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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ

 เพ่ือใหการดำเนินงานของบริษัทบรรลุเปาหมาย และกอใหเกิดผลประโยชน

สูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน บริษัทจึงไดใชแนวทางในการดำเนินงาน

ตามนโยบายภายใตหลักการ ดังน�้

     
    วิสัยทัศน
 • เปนผูนำดานธุรกิจกอสรางและการพัฒนาการลงทุน

 • โครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาค

 • อยางมีคุณภาพและครบวงจร

     พันธกิจ
 • สรางผลงานอยางมีคุณภาพสำหรับลูกคา มีประโยชนตอสังคม และ

   ประเทศใหผลตอบแทนที่ดีสำหรับผูถือหุน และดูแลผูมีสวนไดเสีย

   อยางเปนธรรม

 • บริหารงานอยางมืออาชีพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

 • มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม สิ�งแวดลอม และประเทศชาติ

 • พัฒนาบุคลากรควบคูไปกับการพัฒนาองคกรอยางตอเน��องและสม่ำเสมอ
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     คานิยม (Q-C-I-S-T)
 • Quality of Service คุณภาพงานมีมาตรฐานสูง

 • Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกคา

 • Integrity ความซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณในอาชีพ

 • Social and Environmental Responsibilities

 • ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม สิ�งแวดลอมและประเทศชาติ

 • Teamwork การทำงานเปนทีม

     กลยุทธ : เติบโตอยางมั�นคงและยั�งยืน
 • เลือกโครงการกอสรางท่ีเปนประโยชนตอสังคมและประเทศ โดยท่ีมีผลตอบ

   แทนทางธุรกิจอยางเปนธรรม

 • บริหารงานโครงการกอสรางโดยยึดหลักการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

   สงมอบงานตรงตามเวลา และคุณภาพงานไดมาตรฐาน

 • สรางพลังรวมในธุรกิจกอสราง และการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคข้ัน

   พื้นฐานที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เพื่อบริหารความเสี่ยง 

   และเพิ�มผลตอบแทนระยะยาวตอผูถือหุน

 • ขยายตลาดไปสูระดับภูมิภาค โดยเนนประเทศในภูมิภาคเอเซีย

   ตะวันออกเฉ�ยงใต

 • พัฒนาศักยภาพในดานทรัพยากรมนุษย และโครงสรางการบริหารจัดการ

   ขององคกรเพื่อเพิ�มขีดความสามารถทางการแขงขัน

 • บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง รวมถึงองคความรูใหแขงขันไดอยูเสมอ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ
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1 พฤศจิกายน 2561

ถึง ผูบริหารและพนักงานบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

 

 หนังสือจรรยาบรรณเลมน�คื้อ ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติท่ีดี และเหมาะสมสำหรับ

ผูบริหารและพนักงาน รวมถึงพนักงานในเครือบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) ซึ�งได

กำหนดและจัดทำขึ้นโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 

1/2546 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 และไดรับการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุง

ใหมีความทันสมัยอยูเสมอมาโดยตลอด เพื่อใหผูบริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตอ

บริษัทฯ เพ่ือนรวมงาน บุคคลภายนอก และตอสังคมดวยจิตสำนึก ทัศนคติ จริยธรรม 

และความสัมพันธอันดี ซึ�งจะเปนประโยชนสำหรับผูที่ไดอานหนังสือเลมน�้ และถือ

ปฏิบัติตามอยางจริงจัง อันจะทำใหผูปฏิบัตินั้นๆ ประสพความสุข ความสำเร็จในชีวิต 

และหนาที่การงานตลอดไป

         (นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย)

             กรรมการผูจัดการใหญ
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คำนำ

 จรรยาบรรณ คือหลักประพฤติปฏิบัติ เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง

ขององคกรและสมาชิก ทุกองคกรมีความจำเปนอยางยิ�งที่จะตองมีจรรยาบรรณของ

องคกร เพ่ือใหสมาชิกขององคกรใชเปนแนวทางทำงานใหประสบความสำเร็จ และบรรลุ

วัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร

 บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือจรรยาบรรณฉบับน�ข้ึ้น โดย

มีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม เพื่อให

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานบริษัทในเครือ ยึดถือปฏิบัติเพื่อให

สามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายดวยความซ่ือสัตย สุจริต และมีสติ 

โดยยึดถือประโยชนสวนรวมของบริษัทฯ ผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย รวมถึงผูมี

ประโยชนเกี่ยวของ บริษัทฯ หวังใหผูบริหารและพนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติงานดวย

ความรู ความสามารถ ประสบการณ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคลอง

กับวิสัยทัศน และภารกิจของบริษัทฯ รวมถึงบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพงาน

และคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกทาน

 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจจะไดรับการพิจารณาทบทวน หรือปรับปรุง

ใหมีความทันสมัย เพื่อใหมั�นใจวาแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติเปนไปดวยความสุจริตอยาง

มืออาชีพ และมีมาตรฐานในระดับสูงตอไปบริษัทฯ มุงหวังท่ีจะปลูกจิตสำนึกใหผูบริหาร 

และพนักงานใหมีความรูสึกเปนสวนหนึ�งของบริษัทฯ เสมือนหนึ�งเปนเจาของบริษัทฯ

รวม และคอยปกปองชื่อเสียงของบริษัทฯ

บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

1 พฤศจิกายน 2561
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จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย

1. ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติของผู้บริหาร

    1.1 ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอบริษัทฯ
 (1) ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบาย และวัตถุประสงคอันชอบ

ดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีสติ ยึดถือประโยชนสวนรวมของบริษัทฯ ผูถือ

หุนทั้งรายใหญและรายยอย รวมถึงผูที่มีประโยชนเกี่ยวของไมวาจะเปนผูซื้อผูขาย 

ประชาชนทั�วไป และพนักงาน

 (2) ปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะการบริหาร

การจัดการ ปรับปรุงวิธีการทำงานใหมีประสิทธิภาพยิ�งขึ้น ทันตอเหตุการณ และการ

เคลื่อนไหวของธุรกิจ พรอมทั้งปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 (3) รับผิดชอบตอผลงานของตน และของผูอยูใตบังคับบัญชา ระมัดระวัง

ผลงานของตนท่ีจะไปกระทบการทำงานของระบบอ่ืนใหไดรับความเสียหาย หรือเสียระบบ 

อีกทั้งพรอมที่จะชี้แจงขอมูลของผลงานที่ถูกตองตามสถานะของตน

 (4) รักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ ดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร

หรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทฯ  มีการเปดเผยถึงผูที่ไมเกี่ยวของ และไมใช

