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จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
การบริ หารงานของคณะกรรมการ มีบทบาทในการเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ มีหน้าทีสาํ คัญในการตัดสิ นใจ
เกียวกับนโยบายและกลยุทธ์ทีสาํ คัญของกิจการ
และดูแลให้มนั ใจว่าฝ่ ายจัดการได้นาํ นโยบายไปปฏิบตั ิตามที
กําหนดไว้เพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสัตย์
สุจริ ต รวมทั0งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั เพือให้การบริ หารงานของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้อง เป็ นธรรม ซึงจะประสบผลสําเร็ จ และเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง ยืน เพือให้เกิดดุลยภาพที
เหมาะสมโดยปฏิบตั ิตามแนวทางใน 6 หมวด ดังต่อไปนี0
หมวดที 1 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อบริ ษทั /ผูถ้ ือหุน้
หมวดที 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อผูบ้ ริ หารและพนักงาน
หมวดที 3 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อลูกค้า
หมวดที 4 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่คา้ /เจ้าหนี0/ลูกหนี0
หมวดที 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
หมวดที 6 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อสังคมและส่วนรวม
หมวดที 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อชุมชน
หมวดที 8 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อสิ งแวดล้อม
หมวดที 1 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อบริ ษทั /ผูถ้ ือหุน้
1.ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุจริ ต และเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผูถ้ ือหุน้ ทั0งรายใหญ่และ
รายย่อย และเพือผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ ีเกียวข้องโดยรวม
2. บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนทีดีให้แก่ผถู ้ ือหุน้
3. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั สูญค่า หรื อสูญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ จัดให้มีระบบควบคุม
ภายในและระบบบริ หารความเสียงทีมีประสิ ทธิผล
4. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกียวกับการดําเนินกิจการ ภายใต้การ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม
5. เปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั0งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ทีเกียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษทั ที
เป็ นจริ งอย่างครบถ้วนเพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพ
ทางการเงินทีแท้จริ งของบริ ษทั
6. แจ้งข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริ ษทั ทีถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจแก่ผถู ้ ือหุน้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาทีเหมาะสม
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7. ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ีเกียวข้องโดยให้ขอ้ มูลใดๆ
ของบริ ษทั ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก และ/หรื อดําเนินการใด
ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
8. ในระหว่างทีมีตาํ แหน่งหน้าทีและความรับผิดชอบต่อบริ ษทั ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั (Conflict of Interest)
หมวดที 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามกรอบของจรรยาบรรณโดยเป็ นตัวอย่างทีดี ให้แก่ผบู ้ ริ หาร และพนักงาน
2. ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานมีความเข้าใจ และประพฤติตนตามกรอบของ จรรยาบรรณ อย่าง
ทัว ถึงทั0งบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและศักดิ9ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4. ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน และเพือให้บรรลุเป้ าหมาย ทีต0 งั ไว้ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรทีมีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์เพือเข้ามาปฏิบตั ิงาน และสัมพันธ์กบั ความต้องการและการเติบโตของบริ ษทั โดย
จัดโครงการพัฒนาความรู ้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนืองให้มีความสามารถในระดับสูง
5. ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสมและเป็ น
ธรรม เช่น การจัดตั0งกองทุนสํารองเลี0ยงชีพ สิ ทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทีบริ ษทั กําหนด
การให้สวัสดิการเงินกูย้ มื สําหรับพนักงาน
6. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในทีชดั เจน ส่งเสริ มให้พนักงานทุก
ระดับชั0น ตั0งแต่ระดับพนักงานจนถึงผูบ้ ริ หารระดับสูง ให้ได้รับการฝึ กฝนอบรมเพือพัฒนาให้มีความรู ้
ความสามารถทั0งทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิ เพือให้เกิดทักษะในการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ รวมทั0งการจ้างงานใน
เงือนไขทียตุ ิธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
7. ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทํางาน ด้วยการนําระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานในการวัดความสามารถเพือเป็ นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบของพนักงาน และเพือ เป็ นแรงจูงใจในการพัฒนาพนักงาน
8. สร้างบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่ วม และการทํางานเป็ นทีม โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกียวกับงานทีปฏิบตั ิอย่างทัว ถึง
9. การจัดให้มีสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยในสถานทีทาํ งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ ตลอด จนทรัพย์สินของ
พนักงานและของบริ ษทั
10. ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริ ษทั ให้พนักงานทราบอย่างสมําเสมอ
11. หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน คงในหน้าทีการงานของพนักงาน หรื อ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
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หมวดที 3 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อลูกค้า
1. มีทศั นคติทีดี และให้ความสําคัญต่อลูกค้า ปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรื อร้น มีน0 าํ ใจ สุ ภาพอ่อนโยน
และรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ืนโดยมิชอบ รวมทั0งปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึงบุคคลใดโดยเฉพาะ
2. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทีมีมูลค่าเพิมอย่างต่อเนือง พร้อมทั0งควบคุมต้นทุน ให้อยูใ่ น
ระดับตําเท่าทีเป็ นไปได้ แต่คงไว้ซ ึงคุณภาพบริ การให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง ทัดเทียมกับองค์กรธุรกิจชั0นนํา
ตลอดเวลาเพือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากทีสุด
3. ส่งมอบสิ นค้า/งานทีมีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาทีเป็ นธรรม ไม่คา้ กําไรเกินควร
4. ให้ขอ้ มูลข่าวสารและคําแนะนําทีถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพือให้ทราบเกียวกับสิ นค้า การ
บริ การ
5. ส่งมอบงานและรับประกันผลงาน ภายใต้เงือนไขระยะเวลาทีเหมาะสม เพือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
6. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตราการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นาํ ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ีเกียวข้องโดยมิชอบ
