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(ก.) ค านิยามและความหมาย 

“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอยา่งก าหนดข้ึน เพ่ือ
รักษา และส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิกโดยอาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด ้ 

ดงันั้น จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จึงเป็นการ
ประมวลแบบแผน ก าหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีบุคลากรทุกคนของบริษทั ไม่ว่า
จะเป็นคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดบัในทุกหน่วยงาน พึงกระท าในการด าเนิน
ธุรกิจและการปฏิบติังาน เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ภายใตก้รอบจริยธรรม คุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย ์และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมกนั อนัเป็นการสร้างรากฐานและรักษา
ภาพพจนข์องบริษทั ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  

           “พนักงาน” หมายถึง พนกังานประจ าภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และพนกังานท่ีมี
สญัญาจา้งพิเศษ  

“บุคคลที่เกีย่วข้อง” หมายถึง บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
(1) บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั และในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลใหห้มายความรวมถึงกรรมการ

ของนิติบุคคลนั้นดว้ย 
(2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (1) 
(3) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ  านาจควบคุมกิจการ 
(4) บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หน้ี รัฐบาล ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

“การเปิดเผยข้อมูล” หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั 
ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีความตอ้งการส่วนตวั หรือ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง 
หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชนสู์งสุด  

           “การทุจริตคอร์รัปช่ัน” หมายถึง การใชอ้  านาจท่ีไดม้าหรือการใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบ เพ่ือ
ประโยชนข์องบริษทั ตนเอง หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชนข์องผูอ่ื้น รูปแบบของการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ใหห้มายรวมถึงสินบน ส่ิงของท่ีมีมูลค่า ส่ิงของหรือประโยชนอ่ื์นใด การมีผลประโยชนท์บัซอ้น
ระหวา่งเอกชนกบัหน่วยงานของรัฐ และระหวา่งบุคคลหรือกิจการในเอกชนดว้ยกนัเอง 

               “การตดิสินบน” หมายถึง การเสนอ การสญัญา หรือการมอบ รวมทั้งการเรียกร้อง หรือรับ
ผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงของท่ีมีมูลค่า ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้มเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงธุรกิจ หรือเพ่ือรักษา
ผลประโยชนอ่ื์นใดอนัไม่เหมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ  
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           “ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด” หมายถึง เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด ท่ีใหแ้ก่กนัเพ่ืออธัยาศยั
ไมตรีท่ีใหเ้ป็นรางวลั หรือใหเ้ป็นสินน ้าใจ การใหสิ้ทธิพิเศษ ตลอดจนการออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางหรือ
ท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และไม่วา่จะใหเ้ป็นบตัร ตัว๋หรือหลกัฐานอ่ืนใด 

 “ประเพณีนิยม” หมายถึง เทศกาล วนัส าคญั หรือกิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา เป็นเอกลกัษณ์ 
และมีความส าคญัต่อสงัคม  

 
(ข.) รายละเอยีดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
 

1. การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
ในประเทศไทยและทุกประเทศทัว่โลก มีการปกครองโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ และใน 

แต่ละประเทศท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนหรือเก่ียวขอ้งมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีแตกต่างกนั แต่ก็
ยึดถือหลกัสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั บริษทั และบุคลากรทุกคน จึงตอ้งเคารพกฎหมายทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งค านึงถึงและปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

1.1 บุคลากรของบริษทั ตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน
โดยตรงให้ละเอียดรอบคอบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากมีขอ้สงสัยประการใดให้ขอค าปรึกษาจากฝ่าย
กฎหมาย และหา้มมิใหป้ฏิบติัการใดๆ หากยงัมีขอ้สงสยันั้นอยู ่

1.2 ในกรณีท่ีบุคลากรของบริษทั จะตอ้งไปปฏิบติังานในต่างประเทศ บุคคลนั้นควรศึกษากฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมต่างๆ ของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพ่ือให้แน่ใจว่า สินคา้ 
หรือวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน าติดตัวไป รวมทั้ งเอกสารในการเดินทาง วตัถุประสงค์ของการเดินทางและ            
การปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของ
ประเทศปลายทาง 

1.3 บริษัทควรมีการรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้
บุคลากรของบริษทั ไดศึ้กษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม และควรจดัให้มีการปฐมนิเทศและจดัอบรม
ความรู้ทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจส าหรับคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ของบริษทั 

1.4 บริษทัตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนกังานเพ่ือน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิด
หลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

2. การสนับสนุนภาคการเมือง 
บริษทัเป็นองคก์รท่ีเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษทัสนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นไปตามระบอบการปกครอง
ภายในประเทศและประเทศท่ีไปลงทุน และสนบัสนุนให้บุคลากรของบริษทัใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตาม
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ครรลองของกฎหมาย เพ่ือให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดนัจากฝ่ายการเมือง และภาค
ประชาชน 

 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

2.1 บริษทัตอ้งเป็นกลางทางการเมือง ไม่น าทรัพยากรของบริษทัไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่อนุญาตใหฝ่้ายการเมือง
เขา้มาใชท้รัพยากร และสถานท่ีของบริษทัในกิจกรรมทางการเมือง 

