จรรยาบรรณ บริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1. ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร
1.1 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ
(1) ปฏิ บตั ิ หน้าที ที ได้รับมอบหมายตามนโยบาย และวัตถุ ประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีสติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นทั-งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึง
ผูท้ ีมีประโยชน์เกียวข้องไม่วา่ จะเป็ นผูซ้ -ือผูข้ าย ประชาชนทัวไป และพนักงาน
(2) ปฏิ บตั ิหน้าทีโดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะการบริ หารการจัดการ ปรับปรุ ง
วิธีการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ-น ทันต่อเหตุการณ์ และการเคลื อนไหวของธุ รกิ จ พร้ อมทั-ง
ป้ องกันปั ญหาทีอาจเกิดขึ-นในอนาคต
(3) รับผิดชอบต่อผลงานของตน และของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ระมัดระวังผลงานของตนทีจะไปกระทบ
การทํางานของระบบอืนให้ได้รับความเสี ยหาย หรื อเสี ยระบบ อีกทั-งพร้ อมที จะชี- แจงข้อมูลของ
ผลงานทีถูกต้องตามสถานะของตน
(4) รั กษาข้อมูล อัน เป็ นความลับของบริ ษ ทั ฯ ดู แ ลและระมัดระวังมิ ให้เอกสารหรื อข่ าวสารอัน เป็ น
ความลับของบริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยถึงผูท้ ีไม่เกียวข้อง และไม่ใช้ขอ้ มูลแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
ซึ งอาจจะทําความเสี ยหาย หรื อเสื อมเสี ยแก่บริ ษทั ฯ
(5) รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ปลูกฝังจิตสํานึ กของพนักงานให้มีความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ งของ
บริ ษทั ฯ หวงแหนบริ ษทั ฯ เหมือนเป็ นเจ้าของร่ วม และปกป้ องชือเสี ยงของบริ ษทั ฯ
1.2 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน
(2) มีทศั นคติทีถูกต้องว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีมีค่า ให้การยอมรับและยกย่องตามควร
(3) ยึดถื อข้อบังคับการทํางานและกฎหมายที เกี ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครั ด ให้มีความเมตตา
กรุ ณา เป็ นธรรม และรับฟังเหตุผลเพือใช้แก้ปัญหา
(4) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ตามความเหมาะสมของพนักงาน
(5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน สร้าง
บรรยากาศการทํางานให้อบอุ่น สนใจทุกข์สุขตามควร
(6) สร้ า งจิ ต สํานึ กให้พนัก งานทราบถึ ง สิ ท ธิ อํานาจ หน้าที ความรั บผิด ชอบต่อบริ ษทั ฯ การรั กษา
ระเบียบวินยั
1.3 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิต่อบุคคลภายนอก
(1) ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม ต่อผูท้ ีเกียวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ
(2) ให้ความเสมอภาค ไม่กีดกัน ไม่ให้สิทธิ พิเศษ ไม่เลือกปฏิบตั ิ

(3) ปฏิบตั ิตามเงือนไข กรอบ กติกา ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และข้อตกลงตามสัญญา
(4) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีดว้ ยไมตรี จิต
1.4 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิต่อสังคม
(1) ดําเนินธุ รกิจ โดยคํานึงถึงความมันคง ปลอดภัย หน้าที และความรับผิดชอบทีพึงมีต่อประเทศชาติ
(2) ให้ความร่ วมมือ และส่ งเสริ มกิจกรรมการทําประโยชน์เพือสังคม
(3) ปลูกจิตสํานึกหน้าที ความรับผิดชอบทีดีต่อสังคมให้เกิดขึ-นในหมู่พนักงานทุกระดับ
(4) ประพฤติ ปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัดด้วยความเคารพภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่ วยงานที
เกียวข้อง
(5) ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
2. ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิของพนักงาน
2.1 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ
(1) ระลึ กถึ งความสําคัญในงานซึ งเป็ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และมีความผูกพันทีจะปฏิ บตั ิหน้าทีของตน
ตามขั-นตอนและระเบียบทีกําหนดไว้
(2) วางแผนการทํางาน กําหนด และวิเคราะห์เป้ าหมายในการปฏิบตั ิหน้าทีของหน่วยงาน เพือให้บรรลุ
ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ฯ โดยคํา นึ ง ถึ ง คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนวัฒ นธรรมของผูท้ ี
เกียวข้อง
