
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดี

บริษัท ช. การชาง จำกัด (มหาชน)
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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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 (ก.) คำนิยามและความหมาย
 “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบอาชีพการงาน

แตละอยางกำหนดข้ึนเพ่ือรักษา และสงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก

โดยอาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 

 ดังน้ัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) จึงเปนการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ 

และพฤติกรรมท่ีบุคลากรทุกคนของบริษัทไมวาจะเปนคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

และพนักงานทุกคนทุกระดับในทุกหนวยงาน พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตกรอบจริยธรรม

คุณธรรม ความซื่อสัตย และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เกิดความเสมอภาค 

เทาเทียมกัน อันเปนการสรางรากฐานและรักษาภาพพจนของบริษัท ใหเปนองคกร

ที่มีการเจริญเติบโตอยางยั�งยืน 

 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจำภายใตสัญญาจางแรงงาน พนักงาน

ทดลองงานและพนักงานที่มีสัญญาจางพิเศษ 

 “บุคคลท่ีเก่ียวของ” หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะ

หนึ�งดังตอไปน�้

 (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณ�ที่เปนนิติบุคคลให

หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดวย

 (2) คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ 

ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (1)

 (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ

 (4) บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 
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 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา/เจาหน�้ รัฐบาล

ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ�งแวดลอม 

 “การเปดเผยขอมูล” หมายถึง การเปดเผยรายละเอียดขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 “ความขัดแยงทางผลประโยชน” หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมี

ความตองการสวนตัวหรือของบุคคลท่ีเก่ียวของไมวาโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด 

เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจหรืออาจขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคตอผลประโยชนสูงสุด

 “การทุจริตคอรรัปชั�น” หมายถึง การใชอำนาจท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสิน

ที่มีอยูในทางมิชอบเพื่อประโยชนของบริษัท ตนเอง หรือผูเกี่ยวของ หรือกอใหเกิด

ความเสียหายตอประโยชนของผูอื่นรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชั�นใหหมายรวมถึง

สินบน สิ�งของท่ีมีมูลคา สิ�งของหรือประโยชนอ่ืนใดการมีผลประโยชนทับซอนระหวาง

เอกชนกับหนวยงานของรัฐ และระหวางบุคคลหรือกิจการในเอกชนดวยกันเอง

 “การติดสินบน” หมายถึง การเสนอ การสัญญา หรือการมอบ รวมทั้ง

การเรียกรอง หรือรับผลประโยชนที่เกี่ยวของกับสิ�งของที่มีมูลคา ไมวาจะโดยตรง

หรือโดยออมเพื่อใหไดมาซึ�งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาผลประโยชนอื่นใดอันไมเหมาะสม

ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

 “สิ�งของหรือประโยชนอ่ืนใด” หมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 

ที่ใหแกกันเพื่ออัธยาศัยไมตรีที่ใหเปนรางวัล หรือใหเปนสินน้ำใจ การใหสิทธิพิเศษ 

ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเที่ยว คาที่พัก คาอาหาร หรือสิ�ง

อื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไมวาจะใหเปนบัตรตั�วหรือหลักฐานอื่นใด
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 “ประเพณ�นิยม” หมายถึง เทศกาล วันสำคัญ หรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ

สืบเน��องกันมา เปนเอกลักษณและมีความสำคัญตอสังคม 

 (ข.) รายละเอียดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ในประเทศไทยและทุกประเทศทั�วโลก มีการปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 

หรือนิติรัฐ และในแตละประเทศที่บริษัทเขาไปลงทุนหรือเกี่ยวของมีระบบกฎหมาย 

ขนบธรรมเน�ยม ประเพณ�ที่แตกตางกันแตก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเปนหลัก

ปฏิบัติรวมกัน บริษัท และบุคลากรทุกคน จึงตองเคารพกฎหมายท้ังในและตางประเทศ 

รวมท้ังคำนึงถึงและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 แนวปฏิบัติที่ดี

 1.1 บุคลากรของบริษัท ตองทำความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่

และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
หากมีขอสงสัยประการใดใหขอคำปรึกษาจากฝายกฎหมาย และหามมิใหปฏิบัติการใดๆ 

หากยังมีขอสงสัยน้ันอยู

 1.2 ในกรณ�ท่ีบุคลากรของบริษัท จะตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ บุคคล

น้ันควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเน�ยม ประเพณ� และวัฒนธรรมตางๆ ของประเทศ

ปลายทางกอนการเดินทางเพ่ือใหแนใจวาสินคา หรือวัสดุ อุปกรณตางๆ ท่ีนำติดตัวไป 

รวมทั้งเอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทางและการปฏิบัติงานใน

ประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเน�ยมประเพณ� และวัฒนธรรม

ของประเทศปลายทาง
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 1.3 บริษัทควรมีการรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให

เปนหมวดหมูเพ่ือใหบุคลากรของบริษัท ไดศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม 

และควรจัดใหมีการปฐมนิเทศและจัดอบรมความรูทางดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ดำเนินธุรกิจสำหรับคณะกรรมการบริษัทคณะผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัท

 1.4 บริษัทตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด และ

เสริมสรางความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแกพนักงานเพื่อนำไปเปน

สวนหนึ�งในการดำเนินงาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. การสนับสนุนภาคการเมือง
 บริษัทเปนองคกรที่เปนกลางทางการเมือง ไมฝกใฝพรรคการเมือง กลุม

การเมือง หรือนักการเมืองคนใด ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยบริษัท

สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่เปนไปตามระบอบการปกครองภายในประเทศและ

ประเทศที่ไปลงทุน และสนับสนุนใหบุคลากรของบริษัทใชสิทธิทางการเมืองของตน

ตามครรลองของกฎหมาย เพ่ือใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดัน

จากฝายการเมือง และภาคประชาชน  

 แนวปฏิบัติที่ดี

 2.1 บริษัทตองเปนกลางทางการเมือง ไมนำทรัพยากรของบริษัทไปสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุมการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไมวา

ทางตรงหรือทางออมและไมอนุญาตใหฝายการเมืองเขามาใชทรัพยากร  และสถานท่ี

ของบริษัทในกิจกรรมทางการเมือง
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 2.2 บริษัทสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทแสดงออก เขารวม สนับสนุน 

และใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรน้ันเอง หามมิให

บุคลากรของบริษัทใชอำนาจทรัพยากร เงินทุน และชื่อของบริษัทไปใชในการเรี่ยไร

หรือใชประกอบกิจกรรมทางการเมือง

 2.3 บริษัทไมสนับสนุนใหมีการวิ�งเตนที่มิใชการใชหลักการ และเหตุผลที่

เหมาะสม เชน การวิ�งเตนโดยใชความสัมพันธสวนตัว หรือนำเสนอผลประโยชน

ตอบแทนที่ผิดกฎหมาย

 3. การมีสวนไดเสียและผลประโยชนขัดกัน
 บุคลากรของบริษัทตองปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทเปนท่ีต้ัง 

โดยปราศจากความตองการสวนตัวและอิทธิพลจากผูใกลชิด และตองตระหนักอยูเสมอ

วาตนเองมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม เมื่อพบวาตน

มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนขัดกันแลวบุคลากรผูน้ันจะตองหยุดการปฏิบัติงานน้ัน

และใหผูอื่นเขามารับผิดชอบแทนตนเพื่อกำจัดขอครหาวาดวยผลประโยชนทับซอน 

ใชอำนาจของตนในทางท่ีผิดเพ่ือสรางผลประโยชนใหแกตนเอง และทำใหบริษัทเสียหาย 

ดังนั้น บุคลากรทุกคนจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการมีสวนไดเสีย และการ

เปดเผยสวนไดเสียที่บริษัทกำหนดอยางเครงครัด

 แนวปฏิบัติที่ดี

 3.1 หามบุคลากรของบริษัทใชอิทธิพล หรืออำนาจของบุคลากรคนนั้นทำ

ธุรกรรมระหวางบริษัทกับบุคคลน้ันเอง หางหุนสวน หรือนิติบุคคลท่ีบุคคลน้ันถือหุนอยู 

หรือบุคคลที่เกี่ยวของทุกคนนอกเหน�อจากสวัสดิการที่บุคลากรของบริษัทควรได 

เวนแตจะมีการเปดเผยสวนไดเสียแลว และไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะหรือไดรับ

อนุมัติในหลักการใหสามารถกระทำได
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 3.2 บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวของ สามารถทำธุรกรรมที่มี

ขอตกลงทางการคาทั�วไปไดโดยปราศจากการใชอิทธิพลของบุคลากรของบริษัท 

และมีขอตกลงทางการคาท่ีวิญูชนจะพึงกระทำกับคูคาทั�วไปกับบริษัท หรือบริษัทยอย

ของบริษัท

 3.3 การออกคำสั�งเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกบุคลากรผูออกคำสั�งเองยอม

ทำไมได

 3.4 การเขาประชุมพิจารณาวาระใดท่ีผูเขารวมประชุมมีสวนไดเสีย บุคลากร

ผูมีสวนไดเสียตองออกจากที่ประชุมเปนการชั�วคราว เพื่อใหผูเขารวมประชุมทาน

อ่ืนมีโอกาสพิจารณา วิเคราะหวิจารณโดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผูมีสวนไดเสีย

คนนั้น

 3.5 คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารตองพิจารณาความขัดแยงของผล

ประโยชนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหวาง บริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวม

อยางละเอียดรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีหลักการและเหตุผล พิจารณาดวย

ความเปนอิสระ ภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท

 3.6 กรณ�ท่ีบุคลากรของบริษัท มีเหตุสงสัยวาตนเองหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมี

ผลประโยชนท่ีขัดกันกับผลประโยชนของบริษัท ใหรีบตอแจงผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือสง

เรื่องใหกับสำนักกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัทตอไป ซึ�งบุคลากรของ

บริษัทตองมีการทบทวนและประเมินตนเองเกี่ยวกับประเด็น ความขัดแยงทางผล

ประโยชนในการประเมินตนเองประจำป

 3.7 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ของบริษัท ตองรายงาน

การมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัท

รวมของบริษัท รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย ของตนและบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด
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 3.8 การรับทำงานจากบริษัทยอย หรือบริษัทรวม สามารถกระทำไดเม่ือได

รับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา ฝายบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทแลวแตกรณ� 

แตบุคลากรของบริษัทตองไมรับงานภายนอกที่เปนการแขงขันกับการดำเนินธุรกิจ 

กับบริษัท หรือกอใหเกิดผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทไมวาจะเปนการปฏิบัติงาน

ชั�วคราว หรือถาวร เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะเจาะจงจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือผูมีอำนาจอนุมัติ

 3.9 การรับบุคลากรใหมที่เปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับบุคลากรของ

บริษัท ตองเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรมตอผูท่ีมีคุณสมบัติอยางเดียวกัน และบุคลากร

ของบริษัท ตองไมแทรกแซงหรือใชอิทธิพลของตนเขาชวยเหลือใหรับบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวของกับตนเขาทำงาน

 4. การรักษาความลับ การเก็บขอมูล และการใชขอมูลภายใน
 ขอมูลท่ีเปนความลับ เปนขอมูลท่ีมิใชขอมูลสาธารณะซึ�งหากขอมูลดังกลาว

เปดเผยตอสาธารณชนหรือตกอยูในมือของคูแขงแลวยอมกอใหเกิดผลกระทบรายแรง

ตอบริษัท สำหรับขอมูลท่ีคูคาและลูกคามีความเช่ือใจมอบใหแกบริษัทเพ่ือนำมาใชงาน

ทุกประเภทนั้น บริษัทยอมมีหนาที่ปกปดขอมูลดังกลาวไวเปนความลับโดยใหรับรู

เฉพาะผูท่ีจำเปนเทาน้ัน ดังน้ันผูท่ีดูแล หรือครอบครองขอมูลจะตองทำหนาท่ีในการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูลดังกลาวโดยเครงครัด

 แนวปฏิบัติที่ดี

 4.1 บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของขอมูล และวิธีการที่บุคลากรของ

บริษัทตองทำความเขาใจถึงระดับความลับในแตละระดับช้ัน และการปฏิบัติเพ่ือรักษา

ความลับนั้นบุคลากรของบริษัท ตองรักษาความลับในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ ไมให

ความลับนั้นเผยแพรตอบุคคลอื่น รวมถึงบุคลากรของบริษัทที่ไมเกี่ยวของดวย
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 4.3 บริษัทตองรักษาและปกปดขอมูลลูกคา และขอมูลทางการคาไวเปน