2.2 บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานของบริษทัแสดงออก เขา้ร่วม สนบัสนุน และใชสิ้ทธิทางการเมืองนอก
เวลาท างานโดยทรัพยากรของบุคลากรนั้นเอง หา้มมิใหบุ้คลากรของบริษทัใชอ้  านาจ ทรัพยากร เงินทุน และช่ือ
ของบริษทัไปใชใ้นการเร่ียไรหรือใชป้ระกอบกิจกรรมทางการเมือง 

2.3 บริษทัไม่สนบัสนุนใหมี้การว่ิงเตน้ท่ีมิใช่การใชห้ลกัการ และเหตุผลท่ีเหมาะสม เช่น การว่ิงเตน้โดย
ใชค้วามสมัพนัธ์ส่วนตวั หรือน าเสนอผลประโยชนต์อบแทนท่ีผิดกฎหมาย 

 

3. การมส่ีวนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกนั 
บุคลากรของบริษทัต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ ง โดยปราศจากความ

ตอ้งการส่วนตวัและอิทธิพลจากผูใ้กลชิ้ด และตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์
ขดักนัในการปฏิบติังานหรือไม่ เม่ือพบว่าตนมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ขดักนัแลว้ บุคลากรผูน้ั้นจะตอ้ง
หยุดการปฏิบติังานนั้นและให้ผูอ่ื้นเขา้มารับผิดชอบแทนตนเพ่ือก าจดัขอ้ครหาว่าดว้ยผลประโยชน์ทบัซ้อน ใช้
อ  านาจของตนในทางท่ีผิดเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และท าให้บริษทัเสียหาย ดงันั้น บุคลากรทุกคน
จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการมีส่วนไดเ้สีย และการเปิดเผยส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

3.1 ห้ามบุคลากรของบริษทัใชอิ้ทธิพล หรืออ านาจของบุคลากรคนนั้นท าธุรกรรมระหว่าง บริษทักบั
บุคคลนั้นเอง ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลท่ีบุคคลนั้นถือหุ้นอยู่ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน นอกเหนือจาก
สวสัดิการท่ีบุคลากรของบริษทัควรได ้เวน้แต่จะมีการเปิดเผยส่วนไดเ้สียแลว้ และไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะ
หรือไดรั้บอนุมติัในหลกัการใหส้ามารถกระท าได ้

3.2 บุคลากรของบริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไปไดโ้ดย
ปราศจากการใชอิ้ทธิพลของบุคลากรของบริษทั และมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่คา้ทัว่ไป
กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั 

3.3 การออกค าสัง่เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บุคลากรผูอ้อกค าสัง่เองยอ่มท าไม่ได ้
3.4 การเขา้ประชุมพิจารณาวาระใดท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีส่วนไดเ้สีย บุคลากรผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งออกจาก

ท่ีประชุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอ่ืนมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจาก
อิทธิพลของบุคลากรผูมี้ส่วนไดเ้สียคนนั้น 

3.5 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกันระหว่าง บริษทักับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มี
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หลกัการและเหตุผล พิจารณาดว้ยความเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั 

3.6 กรณีท่ีบุคลากรของบริษทั มีเหตุสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีผลประโยชน์ท่ีขดักนักบั
ผลประโยชน์ของบริษทั ให้รีบต่อแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพ่ือส่งเร่ืองใหก้บัส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัทต่อไป ซ่ึงบุคลากรของบริษัทต้องมีการทบทวนและประเมินตนเองเก่ียวกับประเด็น            
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการประเมินตนเองประจ าปี 

3.7 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ของบริษทั ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการของบริษทั บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของบริษทั รวมทั้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์
ของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

3.8 การรับท างานจากบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม สามารถกระท าได้เม่ือได้รับการอนุมัติจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัแลว้แต่กรณี แต่บุคลากรของบริษทั ตอ้งไม่รับงานภายนอก
ท่ีเป็นการแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจกบับริษทั หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบติังานชัว่คราว หรือถาวร เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูมี้
อ  านาจอนุมติั 

3.9 การรับบุคลากรใหม่ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรของบริษทั ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรมต่อผูท่ี้มีคุณสมบติัอย่างเดียวกนั และบุคลากรของบริษทั ตอ้งไม่แทรกแซง หรือใชอิ้ทธิพลของตนเขา้
ช่วยเหลือใหรั้บบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตนเขา้ท างาน 
 

4. การรักษาความลบั การเกบ็ข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั เป็นขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลสาธารณะซ่ึงหากขอ้มูลดงักล่าวเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ

ตกอยูใ่นมือของคู่แข่งแลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษทั ส าหรับขอ้มูลท่ีคู่คา้และลูกคา้มีความเช่ือใจ
มอบใหแ้ก่บริษทัเพ่ือน ามาใชง้านทุกประเภทนั้น บริษทัยอ่มมีหนา้ท่ีปกปิดขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัโดยให้
รับรู้เฉพาะผูท่ี้จ าเป็นเท่านั้น ดังนั้นผูท่ี้ดูแล หรือครอบครองข้อมูล  จะต้องท าหน้าท่ีในการดูแลรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลดงักล่าวโดยเคร่งครัด 
 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

