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จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

          การบริหารงานของคณะกรรมการ มีบทบาทในการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ มีหนา้ที�สาํคญัในการตดัสินใจ
เกี�ยวกบันโยบายและกลยทุธ์ที�สาํคญัของกิจการ และดูแลใหม้ั�นใจวา่ฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายไปปฏิบติัตามที�
กาํหนดไวเ้พื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้  ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์
สุจริต รวมทั0งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั เพื�อใหก้ารบริหารงานของ
บริษทัเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม ซึ�งจะประสบผลสาํเร็จ และเจริญกา้วหนา้อยา่งย ั�งยนื เพื�อใหเ้กิดดุลยภาพที�
เหมาะสมโดยปฏิบติัตามแนวทางใน 6 หมวด ดงัต่อไปนี0  
    

หมวดที� 1 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั/ผูถื้อหุน้ 

หมวดที� 2 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้ริหารและพนกังาน  

หมวดที� 3 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อลูกคา้ 

หมวดที� 4 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อคู่คา้/เจา้หนี0 /ลูกหนี0   

หมวดที� 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการคา้  

หมวดที� 6 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม 

หมวดที� 7 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อชุมชน 

หมวดที� 8 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อสิ�งแวดลอ้ม 

    

หมวดที� 1 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั/ผูถื้อหุน้ 

   

1.ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื�อสตัย ์สุจริต และเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผูถื้อหุน้ทั0งรายใหญ่และ
รายยอ่ย และเพื�อผลประโยชน์ของกลุ่มผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยรวม 

2. บริหารกิจการของบริษทัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มั�นคง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที�ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัการดูแลไม่ใหท้รัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัสูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ จดัใหมี้ระบบควบคุม

ภายในและระบบบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล 

4. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เขา้มามีส่วนในการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการ ภายใตก้าร
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 

5. เปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั0งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัที�
เป็นจริงอยา่งครบถว้นเพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา และแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพ

ทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทั 

6. แจง้ขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษทัที�ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง และเพียงพอต่อการตดัสินใจแก่ผูถื้อหุน้
ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และในเวลาที�เหมาะสม 
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7. ดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยใหข้อ้มูลใดๆ 
ของบริษทัซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดาํเนินการใด 

ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

8. ในระหวา่งที�มีตาํแหน่งหนา้ที�และความรับผิดชอบต่อบริษทั ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตวัใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม อนัเป็นการขดัผลประโยชน์ต่อบริษทั (Conflict of Interest) 

  

หมวดที� 2 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้ริหาร และพนกังาน 

    

1. ประพฤติปฏิบติัตนตามกรอบของจรรยาบรรณโดยเป็นตวัอยา่งที�ดี ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

2. ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้บ้ริหาร และพนกังานมีความเขา้ใจ และประพฤติตนตามกรอบของ จรรยาบรรณ อยา่ง

ทั�วถึงทั0งบริษทั 

3. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ9 ศรีของความเป็นมนุษย ์

4. ตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังาน และเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย ที�ตั0งไว ้สรรหาและวา่จา้งบุคลากรที�มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เพื�อเขา้มาปฏิบติังาน และสมัพนัธก์บัความตอ้งการและการเติบโตของบริษทั โดย
จดัโครงการพฒันาความรู้ความสามารถพนกังานอยา่งต่อเนื�องใหมี้ความสามารถในระดบัสูง 

5. ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสมและเป็น
ธรรม เช่น การจดัตั0งกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ สิทธิในการเขา้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที�บริษทักาํหนด 
การใหส้วสัดิการเงินกูย้มืสาํหรับพนกังาน 

6. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากร โดยจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรภายในที�ชดัเจน ส่งเสริมใหพ้นกังานทุก
ระดบัชั0น ตั0งแต่ระดบัพนกังานจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง   ใหไ้ดรั้บการฝึกฝนอบรมเพื�อพฒันาใหมี้ความรู้ 
ความสามารถทั0งทางทฤษฎีและทางปฏิบติั เพื�อใหเ้กิดทกัษะในการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ รวมทั0งการจา้งงานใน