ความลับ จะตองไมเปดเผยความลับของลูกคาตอบุคลากรของบริษัท และบุคคลภาย

นอกท่ีไมเก่ียวของ เวนแตเปนขอบังคับ โดยกฎหมายกำหนดใหเปดเผย หรือเปนการ

เปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคทางการฟองรองคดีหรือคณะกรรมการบริษัท อนุมัติใหมีการ

เปดเผย

 4.4 ขอมูลภายในเปนขอมูลที่ใชในการดำเนินงานและการบริหารกิจการ 

อันเปนขอมูลลับของบริษัทที่ยังไมเปดเผยสูสาธารณะ ซึ�งหากเปดเผยแลวจะสงผล

กระทบตอบริษัท และบริษัทในกลุมโดยเฉพาะอยางยิ�งมีผลกระทบตอมูลคาหุนท่ีมีการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บุคลากรของบริษัท จึงตองรักษาขอมูล

ภายในไวเปนความลับ และตองไมนำขอมูลภายในที่ตนลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่

ของตนไปแจงตอผูอ่ืน หรือนำขอมูลภายในไปใชแสวงหาประโยชนในทางมิชอบเสีย

เองหรือทำใหประโยชนของบริษัทลดลง

 4.5 บุคลากรของบริษัท จะไดรับการแจงเตือน และรณรงคใหละเวนการใช

ขอมูลภายในผานชองทางการติดตอของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ�งเมื่อมีเหตุการณ

สำคัญ เชน การออกหุนเพิ�มทุนการออกหุนกู

 4.6 การวาจางบุคคลที่เคยทำงานกับคูแขงทางการคาหรือรัฐบาลมากอน 

บริษัทตองคนหาและศึกษาขอตกลงการรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไวกับคูแขง

ทางการคา หรือรัฐบาลมากอนและบริษัทตองไมกระทำการใดๆ เพื่อใหบุคคลนั้น

กระทำการอันเปนการผิดขอตกลงกับคูแขงทางการคาหรือรัฐบาล อันจะกอใหเกิด

การฟองรองดำเนินคดีตามมา
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 4.7 การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหนาที ่

บุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่ในการเปดเผยเมื่อถูกถามขอมูลใดๆ ที่ตนไมมีหนาที่เปด

เผยน้ัน ใหแนะนำผูถามสอบถามผูท่ีทำหนาท่ีเปดเผยขอมูลน้ัน เพ่ือทำใหการใหขอมูล

มีความถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 4.8 บุคลากรของบริษัท ควรเก็บรักษาขอมูลไวอยางนอย 10 ป โดยเก็บไว

เปนเอกสารและท่ีเก็บไวเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการเรียกใชเอกสารบางประเภท

และเก็บรักษาไวตามที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อครบกำหนดใหนำเอกสารสำคัญนั้น

ไปทำลาย

 5. การปฎิบัติตอลูกคาและผูบริโภค
 บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาและผูบริโภค ซึ�งเปนผูสนับสนุน

และใชบริการจากบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงดำเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

และมีคุณภาพ รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบตอลูกคาและผูบริโภคเปนสำคัญ 

 แนวปฏิบัติที่ดี

 5.1 บริษัทมุงมั�นพัฒนาการใหบริการใหครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ 

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และผูบริโภคอยางตอเน��อง บุคลากรของบริษัท

ตองทุมเทเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และผูบริโภคอยางเต็มท่ี ดวยราคา

ที่สมเหตุสมผล ทันตอสถานการณ มีคุณภาพไมจำกัดสิทธิและมีเงื่อนไขที่เปนธรรม

สำหรับผูใชบริการ

 5.2 บริษัทตองไมทำการใดอันเปนการหลอกลวง หรือทำใหหลงเชื่อใน

คุณภาพสินคาและบริการโดยจะตองมีการสำรวจความพึงพอใจในสินคาหรือการให

บริการแกลูกคาและผูบริโภคทั�วไป
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 5.3 บริษัทมุงมั�นพัฒนาความปลอดภัยในการใหบริการ โดยเล็งเห็นวา

ความปลอดภัยของลูกคาและผูบริโภคน้ันมีความสำคัญอยางยิ�ง ซึ�งบริษัทกำหนดใหมี

ปายเตือนภัย หรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่กอสรางและสถานที่ประกอบ

การตางๆ รวมท้ังรณรงคและอบรมพนักงานในเร่ืองความปลอดภัยอยางเครงครัดและ

ตอเน��อง และหากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากการกอสรางหรือใหบริการกับลูกคาหรือผูบริโภค

บริษัทจะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางเต็มที่และเปนธรรม

 6. การปฎิบัติตอคูแขงทางการคา
 คูแขงทางการคาเปนบุคคลภายนอกท่ีบริษัทตองแขงขันตามวิถีทุนเสรีนิยม

ในการดำเนินธุรกิจซึ�งการแขงขันตองดำเนินไปอยางเปนธรรม ไมหลอกลวงหรือ

บิดเบือนขอมูล หรือใชวิธีอ่ืนใดท่ีไมถูกตองภายใตแนวทางของการแขงขันท่ีดี และใน

บางโอกาส บริษัทมีความจำเปนตองรวมมือกับคูแขงทางการคาโดยความรวมมือ

ดังกลาวจะตองเปนไปอยางโปรงใส ไมมีการปกปดขอตกลงที่ไมชอบดวยกฎหมาย

 แนวปฏิบัติที่ดี

 6.1 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอคูแขงอยาง

ชัดเจนและมีจริยธรรม โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม และอยูภายในกรอบ

ของกฎหมาย

 6.2 บริษัทมีนโยบายเสรีทางการคา และเช่ือวาการมีคูแขงเปนเร่ืองท่ีดีเพราะ

จะทำใหเกิดการพัฒนาท้ังมาตรฐานการใหบริการ และการสรางนวัตกรรมใหมๆ  เพ่ือ

นำเสนอตอลูกคา

 6.3 บริษัทจะตองประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบการแขงขันที่ดี

 6.4 บริษัทจะตองไมทำลายช่ือเสียงของคูแขงขันทางการคาดวยการกลาวหา

ในทางรายและปราศจากขอมูลความจริง
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 6.5 บริษัทจะตองไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการ

ที่ไมสุจริตหรือดวยวิธีการอื่นที่ไมเหมาะสม

 6.6 บริษัทควรใหการสนับสนุนการรวมมือกับคูแขงทางการคาท่ีเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของผูบริโภคความรวมมือระหวาง บริษัทกับบริษัทคูแขงจะตองมิใชเปน

ไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายไดและสวนแบงทางการตลาด การลดคุณภาพของ

สินคาและบริการ รวมทั้งการกำหนดราคาสินคาและบริการอันจะกอใหเกิดผลเสียตอ

ผูบริโภคโดยภาพรวม นอกจากน�้บุคลากรของบริษัทตองระมัดระวังในการติดตอกับ

บริษัทคูแขงและบุคลากรของบริษัทคูแขงทุกกรณ� โดยตองไมเปดเผยหรือละเลยให

ความลับของบริษัทตกอยูในมือของคูแขง

 6.7 กรณ�ท่ีมีการควบรวมกิจการระหวาง บริษัทกับคูแขงทางการคาจะตอง

เปนไปดวยความโปรงใส และเมื่อมีการควบรวมกิจการแลว บริษัทตองไมใชอำนาจ

ทางการตลาดของตนไปในทางที่กอใหเกิดผลเสียแกผูบริโภคโดยรวม

 7. การจัดซ้ือ จัดหา ผลิตภัณฑหรือบริการ และการปฏิบัติตอคูคา
 บริษัทใหความสำคัญในการจัดซื้อจัดหา อันเปนกระบวนการสำคัญเพื่อ

กำหนดคาใชจายและคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการที่บริษัทจะนำมาใชในการ

ดำเนินกิจการ ดังน้ันจึงจำเปนตองมีข้ันตอน การดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากน�บ้ริษัทยังใหความสำคัญกับคูคา

อันเปนบุคคลสำคัญท่ีชวยเหลือ เอ้ือประโยชน และพยุงการดำเนินธุรกิจซึ�งกันและกัน

ซึ�งเริ�มตั้งแตกระบวนการในการสรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ และ

ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรม มีความเคารพซึ�ง

กันและกัน
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 แนวปฏิบัติที่ดี

 7.1 บุคลากรบริษัทที่ตองการจัดซื้อ จัดหา ผลิตภัณฑหรือบริการ จะตอง

คำนึงถึงความตองการ ความคุมคา ราคา และคุณภาพเปนสำคัญ โดยการจัดซ้ือจัดหา

ตองดำเนินการอยางโปรงใสใหขอมูลแกคูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือก

ปฏิบัติตอคูคารายใดรายหนึ�งเปนการเฉพาะและจะตองมีการแขงขันที่เปนธรรมซึ�ง

วิธีการจัดซื้อ จัดหา จะตองมีความรัดกุม สอดคลองกับสถานการณ โดยคูคาควรได

มีการทดลองการทดสอบผลิตภัณฑหรือบริการเทาที่จะสามารถกระทำได

 7.2 ในการติดตอกับคูคา ใหผูติดตอเก็บเอกสาร หลักฐานการเจรจา 

การรางสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไวเพ่ือเปนหลักฐานตามระยะ

เวลาที่กำหนด

 7.3 บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติอยางเสมอภาคตอคูคาทุกราย โดยบุคลากร

ของบริษัทท่ีมีหนาท่ีจัดซ้ือ จัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ ไมควรทำการจัดซ้ือจัดหาโดย

ใหระยะเวลากระชั้นชิดจนเกินไปควรใหเวลาแกคูคาในการเตรียมตัวอยางเพียงพอ 

สำหรับเงื่อนไขหรือขอตกลงตางๆ ในสัญญาไมควรเปนการเอารัดเอาเปรียบมาก

จนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเปนที่ปรึกษาในการทำสัญญา

 7.4 การเจรจาตอรองตองเปนไปอยางโปรงใส ผูบริหารสามารถตรวจสอบได 

และบุคลากรของบริษัทจะตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดซื้อ จัดหา ผลิตภัณฑ

หรือบริการ ตองวางตัวเปนกลางไมใกลชิดกับคูคาจนทำใหคูคามีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจมากเกินไป และปฏิบัติตามขอปฏิบัติวาดวยการมีสวนไดเสียและผลประโยชน

ขัดกันอยางเครงครัด
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 7.5 บริษัทควรปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด เม่ือพบวาบริษัทไมสามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาหรือคูคาไมอาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาได หากสามารถกระทำได และไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 

ใหยุติการดำเนินการและยุติการติดตอกับคูคาทันที และใหรายงานตอผูบังคับบัญชา

ทราบทันที เพื่อหาแนวทางในการแกไขตอไป

 7.6 การจัดซ้ือ/จัดหาตองดำเนินการตามหลักเกณฑหรือข้ันตอนท่ีกำหนดไว

ในระเบียบการจัดซ้ือ/จัดหา และสอดคลองกับอำนาจดำเนินการ มีความเปนธรรมแก

ผูมีสวนเก่ียวของ ในการตัดสินใจตองคำนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ 

และบริการท่ีไดรับ รวมท้ังคำนึงถึงมาตรฐานตางๆท่ีผูขายสินคาหรือบริการพึงมี เชน 

มาตรฐานดานสิ�งแวดลอม มาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน

 7.7 ผูจัดซื้อ/จัดหาจะตองไมประกอบธุรกิจ ซึ�งอาจนำผลประโยชนมาสูตน

โดยอาศัยตำแหนงหนาที่ในจัดซื้อ/จัดหา ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 7.8 ไมใชขอมูลที่ไดทราบอันเน��องมาจากการจัดซื้อ/จัดหา เพื่อประโยชน

สวนตัวหรือผูอื่น

 7.9 หามมิให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มี

ความเกี่ยวของกับบริษัท มีการติดสินบน ประกอบดวย ไมให เสนอให หรือรับวาจะ

ใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือจูงใจใหรวมดำเนินการใดๆ ทั้งในทางตรงและ

ทางออม อันเปนการใหประโยชนในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ตอหนวยงานของรัฐ อันนำมาซึ�งความไดเปรียบและไดรับผลประโยชนตอบแทนบาง

ประการในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง หรือการปฏิบัติงานตาม  สัญญา ท้ังกอน ระหวาง

การเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซ้ือจัดจาง หรือเพ่ือรักษาผลประโยชนอ่ืนใด 

อันไมเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการทุจริตในรูปแบบตางๆ ประกอบดวย
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การชวยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อเอื้อประโยชนตอธุรกิจของ