ขอมูลแสวงหาประโยชนใหตนเอง ซึ�งอาจจะทำความเสียหาย หรือเส่ือมเสียแกบริษัทฯ

 (5) รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ปลูกฝงจิตสำนึกของพนักงานใหมีความ

รูสึกวาเปนสวนหนึ�งของบริษัทฯ หวงแหนบริษัทฯ เหมือนเปนเจาของรวม และปกปอง

ชื่อเสียงของบริษัทฯ
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 (6) หลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนของบริษัทในการติดตอกับคูคาและบุคคลอื่น

 (7) การท่ีผูบริหารไปเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัทอ่ืน หรือองคกรสมาคม

ทางธุรกิจอื่นไมวาจะทำในนามของบริษัทหรือไมก็ตาม จะตองไมขัดตอประโยชนและ

การประกอบหนาท่ีโดยตรง รวมท้ังตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทตามระเบียบของบริษัทกอน

 (8) ในกรณ�ท่ีผูบริหารและบุคคลในครอบครัว เขาไปมีสวนรวมหรือเปนผูถือ

หุนในกิจการใดๆ ซึ�งอาจมีผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจตอบริษัท 

จะตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร

 (9) ในกรณ�ท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนข้ึน อันเน��องมาจากเหตุการณ

ในขณะน้ัน โดยไมไดเปนความต้ังใจของผูบริหาร หากบุคคลดังกลาวทราบวาตนตกอยู

ในสภาวการณดังกลาว ใหรีบแจงเหตุการณดังกลาวใหผูบังคับบัญชาตามลำดับช้ันทราบ

โดยทันที เพื่อขอแนวทางแกไขตอไป

 (10) ผูบริหารจะไมใชขอมูลภายใน โดยเฉพาะอยางยิ�งขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญ

ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่

เกี่ยวของเพื่อประโยชนสวนตัวหรือแกบุคคลภายนอก อันสงผลกระทบตอราคาหรือ

การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท

 (11) หลีกเล่ียงการใหหรือรับสิ�งของหรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวน

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เวนแตในเทศกาลหรือประเพณ�นิยมในมูลคาที่เหมาะสม
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    1.2 ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอพนักงาน
 (1) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน

 (2) มีทัศนคติท่ีถูกตองวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรท่ีมีคา ใหการยอมรับ

และยกยองตามควร

 (3) ยึดถือขอบังคับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับพนักงานอยาง

เครงครัด ใหมีความเมตตา กรุณา เปนธรรม และรับฟงเหตุผลเพื่อใชแกปญหา

 (4) ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ ตามความเหมาะสม

ของพนักงาน โดยใหโอกาสพนักงานอยางทั�วถึงและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุน

พนักงานทุกระดับใหมีการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน

 (5) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินของพนักงาน สรางบรรยากาศการทำงานใหอบอุน สนใจทุกขสุขตามควร

 (6) สรางจิตสำนึกใหพนักงานทราบถึง สิทธิ อำนาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ

ตอบริษัทฯ การรักษาระเบียบวินัย

 (7) แตงต้ัง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงานดวยความสุจริตใจ และต้ัง

อยูบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

 (8) ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานภาพของบริษัทให

พนักงานทราบอยางสม่ำเสมอ

 (9) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงการดำเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพยิ�งขึ้น 

 (10) หลีกเล่ียงการกระทำใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ�งอาจมีผลกระทบตอความมั�นคง

ในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของ

พนักงาน
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 (11) ย้ำใหพนักงานเขาใจในเร่ืองมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาทซึ�งพนักงาน

ปฏิบัติไดเพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีอยูในกรอบปฏิบัติของจรรยาบรรณอยางทั�วถึง

ทั้งองคกร

 (12) เปดโอกาสใหพนักงานใหขอคิดเห็นหรือทวงติงการดำเนินงานขององคกร

ที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ

 (13) จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณ�ไมไดรับความเปน

ธรรมหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาจเปนการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการ

แกไขรวมถึงมาตรการคุมครองพนักงานผูรองที่เปนระบบและยุติธรรม

     1.3 ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอบุคคลภายนอก
 (1) ปฏิบัติอยางเปนธรรม ตอผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ

 (2) ใหความเสมอภาค ไมกีดกัน ไมใหสิทธิพิเศษ ไมเลือกปฏิบัติ

 (3) ปฏิบัติตามเง่ือนไข กรอบ กติกา ธรรมเน�ยมปฏิบัติ และขอตกลงตามสัญญา

 (4) สงเสริมความสัมพันธอันดีดวยไมตรีจิต

      1.4 ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอสังคม
 (1) ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความมั�นคง ปลอดภัย หนาท่ี และความรับผิดชอบ

ที่พึงมีตอประเทศชาติ

 (2) ใหความรวมมือ และสงเสริมกิจกรรมการทำประโยชนเพื่อสังคม

 (3) ปลูกจิตสำนึกหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีดีตอสังคมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงาน

ทุกระดับ

 (4) ประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัดดวยความเคารพภายใตกฎหมาย และกฎ

ระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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 (5) ใหความสำคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

 (6) ไมกระทำการชวยเหลือ สนับสนุน หรือยินยอมเปนเครื่องมือที่จะทำให

เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ 

 (7) ใหความรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแล และรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับ

การฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตางๆ ตอหนวยงานนั้น

2. ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติของพนักงาน

    2.1 ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอบริษัทฯ
 (1) ระลึกถึงความสำคัญในงานซึ�งเปนธุรกิจของบริษัทฯ และมีความผูกพัน

ที่จะปฏิบัติหนาท่ีของตน ตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว

 (2) วางแผนการทำงาน กำหนด และวิเคราะหเปาหมายในการปฏิบัติหนาท่ี

ของหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณ 

ตลอดจนวัฒนธรรมของผูที่เกี่ยวของ

 (3) มีความเพียรพยายามทำงานดวยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย สุจริต ให

ความรวมมือชวยเหลือ ประสานงานอุทิศตนใหแกงานของบริษัทฯ อยางเต็มท่ี ปรับปรุง

แกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอเพื่อใหไดคุณภาพของผลงาน

 (4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

 (5) ใชและรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด อยางประหยัด

และไมนำไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน พนักงานทุกคนมีหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบตอ

ทรัพยสินของบริษัทมิใหสูญหาย เสียหาย นำไปใชในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูก

ทำลาย ความรับผิดชอบน�้ไมเพียงแคครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานเทานั้น 
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แตยังรวมถึงการตองใสใจท่ีจะปฏิบัติตามข้ันตอนของการรักษาความปลอดภัย และการ

ตื่นตัวของสถานการณ และเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและทำใหทรัพยสินของบริษัทเกิด

ความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใชในทางที่ผิด

 (6) รักษาความลับของบริษัทฯ โดยดูแลระมัดระวังมิใหเอกสาร หรือขาวสาร

อันเปนความลับของบริษัทฯ ถูกเปดเผยรั�วไหลหรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ อันอาจ

เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ท้ังน�ร้วมท้ังการไมใหเอกสารหรือขาวสารของ

บริษัทฯ ท่ีไมพึงเปดเผยแกบุคคลภายนอก เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ

 (7) ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก หรือสื่อ

มวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับงานของบริษัทฯ ซึ�งบริษัทฯ ยังไมมีนโยบาย หรือ แนวทาง

ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อยางแนชัด หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียง 

ภาพลักษณ และการดำเนินงานของบริษัทฯ

 (8) หลีกเล่ียงการใหหรือรับสิ�งของหรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวน

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เวนแตในเทศกาลหรือประเพณ�นิยมในมูลคาที่เหมาะสม

    2.2 ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอผูรวมงาน
 (1) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยการใชกิริยา วาจาสุภาพเรียบรอย มีน้ำใจ และ

มีมนุษยสัมพันธที่ดี

 (2) รักษาและเสริมสรางความสามัคคีรวมท้ังใหความรวมมือระหวางผูรวมงาน

และชวยเหลือเกื้อกูลซึ�งกันและกัน เพื่อประโยชนตองานของบริษัทฯ โดยสวนรวม

 (3) ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำสั�งโดยชอบธรรมของผูบังคับบัญชา ซึ�งสั�ง

ในหนาที่ การงาน และใหความนับถือตอผูบังคับบัญชา และพนักงานอื่นของบริษัทฯ 

ที่มีอาวุโส
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 (4) ใหความรวมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา และใหขอมูล

ท่ีถูกตองตอผูบังคับบัญชา

 (5) ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม เมตตา กรุณา ใหขอเสนอ

แนะในการปฏิบัติตนท่ีดีใหความสนใจทุกขสุขตามควร ดูแลเอาใจใส และพัฒนาผูใตบังคับ

บัญชาเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางดี โดยการถายทอดความรูในงาน 

สนับสนุนใหไดรับการฝกอบรม เพ่ือใหไดเพิ�มพูนความรูประสบการณอยูเสมอ

 (6) หลีกเล่ียงการนำขอมูลหรือเร่ืองราวของพนักงานผูอ่ืน ท้ังในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไปเปดเผย หรือวิพากษวิจารณ ในลักษณะที่จะกอให

เกิดความเสียหายแกพนักงานหรือภาพลักษณโดยรวมของบริษัทฯ

 (7) ใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพและเหมาะสม

   2.3 ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอบุคคลภายนอก
 (1) ใชกิริยา วาจา สุภาพเรียบรอย ตอบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอ หรือเก่ียวของ

กับบริษัทฯ

 (2) อำนวยความสะดวก และใหการตอนรับผูมาติดตอดวยความสุภาพ เรียบรอย 

เต็มใจ และมีน้ำใจ

  (3) ชี้แจงนำเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอบเขตหนาที่ของตน หากเรื่องใดที่

ไมสามารถชี้แจงได ใหแจงแกผูบังคับบัญชา ตามลำดับขั้นเพื่อทราบ และดำเนินการ

ตอไป

 (4) สงเสริมความสัมพันธ และความเขาใจอันดีตอบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอ

หรือเก่ียวของ ดวยไมตรีจิตและความไมเอารัดเอาเปรียบ
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 (5) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนของบุคคลภายนอก

ผูมาติดตอดวยความเต็มใจ เพื่อเปนชองทางใหมีการปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้นอยู

ตลอดเวลา

 (6) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ�งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่

วิญูชนจะใหแกกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอ

     2.4 ขอพึงประพฤติ ปฏิบัติตอสังคม
 (1) รวมสรางสรรค และพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา เพื่อประโยชนของ

สาธารณชน

 (2) สงเสริมและปฏิบัติตามธรรมเน�ยม จารีตประเพณ� ศีลธรรม วัฒนธรรม

อันดีงาม ซ่ีงวิญูชนพึงปฏิบัติหรือโดยสามัญสำนึกของบุคคลทั�วไป

 (3) ใหความรวมมือในการทำประโยชนแกสังคม ตามโอกาส และความพรอม

 (4) ปฏิบัติตนตามที่ชอบที่ควร และเปนแบบอยางที่ดีในสังคม

 (5) ไมกระทำการใดๆ ที่จะสงผลเสียหายตอสภาพแวดลอมและสังคม

 (6) ไมใหการชวยเหลือ หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมใดๆ หรือยอมเปน

เครื่องมือที่จะสรางความเสียหายตอสภาพแวดลอม สังคม ดวยการหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบตางๆ 
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 กลุมบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต 

และคอรรัปชั�น ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอตาน

การทุจริต และคอรรัปชั�นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบายการ

ปองกันและการตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน และแนวปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากร

ทุกระดับ รวมถึงลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ�งกระทำการเพื่อหรือ

ในนามของนิติบุคคล ไมวาจะมีอำนาจหนาท่ีในการน้ันหรือไมก็ตาม ยึดถือเปนบรรทัดฐาน

ในการปฏิบัติงาน ดังน�้

นโยบาย :

 กลุมบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) มุงมั�นท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและตอตานการทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ซึ�งไดมีการเพิ�มเติมบทบัญญัติ

มาตรา 123/5 กำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลที่ใหสินบนเจาหนาที่ของรัฐ ดังน�้ 

 “มาตรา 123/5 ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

แกเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวาง

ประเทศ เพ่ือจูงใจใหกระทำการไมกระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบดวยหนาท่ี 

ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ�งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ในกรณ�ที่ผูกระทำความผิดตามวรรคหนึ�งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับ

นิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมี

มาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทำความผิดน้ัน นิติบุคคล

ประกาศ

นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน
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น้ันมีความผิดตามมาตราน� ้และตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ�งเทาแตไมเกินสองเทาของ

คาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ

 บุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึง ลูกจาง 

ตัวแทน บริษัท ในเครือ หรือบุคคลใดซึ�งกระทำการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคล ไมวาจะ

มีอำนาจหนาท่ีในการนั้นหรือไมก็ตาม”

 โดยบริษัทฯ ถือวาการกระทำใดๆ ท่ีเปนการฝาฝนกฎหมายดังกลาวเปนสิ�งท่ีไม

ถูกตองและไมเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะตอง

ตอตานและละเวนการกระทำเชนวานั้น

แนวปฏิบัติ :

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม รวมถึงลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ 

หรือบุคคลใดซึ�งกระทำการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคล ไมวาจะมีอำนาจหนาท่ีในการ

นั้นหรือไมก็ตาม ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกำหนดไวดังน�้

