จรรยาบรรณในการดําเนิน ธุร กิจ ของบริษัท (Code of Conduct)
ของ
บริษัท เสริม สร้ าง พาวเวอร์ คอร์ ป อเรชัน จํากัด และบริษัท ย่ อ ย

1.

นโยบาย

2.

การปฏิบ ัต ติ ามกฎหมาย

3.

3.1

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ใช้ สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัท และ
ทุกระดับไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะได้ ลงนามรับทราบหรือไม่
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ คือ การทําธุรกิจโดยชอบด้ วยกฎหมายและต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่าง ๆ และ
เคารพในสิทธิของผู้ค้าหรื อคู่ค้า และลูกค้ าของกลุ่มบริษัทฯ
จรรยาบรรณของบริ ษัท ประกอบด้ วย

การปฏิบ ัต ติ นตามระเบีย บ ข้ อ บังคับ ประกาศ และคําสังต่ าง ๆ ของบริ ษัท ฯ

จรรยาบรรณนีเป็ นส่วนทีเพิมขึนจากระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสังอืน ๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ หากข้ อความในระเบียบ
ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคําสังใด ๆ ขัดแย้ งกับข้ อความในจรรยาบรรณ ให้ ใช้ ข้อความในจรรยาบรรณนีแทน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษทั ฯ ต้ องปฏิบตั ิตนตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคําสัง
ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และของผู้บงั คับบัญชาในระดับเหนือขึนไป กล่าวคือ
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

ต้ องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง ข้ อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียน
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึงประกาศให้ พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด

ต้ องปฏิบตั ิงานในหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สุจริ ตและเทียงธรรม ตลอดจนต้ องรายงานเหตุการณ์ทีอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชือเสียง และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ โดยเร็ ว
ต้ องสุภาพ ให้ เกียรติ และให้ ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน

ต้ อ งปฏิบ ัติ ห น้ า ที ด้ ว ยความตั งใจ วิริ ย ะอุ ต สาหะ รั ก ษาระเบี ย บแบบแผนและธรรมาภิ บ าลของ
กลุ่มบริ ษัทฯ เพือเป็ นแบบอย่างอันดีให้ แก่พนักงานโดยทัวไป เพือให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความก้ าวหน้ า และ
เป็นไปอย่างถูกต้ องตามครรลองธรรม

ต้ องรั ก ษาไว้ ซึงผลประโยชน์แ ละความลับของกลุ่มบริ ษัทฯ ของลูก ค้ า หรื อทีเกี ยวกับกิจการใด ๆ ที
กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่พึงเปิ ดเผยโดยเคร่ งครัด การเผยแพร่ข่ าวสารต่าง ๆ อันเกียวกับธุรกิจการเงินและตัว
บุคคลของกลุ่มบริ ษัทฯ จะต้ องกระทําตามแนวทางทีถูกต้ องเหมาะสมทีได้ รับอนุญาตเท่านัน และต้ อง

3.1.6

3.1.7
3.1.8
3.1.9

3.2

กระทําด้ วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน ตลอดระยะเวลาทีเป็ นพนักงานของกลุ่มบริ ษัทฯ
และภายหลังจากพ้ นสภาพของพนักงานของกลุ่มบริ ษัทฯ พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้ อมูลอันเป็ น
ความลับดังกล่าวข้ างต้ นไว้ เป็ นความลับ หากมีการเปิ ดเผยหรื อส่งให้ แก่ผ้ อู ืนหรื อใช้ ข้อมูลดังกล่าวใน
เรื องอืนใดนอกเหนื อจากการปฏิบตั ิหน้ าทีให้ กับกลุ่มบริษัทฯ พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้
ความเสียหายให้ แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามทีเกิดขึนจริงทุกประการ
ต้ องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยมิให้ เสียหายหรื อสูญหายไม่ว่าจาก
บุคคลหรื อจากภัยพิบตั ิใด ๆ เท่าทีสามารถจะทําได้ อย่างเต็มที รวมทังไม่นําสิงของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์
หรื อทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษัทฯ ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวหรื อเพือประโยชน์ของผู้อืนทีไม่ได้ เกียวข้ องกับ
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
บริ หารงานโดยยึดมันในคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทังส่งเสริ มให้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของกลุ่มบริ ษัทฯ ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ ปั ญหาความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ทีอาจ
เกิดขึนในกลุ่มบริ ษัทฯ
ต้ องปกครองดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างใกล้ ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ
ต้ องพร้ อมทีจะทํางานเป็ นทีม และสามารถรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน

3.1.10 ต้ องปฏิบตั ิตาม ตลอดจนต้ องสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ วินยั และข้ อกําหนดของกลุ่มบริษัทฯ ในการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่ างเคร่ งครัด เพื อให้ การใช้ เครื องคอมพิวเตอร์ ข องกลุ่ม
บริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ หรือกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง และป้องกัน
มิให้ เกิดความเสียหายต่อชือเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริ ษัทฯ
ข้ อ ไม่ พ ึงปฏิบ ัต ิ

กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนัก งานของกลุ่มบริ ษัท ฯ ทุก คน พึงงดเว้ นไม่ ปฏิ บ ัติหรื อประพฤติ ตนไปในทางที จะ
นําไปสู่ความเสือมเสียของกลุ่มบริษัทฯ และของตนเอง กล่าวคือ
3.2.1

ใช้ เวลาทํางานของกลุ่มบริษัทฯ ไปทําอย่างอืน หรื อใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

3.2.3

ประพฤติตนไปในทางทีอาจทําให้ เสือมเสียต่อตําแหน่งหน้ าทีและเกียรติคณ
ุ ของกลุ่มบริษัทฯ

3.2.2

ประกอบกิจการอันมีสภาพเดีย วกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริ ษัท ฯ ไม่ว่าจะทํ าเพื อ
ประโยชน์ ส่วนตัวหรื อผู้อืน หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจครอบงําการจัดการ ซึงอาจเป็ นผลเสียหายต่อ
กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้ อม

3.2.4

แจ้ งหรือใช้ ข้อความทีเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อความจริงทีควรแจ้ งต่อกลุ่มบริษัทฯ

3.2.6

ปกปิ ด หรื อ บิด เบื อ นความจริ งเพื อให้ ไ ด้ ม าซึงผลประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื น ซึงอาจจะเป็ น
ผลเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อม

3.2.5

3.2.7
3.2.8
3.2.9

ทํ างานด้ วยความประมาทเลินเล่อ กระทํ าการใด ๆ อัน ไม่ เหมาะสมแก่ก ารปฏิบตั ิหน้ าที ของตนเอง
เพือให้ งานลุล่วงไปโดยถูกต้ องและสุจริต

ขัด ขวาง หรื อกระทํ าการใด ๆ อันเป็ นการขัดขวางการปฏิบัติ งานโดยชอบของผู้มี อํา นาจหน้ าที ใน
กลุ่มบริ ษัทฯ หรื อออกคําสังใด ๆ ให้ พนักงานปฏิบตั ิในทางมิชอบหรื อผิดจริยธรรม
ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาอันส่งผลเสียหายให้ แก่ตนเองหรื อผู้อืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อไม่
ก็ตาม
เปิ ดเผยค่าจ้ างหรื อเงินเดือน อัตราการขึนเงินเดือนของตนเองหรื อของผู้อืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อไม่ก็
ตาม

3.2.10 เรี ยกรับ หรื อยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดจากลูกค้ า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรื อบุคคลอืนใด ที
ทําธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ หรื อการเลียงรับรอง ซึงพิสูจน์ได้ ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้ นของขวัญ
ตามประเพณีนิยม หรื อการเลียงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันนํามา
ซึงชือเสียงทางการค้ า เพือเป็ นการแลกเปลียนตามธรรมเนียมนิยม
3.2.11 ให้ สินบน และ/หรื อ การกระทําใด ๆ ทีก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ และ/หรื อการคอร์ รัปชัน
ไม่ว่าโดยตรงหรื อผ่านบุคคลทีสาม และ/หรื อ ใช้ อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้ องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้ าหรื อ
คู่ค้า ซึงนับว่าเป็ นการขัดแย้ งต่อนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ

3.2.12 กระทําการเพิมเติม ตัดทอนหรือแก้ ไขด้ วยประการใดๆ ในบันทึกหรื อข้ อมูลใดๆ เพือเปลียนแปลง หรื อ
บิด เบือ นผลการดํา เนิน งาน และการบัน ทึ ก บัญ ชี ใ ห้ ผิด ไปจากความเป็ น จริ งโดยเจตนา ไม่ ว่ าเพือ
จุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
3.2.13 ชํ าระเงิน หรื อจัดการทางธุ รกิจโดยมีเจตนา หรื อทํ าให้ เข้ าใจได้ ว่าส่ วนหนึงของการชํ าระเงิน หรื อ
การจัดการทางธุรกิจนัน ๆ มีจดุ ประสงค์อืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีได้ ระบุในเอกสารเพือการชําระ
เงินหรือการจัดการทางธุรกิจ
3.2.14 เป็ นบุคคลทีมีหนีสินล้ นพ้ นตัว หรื อมีเหตุผลอย่างหนึงอย่างใดตามกฎหมายให้ สนั นิษฐานได้ ว่ามีหนีสิน
ล้ นพ้ นตัว

3.2.15 ไม่รักษาข้ อมูลทางทรัพย์สินทางปั ญญาของกลุ่มบริ ษัทฯ หรื อทีบริ ษัทได้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที ของ
พนักงาน
3.2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อืน

3.2.17 กระทําการใด ๆ อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อืนโดยมิชอบ

3.2.18 ให้ หน่วยงานที ไม่ใ ช่ สายจัด ซือขอการสนับสนุนจากผู้ค้ าหรื อคู่ค้ า (หากมีค วามจําเป็ น ที จะต้ อ งขอ
การสนับสนุนดังกล่าวเพือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ หน่วยงานต่าง ๆ หารื อกับสายจัดซือเพือเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ยกเว้ น การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้ การตลาดของสายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ)

3.2.19 กระทําการอันเป็ นการละเลย หรื อเอืออํานวยแก่บุคคลใด ๆ ทีจะเข้ ามาแสวงหาประโยชน์ หรื อเข้ าถึง
หรื อรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยมิ
ชอบ หรื อโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากกลุ่มบริ ษัท ฯ หรื อ จงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ เกิด ขึนหรื อมี อยู่ซงึ
การกระทํ า ผิ ด ของผู้ใ ห้ บ ริ ก าร ตามกฎหมายคอมพิ ว เตอร์ หรื อ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ หรื อ กฎหมาย
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3.2.20 ใช้ ข้อมูลภายใน เพือประโยชน์ข องตนหรื อบุคคลอืนในการซือหรื อขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูล
ภายในแก่บคุ คลอืน เพือประโยชน์ในการซือหรื อขายหุ้นของบริษัทฯ
ขันตอนการลงโทษทางวิน ัย

การฝ่ าฝื นทีไม่ร้ายแรง: บุคคลดังกล่าวจะได้ รับหนังสือเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงจะระบุลักษณะของการ
ฝ่ าฝื นรวมทังมูลเหตุทีอาศัยเป็ นหลักของการฝ่ าฝื นนัน โดยให้ โอกาสบุคคลดังกล่าวโต้ แย้ งข้ อกล่าวหาดังกล่าวต่อ
ผู้บงั คับบัญชา หากไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ ให้ นําเสนอเรื องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ หาร เพือพิจารณา และ
ให้ ถือคําตัดสินของคณะกรรมการวินยั เป็ นทีสินสุด หากมีการฝ่ าฝื นเป็ นครังทีสอง หรื อบุคคลดังกล่าวไม่แก้ ไข
ความผิ ดจากการฝ่ าฝื น ในครั งแรกตามที ได้ รับหนังสือ เตื อนนัน บุค คลดังกล่ า วจะถูก ลงโทษทางวินัย อย่าง
เคร่งครัด ซึงอาจรวมถึงการเลิกจ้ างได้

การฝ่ าฝื นร้ ายแรงซึงรวมถึงการฝ่ าฝื นดังต่อไปนี เช่น การให้ หรื อการรับสินบน การฉ้ อโกง การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความลับ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท ต่อบุคคลทีสาม และการกระทําใด ๆ ทีเสือมเสียต่อเกียรติคณ
ุ ของ
บริ ษัท หรื อปกปิ ดหรื อไม่รายงานข้ อมูล การหารื อ หรื อเอกสารสําคัญใด ๆ ต่อผู้บงั คับบัญชา บริ ษัทอาจพิจารณา
เลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จําเป็ นต้ องออกหนังสือเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน

