
 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณ 
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       ค าน า   

 “คุณภาพเหนือมาตรฐาน   เลศิในด้านบริการ   ทมีงานเป็นหน่ึง”   เป็นนโยบายคุณภาพของบริษทัท่ี
มีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาคุณภาพสินคา้  บริการ  และบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรก็ตาม  บริษทัไม่ได้
มุ่งเน้นความสามารถของบุคลากรเฉพาะในการปฎิบติังานเท่านั้น   หากยงัมีเป้าหมายส่งเสริมให้พนกังาน
เป็นผูมี้จริยธรรมดว้ย  เพราะบริษทัตระหนกัดีว่า  การด ารงอยูแ่ละความเจริญกา้วหน้าขององคก์รไม่ไดเ้กิด
จากความสามารถในการท างานเพียงอย่างเดียว  แต่ยงัต้องอาศัยความเป็นผู ้มีธรรมะแห่งอาชีพของ
ผูป้ฏิบติังาน  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง 
 
 คณะกรรมการบริษทั  จึงไดจ้ดัท า  “จรรยาบรรณ  บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน)”  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

1) จริยธรรมธุรกิจ   
2) จรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนกังาน   
3) จรรยาบรรณกรรมการ   

 
 เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบติัตนของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน 

 

คณะกรรมการบริษทั 
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หนา้ 1 

จริยธรรมในการประกอบธุรกจิของ บริษทั ทักษณิคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 

 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) ซ่ึงพนกังานพึง
ประพฤติปฎิบติัในฐานะตวัแทนบริษทั  มีดงัน้ี 
 

1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกีย่วข้องทางธุรกจิ 
 ตอ้งมีการปฎิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั  ไม่วา่จะเป็นผูซ้ื้อ  ผูข้าย  ผูร่้วม-
ทุน  คู่แข่ง  ฯลฯ  โดย 
 1.1  ใหค้วามเป็นธรรมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั  ไม่วา่จะเป็นลูกคา้  ผูข้าย  เจา้หน้ี  คู่คา้  
 หา้มกลัน่แกลง้  กีดกนัผูค้า้รายใดรายหน่ึง  
 1.2  ไม่เอาเปรียบผูข้ายสินคา้  หรือผูใ้หบ้ริการ  

1.3  ไม่หาประโยชน์โดยการใหข้อ้มูลเทจ็  หรือบิดเบือนขอ้มูล 
1.4  ไม่ชกัชวนใหลู้กคา้ผดิขอ้ตกลงทางการคา้  แมเ้ป็นขอ้ตกลงระหวา่งลูกคา้และคู่แข่ง 

 

2. การหาผลประโยชน์ทางธุรกจิ 
 2.1  บริษทัจะไม่ใชว้ธีิการให้เงิน  หรือส่ิงของแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด  เพื่อชกัน าใหก้ระท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 2.2  บริษทัไม่ประสงคใ์หพ้นกังานรับเงิน  หรือส่ิงของท่ีมีค่าเกินปกติวสิัย  จากผูเ้ก่ียวขอ้งทาง 
 ธุรกิจกบับริษทั  หากการรับนั้นอาจท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดว้า่  ผูรั้บมีใจเอนเอียง  หรือมีความสัมพนัธ์
 ทางธุรกิจพิเศษกบัผูใ้ห ้ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูข้ายสินคา้  หรือลูกคา้รายอ่ืน 
 2.3  การให ้ หรือการรับดงักล่าวอาจจะกระท าได ้ หากท าดว้ยความโปร่งใสในท่ีเปิดเผย  และได้
 รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 

3. การไม่เกีย่วข้องกบัการเมือง 
 บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน)  วางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครัด  ไม่กระท าการอนัเป็นการ 
ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด  หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมีอ านาจทางการเมือง     
 

4. การปฎบิัติอย่างเสมอภาคต่อผู้เกีย่วข้อง 
 บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน)  ปฎิบติัอยา่งเสมอภาคต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน  โดยไม่จ  ากดั 
เร่ืองเช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  เพศ  อาย ุ สถาบนัการศึกษา   
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จรรยาบรรณส าหรับผู้บริหาร  และพนักงาน 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์  และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษทั  คณะกรรมการ 

จึงก าหนดขอ้พึงปฎิบติัเพื่อใหผู้บ้ริหาร  พนกังาน  น าไปใชใ้นการปฎิบติังาน  โดยถือเอาคุณธรรม  

จริยธรรมเป็นท่ีตั้ง  ดงัต่อไปน้ี 

 