(3) มี ค วามเพี ย รพยายามทํา งานด้ว ยความขยัน ขัน แข็ ง ซื อสั ต ย์ สุ จ ริ ต ให้ ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ
ประสานงานอุ ทิ ศ ตนให้ แ ก่ ง านของบริ ษ ัท ฯ อย่า งเต็ ม ที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขและพัฒ นางานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอเพือให้ได้คุณภาพของผลงาน
(4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ
(5) ใช้และรั กษาทรั พย์สิ นของบริ ษทั ฯ ให้เกิ ดประโยชน์ สูง สุ ด อย่า งประหยัดและไม่ นาํ ไปใช้เพื อ
ประโยชน์ส่วนตน
(6) รั กษาความลับของบริ ษทั ฯ โดยดู แลระมัดระวัง มิ ให้เอกสาร หรื อข่ าวสารอันเป็ นความลับ ของ
บริ ษทั ฯ ถู กเปิ ดเผยรัวไหลหรื อตกไปถึ งผูท้ ี ไม่เกี ยวข้อง อันอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
บริ ษทั ฯ ทั-งนี-รวมทั-งการไม่ให้เอกสารหรื อข่าวสารของบริ ษทั ฯ ทีไม่พึงเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก
เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ
(7) ละเว้นหรื อหลี กเลี ยงการแสดงความคิดเห็ นต่อบุคคลภายนอก หรื อสื อมวลชนในเรื องทีเกี ยวข้อง
กับงานของบริ ษทั ฯ ซึ งบริ ษทั ฯ ยังไม่มีนโยบาย หรื อ แนวทางดําเนิ นการในเรื องนั-นๆ อย่างแน่ชดั
หรื อเรื องอืนใดทีอาจกระทบกระเทือนต่อชือเสี ยง ภาพลักษณ์ และการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

2.2 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน
(1) ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยการใช้กิริยา วาจาสุ ภาพเรี ยบร้อย มีน- าํ ใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
(2) รักษาและเสริ มสร้างความสามัคคีรวมทั-งให้ความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงานและช่วยเหลือเกื-อกูลซึ ง
กันและกัน เพือประโยชน์ต่องานของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนรวม
(3) ปฏิบตั ิตามคําแนะนํา หรื อคําสังโดยชอบธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งสังในหน้าที การงาน และให้
ความนับถือต่อผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานอืนของบริ ษทั ฯ ทีมีอาวุโส
(4) ให้ ค วามร่ วมมื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของผู ้บ ัง คับ บัญ ชา และให้ ข ้ อ มู ล ที ถู ก ต้ อ งต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
(5) ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความยุติธรรม เมตตา กรุ ณา ให้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั ิตนทีดีให้
ความสนใจทุกข์สุขตามควร ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพือให้สามารถปฏิบตั ิงานใน
หน้าทีได้อย่างดี โดยการถ่ายทอดความรู ้ในงาน สนับสนุ นให้ได้รับการฝึ กอบรม เพือให้ได้เพิมพูน
ความรู ้ประสบการณ์อยูเ่ สมอ
(6) หลีกเลียงการนําข้อมูลหรื อเรื องราวของพนักงานผูอ้ ืน ทั-งในเรื องทีเกียวกับการปฏิบตั ิงานและเรื อง
ส่ วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะที จะก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ พนักงานหรื อ
ภาพลักษณ์โดยรวมของบริ ษทั ฯ
2.3 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิต่อบุคคลภายนอก
(1) ใช้กิริยา วาจา สุ ภาพเรี ยบร้อย ต่อบุคคลภายนอกทีมาติดต่อ หรื อเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ
(2) อํานวยความสะดวก และให้การต้อนรับผูม้ าติดต่อด้วยความสุ ภาพ เรี ยบร้อย เต็มใจ และมีน- าํ ใจ
(3) ชี- แจงนําเสนอข้อมูลทีถูกต้องตามขอบเขตหน้าทีของตน หากเรื องใดทีไม่สามารถชี-แจงได้ ให้แจ้ง
แก่ผบู ้ งั คับบัญชา ตามลําดับขั-นเพือทราบ และดําเนินการต่อไป
(4) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อบุคคลภายนอกทีมาติดต่อหรื อเกียวข้อง ด้วยไมตรี จิต
และความไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
2.4 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบตั ิต่อสังคม
(1) ร่ วมสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้เจริ ญก้าวหน้า เพือประโยชน์ของสาธารณชน
(2) ส่ งเสริ มและปฏิ บตั ิ ตามธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ศี ลธรรม วัฒนธรรมอันดี งาม ซึ งวิญ<ู ชนพึง
ปฏิบตั ิหรื อโดยสามัญสํานึกของบุคคลทัวไป
(3) ให้ความร่ วมมือในการทําประโยชน์แก่สังคม ตามโอกาส และความพร้อม
(4) ปฏิบตั ิตนตามทีชอบทีควร และเป็ นแบบอย่างทีดีในสังคม