บริษัท เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจที่กอใหเกิดความไดเปรียบตอธุรกิจของ

บริษัท และคาใชจายอื่นๆ ที่อาจเปนชองทางใหบุคคลที่เกี่ยวของกระทำการทุจริต

เชน คาของขวัญคาตอนรับลูกคา ซึ�งทำใหเกิดการใชอำนาจอยางไมถูกตอง เชน การ

ใหสินบนเจาหนาท่ีของรัฐการใหของขวัญหรือบริการ การใหเงินสดหรือสิ�งของทดแทน

เงินสด และการสมยอมกันในการเสนอราคา

   8. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม
 บริษัทเปนสวนหนึ�งของสังคมโดยไมอาจแยกขาดจากกันได ดังนั้น บริษัท

ยอมมีภาระที่ตองรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกำไรสูชุมชน และสังคมโดยรวม 

เพื่อใหบริษัทเจริญเติบโตอยางยั�งยืนตามการพัฒนาของสังคม ซึ�งถือเปนหนาที่และ

เปนนโยบายหลักในการใหความสำคัญกับกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับชุมชนและ

สังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ�งแวดลอม ทำนุบำรุงศาสนา 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน และสนับสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน แกชุมชนที่ดอยโอกาสใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง สามารถ

พึ�งพาตนเองได

 แนวปฏิบัติที่ดี

 8.1 บริษัทมุงมั�นท่ีจะทำความเขาใจส่ือสารกับสังคมถึงสถานะและขอเท็จจริง

ในการดำเนินงานโดยมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอมโดยไมปกปด

ขอเท็จจริงท่ีอาจเปดเผยไดรวมท้ังใหความรวมมือในการใหขอมูลกับนักลงทุน ผูถือหุน 

และผูสนใจทั�วไปอยางทันสถานการณ
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 8.2 บริษัทมุงมั�นที่จะมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอมอยางจริงจังและตอเน��อง รวมทั้งใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ�งแวดลอม

และความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของตลอดจนสงเสริม กิจกรรมทางสังคม

ในการรักษาสิ�งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา

อยางยั�งยืน

 8.3 บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยใหมีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม สิ�งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอยางนอยท่ีสุดพรอมท้ังสนับสนุนการลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

 8.4 บริษัทปลูกฝงจิตสำนึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม

ใหเกิดข้ึนในบุคลกรของ บริษัททุกระดับอยางตอเน��อง ใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม และทำธุรกรรมกับคูคาที่ใหความสำคัญ

และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอมเชนเดียวกับบริษัท 

 8.5 บริษัทตองคืนกำไรสวนหนึ�งเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคมและ

สิ�งแวดลอมอยางสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำตองเปนกิจกรรมที่เหมาะสม สราง

ประโยชนใหกับชุมชน สังคมและสิ�งแวดลอมไดจริง ในกรณ�ท่ีมีการบริจาคหรือสนับสนุน

งบประมาณในดานตางๆ จะตองตรวจสอบขอมูล ผูรับบริจาคและวัตถุประสงคของการ

รับบริจาค เพ่ือใหแนใจวาจะนำไปใชเพ่ือการกุศลอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิด

ประสิทธิผลอยางแทจริง รวมทั้งตองมีเอกสารหลักฐานในการบริจาคทุกครั้ง
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 9. การปฏิบัติตอพนักงาน
 บุคลากรของบริษัททุกคนเปนสวนสำคัญอยางยิ�งในการสนับสนุนการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทดังนั้น บริษัทจึงตองใหความสำคัญกับพนักงานทุกคน ทุกตำแหนง 

ทุกสายงาน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยสงเสริมใหบุคลากรมีความสามัคคีไวเน�อ้

เชื่อใจกัน ไมแบงฝกแบงฝาย ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย โดยบริษัทสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จาย

คาตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีสวัสดิการที่ดีใหกับพนักงาน และจัดหา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบแทนที่บุคลากร

ทุกคนรวมกันดำเนินงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ประกอบกับไดปฏิบัติงาน

อยางสุดความสามารถ ดวยความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และกระตือรือรน

 แนวปฏิบัติที่ดี

 9.1 บริษัทปฏิบัติตอบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไมเลือก

ปฏิบัติ ไมแบงแยกถิ�นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ 

ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

 9.2 บริษัทใหโอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนในการแสดงความสามารถ

อยางเต็มที่โดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสม และสรางแรงกระตุนในการปฏิบัติงาน ทั้ง

ในรูปของเงินเดือน โบนัส และคาใชจายในการดำเนินการท่ีเหมาะสมตามระเบียบของ

บริษัท อีกทั้งใหโอกาสบุคลากรของบริษัทศึกษาเพิ�มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและ

การฝกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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 9.3 บุคลากรของบริษัททุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบดวยตนเอง

อยางเต็มความรูความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ยึดมั�นในคุณธรรม ไมมอบหมาย

หนาที่ของตนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ�งกระทำการแทนไมวาทางตรงหรือทางออม 

เวนแตมีเหตุจำเปนหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไมตองใชความสามารถ

เฉพาะของตน

 9.4 บุคลากรของบริษัทตองปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั�งและ

รับผิดชอบโดยตรงตอผูบังคับบัญชาของตน ไมขามสายการบังคับบัญชาหากไมมี

ความจำเปน หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณผูบังคับบัญชา และผูรวมงานที่อาจกอให

เกิดความเสียหายตอบุคคลน้ันหรือตอบริษัท ท้ังน�บุ้คลากรของบริษัท ควรเปดโอกาส

และเปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานอยางมีสติ 

ปราศจากอคติ และรับฟงดวยเหตุและผล

 9.5 บุคลากรของบริษัทสามารถใชทรัพยากร แรงงาน สถานท่ี และสิ�งอำนวย

ความสะดวกตางๆ ของบริษัทในหนาท่ีอยางเต็มท่ี และไมใชไปในการอ่ืนนอกจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

 9.6 บุคลากรของบริษัทตองมีกริยามารยาทสุภาพ แตงกายเหมาะสมตอ

กาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที่การงาน ไมสรางความเสื่อมเสียตอ