 1. ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน 

จรรยาบรรณ ธุรกิจ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ โดยตองไมเขาไป

เกี่ยวของกับการทุจริต คอรรัปชั�นในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

 2. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความโปรงใส อันหมายรวมถึงการเตรียม

ความพรอมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีจากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม หรือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของตลอดเวลา

 3. ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปชั�น 

การใหหรือรับสินบนแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกลุมบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังทางตรงหรือโดยออม เพ่ือใหไดมาซึ�งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของ
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 4. ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการทุจริตและ

คอรรัปชั�นที่เกี่ยวของกับ บริษัทฯ และบริษัทในกลุม โดยถือเปนหนาที่ที่ตองแจงให

ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตางๆ 

 5. การจายเงินหรือใหสิ�งของมีคา หรือบริการ เชน ของขวัญ ความบันเทิง 

การทองเที่ยวใหแกเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ของ

องคการระหวางประเทศ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลนั้นกระทำการ 

หรือละเวนกระทำการใดๆ อันเปนการผิดกฎหมายเปนการกระทำที่ไมสมควรปฏิบัติ

อยางยิ�ง ท้ังน�ร้วมถึงตองไมสงเสริม หรือมีสวนรวมใหบุคคลอ่ืนมีการกระทำดังกลาวดวย

     (ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย)

       กรรมการผูจัดการใหญ

      ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
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นโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตคอรรัปชั�น

การแจงเบาะแส และขอรองเรียนการทุจริต

บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

   และบริษัทในกลุม

ฉบับปรับปรุงแกไข วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561
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 คณะกรรมการบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) มุงมั�นที่จะดำเนินธุรกิจ

ดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปนธรรมโดยยึดมั�นและใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และ

รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลัก

จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และขอพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯอยางเครงครัดใน

ทุกกิจกรรมท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิเสธ และตอตานการทุจริตคอรรัปชั�น

ในทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรยึดมั�นใน

จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรมในการใหบริการอยูเสมอ จึงเห็นควรกำหนด “นโยบาย

และแนวทางการปองกันการทุจริตคอรรัปชั�น”เปนลายลักษณอักษรข้ึนเพ่ือเปนแนวทาง

การปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสูองคกรแหงความยั�งยืน รวมถึงเปน

การปองกันการคอรรัปชั�นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อใหเกิด

ความมั�นใจวาการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ยงดานการ

ทุจริตคอรรัปชั�นไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ ดังน�้ 

  นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั�น
คำนิยามตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั�น
 “ผูประกอบการ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ�งขายสินคาหรือให

บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเชน บริษัท หางหุนสวน กิจการรวมคา

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 

ราชการสวนทองถิ�นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน 

องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญหนวยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และ

หนวยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
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 “เจาพนักงานของรัฐ”หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ ผูดำรงตำแหนงทาง

การเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.

 “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ�นซึ�งมี

ตำแหนงหรือเงินเดือนประจำผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหาร

ทองถิ�น รองผูบริหารทองถิ�นผูชวยผูบริหารทองถิ�น และสมาชิกสภาทองถิ�นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ�น เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ หรือ

เจาพนักงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติและใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ

ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและบุคคลหรือคณะบุคคล

บรรดาซึ�งมีกฎหมายกำหนดใหใชอำนาจหรือไดรับมอบใหใชอำนาจทางปกครองท่ีจัดต้ัง

ข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดำรงตำแหนง

ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.

 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการของผูประกอบการที่เขารวมการเสนอ

ราคา 

 “ผูบริหาร” หมายความวา ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการกำกับดู 

และดำเนินกิจกรรมของผูประกอบการที่เขารวมการเสนอราคา 

 “พนักงาน” หมายความวา พนักงานประจำภายใตสัญญาจางแรงงาน พนักงาน

ทดลองงานและพนักงานที่มีสัญญาจางพิเศษ 

 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม หรือมีผลประโยชนใดๆ กับการดำเนินธุรกิจ
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 “การทุจริตคอรรัปชั�น” หมายความวา การใชอำนาจท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสิน

ที่มีอยูในทางมิชอบเพื่อประโยชนของบริษัท ตนเอง หรือผูเกี่ยวของ หรือกอใหเกิด

ความเสียหายตอประโยชนของผูอื่นรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชั�นใหหมายรวมถึง

สินบน สิ�งของท่ีมีมูลคา สิ�งของหรือประโยชนอ่ืนใดการมีผลประโยชนทับซอนระหวาง

เอกชนกับหนวยงานของรัฐ และระหวางบุคคลหรือกิจการในเอกชนดวยกันเอง“การ

ติดสินบน” หมายความวา การเสนอ การสัญญา หรือการมอบ รวมทั้งการเรียกรอง

หรือรับผลประโยชนที่เกี่ยวของกับสิ�งของที่มีมูลคา ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมเพื่อ

ใหไดมาซึ�งธุรกิจหรือเพ่ือรักษาผลประโยชนอ่ืนใดอันไมเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณ

ธุรกิจ 

 “สิ�งของหรือประโยชนอื่นใด” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน

อ่ืนใด ท่ีใหแกกันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีท่ีใหเปนรางวัล หรือใหเปนสินน้ำใจ การใหสิทธิพิเศษ 

ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเท่ียว คาท่ีพัก คาอาหาร หรือสิ�งอ่ืนใด

ในลักษณะเดียวกัน และไมวาจะใหเปนบัตรตั�วหรือหลักฐานอื่นใด

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั�น
 บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ บริษัทในกลุม 

รวมถึงลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ�งกระทำการเพื่อหรือในนามของ

บริษัทฯ ไมวาจะมีอำนาจหนาที่ในการนั้นหรือไมก็ตามปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 

สุจริต และโปรงใส และไมกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน รวมถึงตองปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั�นอยางเครงครัด ไมเรียกรอง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการ

ใหสินบนหรือการคอรรัปชั�นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมท่ีอยูภายใตการดูแล เพ่ือประโยชน

ตอตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมถึงการควบคุม 
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การการบริจาคเพ่ือการกุศล การใหของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ตองมีความโปรงใส ไมมีเจตนาเพ่ือโนมนาวใหเจาหนาท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการ

ท่ีไมเหมาะสม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเภทและทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอม

ทั้งใหการสนับสนุนหรือสงเสริมลูกคา คูคา ผูรับจางหรือผูรับจางชวง ผูมีสวนไดเสีย

หรือผูเก่ียวของอ่ืนท่ีดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ใหมีแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกันกับบริษัทฯ 

เพื่อใหการดำเนินการดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั�นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

ท้ังน� ้กำหนดใหมีการประเมินความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั�นในกระบวนการปฏิบัติงาน

ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั�น และกำหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั�นน�้ โดยถือเปนสวนหนึ�งของแผนตรวจสอบภายใน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถวนเพียงพอของกระบวนการและ

สอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อใหมั�นใจวามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั�น

มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และมีการรายงานผลการสอบทานตอคณะกรรมการ

บริษัท นอกจากน�้กำหนดใหมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนิน

การอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ 

และขอกำหนดของกฎหมาย

บททั�วไป

 1. ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน 

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ โดยตองไมเขาไป

เกี่ยวของกับการทุจริต คอรรัปชั�นในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

 2. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความโปรงใส อันหมายรวมถึงการเตรียม

ความพรอมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีจากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม หรือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของตลอดเวลา
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 3. ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปชั�น 

การใหหรือรับสินบนแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกลุมบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังทางตรงหรือโดยออม เพ่ือใหไดมาซึ�งผลประโยชนแกองคกรตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของ

 4. หามมิให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความ

เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีการติดสินบน ประกอบดวย ไมให เสนอให หรือรับวาจะให

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดหรือจูงใจใหรวมดำเนินการใดๆ ท้ังในทางตรงและทางออม 

อันเปนการใหประโยชนในการเสนอราคาหรือการสมยอมกันในการเสนอราคา ตอหนวย

งานของรัฐ อันนำมาซึ�งความไดเปรียบและไดรับผลประโยชนตอบแทนบางประการใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ท้ังกอนระหวางการเสนอราคา

และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง หรือเพื่อรักษาผลประโยชนอื่นใดอันไมเหมาะสม

ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

 5. ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการทุจริตและ

คอรรัปชั�นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯและบริษัทในกลุม โดยถือเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผู

บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตางๆ 

 6. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญท่ีมีมูลคาเกิน

กวาปกติตามประเพณ�นิยมที่บุคคลทั�วไปพึงปฏิบัติตอกัน

 7. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เพ่ือ

เอ้ือประโยชนตอตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเวนแตเปนธุรกรรมท่ีเปนราคายุติธรรม

ตามราคาตลาดและเปนธุรกรรมตามปกติ

 8. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับท่ีมีสวนไดเสีย มีสวนรวม

ในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ
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 9. ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ในการดูแลและใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และไมนำไป

ใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน

 10. การจายเงินหรือใหสิ�งของมีคา หรือบริการ เชน ของขวัญ ความบันเทิง 

การทองเที่ยวใหแกเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ของ

องคการระหวางประเทศไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลนั้นกระทำการ 

หรือละเวนกระทำการใดๆ อันเปนการผิดกฎหมาย เปนการกระทำที่ไมสมควรปฏิบัติ

อยางยิ�ง ท้ังน�ร้วมถึงตองไมสงเสริม หรือมีสวนรวมใหบุคคลอ่ืนมีการกระทำดังกลาวดวย

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการประเมินระบบบริหารความเส่ียง รวมถึงการ

ใหแนวทางและสนับสนุนการดำเนินการตางๆ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั�นในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือใหพนักงานทุกระดับของ

บริษัทฯ เขาใจ ตระหนักถึง และใหความสำคัญในเรื่องน�้เสมอในกรณ�ที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรายงานการกระทำการทุจริตที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ คณะกรรมการ

บริษัทจะทำหนาท่ีใหคำปรึกษา ขอแนะนำ รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษ และรวมกัน

หาวิธีแกไข ใหแกคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อปองกันมิให

เกิดเหตุการณดังกลาวหรือเกิดเหตุการณใกลเคียงซ้ำ
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 2.1 สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั�นใจวามีความถูกตอง โปรงใส 

รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 2.2 รับเร่ืองแจงเบาะแสการกระทำอันทุจริต / การรองเรียนท่ีคนในองคกรมี

สวนเก่ียวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการ

บริษัทรวมกันพิจารณาลงโทษ หรือแกไขปญหาดังกลาว

3. คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
 3.1 กำหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั�น และทบทวนนโยบายฯ 

ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของลักษณะธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกำหนดตาม

กฎหมายในการดำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของอยูเสมอ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.2 ส่ือสาร ฝกอบรม และสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ และผูท่ีเก่ียวของ 

ใหมีความรูในเรื่องนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั�น

อยูเสมอ  

 3.3 สอบสวน และชวยเหลือในทุกกระบวนการเพื่อสืบหาขอเท็จจริงตามที่

ไดรับแจง หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเกิดการทุจริต

คอรรัปชั�น โดยคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญสามารถมอบหมาย

ใหแกทีมผูบริหารท่ีเห็นวาสามารถชวยดำเนินการในการสืบหาขอเท็จจริงได  
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4. หนวยงานตรวจสอบภายใน
 4.1 ปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

แผนการตรวจสอบภายในประจำปท่ีผานการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง

เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั�นที่ไดพบจากการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการตรวจสอบได

รับทราบในทันทีเม่ือเร่ืองท่ีตรวจพบอาจกอใหเกิดปญหาท่ีรายแรง หากไมรีบดำเนินการ  

 4.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายในเรื่องการ

ตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั�นที่เกี่ยวของกับองคกรนอกเหน�อจากแผนการตรวจสอบ

ภายในประจำป

       แนวทางปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั �น
แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน์

 1. ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือประโยชนของบริษัทฯ ภายใตความถูกตองตาม

กฎหมายและจริยธรรม มีความเปนธรรม โปรงใส

 2. หลีกเล่ียงการเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนของบริษัทฯไมประกอบกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกัน

กับบริษัทฯ

 3. ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูล หรือสิ�งใดๆ ท่ีตนรูเน��องมาจากตำแหนง

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

 4. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นนอกเหน�อจากการทำงานของบริษัทฯ ซึ�งอาจมี

ผลกระทบตองานในความรับผิดชอบไมวาดานใด
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 5. กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร ตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวน

ไดเสียของตนเอง/หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ อันเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับ

การบริหารจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ไมวา

โดยทางตรงหรือทางออม

 6. คณะกรรมการและผูบริหารตองพิจารณาความขัดแยงทางผลประโยชน

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย/บริษัทรวมอยางรอบคอบ 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางมีเหตุผลและเปนอิสระ ภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี โดย

คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย รวมท้ังดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลในเร่ืองดังกลาวอยางถูกตองครบถวน 

 แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย และการใชขอมูลภายใน
 1. ในการจัดทำ เก็บรักษา หรือเปดเผยขอมูลภายใน ตองดำเนินการอยาง