1. การรักษาทรัพย์สินของบริษทั 
 ทรัพยสิ์นของบริษทั  หมายถึงสังหาริมทรัพย ์ และอสังหาริมทรัพยท์ั้งปวงของบริษทั  รวมถึง
เทคโนโลยคีวามรู้ทางวชิาการ  ขอ้มูล  เอกสารสิทธ์ิ  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  ตลอดจนส่ิงประดิษฐ ์ และความลบั
ของบริษทั 

 ผูบ้ริหาร / พนกังาน  มีหนา้ท่ี  และความรับผดิชอบท่ีจะใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เป็นประโยชน์

อยา่งเตม็ท่ี  และดูแลไม่ใหเ้ส่ือมเสียสูญหาย  อีกทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทั  โดยไม่เกิดประโยชน์แก่

บริษทั  และไม่น าทรัพยสิ์นบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง  หรือบุคคลอ่ืนก่อนไดรั้บอนุญาตจาก

ผูบ้งัคบับญัชา   

2. การรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
 ผูบ้ริหาร / พนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ  อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั  หรือท าให้
บริษทัเสียผลประโยชน์  หรือไดป้ระโยชน์นอ้ยกวา่ท่ีควร  หรือแบ่งผลประโยชน์จากบริษทั 

 2.1  การแข่งขนักบับริษทั   

 ผูบ้ริหาร / พนกังานไม่พึงประกอบการ  ด าเนินการ หรือลงทุนใดๆ  อนัเป็นการแข่งขนั  หรืออาจ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

 2.2  การเป็นหุ้นส่วนในบริษทัคู่แข่งทางการคา้  หรือบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทกัษิณ
คอนกรีต จ ากดั (มหาชน)   
 ผูบ้ริหาร / พนกังานท่ีเขา้ซ้ือหุน้  หรือเป็นหุน้ส่วนในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้  หรือหุ้นส่วน
บริษทัท่ีท าธุรกิจกบับริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน)  บริษทัมีขอ้พึงพิจารณารายการดงักล่าว  ดงัน้ี 

             -  ไดก้ระท าการใดๆ  หรือละเวน้การกระท าใดๆ  ท่ีท าใหบ้ริษทัสูญเสียผลประโยชน์ท่ีควรได้  ถือวา่
เป็นความผดิ 
             -  จ  านวนมูลค่าเงินลงทุนมากจนเป็นสาระส าคญั  ซ่ึงจะท าใหมี้ผลกระทบต่อการปฎิบติังานของ
บริษทั   ถือวา่มีความผดิ 
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               -  ผูบ้ริหาร / พนกังาน  ตอ้งรายงานการเขา้ซ้ือหุ้น  หรือเป็นหุ้นส่วนในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้  
หรือเป็นบริษทัท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยขน์  ต่อผูบ้งัคบับญัชา  แมว้า่การเป็นหุน้ส่วนนั้นจะไดม้าโดย
ทางมรดก  หรือไดม้าก่อนท่ีจะเป็นพนกังานของบริษทัก็ตาม 
 2.3  การใชข้อ้มูลของบริษทัหาประโยชน์    
              -  ผูบ้ริหาร / พนกังานยอ่มไม่หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง  และผูอ่ื้น  โดยอาศยัขอ้มูลของบริษทั  หรือ
โดยท่ีผูอ่ื้นอาจเขา้ใจวา่อาศยัขอ้มูลของบริษทั    
              -  ละเวน้การซ้ือขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลาท่ีจะประกาศขอ้มูลส าคญั  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อราคา
หุน้ 
              -  ผูบ้ริหาร /พนกังานพึงระมดัระวงัในการใหข้อ้มูลต่างๆ  ของบริษทั  ไม่วา่กบัผูร่้วมงานกนัหรือ
บุคคลภายนอก 
              -  ผูบ้ริหาร /พนกังานยอ่มไม่เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ส่ิงของ  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ 
พอ่คา้  ผูรั้บเหมา  ผูข้ายสินคา้และบริการใหก้บับริษทั  หรือจากบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกบับริษทั  นอกจากน้ี
ไม่พึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเงิน  เช่น  ใหย้มื  หรือกูย้มืเงิน  เร่ียไร  หรือก่อภาระผกูพนัทางการเงินกบั
บุคคลเหล่าน้ี 
 ในโอกาสตามประเพณีนิยมซ่ึงมีธรรมเนียมการให้ของขวญั  หากผูบ้ริหาร  พนกังานไดรั้บของขวญั
จากผูท้  าธุรกิจกบับริษทั  ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น  และใหน้ าของขวญันั้นมามอบใหแ้ก่บริษทั  
เพื่อด าเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