4.1 บริษทัมีการก าหนดชั้นความลบัของขอ้มูล และวิธีการท่ีบุคลากรของบริษทัตอ้งท าความเขา้ใจถึง
ระดับ ความลับ ใน แ ต่ ละระดับ ชั้ น  และก ารป ฏิบั ติ เพ่ื อ รั กษ าความลับ นั้ น บุ คล ากรของบ ริษัท                              
ตอ้งรักษาความลบัในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลบันั้นเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน รวมถึงบุคลากรของ          
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งดว้ย 

4.2 บุคลากรของบริษทั แมจ้ะเกษียณอายุ ลาออก หรือส้ินสุดการท างานกบับริษทัไปแลว้ก็ตาม ก็ควร
จะตอ้งรักษา และไม่เปิดเผยความลบัใดๆ ของบริษทั 

4.3 บริษทัตอ้งรักษาและปกปิดขอ้มูลลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั  จะตอ้งไม่เปิดเผย
ความลบัของลูกคา้ต่อบุคลากรของบริษทั และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมาย
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ก าหนดใหเ้ปิดเผย หรือเป็นการเปิดเผยเพ่ือวตัถุประสงคท์างการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษทั อนุมติัให้
มีการเปิดเผย 

4.4 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการด าเนินงานและการบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของ             
บริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ซ่ึงหากเปิดเผยแลว้จะส่งผลกระทบต่อบริษทั และบริษทัในกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษทั จึงตอ้ง
รักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไปแจง้ต่อ
ผูอ่ื้น หรือน าขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหาประโยชนใ์นทางมิชอบเสียเอง หรือท าใหป้ระโยชนข์องบริษทัลดลง 

4.5 บุคลากรของบริษัท จะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์ให้ละเวน้การใช้ข้อมูลภายในผ่านช่อง
ทางการติดต่อของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การออกหุน้เพ่ิมทุน การออกหุน้กู ้

4.6 การวา่จา้งบุคคลท่ีเคยท างานกบัคู่แข่งทางการคา้หรือรัฐบาลมาก่อน บริษทัตอ้งคน้หา และศึกษา 
ขอ้ตกลงการรักษาความลบัท่ีบุคคลนั้นเคยท าไวก้บัคู่แข่งทางการคา้ หรือรัฐบาลมาก่อน และบริษทัตอ้งไม่กระท า
การใดๆ เพ่ือใหบุ้คคลนั้นกระท าการอนัเป็นการผิดขอ้ตกลงกบัคู่แข่งทางการคา้ หรือรัฐบาล อนัจะก่อใหเ้กิดการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีตามมา 

4.7 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรของบริษทัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี บุคคลท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ีใน
การเปิดเผยเม่ือถูกถามขอ้มูลใดๆ ท่ีตนไม่มีหนา้ท่ีเปิดเผยนั้น ใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูล
นั้น เพ่ือท าใหก้ารใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4.8 บุคลากรของบริษทั ควรเก็บรักษาขอ้มูลไวอ้ย่างนอ้ย 10 ปี โดยเกบ็ไวเ้ป็นเอกสาร และท่ีเก็บไวเ้ป็น
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือการเรียกใชเ้อกสารบางประเภทและเก็บรักษาไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเม่ือครบ
ก าหนดใหน้ าเอกสารส าคญันั้นไปท าลาย 
 

5. การปฎิบัตต่ิอลูกค้าและผู้บริโภค 
 

บริษทัค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้และผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนและใชบ้ริการจากบริษทั 
ดงันั้น บริษทัจึงด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และมีคุณภาพ รวมทั้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้และผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

5.1 บริษัทมุ่งมัน่พัฒนาการให้บริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ  เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง บุคลากรของบริษทัตอ้งทุ่มเทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ และผูบ้ริโภคอยา่งเตม็ท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ ากดัสิทธิและมีเง่ือนไข
ท่ีเป็นธรรมส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 

5.2 บริษทัตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือท าให้หลงเช่ือในคุณภาพสินคา้และบริการ โดย
จะตอ้งมีการส ารวจความพึงพอใจในสินคา้หรือการใหบ้ริการแก่ลูกคา้และผูบ้ริโภคทัว่ไป 

5.3 บริษทัมุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการให้บริการ โดยเล็งเห็นว่าความปลอดภยัของลูกคา้และ
ผูบ้ริโภคนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงบริษทัก าหนดให้มีป้ายเตือนภยั หรือตรวจสอบความปลอดภยัในสถานท่ี
ก่อสร้างและสถานท่ีประกอบการต่างๆ รวมทั้งรณรงคแ์ละอบรมพนกังานในเร่ืองความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด
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และต่อเน่ือง และหากมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนจากการก่อสร้างหรือให้บริการกบัลูกคา้หรือผูบ้ริโภค บริษทัจะเยียวยา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยา่งเตม็ท่ีและเป็นธรรม 
 

6. การปฎิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
 

คู่แข่งทางการคา้เป็นบุคคลภายนอกท่ีบริษทัตอ้งแข่งขนัตามวิถีทุนเสรีนิยมในการด าเนินธุรกิจ     ซ่ึง
การแข่งขนัตอ้งด าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่หลอกลวงหรือบิดเบือนขอ้มูล หรือใชวิ้ธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งภายใต้
แนวทางของการแข่งขนัท่ีดี และในบางโอกาส บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งร่วมมือกบัคู่แข่งทางการคา้ โดยความ
ร่วมมือดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ไม่มีการปกปิดขอ้ตกลงท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

6.1 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชัดเจนและมีจริยธรรม 
โปร่งใส มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และอยูภ่ายในกรอบของกฎหมาย 

6.2 บริษทัมีนโยบายเสรีทางการคา้ และเช่ือว่าการมีคู่แข่งเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะจะท าให้เกิดการพฒันาทั้ง
มาตรฐานการใหบ้ริการ และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือน าเสนอต่อลูกคา้ 

6.3 บริษทัจะตอ้งประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบการแข่งขนัท่ีดี 
6.4 บริษทัจะตอ้งไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจาก

ขอ้มูลความจริง 
6.5 บริษทัจะตอ้งไม่เขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือดว้ย วิธีการอ่ืน

ท่ีไม่เหมาะสม 
6.6 บริษทัควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกบัคู่แข่งทางการคา้ท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผูบ้ริโภค 

ความร่วมมือระหวา่ง บริษทักบับริษทัคู่แข่งจะตอ้งมิใช่เป็นไปเพ่ือการผกูขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งทาง
การตลาด การลดคุณภาพของสินคา้และบริการ รวมทั้งการก าหนดราคาสินคา้และบริการ อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสีย
ต่อผูบ้ริโภคโดยภาพรวม นอกจากน้ี บุคลากรของบริษทัต้องระมัดระวงัในการติดต่อกับบริษัทคู่แข่งและ
บุคลากรของบริษทัคู่แข่งทุกกรณี โดยตอ้งไม่เปิดเผยหรือละเลยใหค้วามลบัของบริษทัตกอยูใ่นมือของคู่แข่ง 

6.7 กรณีท่ีมีการควบรวมกิจการระหว่าง บริษทักบัคู่แข่งทางการคา้ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 
และเม่ือมีการควบรวมกิจการแลว้ บริษทัตอ้งไม่ใชอ้  านาจทางการตลาดของตนไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียแก่
ผูบ้ริโภคโดยรวม 

 
 

7. การจดัซ้ือ จดัหา ผลติภัณฑ์หรือบริการ และการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 
 

บริษทัให้ความส าคญัในการจดัซ้ือจดัหา อนัเป็นกระบวนการส าคญัเพ่ือก าหนดค่าใชจ่้ายและคุณภาพ
ของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีบริษทัจะน ามาใชใ้นการด าเนินกิจการ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอน  การด าเนินงาน
เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด นอกจากน้ี บริษทัยงัใหค้วามส าคญักบัคู่คา้
อนัเป็นบุคคลส าคญัท่ีช่วยเหลือ เอ้ือประโยชน์ และพยุงการด าเนินธุรกิจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กระบวนการ
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ในการสรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั 
 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

7.1 บุคลากรบริษทัท่ีตอ้งการจดัซ้ือ จดัหา ผลิตภณัฑ์หรือบริการ จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการ ความ
คุม้ค่า ราคา และคุณภาพเป็นส าคญั โดยการจดัซ้ือ จดัหาตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใส ใหข้อ้มูลแก่คู่คา้อย่างเท่า
เทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อคู่คา้รายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ และจะตอ้งมีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
ซ่ึงวิธีการจดัซ้ือ จดัหา จะตอ้งมีความรัดกุม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยคู่คา้ควรไดมี้การทดลองการทดสอบ
ผลิตภณัฑห์รือบริการเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้

7.2 ในการติดต่อกบัคู่คา้ ให้ผูติ้ดต่อเก็บเอกสาร หลกัฐานการเจรจา การร่างสัญญา การท าสัญญา และ
การปฏิบติัตามสญัญาไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

7.3 บริษทัสนบัสนุนการปฏิบติัอย่างเสมอภาคต่อคู่คา้ทุกราย โดยบุคลากรของบริษทัท่ีมีหน้าท่ีจดัซ้ือ 
จดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ ไม่ควรท าการจดัซ้ือจดัหาโดยใหร้ะยะเวลากระชั้นชิดจนเกินไป ควรใหเ้วลาแก่คู่คา้
ในการเตรียมตวัอย่างเพียงพอ ส าหรับเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงต่างๆ ในสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบมาก
จนเกินไป และควรมีนกักฎหมายเป็นท่ีปรึกษาในการท าสญัญา 

7.4 การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบได้ และบุคลากรของ            
บริษทัจะตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัซ้ือ จดัหา ผลิตภณัฑห์รือบริการ ตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดกบั
คู่คา้จนท าให้คู่คา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากเกินไป และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัว่าดว้ยการมีส่วนไดเ้สียและ
ผลประโยชนข์ดักนัอยา่งเคร่งครัด 

7.5 บริษทัควรปฏิบติัตามขอ้สัญญาอย่างเคร่งครัด เม่ือพบว่าบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือคู่
คา้ไม่อาจปฏิบติัตามสญัญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้หากสามารถกระท าได ้และไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท  ให้ยุติการด าเนินการและยุติการติดต่อกับคู่ค้าทันที และให้รายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขต่อไป 

7.6 การจดัซ้ือ/จดัหาตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑห์รือขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบการจดัซ้ือ/จดัหา 
และสอดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ มีความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการตดัสินใจตอ้งค านึงถึงความ
สมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ และบริการท่ีไดรั้บ รวมทั้งค านึงถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีผูข้ายสินคา้หรือบริการพึงมี 
เช่น มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้  

7.7 ผูจ้ดัซ้ือ/จดัหาจะตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ซ่ึงอาจน าผลประโยชนม์าสู่ตนโดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีใน 
จดัซ้ือ/จดัหา ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

7.8 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซ้ือ/จดัหา เพ่ือประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ่ื้น   

7.9 หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนบุคคลท่ีสาม ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั มีการติด
สินบน ประกอบดว้ย ไม่ให ้ เสนอให ้หรือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใด หรือจูงใจใหร่้วมด าเนินการ
ใดๆ ทั้งในทางตรงและทางออ้ม อนัเป็นการใหป้ระโยชนใ์นการเสนอราคา หรือการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรัฐ อนัน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบและไดรั้บผลประโยชนต์อบแทนบางประการในกระบวนการ
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จดัซ้ือ จดัจา้ง หรือการปฏิบติังานตามสญัญา ทั้งก่อน ระหวา่งการเสนอราคา และหลงัการท าสญัญาจดัซ้ือจดัจา้ง 
หรือเพ่ือรักษาผลประโยชนอ่ื์นใด อนัไม่เหมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
ประกอบดว้ย การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกศุล เพ่ือเอ้ือประโยชนต่์อธุรกิจของบริษทั เงิน
สนบัสนุนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบต่อธุรกิจของบริษทั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็น
ช่องทางใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกระท าการทุจริต เช่น ค่าของขวญั ค่าตอ้นรับลูกคา้ ซ่ึงท าใหเ้กิดการใชอ้  านาจอยา่ง
ไม่ถูกตอ้ง เช่น การใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การใหข้องขวญัหรือบริการ การใหเ้งินสดหรือส่ิงของทดแทนเงิน
สด และการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
 

8. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 
 

บริษทัเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยไม่อาจแยกขาดจากกนัได ้ดงันั้น บริษทัยอ่มมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ
ในการพฒันา และคืนก าไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพ่ือใหบ้ริษทัเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนตามการพฒันาของ
สังคม ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีและเป็นนโยบายหลกัในการให้ความส าคญักบักิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน
และสังคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสใหเ้ป็น
ชุมชนท่ีเขม้แขง็ สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

8.1 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะท าความเขา้ใจส่ือสารกบัสังคมถึงสถานะและขอ้เท็จจริงในการด าเนินงาน โดยมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีอาจเปิดเผยได ้รวมทั้ งให้ความ
ร่วมมือในการใหข้อ้มูลกบันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส้นใจทัว่ไปอยา่งทนัสถานการณ์ 

8.2 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้งใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนกัถึง
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริม กิจกรรมทาง
สงัคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

8.3 บริษทัจะค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหมี้ผลกระทบต่อความ
เสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างนอ้ยท่ีสุด พร้อมทั้งสนบัสนุนการลดการใช้
พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ 

8.4 บริษทัปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในบุคลากรของ 
บริษทัทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง ใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และท า
ธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีใหค้วามส าคญัและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกบับริษทั  

8.5 บริษัทต้องคืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง
สม ่าเสมอ กิจกรรมท่ีจะกระท าตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม สร้างประโยชนใ์หก้บัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ไดจ้ริง ในกรณีท่ีมีการบริจาคหรือสนบัสนุนงบประมาณในดา้นต่างๆ จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูล ผูรั้บบริจาคและ
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วตัถุประสงค์ของการรับบริจาค เพ่ือให้แน่ใจว่าจะน าไปใช้เพ่ือการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งตอ้งมีเอกสารหลกัฐานในการบริจาคทุกคร้ัง 
 

9. การปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
 

บุคลากรของบริษทัทุกคนเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้น 
บริษทัจึงตอ้งให้ความส าคญักบัพนักงานทุกคน ทุกต าแหน่ง ทุกสายงาน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดย 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามคัคี ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกนัอย่างสุภาพ และเคารพใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยบริษทัสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีความปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีสวสัดิการท่ีดีให้กับพนักงาน และจัดหานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบแทนท่ีบุคลากรทุกคนร่วมกันด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
ประกอบกบัไดป้ฏิบติังานอยา่งสุดความสามารถ ดว้ยความละเอียดรอบคอบ ขยนั อดทน และกระตือรือร้น  

 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

9.1 บริษทัปฏิบติัต่อบุคลากรของบริษทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยก   ถ่ินก าเนิด 
เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ  ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

9.2 บริษทัใหโ้อกาสบุคลากรของบริษทัทุกคนในการแสดงความสามารถอยา่งเต็มท่ีโดยมีผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการปฏิบติังาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนสั และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
ท่ีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทั อีกทั้งใหโ้อกาสบุคลากรของบริษทัศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษาและ
การฝึกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

9.3 บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ ซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหนา้ท่ีของตนให้กบับุคคลใดบุคคล
หน่ึงกระท าการแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นหรือเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ตอ้ง
ใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

9.4 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค าสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู ้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจ าเป็น  หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์
ผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นหรือต่อบริษทั ทั้งน้ี บุคลากรของบริษทั     
ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ 
และรับฟังดว้ยเหตุและผล 

9.5 บุคลากรของบริษทัสามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของ
บริษทัในหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี และไม่ใชไ้ปในการอ่ืนนอกจากการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือสวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

9.6 บุคลากรของบริษทัต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตน
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีการงาน ไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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9.7 บุคลากรของบริษทัสามารถใชช่ื้อและต าแหน่งของตนเพ่ือเร่ียไรเงินเพ่ือการกุศลท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดั 
แต่หา้มใชช่ื้อของบริษทั หรือต าแหน่งในบริษทัในการเร่ียไรเงินเป็นการส่วนตวั ไม่วา่ดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

9.8 บุคลากรของบริษทัควรใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึนทุกกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามคัคี 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  

9.9 ห้ามบุคลากรของบริษทักระท าการท่ีก่อความเดือดร้อน ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจของผูอ่ื้นอนัจะ
ก่อใหเ้กิดความเป็นปฏิปักษ ์หรือรบกวนการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของ 
บริษทั หรือบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึงการละล่วงทางเพศ การเก้ียวพาราสี การลวนลาม การ
อนาจาร และการมีไวซ่ึ้งภาพลามก อนาจาร ทั้งทางวาจา และการสมัผสั 

9.10 บริษทัส่งเสริมการใชสิ้ทธิของลูกจา้งตามกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจะไม่กระท าการอนั
ใดท่ีเป็นการขดัขวางกิจกรรมของสหภาพแรงงาน (ถา้มี) เวน้แต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย 
หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจท่ีร้ายแรงหรือก่อความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อบริษทั 
 

10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือไดเ้ป็นส่ิงจ าเป็นใน
การเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  ดงันั้น บริษทัจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มี
การบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ บริษทัมุ่งมัน่เป็น
บริษทัท่ีมีการตรวจสอบภายในท่ีดีเยี่ยม มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและพนกังานท่ีใหค้วามส าคญัในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

10.1 บริษทัตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัมีทศันคติท่ีดีต่อ
การควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือจะได้ทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความส าเร็จของงาน และให้มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารท่ีดี
อย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้ส าหรับทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมทั้งมีระบบติดตาม และประเมินผลท่ีดีเพ่ือให้
มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีการปฏิบติัจริง เกิดผลส าเร็จของงาน และมีการปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

10.2 บริษทัตอ้งก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินและการบริหารความเส่ียง 
รวมทั้ งการประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และน าผลไปปรับปรุง
มาตรการควบคุมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และผูบ้ริหารระดบักลางจะตอ้งใหค้วามร่วมมือ 

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งสอบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง 
และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ทราบ 



 
13 

 

10.4 บริษทัต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณ
ของผูต้รวจสอบภายใน 

10.5 บริษทัตอ้งวางรากฐานให้บุคลากรของบริษทัทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ และให้ความร่วมมือใน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับและการเบิกเงิน และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
อยา่งแม่นย  า ถูกตอ้ง สม ่าเสมอ รวดเร็ว รวมทั้งมีการสอบทานและปฏิบติัตามระบบท่ีก าหนด   อยา่งเคร่งครัด  

10.6 บุคลากรของบริษทัทุกคนมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการท างาน และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง
ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอก บุคลากรของบริษทัมีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งทาง
การเงิน และรายงานในทนัทีเม่ือพบขอ้ผิดพลาดหรือการทุจริต 
 

11. ความปลอดภัย สุขอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามยัของบุคลากรและชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมและปลูกฝัง
จิตส านึกความใส่ใจในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของ
บุคลากรของบริษทั เพ่ือประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม พร้อมทั้งสนบัสนุนให้มีการใช้
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ลดการใชง้านอยา่งส้ินเปลือง 
 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

11.1 บริษทัส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระส าคัญ โดยจัดท าข้อก าหนดและมาตรฐานทางด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และส่ิงแวดล้อมท่ีมีมาตรการไม่ต ่ ากว่าท่ีกฎหมายก าหนดตาม
มาตรฐานสากล โดยบุคลากรของบริษทัตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนดและมาตรฐาน
ทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

11.2 บริษัทจะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ  อัน
เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัต่อบุคลากรของบริษทั และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภยั
เป็นประจ า ทั้งน้ี ถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานอุบติัเหตุและเหตุการณ์ต่างๆ 
โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

11.3 บริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บับุคลากร
ของบริษัท พนักงานของผูรั้บจ้าง ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย 
กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวงัต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม 

11.4 บริษทัมุ่งมัน่และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางดา้นคุณภาพ ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัยของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริม
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กิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา         
อยา่งย ัง่ยืน 

11.5 หากพบวา่การปฏิบติังานใดๆ ไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางดา้น
คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม    
อย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของบริษทัยุติการปฏิบติังานเท่าท่ีท าไดช้ัว่คราวเพ่ือแจง้ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป และหา้มปฏิบติังานต่อไปโดยเดด็ขาด 
 

12. การไม่ล่วงละเมดิต่อทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิและการใช้ระบบสารสนเทศ 
 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ
และการใชร้ะบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจท าใหบ้ริษทัเกิดความเสียหาย หรือเสียช่ือเสียง โดย
หา้มผูบ้ริหารและพนกังาน น าซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มมิใหค้ดัลอกซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิมาใชไ้ม่
ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์นั้นๆ และใหพ้นกังานทุกคนมีหนา้ท่ีช่วยกนั
ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั และไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไปใช้หรือให้
บุคคลอ่ืนใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 