ภาพลักษณของบริษัท

 9.7 บุคลากรของบริษัทสามารถใชชื่อและตำแหนงของตนเพื่อเรี่ยไรเงิน

เพื่อการกุศลที่บริษัทเปนผูจัด แตหามใชชื่อของบริษัท หรือตำแหนงในบริษัทในการ

เรี่ยไรเงินเปนการสวนตัว ไมวาดวยวัตถุประสงคใด

 9.8 บุคลากรของบริษัทควรใหความรวมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นทุก

กิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
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 10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองและ

เชื่อถือไดเปนสิ�งจำเปนในการเปนบริษัทมหาชนจำกัด  ดังนั้นบริษัทจึงกำหนด

นโยบายการกำกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให

อยูในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ำเสมอ บริษัทมุงมั�น

เปนบริษัทท่ีมีการตรวจสอบภายในท่ีดีเย่ียม มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดสอง

ดูแล มีฝายตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีฝายบริหารและพนักงานท่ีใหความสำคัญ

ในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 แนวปฏิบัติที่ดี
 10.1 บริษัทตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยสงเสริมใหบุคลากร

ของบริษัทมีทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน ใหมีการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

เพ่ือจะไดทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมาย หรือ

ความสำเร็จของงาน และใหมีระบบสารสนเทศและการส่ือสารท่ีดีอยางเพียงพอ

เช่ือถือได สำหรับท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมท้ังมีระบบติดตามและประเมินผล

ท่ีดีเพ่ือใหมั�นใจวาระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผล

สำเร็จของงาน และมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ

 10.2 บริษัทตองกำหนดหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมิน

และการบริหารความเส่ียง รวมท้ังการประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ 

สิ�งแวดลอม และปจจัยความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร

ระดับกลางจะตองใหความรวมมือ
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 10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ตองสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน 

ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการ

ตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ

 10.4 บริษัทตองจัดใหมีหนวยงานอิสระรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบทำหนาที่ตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มี

ความรูความสามารถ และยึดมั�นในจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน

 10.5 บริษัทตองวางรากฐานใหบุคลากรของบริษัททุกคนมีความรูความเขาใจ 

และใหความรวมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการรายงาน

การรับและการเบิกเงินและวัสดุอุปกรณตางๆ อยางแมนยำ ถูกตอง สม่ำเสมอ รวดเร็ว 

รวมทั้งมีการสอบทานและปฏิบัติตามระบบที่กำหนด อยางเครงครัด 

 10.6 บุคลากรของบริษัททุกคนมีหนาท่ีสนับสนุนการทำงาน และใหขอมูล

ที่ถูกตองตามความเปนจริงตอหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีภายนอก 

บุคลากรของบริษัทมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองทางการเงิน และรายงานในทันที

เม่ือพบขอผิดพลาดหรือการทุจริต

 11. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ�งแวดลอม
 บริษัทใสใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชน โดย

มุงสงเสริมและปลูกฝงจิตสำนึกความใสใจในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ�งแวดลอมใหเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพ่ือประโยชนของ

ทุกคน รวมท้ังชุมชนและสังคมโดยรวมพรอมท้ังสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรอยาง

เหมาะสม ลดการใชงานอยางส้ินเปลือง แนวปฏิบัติที่ดี
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 11.1 บริษัทสงเสริมใหความปลอดภัยเปนวาระสำคัญ โดยจัดทำขอกำหนด

และมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอมที่มี

มาตรการไมต่ำกวาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรของบริษัท

ตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอกำหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอมท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด

 11.2 บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียใน

รูปแบบตางๆอันเน��องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการ

ทำงาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การ

ปฏิบัติงานไมถูกวิธีและความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดลอม

ในการทำงานที่ปลอดภัยตอบุคลากรของบริษัท และมีการซักซอมแผนการรักษา

ความปลอดภัยเปนประจำ ทั้งน�้ ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงาน

ในการรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณตางๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว

 11.3 บริษัทตองจัดใหมีการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจและ

เผยแพรขอมูลใหกับบุคลากรของบริษัท พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบและเขาใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และ

ขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม 

ตลอดจนนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพทรัพยสิน

และสิ�งแวดลอม
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 11.4 บริษัทมุงมั�นและมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม 

ทั้งทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย อยางจริงจังและตอเน��อง รวมทั้ง

การใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของ

สิ�งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรม

ทางสังคมในการรักษาสิ�งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลัก

การพัฒนาอยางยั�งยืน

 11.5 หากพบวาการปฏิบัติงานใดๆ ไมปลอดภัย หรือไมอาจปฏิบัติตาม

ขอกำหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม 

หรือพบวาการปฏิบัติงานมีผลกระทบตอสิ�งแวดลอมอยางรายแรง ใหบุคลากรของบริษัท

ยุติการปฏิบัติงานเทาท่ีทำไดชั�วคราวเพ่ือแจงผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือดำเนินการแกไข หรือวางแผนแกไขตอไป และหามปฏิบัติงานตอไป

โดยเด็ดขาด

 12. การไมลวงละเมิดตอทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิและการ
ใชระบบสารสนเทศ
 บริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาหรือลิขสิทธิ์และการใชระบบสารสนเทศ เพื่อเปนการปองกันปญหาที่อาจ

ทำใหบริษัทเกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียง โดยหามผูบริหารและพนักงานนำ

ซอฟตแวรท่ีผิดกฎหมายมาใช และหามมิใหคัดลอกซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิมาใชไมวา

ดวยเหตุผลใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรนั้นๆและใหพนักงาน

ทุกคนมีหนาที่ชวยกันดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไม

นำทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต
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 แนวปฏิบัติที่ดี

 12.1 บริษัทสงเสริมใหบุคลากรของบริษัททำการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทน

จากงานเหลานั้นยอมเปนลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั้นเอง แตงานศึกษาวิจัยใดเปนงาน

ท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทใหจัดทำข้ึน หรือเปนงานท่ีใชขอมูลหรือเปนงานท่ีเรียนรู

จากบริษัท ใหเจาของสิทธิในงานวิจัยนั้นตกเปนของบริษัท

 12.2 บุคลากรของบริษัทที่มีหนาที่รักษาความลับทางการคา สูตรลับทาง

การคา หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเปนความลับ ตองรักษาความลับใหปลอดภัยท่ีสุด 

ไมใหรั�วไหล

 12.3 บริษัทสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทใชส่ืออินเทอรเน็ตเพ่ือประโยชนใน

