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คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ทา “จรรยาบรรณ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จากัด (มหาชน)” ซึ่ง
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จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ บริษทั ทักษิณคอนกรีต จากัด (มหาชน)
จริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจของ บริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จากัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานพึง
ประพฤติปฎิบตั ิในฐานะตัวแทนบริ ษทั มีดงั นี้

1. การให้ ความเป็ นธรรมแก่ ผู้เกีย่ วข้ องทางธุรกิจ
ต้องมีการปฎิบตั ิอย่างเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นผูซ้ ้ื อ ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน คู่แข่ง ฯลฯ โดย
1.1 ให้ความเป็ นธรรมกับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นลูกค้า ผูข้ าย เจ้าหนี้ คู่คา้
ห้ามกลัน่ แกล้ง กีดกันผูค้ า้ รายใดรายหนึ่ง
1.2 ไม่เอาเปรี ยบผูข้ ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การ
1.3 ไม่หาประโยชน์โดยการให้ขอ้ มูลเท็จ หรื อบิดเบือนข้อมูล
1.4 ไม่ชกั ชวนให้ลูกค้าผิดข้อตกลงทางการค้า แม้เป็ นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและคู่แข่ง

2. การหาผลประโยชน์ ทางธุรกิจ
2.1 บริ ษทั จะไม่ใช้วธิ ี การให้เงิน หรื อสิ่ งของแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด เพื่อชักนาให้กระทาสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
2.2 บริ ษทั ไม่ประสงค์ให้พนักงานรับเงิน หรื อสิ่ งของที่มีค่าเกินปกติวสิ ัย จากผูเ้ กี่ยวข้องทาง
ธุ รกิจกับบริ ษทั หากการรับนั้นอาจทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้วา่ ผูร้ ับมีใจเอนเอียง หรื อมีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจพิเศษกับผูใ้ ห้ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูข้ ายสิ นค้า หรื อลูกค้ารายอื่น
2.3 การให้ หรื อการรับดังกล่าวอาจจะกระทาได้ หากทาด้วยความโปร่ งใสในที่เปิ ดเผย และได้
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น

3. การไม่ เกีย่ วข้ องกับการเมือง
บริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จากัด (มหาชน) วางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่ งครัด ไม่กระทาการอันเป็ นการ
ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใด หรื อผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่มีอานาจทางการเมือง

4. การปฎิบัติอย่ างเสมอภาคต่ อผู้เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จากัด (มหาชน) ปฎิบตั ิอย่างเสมอภาคต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกคน โดยไม่จากัด
เรื่ องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา
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จรรยาบรรณสาหรับผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามอุดมการณ์ และจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั คณะกรรมการ
จึงกาหนดข้อพึงปฎิบตั ิเพื่อให้ผบู้ ริ หาร พนักงาน นาไปใช้ในการปฎิบตั ิงาน โดยถือเอาคุณธรรม
จริ ยธรรมเป็ นที่ต้ งั ดังต่อไปนี้

1. การรักษาทรัพย์ สินของบริษทั
ทรัพย์สินของบริ ษทั หมายถึงสังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ปวงของบริ ษทั รวมถึง
เทคโนโลยีความรู ้ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสารสิ ทธิ์ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ตลอดจนสิ่ งประดิษฐ์ และความลับ
ของบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร / พนักงาน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เป็ นประโยชน์
อย่างเต็มที่ และดูแลไม่ให้เสื่ อมเสี ยสู ญหาย อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั โดยไม่เกิดประโยชน์แก่
บริ ษทั และไม่นาทรัพย์สินบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อบุคคลอื่นก่อนได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา

2. การรักษาผลประโยชน์ ของบริษทั
ผูบ้ ริ หาร / พนักงานไม่พึงกระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อทาให้
บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ หรื อได้ประโยชน์นอ้ ยกว่าที่ควร หรื อแบ่งผลประโยชน์จากบริ ษทั
2.1 การแข่งขันกับบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร / พนักงานไม่พึงประกอบการ ดาเนินการ หรื อลงทุนใดๆ อันเป็ นการแข่งขัน หรื ออาจ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
2.2 การเป็ นหุ ้นส่ วนในบริ ษทั คู่แข่งทางการค้า หรื อบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทักษิณ
คอนกรี ต จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร / พนักงานที่เข้าซื้ อหุ น้ หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งทางการค้า หรื อหุ ้นส่ วน
บริ ษทั ที่ทาธุ รกิจกับบริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จากัด (มหาชน) บริ ษทั มีขอ้ พึงพิจารณารายการดังกล่าว ดังนี้
- ได้กระทาการใดๆ หรื อละเว้นการกระทาใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยผลประโยชน์ที่ควรได้ ถือว่า
เป็ นความผิด
- จานวนมูลค่าเงินลงทุนมากจนเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งจะทาให้มีผลกระทบต่อการปฎิบตั ิงานของ
บริ ษทั ถือว่ามีความผิด
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- ผูบ้ ริ หาร / พนักงาน ต้องรายงานการเข้าซื้ อหุ ้น หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งทางการค้า
หรื อเป็ นบริ ษทั ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยขน์ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา แม้วา่ การเป็ นหุ น้ ส่ วนนั้นจะได้มาโดย
ทางมรดก หรื อได้มาก่อนที่จะเป็ นพนักงานของบริ ษทั ก็ตาม
2.3 การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั หาประโยชน์
- ผูบ้ ริ หาร / พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง และผูอ้ ื่น โดยอาศัยข้อมูลของบริ ษทั หรื อ
โดยที่ผอู ้ ื่นอาจเข้าใจว่าอาศัยข้อมูลของบริ ษทั
- ละเว้นการซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลาที่จะประกาศข้อมูลสาคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคา
หุน้
- ผูบ้ ริ หาร /พนักงานพึงระมัดระวังในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ของบริ ษทั ไม่วา่ กับผูร้ ่ วมงานกันหรื อ
บุคคลภายนอก
- ผูบ้ ริ หาร /พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า
พ่อค้า ผูร้ ับเหมา ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั หรื อจากบุคคลอื่นใดที่ทาธุ รกิจกับบริ ษทั นอกจากนี้
ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ให้ยมื หรื อกูย้ มื เงิน เรี่ ยไร หรื อก่อภาระผูกพันทางการเงินกับ
บุคคลเหล่านี้
ในโอกาสตามประเพณี นิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากผูบ้ ริ หาร พนักงานได้รับของขวัญ
จากผูท้ าธุ รกิจกับบริ ษทั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น และให้นาของขวัญนั้นมามอบให้แก่บริ ษทั
เพื่อดาเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
- ผูบ้ ริ หาร / พนักงานต้องอุทิศตน และเวลาให้กบั กิจการของบริ ษทั อย่างเต็มที่ หากมีการทางาน
อื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษทั แล้ว งานนั้นต้องไม่กระทบต่องานในหน้าที่ของตน และเวลาทางานของ
บริ ษทั

3. การรักษาชื่อเสี ยงของบริษทั
ผูบ้ ริ หาร / พนักงานย่อมมิสิทธิ เสรี ภาพในการประพฤติปฎิบตั ิในเรื่ องที่เป็ นการส่ วนตัว แต่พึง
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั หรื ออาจเป็ นปั ญหาแก่บริ ษทั ได้

4. การปฎิบัติตน และการปฎิบัติต่อพนักงานอืน่
ผูบ้ ริ หาร / พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฎิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่พึงกระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือ
ผูบ้ งั คับบัญชา
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ผูบ้ ริ หาร / พนักงาน พึงมีวนิ ยั ในการประพฤติปฎิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณี
อันดีงามอย่างถูกต้อง ไม่วา่ จะระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้หรื อไม่ก็ตาม และมีจิตสานึ กที่จะประพฤติ
ปฎิบตั ิเช่นนั้นตลอดไป

5. การประพฤติผดิ ข้ อพึงประพฤติปฎิบัติของพนักงาน
การประพฤติผดิ ข้อพึงปฎิบตั ิของพนักงาน ถือเป็ นความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานของบริ ษทั ซึ่ งจะมีบทลงโทษทางวินยั ตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ

หน้า 5

จรรยาบรรณกรรมการ
1. ปฎิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทั้งการกากับดูแลกิจการ ให้มีความโปร่ งใส สุ จริ ต
และเที่ยงธรรม
2. ปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง หากมีรายการที่ขดั แย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้เสี ย ต้อง
งดการมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น และงดออกเสี ยงลงมติ
3. ไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรื อความลับของบริ ษทั แก่บุคคลอื่น แม้ขณะดารงตาแหน่ง หรื อพ้นสภาพการ
ปฎิบตั ิหน้าที่ไปแล้วก็ตาม
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั แสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรื อแก่ผอู ้ ื่นโดยมิชอบ
5. ละเว้นการซื้ อ ขาย หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลสาคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงไม่ให้ขอ้ มูลแก่บุคคลอื่นด้วย
6. ปฎิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั

หน้า 6

วิสัยทัศน์

เป็ นผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรง ที่มีความพร้อมในการให้บริ การแก่ลูกค้า
ด้วยความเป็ นมืออาชีพในผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ดีเลิศ

พันธกิจ
- มุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การให้มีคุณภาพเหนื อกว่ามาตรฐาน และมีความหลากหลาย
- ส่ งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
- สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้กบั ลูกค้า ผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย

อุดมการณ์ และค่ านิยม
- ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม คุณธรรม วิชาชีพ
- มุ่งมัน่ ใส่ ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริ การทุกขั้นตอน
- ส่ งเสริ มให้บุคลากรกล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความคิดริ เริ่ ม (Initiative) และการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ ขึ้นในองค์กร ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่ ง และยัง่ ยืน
ต่อไป

