
   

 

 จรรยาบรรณในการดาํเนินธ ุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ของ บร ิษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกัด และบริษัทย่อย 
1. นโยบาย 

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ใช้สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกบริษัท และ ทกุระดบัไม่วา่บคุคลดงักล่าวจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 
2. การปฏิบัตติามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ คือ การทําธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่าง ๆ และเคารพในสิทธิของผู้ ค้าหรือคู่ค้า และลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
3. จรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 
3.1 การปฏิบัตตินตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาํสังต่าง ๆ  ของบริษัทฯ  

จรรยาบรรณนีเป็นส่วนทีเพิมขึนจากระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสงัอืน ๆ  ของกลุ่มบริษัทฯ หากข้อความในระเบียบข้อบงัคบั ประกาศ หรือคําสงัใด ๆ  ขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแทน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของกลุ่มบริษทัฯ ต้องปฏิบตัิตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสังต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และของผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขนึไป กล่าวคือ 
3.1.1 ต้องสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคับ คําสงั ข้อตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ซงึประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 
3.1.2 ต้องปฏิบตัิงานในหน้าทีด้วยความซือสตัย์สุจริตและเทียงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชือเสียง และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ โดยเร็ว 
3.1.3 ต้องสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผู้ ร่วมงาน 
3.1.4 ต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความตังใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของ กลุ่มบริษัทฯ เพอืเป็นแบบอย่างอนัดีให้แก่พนกังานโดยทวัไป เพือให้กลุ่มบริษัทฯ มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองธรรม 
3.1.5 ต้องรักษาไว้ซึงผลประโยชน์และความลับของกลุ่มบริษัทฯ ของลูกค้า หรือทีเกียวกับกิจการใด ๆ ที กลุ่มบริษัทฯ ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเกียวกับธุรกิจการเงินและตวับุคคลของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องกระทําตามแนวทางทีถูกต้องเหมาะสมทีได้รับอนุญาตเท่านนั และต้อง



   

 

กระทําด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนนั ตลอดระยะเวลาทีเป็นพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ และภายหลงัจากพ้นสภาพของพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ พนกังานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลอันเป็นความลบัดงักล่าวข้างต้นไว้เป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อืนหรือใช้ข้อมูลดงักล่าวในเรืองอืนใดนอกเหนือจากการปฏิบตัิหน้าทีให้กับกลุ่มบริษัทฯ พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามทีเกิดขึนจริงทกุประการ 
3.1.6 ต้องช่วยกนัระมดัระวังและป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือจากภยัพิบตัิใด ๆ เท่าทีสามารถจะทําได้อย่างเต็มที รวมทังไม่นําสิงของใด ๆ ไม่ว่าอปุกรณ์หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพือประโยชน์ของผู้อืนทีไม่ได้เกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  
3.1.7 บริหารงานโดยยดึมนัในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทงัส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดบัของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขนึในกลุ่มบริษัทฯ  
3.1.8 ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิด มีความยตุิธรรม ไม่มีอคติ 
3.1.9 ต้องพร้อมทีจะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน 
3.1.10 ต้องปฏิบตัิตาม ตลอดจนต้องสนบัสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนกังานในบงัคบับญัชาให้ปฏิบติัตามระเบียบ วินยั และข้อกําหนดของกลุ่มบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพือให้การใช้เครืองคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ หรือกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง และป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายต่อชือเสียงและภาพลกัษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ  

3.2 ข้อไม่พ ึงปฏิบัต ิ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน พึงงดเว้นไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางทีจะนําไปสู่ความเสือมเสียของกลุ่มบริษัทฯ และของตนเอง กล่าวคือ 
3.2.1 ใช้เวลาทํางานของกลุ่มบริษัทฯ ไปทําอย่างอืน หรือใช้ประโยชน์ส่วนตวั 
3.2.2 ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้อืน หรือเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีอํานาจครอบงําการจดัการ ซึงอาจเป็นผลเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม 
3.2.3 ประพฤติตนไปในทางทีอาจทําให้เสือมเสียต่อตําแหน่งหน้าทีและเกียรติคณุของกลุ่มบริษัทฯ 