 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
12.1 บริษทัส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทัท าการศึกษาวิจยั โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็น

ลิขสิทธ์ิของบุคลากรนั้นเอง แต่งานศึกษาวิจยัใดเป็นงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัใหจ้ดัท าข้ึน หรือเป็นงานท่ี
ใชข้อ้มูลหรือเป็นงานท่ีเรียนรู้จากบริษทั ใหเ้จา้ของสิทธิในงานวิจยันั้นตกเป็นของบริษทั  

12.2 บุคลากรของบริษทัท่ีมีหน้าท่ีรักษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้ หรือวิธีการประกอบ
ธุรกิจท่ีเป็นความลบั ตอ้งรักษาความลบัใหป้ลอดภยัท่ีสุด ไม่ใหร่ั้วไหล 

12.3 บริษทัส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ในการท างาน บุคลากรของ 
บริษทัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผูอ่ื้นในส านักงาน ไม่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี 
หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ช่ือเสียงและทรัพยสิ์น การมีไวซ่ึ้งส่ือลามกอนาจาร การ 
Forward mail ท่ีเป็นการรบกวน สร้างความร าคาญ หรือท่ีเป็นการโฆษณาสินคา้ธุรกิจและบริการนอกเหนือจาก
สินคา้และบริการของบริษทั และการส่ง Spam mail เป็นตน้ 

12.4 บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบติังานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หากปฏิบติั
หนา้ท่ีบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกส านกังาน ใหต้รวจสอบลิขสิทธ์ิและปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนทุกคร้ัง หา้ม
ติดตั้ง และใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในส านกังานโดยเดด็ขาด 

12.5 บุคลากรของบริษทัตอ้งเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลบั ไม่แจง้บุคคลอ่ืนเพ่ือป้องกนั
ไม่ให้บุคคลอ่ืนเขา้ถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้ไปยงัเวบ็ไซต์ท่ีไม่คุน้เคย และอาจจะเป็น
อนัตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั 
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12.6 กรณีท่ีบุคลากรของบริษทัขออนุญาตให้ผูป้ฏิบติังานสมทบ หรือพนักงานของผูรั้บจา้งใชร้ะบบ
สารสนเทศของบริษทันั้น บุคคลซ่ึงเป็นผูข้อตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบติังานสมทบ หรือพนกังานของผู ้
รับจา้ง และตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัจากการใชร้ะบบสารสนเทศนั้น 

12.7 ทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั จะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุม
การใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรทุกคนเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภยัและป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
ในระบบสารสนเทศของบริษทั 
 

13. การรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

บริษทัให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยไดก้ าหนดนโยบาย       
การต่อตา้นการทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั หรือการให้ของขวญั ทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั 
พร้อมทั้งไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ
อย่างชดัเจน ซ่ึงบุคลากรทุกระดบั รวมถึงลูกจา้ง ตวัแทน บริษทัในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการเพ่ือหรือใน
นามของบริษทัไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ตอ้งยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ี บริษัทถือว่าการกระท าอันเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีนั้นถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงซ่ึง
บุคลากรจะตอ้งไดรั้บการลงโทษตามขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานและตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 

13.1 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เช่น เจา้หน้าท่ีของรัฐ นายหนา้ ตวัแทน คู่คา้ เป็นตน้ เพ่ือมีเจตนาจูงใจให้
บุคคลนั้นกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าใดๆ อนัเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคคลนั้น หรือเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้

13.2 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ เรียก หรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นซ่ึงส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ 

13.3 ในการด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ    
เอกชน ฯลฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และถูกตอ้งตาม
กฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศท่ีบริษทัติดต่อธุรกิจดว้ย 

13.4 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท าให้บุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ อยู่ในสถานะผูรั้บหรือผูใ้ห้
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดและมีขอ้สงสัยว่าการรับหรือการให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลอ่ืนนั้นเป็นการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติ มีลกัษณะผิดศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และผิดกฎหมายในท้องถ่ิน
หรือไม่นั้น ให้สอบถามต่อฝ่ายกฎหมายหรือส่วนก ากบัดูแลในทนัที หากการรับหรือการให้นั้นไม่เหมาะสมให้
ด าเนินการส่งคืนไปยงัผูใ้หห้รือยติุการใหน้ั้นเสีย และในกรณีท่ีไม่สามารถส่งคืนไดห้รือไม่เหมาะสมใหส่้งใหก้บั 
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ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบริษทั เพ่ือเก็บรักษาและน าทรัพยสิ์นนั้นไปสร้างประโยชน์ใหก้บั
สงัคมต่อไป 

13.5 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีการให้และรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ควรจะ
เป็นการให้และรับโดยธรรมจรรยา ซ่ึงควรให้และรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มีมูลค่าตามท่ี
กฎหมายก าหนด ทั้ งน้ีการให้และการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีผิด
กฎหมายอยา่งเดด็ขาด 

13.6 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว เรียกร้อง หรือ รับ
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั ไม่วา่กรณีใดอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ 
หรือเป็นผลประโยชนข์ดักนัได ้

13.7 บุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ มีหนา้ท่ีรายงานการใหแ้ละการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดใ้หห้รือรับนั้นต่อหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และบริษทัจะประชาสัมพนัธ์ให้ผูจ้ดัหาวสัดุ
ก่อสร้าง ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง พนัธมิตร กิจการร่วมคา้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูด้  าเนินธุรกิจร่วมกบักลุ่มบริษทั ไดรั้บ
ทราบและตกลงยืนยนัท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนตาม
หลกัเกณฑข์องบริษทั และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และจะปฏิบติัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตซ่ึงมีผล
บงัคบัใชใ้นทุกการด าเนินธุรกิจร่วมกนั รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการทุจริตในต่างประเทศ และ
กฎหมายท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด 

13.8 บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่ให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแก่
บุคลากรของบริษทัเองหรือต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด
แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหว่างประเทศ หากมีความ
จ าเป็นตอ้งใหต้อ้งแน่ใจวา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีของทอ้งถ่ินนั้น 

 

(ค.) การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

                      ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั
นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนการทุจริตต่อหนา้ท่ี เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บทราบ
เร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ อนัน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียในทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทัฯ ทั้งจากพนกังานภายในและผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงบริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตใหสิ้นบน และพนกังาน หรือผูมี้ความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจจะไม่ถูกกลัน่แกลง้อนัเน่ืองมาจากการรายงานขอ้มูลโดยสุจริต โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัการ
ร้องเรียน/แจง้เบาะแส ดงัน้ี 
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การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

1. ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ท่ีพบเห็นการกระท าผิดจรรยาบรรณการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถติดต่อแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน หรือฝ่ายบุคคล หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. การแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน ใหร้ะบุ ช่ือ-สกลุ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้้องเรียน รายละเอียด
ขอ้เทจ็จริง พยานหลกัฐาน พร้อมทั้งแนบหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเกบ็ขอ้มูลของผูร้้องเรียนเป็น
ความลบั กรณีผูร้้องเรียนไม่เปิดเผย ช่ือ-สกลุ ในการร้องเรียน จะตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เทจ็จริง หรือหลกัฐานท่ี
ปรากฏชดัแจง้เพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการกระท าทุจริต  

3. การแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน ใหก้ระท าผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนท่ีจดัไว ้ดงัน้ี 

                             3.1  จดหมายส่งท่ีผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป 
                                    บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก 
                                    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

3.2 แจง้ผา่นช่องทางอีเมลข์องผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละ

บริหารทัว่ไป ท่ี ck.whistleblowing@gmail.com 

        3.3  กล่องรับเร่ืองร้องเรียนภายในบริษทั 

กระบวนการพจิารณาตามนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน  
                      เม่ือไดรั้บเร่ืองท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม แจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน
วา่อาจมีการกระท าทุจริตต่อหนา้ท่ี ก าหนดใหมี้กระบวนการด าเนินการพิจารณา ดงัน้ี  

1.  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตาม 
     จริยธรรม 

2.  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานขอ้เท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบสวนขอ้เท็จจริง เพ่ือ
พิจารณาการร้องเรียน ใหแ้ลว้สร็จภายใน 30 วนั โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็นประเด็น 
ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการพฒันาความรู้ การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง เป็นตน้ 

   3. มาตรการด าเนินการ   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวนขอ้เทจ็จริง และ  
ก าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

 4.  พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินยักบัผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่และระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร รวมทั้งพิจารณาการ
ด าเนินการบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  

          5.  การรายงานผล ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหน้าท่ีแจง้ผลให้ผูร้้องเรียนทราบหากผูร้้องเรียนเปิดเผย
ตนเอง       ในกรณี ท่ี เป็นเร่ืองส าคัญ  ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทัทราบ 
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

     1.  ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย
ตนเองไดห้ากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ  
แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะท าใหอ้งคก์รสามารถรายงานความคืบหนา้และช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2.  ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยช่ือ-สกลุ 
ท่ีอยู ่ภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้ยกเวน้แต่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 

   3.  ผูรั้บข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไวเ้ป็นความลบั/ค านึงถึงความปลอดภัย โดยได้
ก าหนด   มาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือผูท่ี้ใหข้อ้มูล และ/หรือความร่วมมือ
ในการตรวจสอบขอ้มูล โดยจะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การ
เปล่ียนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิก
จา้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการร้องเรียน 

   4.  กรณีท่ีผูร้้องเรียนแจง้เบาะแสการประพฤติผิดหรือขอ้ร้องเรียนและผูใ้ห้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย 
ผูแ้จ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนและผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษทัฯ 
อาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูแ้จง้เบาะแสการประพฤติผิดหรือขอ้ร้องเรียนและผูใ้ห้
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไม่ตอ้งร้องขอก็ไดห้ากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ี
จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

        5.  ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความ    
เหมาะสม และเป็นธรรม  

บทลงโทษ 

                      หากมีการฝ่าฝืนหรือกระท าผิดแนวทางตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จะตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ และตอ้งรับผิดชอบชดใชค้วามเสียหาย
แก่บริษทัฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้น
ผิดกฎหมาย  