การทำงานบุคลากรของ บริษัทตองไมกระทำการอันเปนการรบกวนระบบคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตของผูอื่นในสำนักงาน ไมใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัทเผยแพร

ขอมูลท่ีไมเหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเน�ยม และจารีตประเพณ� หรือละเมิด

กฎหมาย เชน การสรางความเสียหายแกชื่อเสียงและทรัพยสินการมีไวซึ�งสื่อลามก

อนาจาร การ Forward mail ที่เปนการรบกวน สรางความรำคาญ หรือที่เปนการ

โฆษณาสินคาธุรกิจและบริการนอกเหน�อจากสินคาและบริการของบริษัท และการสง 

Spam mail เปนตน

 12.4 บุคลากรของบริษัทตองปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี

ลิขสิทธ์ิถูกตองหากปฏิบัติหนาท่ีบนเคร่ืองคอมพิวเตอรภายนอกสำนักงาน ใหตรวจสอบ

ลิขสิทธ์ิและปรึกษาผูบังคับบัญชากอนทุกคร้ัง หามติดต้ัง และใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร

ที่มีลิขสิทธิ์ไมถูกตองในสำนักงานโดยเด็ดขาด
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 12.5 บุคลากรของบริษัทตองเก็บรักษารหัสผานของตนใหเปนความลับ 

ไมแจงบุคคลอื่นเพื่อปองกันไมใหบุคคลอื่นเขาถึงรหัสผานของตน รวมทั้งไมใช

อินเทอรเน็ตเขาไปยังเว็บไซตท่ีไมคุนเคยและอาจจะเปนอันตรายตอระบบคอมพิวเตอร

ของบริษัท

 12.6 กรณ�ท่ีบุคลากรของบริษัทขออนุญาตใหผูปฏิบัติงานสมทบ หรือพนักงาน

ของผูรับจางใชระบบสารสนเทศของบริษัทน้ัน บุคคลซึ�งเปนผูขอตองควบคุมการใชงาน

ของผูปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผูรับจาง และตองรับผิดชอบตอความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใชระบบสารสนเทศนั้น

 12.7 ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท จะเขาตรวจสอบ คนหา 

ติดตาม สอบสวนและควบคุมการใชระบบสารสนเทศของบุคลากรทุกคนเพ่ือเสริมสราง

ความปลอดภัยและปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศของบริษัท

 13. การรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
 บริษัทใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�น ตลอดจนสนับสนุน

และสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�นใน

ทุกรูปแบบ โดยไดกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อผล

ประโยชนทางธุรกิจของบริษัท หรือการใหของขวัญทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด

แกบุคคลที่มีหนาที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับองคกรเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของ

บริษัท พรอมท้ังไดกำหนดแนวปฏิบัติในการปองกันไมใหเกิดปญหาทุจริต และความ

ไมเปนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางชัดเจน ซึ�งบุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจาง ตัวแทน 

บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ�งกระทำการเพ่ือหรือในนามของบริษัทไมวาจะมีอำนาจ

หนาท่ีในการน้ันหรือไมก็ตาม ตองยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน นอกจากน� ้
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บริษัทถือวาการกระทำอันเปนการทุจริตตอหนาที่นั้นถือเปนความผิดทางวินัยอยาง

รายแรงซึ�งบุคลากรจะตองไดรับการลงโทษตามขอบังคับในการปฏิบัติงานและตามที่

กฎหมายกำหนด

 แนวปฏิบัติที่ดี

 13.1 หามมิใหบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ให ขอให หรือรับวาจะ

ใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลภายนอก เชน เจาหนาที่ของรัฐ นายหนา 

ตัวแทน คูคา เปนตน เพื่อมีเจตนาจูงใจใหบุคคลนั้นกระทำการ ไมกระทำการ หรือ

ประวิงการกระทำใดๆ อันเปนการผิดตอกฎหมายหรือโดยมิชอบตอตำแหนงหนาที่ของ

บุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไมควรได

 13.2 หามมิใหบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ เรียก หรือรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืนซึ�งสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีในทางมิชอบ

 13.3 ในการดำเนินธุรกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ตองดำเนินการ

ดวยความโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย 

และกฎหมายของตางประเทศท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย

 13.4 ในกรณ�ที่มีเหตุจำเปนทำใหบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ 

อยูในสถานะผูรับหรือผูใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดและมีขอสงสัยวาการรับหรือ

การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลอื่นนั้นเปนการฝาฝนแนว

ปฏิบัติ มีลักษณะผิดศีลธรรมประเพณ�อันดีงาม และผิดกฎหมายในทองถิ�นหรือไมน้ัน 

ใหสอบถามตอฝายกฎหมายหรือสวนกำกับดูแลในทันที หากการรับหรือการใหนั้นไม

24

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DP6201-0277  2   (.   ).pdf   25   21/3/2019   11:41:05



เหมาะสมใหดำเนินการสงคืนไปยังผูใหหรือยุติการใหน้ันเสีย และในกรณ�ท่ีไมสามารถ

สงคืนไดหรือไมเหมาะสมใหสงใหกับสำนักกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการ

บริษัท เพื่อเก็บรักษาและนำทรัพยสินนั้นไปสรางประโยชนใหกับสังคมตอไป

 13.5 ในกรณ�ท่ีมีความจำเปนตองมีการใหและรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอ่ืนใดน้ันควรจะเปนการใหและรับโดยธรรมจรรยา ซึ�งควรใหและรับในลักษณะ

ท่ีเปนการทั�วไป ไมเฉพาะเจาะจงมีมูลคาตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน�ก้ารใหและการ

รับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดนั้นจะตองไมเปนสิ�งที่ผิดกฎหมายอยาง

เด็ดขาด

 13.6 หามมิใหบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลใน

ครอบครัว เรียกรองหรือ รับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูรับเหมา 

ผูรับเหมาชวง ลูกคา คูคา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ไมวากรณ�ใด

อันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความลำเอียง หรือลำบากใจ 

หรือเปนผลประโยชนขัดกันได

 13.7 บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ มีหนาท่ีรายงานการใหและการ

รับของขวัญทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไดใหหรือรับนั้นตอหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมาย และบริษัทจะประชาสัมพันธใหผูจัดหาวัสดุกอสราง ผูรับเหมา ผูรับเหมา