              -  ผูบ้ริหาร / พนกังานตอ้งอุทิศตน  และเวลาใหก้บักิจการของบริษทัอยา่งเตม็ท่ี  หากมีการท างาน
อ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษทัแลว้   งานนั้นตอ้งไม่กระทบต่องานในหนา้ท่ีของตน  และเวลาท างานของ
บริษทั 

 

3. การรักษาช่ือเสียงของบริษทั 
 ผูบ้ริหาร / พนกังานยอ่มมิสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฎิบติัในเร่ืองท่ีเป็นการส่วนตวั  แต่พึง
หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ  อนัอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงของบริษทั  หรืออาจเป็นปัญหาแก่บริษทัได ้    

 

4. การปฎบิัติตน  และการปฎบิัติต่อพนักงานอ่ืน 
 ผูบ้ริหาร / พนกังานท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาพึงปฎิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่พึงกระท าการใดๆ  อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือ
ผูบ้งัคบับญัชา 
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 ผูบ้ริหาร / พนกังาน  พึงมีวนิยัในการประพฤติปฎิบติัตามกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และประเพณี 

อนัดีงามอยา่งถูกตอ้ง  ไม่วา่จะระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวห้รือไม่ก็ตาม  และมีจิตส านึกท่ีจะประพฤติ 

ปฎิบติัเช่นนั้นตลอดไป 

 
5. การประพฤติผดิข้อพงึประพฤติปฎบิัติของพนักงาน 

 การประพฤติผดิขอ้พึงปฎิบติัของพนกังาน  ถือเป็นความผิดตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ท างานของบริษทั  ซ่ึงจะมีบทลงโทษทางวนิยัตามระเบียบวา่ดว้ยการนั้นๆ 
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จรรยาบรรณกรรมการ 

1.  ปฎิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทั้งการก ากบัดูแลกิจการ ใหมี้ความโปร่งใส  สุจริต 

และเท่ียงธรรม 

 

2. ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลาง  หากมีรายการท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สีย  ตอ้ง 
งดการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น   และงดออกเสียงลงมติ 
 

3. ไม่เปิดเผยขอ้มูล  หรือความลบัของบริษทั  แก่บุคคลอ่ืน  แมข้ณะด ารงต าแหน่ง  หรือพน้สภาพการ 
ปฎิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ก็ตาม 

 
4. ไม่ใชข้อ้มูลของบริษทัแสวงหาผลประโยชน์  ใหแ้ก่ตนเอง  หรือแก่ผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

 
       5.    ละเวน้การซ้ือ  ขาย  หลกัทรัพยข์องบริษทั  ในช่วงเวลาท่ีจะมีการประกาศขอ้มูลส าคญั  ซ่ึงมี 
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ รวมถึงไม่ใหข้อ้มูลแก่บุคคลอ่ืนดว้ย 
 
       6.    ปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ  เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 6 

วสัิยทศัน์ 

เป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงท่ีมีความพร้อมในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ดว้ยความเป็นมืออาชีพใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีเลิศ จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 

พนัธกจิ 

• มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ ์ และบริการใหมี้คุณภาพเหนือกวา่มาตรฐาน  และมีความ
หลากหลาย 

• ส่งเสริม  และพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ือง 
• สร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัลูกคา้ ผูถื้อหุน้  พนกังาน  และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
• ช่วยเหลือสังคม ชุมชน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
• ดูแลเอาใจใส่และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

 
อดุมการณ์  และค่านิยม 
ก้าวไปพร้อมกนัมุ่งมัน่สู่การเป็นผู้น าด้านผลติภัณฑ์คอนกรีตอดัแรงอย่างยัง่ยืน 

• ยดึมัน่ในจริยธรรม  คุณธรรม  วชิาชีพ 
• มุ่งมัน่ใส่ใจในคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการทุกขั้นตอน 
• ส่งเสริมใหบุ้คลากรกลา้คิด  กลา้ตดัสินใจ  เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเร่ิม 

(Initiative)  และการสร้างนวตักรรม (Innovation) ใหม่ๆ ข้ึนในองคก์ร  ซ่ึงจะ
ส่งผลใหอ้งคก์รเกิดความแขง็แกร่ง  และย ัง่ยนืต่อไป 

• พนกังานและองคก์รกา้วไปดว้ยกนั 
 

 

 

 

 


