
จรรยาบรรณ บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 

1. ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัของผูบ้ริหาร 

1.1 ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัต่อบริษทั ฯ 

(1) ปฏิบติัหน้าทีทีได้รับมอบหมายตามนโยบาย และวตัถุประสงค์อนัชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซือสัตย ์สุจริต มีสติ ยดึถือประโยชน์ส่วนรวมของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นทั-งรายใหญ่และรายยอ่ย รวมถึง
ผูที้มีประโยชน์เกียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูซื้-อผูข้าย ประชาชนทัวไป และพนกังาน 

(2) ปฏิบติัหน้าทีโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะการบริหารการจดัการ ปรับปรุง
วิธีการทาํงานให้มีประสิทธิภาพยิงขึ-น ทนัต่อเหตุการณ์ และการเคลือนไหวของธุรกิจ พร้อมทั-ง
ป้องกนัปัญหาทีอาจเกิดขึ-นในอนาคต 

(3) รับผดิชอบต่อผลงานของตน และของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ระมดัระวงัผลงานของตนทีจะไปกระทบ
การทาํงานของระบบอืนให้ได้รับความเสียหาย หรือเสียระบบ อีกทั-งพร้อมทีจะชี- แจงขอ้มูลของ
ผลงานทีถูกตอ้งตามสถานะของตน 

(4) รักษาข้อมูลอนัเป็นความลับของบริษทัฯ ดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็น

ความลบัของบริษทัฯ  มีการเปิดเผยถึงผูที้ไม่เกียวขอ้ง และไม่ใชข้อ้มูลแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง 
ซึ งอาจจะทาํความเสียหาย หรือเสือมเสียแก่บริษทัฯ 

(5) รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ปลูกฝังจิตสํานึกของพนกังานให้มีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหนึงของ
บริษทัฯ หวงแหนบริษทัฯ เหมือนเป็นเจา้ของร่วม และปกป้องชือเสียงของบริษทัฯ 

 

1.2  ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัต่อพนกังาน 

(1) ใหผ้ลตอบแทนทีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

(2) มีทศันคติทีถูกตอ้งวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรทีมีค่า ใหก้ารยอมรับและยกยอ่งตามควร 

(3) ยึดถือขอ้บงัคบัการทาํงานและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครัด ให้มีความเมตตา 
กรุณา เป็นธรรม และรับฟังเหตุผลเพือใชแ้กปั้ญหา 

(4) ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ ตามความเหมาะสมของพนกังาน 

(5) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน สร้าง

บรรยากาศการทาํงานใหอ้บอุ่น สนใจทุกขสุ์ขตามควร 

(6) สร้างจิตสํานึกให้พนักงานทราบถึง สิทธิ อาํนาจ หน้าที ความรับผิดชอบต่อบริษทัฯ การรักษา
ระเบียบวนิยั 

 

1.3 ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัต่อบุคคลภายนอก 

(1) ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม ต่อผูที้เกียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ 

(2) ใหค้วามเสมอภาค ไม่กีดกนั ไม่ใหสิ้ทธิพิเศษ ไม่เลือกปฏิบติั 



(3) ปฏิบติัตามเงือนไข กรอบ กติกา ธรรมเนียมปฏิบติั และขอ้ตกลงตามสัญญา 

(4) ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีดว้ยไมตรีจิต 

 

1.4 ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัต่อสังคม 

(1) ดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความมันคง ปลอดภยั หนา้ที และความรับผดิชอบทีพึงมีต่อประเทศชาติ 

(2) ใหค้วามร่วมมือ และส่งเสริมกิจกรรมการทาํประโยชน์เพือสังคม 

(3) ปลูกจิตสาํนึกหนา้ที ความรับผดิชอบทีดีต่อสังคมใหเ้กิดขึ-นในหมู่พนกังานทุกระดบั 

(4) ประพฤติ ปฏิบติั อย่างเคร่งครัดดว้ยความเคารพภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที
เกียวขอ้ง 

(5) ใหค้วามสาํคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 

2. ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัของพนกังาน 

2.1 ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัต่อบริษทั ฯ 

(1) ระลึกถึงความสําคญัในงานซึ งเป็นธุรกิจของบริษทัฯ และมีความผูกพนัทีจะปฏิบติัหนา้ทีของตน 
ตามขั-นตอนและระเบียบทีกาํหนดไว ้