7. ให้มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขได้ ต้องรี บแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบ เพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
8. ให้มีระบบ/กระบวนการทีลูกค้าร้องเรี ยนเกียวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของสิ นค้าและบริ การ รวมทั0ง
ความรวดเร็ วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดําเนินการอย่างถึงทีสุด เพือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ ว
หมวดที 4 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่คา้ /เจ้าหนี0/ลูกหนี0
1. ปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ และ/หรื อเจ้าหนี0/ลูกหนี0ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษทั และตั0งอยูบ่ นพื0นฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมทั0งสองฝ่ าย
2. มีการแข่งขันบนข้อมูลทีได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คูค่ า้ รายใดรายหนึงเข้าร่ วมแข่งขันทางธุรกิจ
3. จัดทํารู ปแบบสัญญาทีเหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพือให้มนั ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที
ป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในทุกขั0นตอนของกระบวนการจัดซื0อจัดจ้าง
5. จ่ายเงินคู่คา้ ให้ตรงเวลา ตามเงือนไขการชําระเงินทีตกลงกัน
6. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่คา้ ด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่
กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
7. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่คา้ โดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริ ง
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8. หลีกเลียงสถานการณ์ทีทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั0งปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา
9. ให้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ ง รายงานทีถกู ต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั0งอยูบ่ นพื0นฐานของความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ
10. ปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้กบั คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี0อย่างเคร่ งครัด กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงือนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งล่วงหน้า เพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
11. ใช้สินค้าและบริ การทีมีลิขสิทธิ9ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทําทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
หมวดที 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
1. มีนโยบายเสรี ทางการค้า และเชือว่าการมีคู่แข่งเป็ นเรื องดีเพราะจะทําให้เกิดการพัฒนาทั0งมาตรฐานการบริ การ
และนวัตกรรมใหม่ๆ เพือเสนอต่อลูกค้า
2. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบการแข่งขันทีดี
3. ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริ ง
4. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ตหรื อด้วยวิธีการอืนทีไม่เหมาะสม
5. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา/ลิขสิ ทธิ9
หมวดที 6 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อสังคมและส่วนรวม
1. คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทําการใด ๆ ทีจะมีผลเสี ยหายต่อชือเสี ยงของประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
2. ส่งเสริ มและปลูกฝังให้เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั พนักงานทุกระดับ
3. ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื องมือทีจะทําให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. สนับสนุนให้มีการคืนผลกําไรส่วนหนึงขององค์กรให้แก่สงั คมและพัฒนาสิ งแวดล้อม
5. ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อย่างเคร่ งครัด โดยถือเป็ นหลักการว่า ในการทําธุรกิจ เยีย งภาคเอกชน
นั0น บริ ษทั จะปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีทีเคารพกฎหมายเสมอ (Law-abiding citizen)
6. พัฒนาบริ ษทั อย่างยัง ยืน เป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ภายใต้การดําเนินธุรกิจก่อสร้างสี เขียว ทีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ งแวดล้อม และเป็ นประโยชน์ทีแท้จริ งต่อสังคมไทย
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บริ ษทั ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)

หมวดที 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อชุมชน
1. ถือว่าชุมชนเป็ นส่วนหนึงทีบริ ษทั ฯ ต้องดูแลและอํานวยความสะดวกบริ ษทั จึงมุ่งเน้น การส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ
เพือการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิ งแวดล้อมเพือเป็ นการตอบแทนสังคม
2. ไม่ให้กระทําการใดๆ ทีจะมีผลเสี ยหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิน
3. ร่ วมประชุม แลกเปลียนความคิดเห็น และให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานในท้องถิน เพือการพัฒนาชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องชุมชนอย่างสมําเสมอ
4. สื อสารกับชุมชนอย่างสมําเสมอ เผยแพร่ และรายงานผลการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่ม
5. กําหนดให้มีมาตรการป้ องกัน/แก้ไข เมือเกิดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและชุมชน อันเนืองมาจากการดําเนินงาน
ของบริ ษทั
หมวดที 8 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อสิ งแวดล้อม
1. พัฒนาและปรับปรุ งระบบการจัดการสิ งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริ ษทั เพือลดมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อมอย่างต่อเนือง โดยมีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย แผนงานปฏิบตั ิ และการประเมินผลอย่างชัดเจน
2. ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิงแวดล้อม รวมทั0งดําเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และให้ความร่ วมมือกับ
พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว ไป เพือสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดี
ต่อการจัดการสิ งแวดล้อมของบริ ษทั
3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเสริ มกระบวนการนําทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่
4. มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและชุมชน อันเป็ นผล
มาจากการดําเนินงานของบริ ษทั
5. ส่งเสริ มให้พนักงานบริ ษทั มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ งแวดล้อม
ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์และการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผ่านการฝึ กอบรมและให้ความรู ้
ผ่านสื อประชาสัมพันธ์ อาทิ สารภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสื อเวียนภายในต่อพนักงานเพือเพิมพูนความรู ้
และทักษะด้านสิ งแวดล้อม
6. เผยแพร่ การดําเนินงานด้านสังคมและสิ งแวดล้อมแก่พนักงานของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับบริ ษทั
รวมถึงเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
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