ชวง พันธมิตร กิจการรวมคา ผูที่เกี่ยวของ ผูดำเนินธุรกิจรวมกับกลุมบริษัท ไดรับ

ทราบและตกลงยืนยันที่จะปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตการ

ใหหรือรับสินบนตามหลักเกณฑของบริษัท และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของอยาง

เครงครัด และจะปฏิบัติดวยความซ่ือสัตยสุจริตซึ�งมีผลบังคับใชในทุกการดำเนินธุรกิจ

รวมกัน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายปองกันการทุจริตในตางประเทศ และกฎหมาย

ท่ีบังคับใชทั้งหมด
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 13.8 บุคลากรของบริษัทตองไมใหสินบนหรือผลประโยชนตอบแทนใดที่มี

ลักษณะคลายคลึงกันแกบุคลากรของบริษัทเองหรือตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ

อยางยิ�งการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐทั้งใน

ประเทศไทยและตางประเทศ และเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ หากมี

ความจำเปนตองใหตองแนใจวาการใหนั้นไมขัดตอกฎหมายและจารีตประเพณ�ของ

ทองถิ�นนั้น

 (ค.) การรองเรียนหรือแจงเบาะแส
 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองบทบาทตอผูมีสวนไดเสีย คณะกรรม

การบริษัทไดอนุมัตินโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี เพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือที่ชวยใหบริษัทฯ ไดรับทราบเรื่องรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับในการทำงาน และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันนำ

มาซึ�งความเสื่อมเสียในทรัพยสินและชื่อเสียงของบริษัทฯทั้งจากพนักงานภายในและ

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ�งบริษัทฯ สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการทุจริต

ใหสินบน และพนักงาน หรือผูมีความเกี่ยวของทางธุรกิจจะไมถูกกลั�นแกลงอันเน��อง

มาจากการรายงานขอมูลโดยสุจริต โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติการรองเรียน/แจงเบาะแส

ดังน�้

 การแจงเบาะแส/ขอรองเรียน
 1. ใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ที่พบเห็น

การกระทำผิดจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถติดตอแจงเบาะแส/

ขอรองเรียน ตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนวยงานรับเรื่องรองเรียน 

หรือฝายบุคคล หรือผูบังคับบัญชา หรือกรรมการผูจัดการใหญ
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 2. การแจงเบาะแส/ขอรองเรียน ใหระบุ ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท

ของผูรองเรียนรายละเอียดขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พรอมทั้งแนบหลักฐานตางๆ 

(ถามี) ทั้งน�้ บริษัทฯ จะเก็บขอมูลของผูรองเรียนเปนความลับ กรณ�ผูรองเรียนไม

เปดเผย ชื่อ-สกุล ในการรองเรียน จะตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริง หรือหลักฐาน

ท่ีปรากฏชัดแจงเพียงพอท่ีแสดงใหเห็นถึงการกระทำทุจริต

 3. การแจงเบาะแส/ขอรองเรียน ใหกระทำผานชองทางการแจงเบาะแส/

ขอรองเรียนที่จัดไว ดังน�้

 3.1 จดหมายสงที่กรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรมนุษยและ

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

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 3.2 แจงผานชองทางอีเมลของผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากร

มนุษยและบริหารทั�วไป ที่ ck.whistleblowing@gmail.com

 3.3 กลองรับเรื่องรองเรียนภายในบริษัท

 กระบวนการพิจารณาตามนโยบายการแจงเบาะแส/ขอรองเรียน 
 เมื่อไดรับเรื่องที่กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

แจงเบาะแส/ขอรองเรียนวาอาจมีการกระทำทุจริตตอหนาท่ี กำหนดใหมีกระบวนการ

ดำเนินการพิจารณา ดังน�้

 1. ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการทุจริต การฝาฝน 

หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม
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 2. ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีสอบสวน

ขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาการรองเรียน ใหแลวสร็จภายใน 30 วัน โดยแยกแยะเรื่องที่

เก่ียวของออกเปนประเด็นดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาความรู การตรวจสอบ

ขอเท็จจริง เปนตน

 3. มาตรการดำเนินการผูรับขอรองเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวน

ขอเท็จจริงและกำหนดมาตรการดำเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินัยกับผูท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบิตามนโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั�นและระเบียบขอบังคับในการทำงาน ตามที่บริษัทฯ เห็น

สมควร รวมท้ังพิจารณาการดำเนินการบรรเทาความเสียหายใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบ  

 5. การรายงานผล ผูรับขอรองเรียนมีหนาท่ีแจงผลใหผูรองเรียนทราบหาก

ผูรองเรียนเปดเผยตนเองในกรณ�ท่ีเปนเร่ืองสำคัญ ใหรายงานผลตอประธานกรรมการ

และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

 มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียน
 1. ผูรองเรียนหรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถ

เลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยน้ันจะทำใหเกิดความไมปลอดภัย

หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเอง ก็จะทำใหองคกรสามารถรายงาน

ความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและ

รวดเร็วยิ�งขึ้น

 2. ผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทฯ 

จะไมเปดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู ภาพ หรือขอมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผูแจงได ยกเวน

แตกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ
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 3. ผูรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไวเปนความลับ/คำนึงถึงความ

ปลอดภัย โดยไดกำหนดมาตรการคุมครองพนักงานท่ีรองเรียน และ/หรือผูท่ีใหขอมูล 

และ/หรือความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติ

ที่ไมเปนธรรม เชน การเปลี่ยนตำแหนงงานลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั�งพักงาน 

ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง อันเน��องมาจากสาเหตุแหงการรองเรียน

 4. กรณ�ที่ผูรองเรียนแจงเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูให

ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจ

เกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูแจงเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูให

ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงสามารถรองขอใหบริษัทฯ กำหนดมาตรการ

คุมครองท่ีเหมาะสมก็ได หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุมครองโดยผูแจงเบาะแส

การประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงไม

ตองรองขอก็ไดหากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือ

ความไมปลอดภัย

 5. ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวย

กระบวนการท่ีมีความเหมาะสม และเปนธรรม

 บทลงโทษ

 หากมีการฝาฝนหรือกระทำผิดแนวทางตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบขอบังคับในการทำงานท่ีบริษัทฯ กำหนดไว 

และตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายแกบริษัทฯ หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากการ

กระทำดังกลาว และอาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
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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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