   

 

3.2.4 แจ้งหรือใช้ข้อความทีเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงทีควรแจ้งต่อกลุ่มบริษัทฯ 
3.2.5 ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตัิหน้าทีของตนเองเพือให้งานลลุ่วงไปโดยถกูต้องและสจุริต 
3.2.6 ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อืน ซึงอาจจะเป็น ผลเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
3.2.7 ขัดขวาง หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอํานาจหน้าทีใน กลุ่มบริษัทฯ หรือออกคําสงัใด ๆ ให้พนกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
3.2.8 ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาอนัส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
3.2.9 เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อตัราการขึนเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
3.2.10 เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอืนใด ทีทําธุรกิจกบักลุ่มบริษัทฯ หรือการเลียงรับรอง ซงึพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามประเพณีนิยม หรือการเลียงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอนันํามาซงึชอืเสียงทางการค้า เพือเป็นการแลกเปลียนตามธรรมเนียมนิยม 
3.2.11 ให้สินบน และ/หรือ การกระทําใด ๆ ทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการคอร์รัปชนั ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลทีสาม และ/หรือ ใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตวัแทนของรัฐ ลูกค้าหรือ คู่ค้า ซงึนบัว่าเป็นการขดัแย้งต่อนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ 
3.2.12 กระทําการเพิมเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบนัทึกหรือข้อมูลใดๆ เพือเปลียนแปลง หรือบิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพือจดุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม 
3.2.13 ชําระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึงของการชําระเงิน หรือ การจดัการทางธุรกิจนนั ๆ มีจดุประสงค์อืนนอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ทีได้ระบุในเอกสารเพือการชําระเงนิหรือการจดัการทางธุรกจิ 
3.2.14 เป็นบคุคลทีมีหนีสินล้นพ้นตวั หรือมีเหตุผลอย่างหนงึอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้ว่ามีหนีสินล้นพ้นตวั 



   

 

3.2.15 ไม่รักษาข้อมูลทางทรพัย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ หรือทีบริษัทได้มาจากการปฏิบติัหน้าทีของพนกังาน 
3.2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อืน 
3.2.17 กระทําการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อืนโดยมิชอบ 
3.2.18 ให้หน่วยงานทีไม่ใช่สายจัดซือขอการสนับสนุนจากผู้ ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นทีจะต้องขอ การสนับสนุนดงักล่าวเพือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซือเพือเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็นผู้ รับผิดชอบ) 
3.2.19 กระทําการอนัเป็นการละเลย หรือเอืออํานวยแก่บุคคลใด ๆ ทีจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทฯ หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึนหรือมีอยู่ซงึ การกระทําผิดของผู้ ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลิขสิทธิ หรือกฎหมาย อนื ๆ ทีเกียวข้อง 
3.2.20 ใช้ข้อมูลภายใน เพือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอืนในการซือหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บคุคลอืน เพือประโยชน์ในการซือหรือขายหุ้นของบริษัทฯ  

4. ข ันตอนการลงโทษทางวินัย 
4.1 การฝ่าฝืนทีไม่ร้ายแรง: บุคคลดังกล่าวจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึงจะระบุลักษณะของการ ฝ่าฝืนรวมทงัมลูเหตทีุอาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนนั โดยให้โอกาสบคุคลดงักล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดงักล่าวต่อผู้บงัคบับญัชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นําเสนอเรืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร เพือพจิารณา และให้ถือคําตัดสินของคณะกรรมการวินยัเป็นทีสินสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครังทีสอง หรือบุคคลดังกล่าวไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครังแรกตามทีได้รับหนังสือเตือนนัน บุคคลดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซงึอาจรวมถงึการเลิกจ้างได้ 
4.2 การฝ่าฝืนร้ายแรงซึงรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมูลความลบั หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ต่อบุคคลทีสาม และการกระทําใด ๆ ทีเสือมเสียต่อเกียรติคณุของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมลู การหารือ หรือเอกสารสําคญัใด ๆ  ต่อผู้บงัคบับญัชา บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จําเป็นต้องออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
 
 