(2) วางแผนการทาํงาน กาํหนด และวเิคราะห์เป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ทีของหน่วยงาน เพือให้บรรลุ
ถึงวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนวฒันธรรมของผูที้
เกียวขอ้ง 

(3) มีความเพียรพยายามทาํงานด้วยความขยนัขันแข็ง ซือสัตย์ สุจริต ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 
ประสานงานอุทิศตนให้แก่งานของบริษัทฯ อย่างเต็มที  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอเพือใหไ้ดคุ้ณภาพของผลงาน 

(4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยู่

เสมอ 

(5) ใช้และรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างประหยดัและไม่นาํไปใช้เพือ
ประโยชน์ส่วนตน 

(6) รักษาความลับของบริษทัฯ โดยดูแลระมดัระวงัมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของ

บริษทัฯ ถูกเปิดเผยรัวไหลหรือตกไปถึงผูที้ไม่เกียวขอ้ง อนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
บริษทัฯ ทั-งนี- รวมทั-งการไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษทัฯ ทีไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 
เวน้แต่ ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ 

(7) ละเวน้หรือหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสือมวลชนในเรืองทีเกียวขอ้ง
กบังานของบริษทัฯ ซึ งบริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบาย หรือ แนวทางดาํเนินการในเรืองนั-นๆ อยา่งแน่ชดั 
หรือเรืองอืนใดทีอาจกระทบกระเทือนต่อชือเสียง ภาพลกัษณ์ และการดาํเนินงานของบริษทัฯ 



 

2.2   ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 

(1) ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยการใชกิ้ริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย มีนํ-าใจ และมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี 

(2) รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีรวมทั-งใหค้วามร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงานและช่วยเหลือเกื-อกูลซึ ง
กนัและกนั เพือประโยชน์ต่องานของบริษทัฯ โดยส่วนรวม 

(3) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ หรือคาํสังโดยชอบธรรมของผูบ้งัคบับญัชา ซึ งสังในหนา้ที การงาน และให้
ความนบัถือต่อผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานอืนของบริษทัฯ ทีมีอาวโุส 

(4) ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลที ถูกต้องต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

(5) ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความยติุธรรม เมตตา กรุณา ให้ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตนทีดีให้
ความสนใจทุกขสุ์ขตามควร ดูแลเอาใจใส่ และพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือใหส้ามารถปฏิบติังานใน
หนา้ทีไดอ้ยา่งดี โดยการถ่ายทอดความรู้ในงาน สนบัสนุนให้ไดรั้บการฝึกอบรม เพือให้ไดเ้พิมพูน
ความรู้ประสบการณ์อยูเ่สมอ 

(6) หลีกเลียงการนาํขอ้มูลหรือเรืองราวของพนกังานผูอื้น ทั-งในเรืองทีเกียวกบัการปฏิบติังานและเรือง
ส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ ในลกัษณะทีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานหรือ
ภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทัฯ 

 

2.3 ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัต่อบุคคลภายนอก 

(1) ใชกิ้ริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย ต่อบุคคลภายนอกทีมาติดต่อ หรือเกียวขอ้งกบับริษทัฯ 

(2) อาํนวยความสะดวก และใหก้ารตอ้นรับผูม้าติดต่อดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย เตม็ใจ และมีนํ-าใจ 

(3) ชี- แจงนาํเสนอขอ้มูลทีถูกตอ้งตามขอบเขตหนา้ทีของตน หากเรืองใดทีไม่สามารถชี-แจงได ้ให้แจง้
แก่ผูบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบัขั-นเพือทราบ และดาํเนินการต่อไป 

(4) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อบุคคลภายนอกทีมาติดต่อหรือเกียวขอ้ง ดว้ยไมตรีจิต
และความไม่เอารัดเอาเปรียบ 

 

2.4 ขอ้พึงประพฤติ ปฏิบติัต่อสังคม 

(1) ร่วมสร้างสรรค ์และพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้ เพือประโยชน์ของสาธารณชน 

(2) ส่งเสริมและปฏิบติัตามธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรม วฒันธรรมอนัดีงาม ซึ งวิญ<ูชนพึง
ปฏิบติัหรือโดยสามญัสาํนึกของบุคคลทัวไป 

(3) ใหค้วามร่วมมือในการทาํประโยชน์แก่สังคม ตามโอกาส และความพร้อม 

(4) ปฏิบติัตนตามทีชอบทีควร และเป็นแบบอยา่งทีดีในสังคม 


