ่ื้น 

3.2.7 ผูบ้ริหารและพนักงาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน และจะตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

3.2.8 ผูบ้ริหารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารอื่น ๆ ท่ีบริษทัฯจดัให้ 
เช่น โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
บริษทัฯ เป็นหลกั 

3.2.9 ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือไม่ไดมี้ไวส้ าหรับตนโดยมิ
ชอบ 

3.2.10 ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานท่ีล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ้ื่นจดัท า
ขึ้น หรือไม่ไดมี้ไวส้ าหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 

3.2.11 บริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายโดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใช้งาน
ทรัพยสิ์นภายใตร้ะบบสารสนเทศของบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 

3.3 จดัท าธรรมาภิบาลขอ้มูลส่วนบุคคล 
  บริษทัมีการเตรียมการจดัท าธรรมาภิบาลขอ้มูลส่วนบุคคล และแยกขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดจ้ดัเก็บไว ้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงประกาศใชใ้นปี 2564 
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จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้
บริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการเป็นองคก์รท่ีดีของสังคม ดงันั้น
บริษทัฯ จึงมุ่งมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น และค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้ ส่วนเสียของ
บริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ และชุมชนตลอดจนการดูแลการด าเนินงานดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

1.   นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ บริษทัฯ มีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึงก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ภายใตก้ารตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล บน
พ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเช่ือว่าเพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรง ทางออ้ม และท าโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระท าการโดยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทัฯ 

1.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ มติกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ด าเนินการตาม
แนวปฏิบติัท่ีดีของหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น 

1.3 จดัการ ดูแล มิให้สินทรัพยข์องบริษัทฯ เส่ือมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

1.4 รายงานสถานภาพของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ ครบถว้นตามความเป็นจริง และทนัต่อสถานการณ์ 
1.5 แจง้ขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง และเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผูถื้อ

หุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและในเวลาท่ีเหมาะ 
1.6 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยให้ขอ้มูลใด 

ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ
ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

1.7 จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเวบ็ไซต ์
ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้
ผลการด าเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นระบบและยติุธรรม 

1.8 จดัให้มีช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจดัท าเว็บไซต์ของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจดัท าขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.   นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานทุกคน ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัอยา่งย่ิงท่ีจะน าพาบริษทับรรลุพนัธกิจท่ี
ไดว้างไว ้จึงก าหนดนโยบายและแนวทางการท างานไวด้งัน้ี 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บริษทัก าหนดนโยบายการบริหารบุคคลไวอ้ย่างชดัเจน ระบุถึงการปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่า
เทียมกนั เคารพสิทธิต่อพนกังายภายใตก้รอบระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั กฎหมายแรงงาน ประเพณีท่ีดีงามในสังคม 
และหลกัสิทธิมนุษยชน ยงัก าหนดให้พนกังานทุกคนทุกระดบัตอ้งเขา้อบรมหลกัสูตรครูสมาธิของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ ของ
หลวงพ่อวิริยงัสิรินธโร เพื่ออบรมจิตใจให้มีสติอยู่ตลอดเวลา จดัให้มีค่าตอบแทนและสวสัดิการให้อย่างเหมาะสม ในการท า
สัญญาจา้งแรงงานอยา่งเป็นธรรม มีการพฒันาความรู้และศกัยภาพในการท างานให้ดีย่ิงขึ้น มีการก าหนดเส้นทางความกา้วหน้า
ในสายงานอาชีพ (CAREER PATH) มีการวดัและประเมินผลงานไวอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งการให้พนกังานมีส่วนร่วมและการแสดง
ความเห็นผา่นช่องทางและกิจกรรมต่างๆของบริษทั 

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 
บริษทัตระหนกัถึงการปฏิบติัต่อพนกังาน โดยเคารพหลกัการพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่พึงกระท า

หรือด าเนินการใดๆ ในการด าเนินธุรกิจอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดเน่ืองจากความ
เหมือนหรือความต่างในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใด 

3.   นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
 บริษทัฯ มีนโยบายให้ความส าคญัท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจ
บริษทัฯ และมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยก าหนดเป็น
นโยบายและขอ้ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
3.2 ให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัดา้นวิศวกรรมปฐพี และขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ 
3.3 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบ

แจง้ให้ลูกคา้ทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
3.4 ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ เป็นท่ีวางใจไดข้องลูกคา้ 
3.5 มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อย่างปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดย

ไม่ไดรั้บความยินยอมจากลูกค้า และไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
โดยมิชอบ 

3.6 รับประกนัผลงาน ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
3.7 ให้มีระบบ/กระบวนการ ท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการด าเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

3.8 สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกคา้ 
3.9 รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ 
3.10 ปฏิบติังานก่อสร้างตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม (EIA) อยา่งเคร่งครัด ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัต่างๆ ว่ามีผลเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย (EIA) 
4.   นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ รวมถึงเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความสัมพนัธท์างธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