เงื�อนไขที�ยติุธรรมเหมาะสมกบัสภาวะตลาดและสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน  

7. ใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนกังานตามศกัยภาพการทาํงาน ดว้ยการนาํระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานในการวดัความสามารถเพื�อเป็นหลกัในการพฒันาสมรรถนะ (Competency) ประกอบการพิจารณาความ

ดีความชอบของพนกังาน และเพื�อเป็นแรงจูงใจในการพฒันาพนกังาน 

8. สร้างบรรยากาศการทาํงานแบบมีส่วนร่วม และการทาํงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให ้พนกังานไดร่้วมแสดง

ความคิดเห็นเกี�ยวกบังานที�ปฏิบติัอยา่งทั�วถึง 

9. การจดัใหมี้สภาพแวดลอ้ม และสุขอนามยัในสถานที�ทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ ตลอด จนทรัพยสิ์นของ

พนกังานและของบริษทั 

10. ใหข้อ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการดาํเนินงานและสถานภาพของบริษทัใหพ้นกังานทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 

11. หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่ความมั�นคงในหนา้ที�การงานของพนกังาน หรือ
คุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
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หมวดที� 3 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อลูกคา้ 

    

1. มีทศันคติที�ดี และใหค้วามสาํคญัต่อลูกคา้ ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีนํ0 าใจ สุภาพอ่อนโยน
และรักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้�นโดยมิชอบ รวมทั0งปฏิบติัต่อลูกคา้
ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลหนึ�งบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ที�มีมูลค่าเพิ�มอยา่งต่อเนื�อง พร้อมทั0งควบคุมตน้ทุน ใหอ้ยูใ่น
ระดบัตํ�าเท่าที�เป็นไปได ้แตค่งไวซึ้�งคุณภาพบริการใหไ้ดม้าตรฐาน และมีคุณภาพสูง ทดัเทียมกบัองคก์รธุรกิจชั0นนาํ
ตลอดเวลาเพื�อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากที�สุด 

3. ส่งมอบสินคา้/งานที�มีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม ไมค่า้กาํไรเกินควร 

4. ใหข้อ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํที�ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ต่อลูกคา้ เพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบัสินคา้ การ
บริการ 

5. ส่งมอบงานและรับประกนัผลงาน ภายใตเ้งื�อนไขระยะเวลาที�เหมาะสม เพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ 

6. มีระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลของลกูคา้อยา่งปลอดภยั มีมาตราการรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ได้

รับความยนิยอมจากลูกคา้ และไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 

7. ใหมี้การปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขได ้ตอ้งรีบแจง้

ใหลู้กคา้ทราบ เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

8. ใหมี้ระบบ/กระบวนการที�ลูกคา้ร้องเรียนเกี�ยวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสินคา้และบริการ รวมทั0ง
ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดาํเนินการอยา่งถึงที�สุด เพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว 

 

หมวดที� 4 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อคู่คา้/เจา้หนี0 /ลูกหนี0  

 1. ปฏิบติัต่อคูค่า้ และ/หรือเจา้หนี0 /ลูกหนี0 ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั และตั0งอยูบ่นพื0นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที�เป็นธรรมทั0งสองฝ่าย  

2. มีการแข่งขนับนขอ้มูลที�ไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการกีดกนัไม่ใหคู้ค่า้รายใดรายหนึ�งเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ 

3. จดัทาํรูปแบบสญัญาที�เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

4. จดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตามเพื�อใหม้ั�นใจวา่มีการปฏิบติัตามสญัญาครบถว้น มีระบบการควบคุมภายในที�
ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั0นตอนของกระบวนการจดัซื0อจดัจา้ง 

5. จ่ายเงินคู่คา้ใหต้รงเวลา ตามเงื�อนไขการชาํระเงินที�ตกลงกนั 

6. ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่คา้ดว้ยวธีิการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่

กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง 

7. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่คา้โดยปราศจากขอ้มูลแห่งความจริง 
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8. หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั0งปฏิบติัตามพนัธะสญัญา 

9. ใหข้อ้มูลที�เป็นจริง รายงานที�ถกูตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกตั0งอยูบ่นพื0นฐานของความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ 

10. ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกนัไวก้บัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี0อยา่งเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตาม
เงื�อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ล่วงหนา้ เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

11. ใชสิ้นคา้และบริการที�มีลิขสิทธิ9 ถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทาํที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

  

หมวดที� 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการคา้ 

    

1. มีนโยบายเสรีทางการคา้ และเชื�อวา่การมีคู่แข่งเป็นเรื�องดีเพราะจะทาํใหเ้กิดการพฒันาทั0งมาตรฐานการบริการ 

และนวตักรรมใหม่ๆ  เพื�อเสนอตอ่ลูกคา้ 

2. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบการแข่งขนัที�ดี 

3. ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากขอ้มูลความจริง 

4. ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการที�ไมสุ่จริตหรือดว้ยวธีิการอื�นที�ไม่เหมาะสม 

5. ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา/ลิขสิทธิ9  

    

หมวดที� 6 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม 

    

1. คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทาํการใด ๆ ที�จะมีผลเสียหายต่อชื�อเสียงของประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และประโยชน์สาธารณะ 

2. ส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้กิดจิตสาํนึกของความรับผดิชอบต่อสงัคมใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

3. ไม่กระทาํการช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือยอมเป็นเครื�องมือที�จะทาํใหเ้กิดการหลีกเลี�ยงการปฏิบติัตามกฎหมาย 

4. สนบัสนุนใหมี้การคืนผลกาํไรส่วนหนึ�งขององคก์รใหแ้ก่สงัคมและพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

5. ใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด โดยถือเป็นหลกัการวา่ ในการทาํธุรกิจ เยี�ยงภาคเอกชน
นั0น บริษทัจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีที�เคารพกฎหมายเสมอ (Law-abiding citizen) 

6.  พฒันาบริษทัอยา่งย ั�งยนื เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจก่อสร้างสีเขียว ที�มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม และเป็นประโยชน์ที�แทจ้ริงต่อสงัคมไทย 

 

 

 

 



 
บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
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หมวดที� 7 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อชุมชน 

 

1. ถือวา่ชุมชนเป็นส่วนหนึ�งที�บริษทัฯ ตอ้งดูแลและอาํนวยความสะดวกบริษทัจึงมุ่งเนน้ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

เพื�อการพฒันาคุณภาพชีวติและสิ�งแวดลอ้มเพื�อเป็นการตอบแทนสงัคม 

2. ไม่ใหก้ระทาํการใดๆ ที�จะมีผลเสียหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ�น 

3. ร่วมประชุม แลกเปลี�ยนความคิดเห็น และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานในทอ้งถิ�น เพื�อการพฒันาชีวติความ
เป็นอยูข่องชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ 

4. สื�อสารกบัชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคมใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่ม 

5. กาํหนดใหมี้มาตรการป้องกนั/แกไ้ข เมื�อเกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและชุมชน อนัเนื�องมาจากการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

 

หมวดที� 8 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อสิ�งแวดลอ้ม 

1. พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มในทุกกิจกรรมของบริษทั เพื�อลดมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง โดยมีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนงานปฏิบติั และการประเมินผลอยา่งชดัเจน 

2. ใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม รวมทั0งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และใหค้วามร่วมมือกบั
พนกังาน  ลูกคา้  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั�วไป เพื�อสร้างภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดี
ต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มของบริษทั 

3. ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม ่

4. มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและชุมชน อนัเป็นผล
มาจากการดาํเนินงานของบริษทั 

5. ส่งเสริมใหพ้นกังานบริษทัมีจิตสาํนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มภายใตร้ะบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 
ตลอดจนรณรงคก์ารอนุรักษแ์ละการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการฝึกอบรมและใหค้วามรู้

ผา่นสื�อประชาสมัพนัธ์ อาทิ สารภายใน บอร์ดประชาสมัพนัธ์ หนงัสือเวยีนภายในต่อพนกังานเพื�อเพิ�มพนูความรู้
และทกัษะดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

6. เผยแพร่การดาํเนินงานดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้มแก่พนกังานของบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบับริษทั 
รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนผา่นเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจาํปีของบริษทั 

 