เหมาะสมและถูกตองตามขอกำหนดของกฎหมาย โดยคำนึงถึงผลกระทบตอผูมีสวน

ไดเสียโดยรวม

 2. ไมนำขอมูลภายในอันเปนขอมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการท่ีตน

ลวงรูมาจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน ไปใชแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน

โดยมิชอบ 

 3. กรรมการและผูบริหารควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักรัพยของบริษัทฯ 

ในระยะเวลา 21 วัน กอนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินประจำป 

หรือรายไตรมาส จนถึง 24 ชั�วโมงหลังจากการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะแลว 
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 4. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมเปดเผยขอมูลท่ียังไมไดเปดเผย

ตอสาธารณะ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ เมื่อทราบขอมูลที่ยังไมไดเปดเผย

ตอสาธารณะ 

 แนวทางปฏิบัติดานการจัดซื้อ/จัดหา
 1. การจัดซื้อ/จัดหาตองดำเนินการตามหลักเกณฑหรือขั้นตอนที่กำหนดไว

ในระเบียบการจัดซื้อ/จัดหาและสอดคลองกับอำนาจดำเนินการ มีความเปนธรรมแกผู

มีสวนเก่ียวของ ในการตัดสินใจตองคำนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และ

บริการที่ไดรับ รวมทั้งคำนึงถึงมาตรฐานตางๆ ที่ผูขายสินคาหรือบริการพึงมี เชน 

มาตรฐานดานสิ�งแวดลอม มาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน 

 2. ผูจัดซ้ือ/จัดหาจะตองไมประกอบธุรกิจ ซึ�งอาจนำผลประโยชนมาสูตนโดย

อาศัยตำแหนงหนาที่ในการจัดซื้อ/จัดหา ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 3. ไมใชขอมูลท่ีไดทราบอันเน��องมาจากการจัดซ้ือ/จัดหา เพ่ือประโยชนสวนตัว

หรือผูอ่ืน

 4. หามมิให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความ

เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีการติดสินบน ประกอบดวย ไมให เสนอให หรือรับวาจะให

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดหรือจูงใจใหรวมดำเนินการใดๆ ท้ังในทางตรงและทางออม 

อันเปนการใหประโยชนในการเสนอราคาหรือการสมยอมกันในการเสนอราคา ตอ

หนวยงานของรัฐ อันนำมาซึ�งความไดเปรียบและไดรับผลประโยชนตอบแทนบางประการ

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งกอนระหวางการเสนอ

ราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง หรือเพื่อรักษาผลประโยชนอื่นใดอันไม
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เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจโดยการทุจริตในรูปแบบตางๆ ประกอบดวย 

การชวยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเอื้อประโยชนตอธุรกิจของ

บริษัท เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจที่กอใหเกิดความไดเปรียบตอธุรกิจของ

บริษัท และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีอาจเปนชองทางใหบุคคลท่ีเก่ียวของกระทำการทุจริตเชน 

คาของขวัญ คาตอนรับลูกคา ซึ�งทำใหเกิดการใชอำนาจอยางไมถูกตอง เชน การให

สินบนเจาหนาที่ของรัฐการใหของขวัญหรือบริการ การใหเงินสดหรือสิ�งของทดแทน

เงินสด และการสมยอมกันในการเสนอราคา

 แนวทางปฏิบัติตอหนวยงานราชการ
 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

 2. การทำธุรกรรมกับรัฐ เม่ือติดตอกับเจาหนาท่ี ตองมีการดำเนินการอยาง

ถูกตองตรงไปตรงมา ไมกระทำการใดๆ ที่อาจจูงใจใหเจาหนาที่ดำเนินการหรือละเวน

ดำเนินการ

 3. การทำความรูจักหรือการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันตามวาระโอกาส 

เทศกาล หรือตามประเพณ�ปฏิบัติ หากอยูในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถกระทำได

 4. การใหการสนับสนุนกิจกรรมของราชการ การบริจาคทรัพยสิน สามารถ

ทำไดโดยผานกระบวนการขออนุมัติที่ถูกตองโปรงใส และภายในวงเงินที่เหมาะสม 
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แนวทางปฏิบัติในการรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
ท่ีอาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ�ง

 1. คาของขวัญ หมายถึง คาใชจายในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทเพ่ือสราง

ความสัมพันธอันดีหรือบางโอกาสถือเปนการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ�งคา

ของขวัญอาจอยูในหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปน เงิน สินคา บริการ บัตรกำนัล เปนตน 

ซึ�งคาใชจายดังกลาวอาจถือเปนสินบนหากเปนการใหเพื่อจูงใจเจาหนาที่ของรัฐให

กระทำการอันมิชอบดวยหนาที่

 2. ไมพึงรับหรือใหการเล้ียงรับรอง ของขวัญ/ของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนใด 

ท่ีเกินความจำเปนและไมเหมาะสมกับเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลท่ีทำธุรกิจกับบริษัทฯ 

ทั้งน�้การรับและใหดังกลาวที่เปนไปตามธรรมเน�ยมปฏิบัติ ตามประเพณ� วัฒนธรรม 

หรือมารยาททางสังคม ถือเปนเร่ืองท่ียอมรับไดแตตองสมเหตุสมผล มีความเหมาะสม

เปนไปตามนโยบาย ระเบียบ และธรรมเน�ยมปฏิบัติตามประเพณ�ในแตละโอกาส โดยเก็บ

รักษาหลักฐานการใชจายเงิน มีการบันทึกคาใชจายตามที่ไดใชจายจริง และมีใบเสร็จ

หรือหลักฐานรับรอง เพื่อตรวจสอบไดในภายหลัง 

 3. ไมเรียกรับหรือใหเงิน ทรัพยสิน สิ�งของ หรือประโยชนอ่ืนใด กับผูเก่ียวของ

ทางธุรกิจ ที่อาจทำใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางหนึ�งอยางใดโดยไมเปนธรรม 

หรือมีเจตนาเพ่ือชักนำใหกระทำ หรือละเวนการกระทำท่ีไมถูกตอง หรือเพ่ือแลกเปล่ียน

กับสิทธิพิเศษที่ไมพึงได 
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 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงรับรอง
 1. คารับรอง หมายถึง คาใชจายในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทเพื่อสราง

ความสัมพันธอันดีหรือบางโอกาสถือเปนการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ�งคา

รับรองอาจรวมถึง คาที่พัก คาโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ หรือ

การศึกษาดูงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม ซึ�งคาใชจายดังกลาวอาจถือเปนสินบนหาก

เปนการใหเพื่อจูงใจเจาหนาที่ของรัฐใหกระทำการอันมิชอบดวยหนาที่

 2. หามมิใหมีการเลี้ยงรับรองตอหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐใน

แตละโอกาสมูลคาเกินตามท่ีกฎหมายกำหนด และคาใชจายดังกลาวตองไมไดเปนการ

จายเพื่อจูงใจใหเจาหนาที่ของรัฐกระทำการอันมิชอบดวยหนาที่ หรือการตัดสินใจใดๆ 

เพื่อประโยชนทางธุรกิจของบริษัททั้งน�้ ตองมีการบันทึกคาใชจายตามที่ไดใชจายจริง

และมีใบเสร็จหรือหลักฐานรับรอง

 3 คาใชจายในการเล้ียงรับรองโดยมารยาททางธุรกิจ ควรถูกใชอยางเหมาะสม 

และเปนคาใชจายตามจริง ทั้งน�้ ใหรายงาน และ/หรือดำเนินการขออนุมัติตอผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญของแตละสายงาน  

 4. การเบิกคาใชจายสำหรับการเลี้ยงรับรองจะตองไมรวมถึงคาใชจายของ

บุคคลในครอบครัวของพนักงาน

 แนวทางปฏิบัติในเรื่องคาอำนวยความสะดวก
 1. คาอำนวยความสะดวก หมายถึงคาใชจายจำนวนเล็กนอยที่จายแกเจา

หนาท่ีของรัฐอยางไมเปนทางการ และเปนการใหเพียงเพ่ือใหมั�นใจวาเจาหนาท่ีของรัฐ

จะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนใหดำเนินการรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการ
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นั้นไมตองอาศัยดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ และเปนการกระทำอันชอบดวยหนาที่ของ

เจาหนาท่ีรัฐผูน้ัน รวมท้ังเปนสิทธิท่ีบริษัทฯ พึงจะไดตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอ

ใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการไดรับการบริการสาธารณะ เปนตน 

 2. บริษัทฯ ไมมีนโยบายจายเงินคาอำนวยความสะดวก อยางไรก็ตาม การ

จายเงินคาอำนวยความสะดวกสามารถกระทำไดในกรณ�ท่ีพนักงานตกอยูในสถานการณ

ที่เปนภัยคุกคามตอรางกายหรือเชื่อวาชีวิตของตนเองกำลังตกอยูในอันตราย โดยเมื่อ

ทำการจายเงินดังกลาว จะตองจัดทำเอกสารเปนลายลักษณอักษร และสงใหผูบังคับ

บัญชาสอบทาน ท้ังน� ้วัตถุประสงคและลักษณะของการจายเงินดังกลาวจะตองไดรับการ

บันทึกขอมูลไวอยางถูกตอง 

 แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน
 1. บริษัทฯ สนับสนุนการบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหเงินสนับสนุนในการ

พัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจ และความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ตอองคกรการ

กุศลหรือหนวยงานอ่ืนๆ มีข้ันตอนพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู

ท่ีมีอำนาจของบริษัท ซึ�งจะตองจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุช่ือผูรับบริจาค/ผูรับการสนับสนุน 

และวัตถุประสงคของการบริจาค/สนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให

ผูมีอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทโดยมี

กระบวนการตรวจสอบ การติดตาม รวมท้ังมีหลักฐานหรือหนังสือตอบรับจากหนวยงาน

ที่ไดรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน เพื่อใหการใชเงินเปนไปตามวัตถุประสงค 
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 2. การเปนผูใหการสนับสนุนเปนวิธีการประชาสัมพันธธุรกิจของบริษัทวิธีหนึ�ง 

ซึ�งแตกตางจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำไดในหลายรูปแบบ เชนการ

สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศิลปะ การศึกษา เปนตน

 3. พนักงานตองมีความระมัดระวังเพื่อใหมั�นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศล

และการเปนผูใหการสนับสนุนจะไมถูกนำไปใชเปนวิธีการหลีกเลี่ยงในการใหสินบน 

ตลอดจนตองดำเนินการอยางโปรงใสและปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ

 แนวทางปฏิบัติดานการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
 1. การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหมายถึง การสนับสนุนท้ังท่ีเปนตัวเงิน

หรือมิใชตัวเงินแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกต้ังทางการเมือง 

การสนับสนุนที่มิใชตัวเงินจะรวมถึงการใหยืม หรือบริจาคอุปกรณ การใหบริการดาน

เทคโนโลยีโดยไมคิดคาบริการ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน

 2. บริษัทฯ ไมมีแนวปฏิบัติท่ีจะใหการชวยเหลือ การสนับสนุน หรือเปนตัวแทน

พรรคการเมือง ในกิจกรรมสาธารณะตางๆ ไมวาทางดานการเงิน หรือรูปแบบอื่นใด 

รวมถึงไมกระทำการใดท่ีจะทำใหผูอ่ืนเขาใจวาบริษัทฯ เก่ียวของหรือฝกใฝทางการเมือง 

หรือพรรคการเมือง หรือผูใดท่ีมีอำนาจทางการเมืองไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 3. ในกรณ�ที่บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใหการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อ

สงเสริมระบอบประชาธิปไตยการสนับสนุนดังกลาวจะตองไมขัดตอหลักกฎหมายที่

เก่ียวของหรือกระทำไปดวยความคาดหวังท่ีจะไดรับการปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษท้ังน� ้

ในการสนับสนุนจะตองจัดทำใบบันทึกคำขอระบุช่ือผูรับการสนับสนุนและวัตถุประสงค

ของการสนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอใหคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมัติ
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 4. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย 

แตจะไมดำเนินการใดๆท่ีทำให บริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหาย

จากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของทางการเมือง 

 5. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จะไมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใน

บริษัทฯ รวมถึงใชทรัพยากรใดๆ ของ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกลาว 

แนวทางปฏิบัติดานการอบรมและการสื่อสาร
 ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะไดรับการอบรมเกี่ยวกับการตอตานการให

สินบนและการคอรรัปชั�นอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหตระหนักถึงนโยบายฉบับน� ้โดยเฉพาะ

รูปแบบตางๆ ของการใหสินบน ความเสี่ยงจากการเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบน 

ตลอดจนวิธีการรายงานกรณ�พบเห็นหรือสงสัยวาจะมีการใหสินบนหรือคอรรัปชั�น 

พนักงานทุกคนจะไดรับสำเนานโยบายฉบับน� ้เพ่ือชวยใหมั�นใจวาไดรับทราบและเขาใจ

ถึงนโยบายของบริษัทในการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั�น นอกจากน�้ ยัง