4.1 ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
4.2 ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 
4.3 การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : 

4.3.1 ห้ามรับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่นท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยส่ิงของหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท 
ตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบทนัที โดยการรับส่ิงของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.3.2 การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4.3.1 ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งรักษาสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองคก์ร ให้ผูรั้บรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชา
ของตนทราบ และส่งมอบส่ิงของนั้นให้ฝ่ายธุรการ จัดกิจสัมพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ภายใน 14 วนัท าการ 

4.4 การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจในรูป
ใด ๆ ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอกอ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ และก่อให้เกิดความขดัแยง้ 

4.5 กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการป้องกนั 

4.6 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 
4.7 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข 
4.8 ให้โอกาสคู่คา้ท่ีด าเนินธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบติัตามระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและ

อาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.9 ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสให้คู่คา้เขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทัฯ 
5.   นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ 
ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีฉ้อฉลดงัต่อไปน้ี 

5.1 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏิบัติการ
แข่งขนัการคา้เสรี 

5.2 ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล 
5.3 ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ไม่แยง่ลูกคา้โดยวิธีทุ่มตลาด/ตดัราคา 
5.4 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
5.5 ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิ 
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6.   ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายดา้นความปลอดภยั ถือเป็นนโยบายท่ีบริษทัให้ความส าคญัอยา่งย่ิง โดยบริษทัถือว่านโยบายความส าเร็จของงาน

ตอ้งมาพร้อมกบัความปลอดภยัของพนกังานและผูมี้ส่วนร่วมทุกคน บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้ม เพื่อวางแผนงานโครงการความปลอดภยั มีการพฒันาโครงการและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมิน
ความเส่ียงและการป้องกนั ระบบการสอบสวนและรายงานอุบติัเหตุเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข การกบัดูแลและการตรวจความ
ปลอดภยั รวมถึงการอบรมให้ความรู้ให้ตระหนักถึงความปลอดภยั และตอ้งมีการรายงานผลงานความปลอดภยัทุกเดือน เพื่อ
การวางแผนงานดา้นความปลอดภยั 

7.   ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บนพ้ืนฐานความจริงท่ีว่าหากสังคมมีความเขม้แข็ง จะน าไปสู่ความยัง่ยืน
ของการเติบโตทางธุรกิจ บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางสากล และ
ตามท่ีทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้

โดยในการด าเนินการวางแนวทางนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเร่ิมจากการระบุผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทั รวมถึงการประเมินความคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มต่อบริษทั ผ่านหน่วยงานท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าประเมินแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ 
บริษทัมุ่งมัน่สู่การเป็นบริษทัท าเสาเขม็และก าแพงกนัดินแบบเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มชั้นน าในอาเซียน โดยสามารถ

ส่งมอบงานไดต้รงต่อเวลา มีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้
ด้านสังคม 

• บริษทัให้ความส าคญัต่อการศึกษา ไดส้นบัสนุนการศึกษากบันกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี โท และเอก ใน
สาขาท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมมาโดยตลอด ในปี 2562 ได้ให้ทุนกับสถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลยัมหิดล รวมทั้งไดท้  าบนัทึก MOU กบัสถาบนัการศึกษา  เพื่อส่งนกัเรียนในระดบั ปวช. ปวส. 
เขา้มาท าการฝึกงานกบับริษทัเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบริษทัจะไดเ้ป็นแหล่งหาพนกังานทางดา้นช่างกลเขา้
มาท างานกบับริษทั 

• บริษทัให้ความส าคญัในการพฒันาจิตใจคนให้มีสติและมีความอดกลั้น โดยใชก้ารท าสมาธิ ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิด
บริษทัเป็นสาขาครูสมาธิของสถาบนัจิตตานุภาพ ของหลวงพ่อวิริยงัสิริธโร สาขาท่ี 47 เพื่อให้ชุมชนรอบ
ขา้งบริษทั และพนกังานของบริษทัไดเ้ขา้มาเรียน ซ่ึงปัจจุบนัมีพนกังานท่ีส านกังานใหญ่ไดเ้รียนหลกัสูตร
ครูสมาธิครบทุกคน อีกทั้งบริษทัยงัจดัการให้พนกังานในส านกังานท าสมาธิอยา่งส้ัน 5 นาที วนัละ 3 เวลา 
ทุกวนั เพื่อพฒันาจิตใจอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทัตระหนกัถึงการด าเนินงานโดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดก้ าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั 

การติดตามผล และพฒันาในเร่ืองความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีในทุกกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการสนบัสนุน
แนวทางการรักษาส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีการท างานแต่ละโครงการอีกดว้ย 
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8.   การรับเร่ืองร้องเรียนจากการทุจริต คอร์รัปช่ัน หรือการตกแต่งงบการเงนิ 
การทุจริต หมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผูอ้ื่น ซ่ึงรวมถึง

การยกัยอกทรัพย ์เบียดบงัทรัพยน์ั้นเป็นของตน หรือบุคคลท่ีสาม 
1.) การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การเรียกทรัพย ์หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด

กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าท่ีหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้น 
ใชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่กระท าการ ไม่กระท าการ เร่งรัด หรือประวิงการกระท าใดอนัมิชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ี เพื่อประโยชน์ของ
บริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีจารีตและขนมธรรมเนียมก าหนดให้กระท าได ้

2.) การตกแต่งงบการเงิน หมายความว่า การหลอกลวงผูอ้ื่นดว้ยการแสดงขอ้ความเทจ็ หรือปกปิดขอ้ความจริง ซ่ึงควร
บอกให้ทราบ และการหลอกลวงดงักล่าวนั้นท าให้เขา้ใจผิดในงบการเงิน ซ่ึงเป็นผลให้เสียทรัพย ์

8.1  บุคคลใดๆ ทั้งภายนอกบริษทัและบุคคลภายในบริษทั ท่ีทราบเร่ืองว่ากรรมการ พนกังาน หรือบุคคลใดๆ ใน
บริษทั มีการประพฤติผิด ทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือตกแต่งงบการเงิน สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนได ้

8.2  ช่องทางการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียนได ้
 - ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทางอีเมล ์  chularat9797@gmail.com 
โทรศพัท ์ 085-4851679 
ทางโทรสาร 0-2518-3082 
ทางไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน)  

    144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
 

• ติดต่อประธานกรรมการบริหาร 
ทางอีเมล ์  narong@seafco.co.th 
โทรศพัท ์ 081-9851669  

  ทางโทรสาร 0-2518-3082 
  ทางไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน)  

 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
8.3  การด าเนินการหลงัจากไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 

ทางคณะกรรมการจดัตั้งคณะท างานเขา้ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการอิสระและผูต้รวจสอบ
ภายในจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงถา้ผลสรุปว่ามีความผิดจริง ก็จะด าเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ด าเนินการ
ทางกฎหมายกบัผูท่ี้ฝ่าฝืนกระท าความผิด แลว้แต่กรณี 

8.4  การให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครองท่ี
เหมาะสมจากบริษทัฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง ลกัษณะงาน ป้องกนัการข่มขู่ การเลิกจา้ง และจะปิดช่ือผูแ้จง้เร่ืองไว้
เป็นความลบั 

9.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริต และ
การคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษทัอย่าง
เคร่งครัด  

mailto:chularat9797@gmail.com
mailto:narong@seafco.co.th
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 แนวปฏิบติัท่ีท าในปี 2562 
• การรับหรือให้ของขวญั  
การรับหรือให้ของขวญัในนามบริษทั แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจของบริษทั ตามธรรมเนียมประเพณีหรือมารยาททาง

สังคมท่ีพึงปฏิบติั เพ่ือเป็นการแสดงความยินดี หรือเพ่ือเป็นของท่ีระลึกในโอกาสต่างๆนั้น ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
และนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มัน่ใจว่า การรับหรือให้ของขวญันั้นไม่ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไม่ท าให้ไดม้าซ่ึงการผอ่นปรน ละเลย หรือผลประโยชน์ตอบแทนในขอ้ตกลงทางธุรกิจ หรือการด าเนินธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม ไม่
น าไปสู่การทุจริต และคอร์รัปชัน่ 

ในปี 2560 เป็นตน้ไป บริษทัไดป้ระกาศงดการรับและการให้ของขวญัปีใหม่แก่ลูกคา้/คู่คา้/หน่วยงานของรัฐ/สถาบนั
การเงิน/ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ต่อการยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส 

• การบริจาคเพื่อการกุศล 
การให้เงินบริจาคหรือสนบัสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ไม่ขดัต่อศีลธรรม 

จรรยาบรรณ ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัตามขั้นตอนเป็นไตปามระเบียบบริษทั 

• ค่ารับรอง 
ในการรับรองอนัเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัแก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ค่ารับรองท่ีเกิดขึ้นตอ้งเป็นไป

ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีหรือเป็นการแสดงออก
ของมารยาททางสังคม ไม่ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ท าให้ไดม้าซ่ึงการผอ่นปรน การละเลย หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในขอ้ตกลงทางธุรกิจ หรือการด าเนินธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม และน าไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