สามารถหาอานนโยบายรวมทั้งขอมูลที่ปรับปรุงแกไขไดจากเว็บไซตของบริษัท  

www.ch-karnchang.co.th ซึ�งบริษัทฯ จะแจงใหพนักงานทราบหากมีการเปล่ียนแปลง

ขอมูลที่สำคัญ การอบรมใหความรูเกี่ยวกับนโยบายฉบับน�้ จะเปนสวนหนึ�งของการ

ปฐมนิเทศหรือกอนการเขารับตำแหนงของพนักงานใหมทุกคนของบริษัทฯ

ชองทางการแจงเบาะแส/ขอรองเรียนและมาตรการคุมครองผูรายงาน
 บริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการรายงาน หากพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็น

การกระทำทุจริตและคอรรัปชั�นโดยกำหนดกระบวนการพิจารณา รวมท้ังจัดใหมีมาตรการ

คุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงานหรือผูรองเรียน ตามนโยบายการแจง

เบาะแสและขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ที่บริษัทฯ กำหนดไว 
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บทลงโทษ
 หากมีการฝาฝนหรือกระทำผิดตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาวขางตน 

จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบขอบังคับในการทำงานท่ีบริษัทฯ กำหนดไว 

และตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายแกบริษัทฯ หรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทำ

ดังกลาว และอาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียนการทุจริต
 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองบทบาทตอผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการ

บริษัทไดอนุมัตินโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี เพ่ือใชเปน

เครื่องมือที่ชวยใหบริษัทฯ ไดรับทราบเรื่องรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับในการทำงาน และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันนำมาซึ�งความ

เสื่อมเสียในทรัพยสินและชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งจากพนักงานภายในและผูมีสวนได

เสียทุกกลุมซึ�งบริษัทฯ สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตใหสินบน 

และพนักงาน หรือผูมีความเกี่ยวของทางธุรกิจจะไมถูกกลั�นแกลงอันเน��องมาจากการ

รายงานขอมูลโดยสุจริต โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรองเรียน/แจงเบาะแส 

ดังน�้

การส่ือสารและการเปดเผยขอมูลนโยบายการแจงเบาะแส/ขอรองเรียน
 ใหฝายบริหารสื่อสารทำความเขาใจใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือ

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดรับทราบเรื่องนโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียน และ

กระบวนการพิจารณา ตลอดจนชองทางการแจงเบาะแส/ขอรองเรียน รวมท้ังใหเปดเผย

ขอมูลนโยบายการแจงเบาะแส/ขอรองเรียน ผานทางชองทางตางๆ ไดแก รายงาน

ประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
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การแจงเบาะแส/ขอรองเรียน
 1. ใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ที่พบเห็น

การกระทำผิดจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถติดตอแจงเบาะแส/

ขอรองเรียน ตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนวยงานรับเร่ืองรองเรียน หรือ

ฝายบุคคล หรือผูบังคับบัญชา หรือกรรมการผูจัดการใหญ

 2. การแจงเบาะแส/ขอรองเรียน ใหระบุ ช่ือ-สกุล และหมายเลขโทรศัพทของ

ผูรองเรียน รายละเอียดขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พรอมท้ังแนบหลักฐานตางๆ (ถามี) 

ทั้งน�้ บริษัทฯ จะเก็บขอมูลของผูรองเรียนเปนความลับ กรณ�ผูรองเรียนไมเปดเผย 

ช่ือ-สกุล ในการรองเรียน จะตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริง หรือหลักฐานท่ีปรากฏชัด

แจงเพียงพอที่แสดงใหเห็นถึงการกระทำทุจริต 

 3. การแจงเบาะแส/ขอรองเรียน ใหกระทำผานชองทางการแจงเบาะแส/

ขอรองเรียนที่จัดไว ดังน�้

   3.1 จดหมายสงท่ีกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรมนุษยและบริหาร

ทั�วไปบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 3.2 แจงผานชองทางอีเมลของผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากร

มนุษยและบริหารทั�วไปที่ck.whistleblowing@gmail.com

        3.3กลองรับเรื่องรองเรียนภายในบริษัทฯ

กระบวนการพิจารณาตามนโยบายการแจงเบาะแส/ขอรองเรียน
 เมื่อไดรับเรื่องที่กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

แจงเบาะแส/ขอรองเรียนวาอาจมีการกระทำทุจริตตอหนาที่ กำหนดใหมีกระบวนการ

ดำเนินการพิจารณา ดังน�้ 
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 1. ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการทุจริต การฝาฝน 

หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม

 2. ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระปฏิบัติหนาท่ีสอบสวน

ขอเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการรองเรียน ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน โดยแยกแยะเร่ืองท่ี

เก่ียวของออกเปนประเด็น ดานการบริหารจัดการดานการพัฒนาความรู การตรวจสอบ

ขอเท็จจริง เปนตน

 3. มาตรการดำเนินการ ผูรับขอรองเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวน

ขอเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินัยกับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั�นและระเบียบขอบังคับในการทำงาน ตามท่ีบริษัทฯ 

เห็นสมควร รวมท้ังพิจารณาการดำเนินการบรรเทาความเสียหายใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบ 

 5. การรายงานผลผูรับขอรองเรียนมีหนาที่แจงผลใหผูรองเรียนทราบหาก

ผูรองเรียนเปดเผยตนเองในกรณ�ที่เปนเรื่องสำคัญ ใหรายงานผลตอประธานกรรมการ 

และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียน
 1. ผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถ

เลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยน้ันจะทำใหเกิดความไมปลอดภัย

หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะทำใหองคกรสามารถรายงาน

ความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบหรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและ

รวดเร็วยิ�งขึ้น
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 2. ผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทฯ 

จะไมเปดเผยช่ือ-สกุล ท่ีอยู ภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตัวผูแจงไดยกเวนแต

กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ

 3. ผูรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ/คำนึงถึงความ

ปลอดภัย โดยไดกำหนด มาตรการคุมครองพนักงานท่ีรองเรียน และ/หรือผูท่ีใหขอมูล 

และ/หรือความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติท่ี

ไมเปนธรรม เชน การเปล่ียนตำแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทำงาน สั�งพักงาน ขมขู 

รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง อันเน��องมาจากสาเหตุแหงการรองเรียน

 4. กรณ�ที่ผูรองเรียนแจงเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูให

ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัยหรือ

อาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูแจงเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูให

ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงสามารถรองขอใหบริษัทฯกำหนดมาตรการ

คุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือบริษัทฯอาจกำหนดมาตรการคุมครองโดยผูแจงเบาะแส

การประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงไมตอง

รองขอก็ไดหากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความ

ไมปลอดภัย

 5. ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวย

กระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเปนธรรม 
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587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 66(0) 2277 0460

โทรสาร 66(0) 2275 7029

บริษัท ช. การชาง จำกัด (มหาชน)

CH. KARNCHANG PUBLIC CO.,LTD.

www.ch-karnchang.co.th
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