การอนุมัติค่ารับรอง ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจดัท ารายงานประกอบการพิจารณาอนุมั ติ
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
 การฝึกอบรมและการส่ือสาร  
 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารให้พนักงานทุกระดบัตั้งแต่กรรมการผูบ้ริหารลงไป โดยทางกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ซ่ึงมีการประชุมผูบ้ริหารประจ าสัปดาห์ ไดมี้การแจง้และช้ีแจงเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ า รวมทั้งในการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ก็ไดมี้การอบรมเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  
 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต สรุปไดด้งัน้ี 
 1. จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมระบบงาน
ส าคญัๆ ในการท าธุรกิจการค้าของบริษทั เช่น ขบวนการประมูลงาน ขบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง, การท าสัญญาต่าง ๆ มีระบบ
งบประมาณเพ่ือควบคุม รวมทั้งมีระบบบญัชีเก่ียวกบัการรับจา่ยเขา้มาควบคุม ในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้การน าระบบคอมพิวเตอร์ 
ERP ระบบใหม่มาใช้ โดยใช้ระบบของ Mango ซ่ึงเป็นระบบการควบคุมงบประมาณ การท างานด้านการก่อสร้างเขา้มาใช้
เพ่ือให้มัน่ใจระบบการท างานลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่โดยระบบบญัชีให้ดีย่ิงขึ้น 
 2. จดัให้มีช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนการกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมของ
บริษทัฯ หรือแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบ
การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้เบาะแสเป็นความลบั มี
มาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินยัของบริษทัฯ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกรณีท่ีสามารถติดต่อ
ผูใ้ห้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัฯ จะแจง้ผลการด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทราบดว้ย 
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 3. หัวหนา้งานในสายงานการปฏิบติัต่างๆ ให้ติดตามปรับปรุงแกไ้ขข้อผิดพลาด(ถา้มี) และรายงานให้ผูมี้อ  านาจทราบ
ตามล าดบัขั้น 
 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางในการป้องกนัเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
 1. จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแล
กิจการและให้ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอกรรมการบริษทัต่อไป 
 2. ก าหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้การน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล รวมทั้งติดตาม ทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรการการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ โดยน าผลท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามล าดบัอยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 
 3. หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่า ขอ้มูลจากการตรวจสอบหรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐานท่ีมีเหตุอนัควรให้เช่ือว่า
มีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการฝ่า
ฝืนการกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 
 

จริยธรรมพนักงาน  
1. การปฏบิัติต่อตนเอง 

1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต รายงานตามความเป็นจริง 
1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต และไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 
2.1 ส่งมอบผลงานให้ตรงเวลาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
2.2 ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 
2.3 ยอมรับในขอ้ผิดพลาดและท าการแกไ้ขผลงานให้กบัลูกคา้ 
2.4 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ก่อนไดรั้บอนุญาต 
2.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัขึ้น 

3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 
3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน าการตดัสินใจของเพ่ือร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 
3.2 มีน ้าใจกบัเพ่ือนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
3.3 ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและเหมาะสม 

4. การปฏิบัติต่อองค์กร 
4.1 ท างานดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
4.2 การใชท้รัพยสิ์น และสวสัดิการต่างๆ ขององคก์รอยา่งรู้คุณค่า 
4.3 ตั้งใจเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองให้กา้วหนา้ 
4.4 ติดตามข่าวสารเพื่อใชเ้ป็นเหตุผลในการพูดคุย 
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4.5 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
4.6 การใชสิ้ทธิทางการเมือง บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่

ฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมี้อ านาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น าเงินทุนหรือ
ทรัพยากรของบริษทัฯ ไปใชส้นับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมือง
ใดๆ 

 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวนจริยธรรมขององค์กร 
 บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ท า
ความเขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการท างานน้ีอย่างเคร่งครัด มิใช่การ
ปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดขึ้น 
 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนกังานภายใตส้ายบงัคบั
บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานอยา่งจริงจงั 
 หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2562 
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การจดัประชุมเพื่อทบทวนและท าความเขา้ใจกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทั
จดทะเบียน ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน คร้ังท่ี 1/2563  และ
คร้ังท่ี 2/2563  
 บริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะให้การกระท าใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานผูใ้ดกระท าผิดจริยธรรมท่ีก าหนดไว ้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการท าท่ีเช่ือไดว่้าผิดกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐด าเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดมีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน” เป็นประจ าทุกปี 
 
การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึง
พนกังานของบริษทัฯ สามารถส่งขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยงัท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 ประธานอนุกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยืนฯ  

ทางอีเมล ์  NUTTHAPAN@SEAFCO.CO.TH 
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เบอร์โทรสาร   0-2518-3082 
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   144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  
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แหล่งท่ีมาและข้อมูลอ้างองิ 
1. หลกัการก ากบัดูแลกิจการ 5 หมวด(ฉบบัปรับปรุงปี 2549) : ศูนยพ์ฒันาก ากบัดูแลกิจการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัที่ 4 พ.ศ. 2551 
3. ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4. รายงานการก ากบัดูแลกิจการ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
6. เขม็ทิศธุรกิจเพื่อสังคม : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
7. หลกัเกณฑก์ารประเมินสถานภาพบรรษทัภิบาล : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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 

 


