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ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ
สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของ

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
”บริษทั ฯ” มีขอ้ พึงปฏิบตั ทิ ่ดี งี าม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมือ
อาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทัง้ เป็ นการส่งเสริม
ระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุตธิ รรม และความโปร่งใสเป็ นสําคัญ จึงกําหนดให้
มี จริยธรรมธุรกิจและคู่มอื จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ขึน้ ไว้เป็ น
มาตรฐานโดยการปรับปรุงจริยธรรมของพนักงานฉบับเดิม เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
และเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบและถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ติ ่อไป
คําจํากัดความ
ให้ใช้คําจํากัดความดังต่อไปนี้กบั คําต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มอื
จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ฯ ดังนี้
“กรรมการ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัตขิ องกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการ
และในทีน่ ้ีให้หมายรวมถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษทั ฯ และที่
ปรึกษาคณะกรรมการ
“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึง พนั ก งานที่ม ีผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ผู้บ ริห ารพึง ประพฤติแ ละปฏิบ ัติต าม
จริยธรรมธุรกิจและคู่มอื จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในฐานะพนักงานคนหนึ่งและ
พึงรับผิดชอบในผลงานของตนเองและของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ มีแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี เี พื่อเสริมสร้างการ
เป็ นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงาน ผูบ้ ริหารพึงเป็ นผูน้ ํ า และเป็ นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ใี ห้แก่พนักงาน
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานชัวคราว
่
พนักงานภายใต้สญ
ั ญาพิเศษ และผู้
ร่วมสัญญาทีจ่ ะได้รบั การว่าจ้างจากบริษทั ฯ บริษทั ฯ ถือว่าการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมิใช่เกิดจากความรู้
ความสามารถของพนักงานเท่านัน้ ความประพฤติ และวิธกี ารปฏิบตั ขิ องพนักงาน ย่อมมีผลกระทบต่อตัว
พนักงานต่อเพือ่ นร่วมงาน และต่อบริษทั ฯ ด้วย
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“ผูม้ ีส่วนได้เสีย”
หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ บุคคล กลุม่ บุคคล นิตบิ ุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง หรือได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงานของบริษทั ฯ
“ลูกค้า”
หมายถึง คู่คา้ ที่มอี ุปการคุณต่อบริษทั ฯ ลูกค้าพึงได้รบั การบริการทีด่ เี พื่อเป็ นการ
จูงใจให้ลกู ค้าใช้บริการของบริษทั ฯ ต่อไป
“คู่ค้า”

หมายถึง บุคคล กลุม่ บุคคล นิตบิ ุคคล ทีท่ าํ ธุรกรรมกับบริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้มกี ําหนดจริยธรรมธุรกิจและคู่มอื จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ ไว้เป็ นมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
1.

ข้อพึงปฏิ บตั ิ ในการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
1.1

ดําเนิ นธุรกิ จให้ถกู ต้องตามกฎหมายและเป็ นกลางทางการเมือง

1.1.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทําความเข้าใจและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ในทุกพืน้ ทีอ่ ย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ ใจหรือมีขอ้ สงสัยให้ปรึกษากับหน่ วยงานกํากับการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิน่ โดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนนั ้ ๆ
1.1.2 บริษทั ฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุ น หรือส่งเสริม การหลีกเลีย่ งหรือ
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
1.1.3 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และตระหนักถึงความสําคัญของปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบจนทําให้เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ไม่
ประสบผลสําเร็จ โดยให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ งอย่างเคร่งครัด รวมถึงรายงานและบ่งชี้
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ ให้แก่ผบู้ งั คับบัญชา หรือฝ่ ายบริหารความเสีย่ งทราบ
1.1.4 บริษทั ฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดสิทธิ หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ของ
ผูอ้ ่นื
1.1.5 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้สทิ ธิทางการเมืองทีพ่ งึ มี โดยเป็ นการกระทําใน
นามของแต่ละบุคคล รวมทัง้ ไม่ใช้ตําแหน่ งในบริษทั ฯ ชื่อ หรือตราของบริษทั ฯ ไม่หาเสียงหรือโฆษณาให้
พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ ในพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
ในการดังกล่าว ชักจูงผูอ้ ่นื ให้จา่ ยเงินอุดหนุ น หรือให้การสนับสนุ นใดๆ แก่พรรคการเมือง หรือนักการเมือง
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1.1.6 บริษัท ฯ จะยึด มัน่ ในระบอบประชาธิป ไตย ส่ ง เสริม ให้ ใ ช้ ส ิท ธิต ามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2

ดําเนิ นธุรกิ จที่เป็ นประโยชน์ ต่อระบบเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
1.2.1 บริษทั ฯ จะดําเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

1.2.2 บริษทั ฯ จะดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม
1.2.3 บริษทั ฯ สนับสนุ นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐและสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยพิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นสําคัญ
1.2.4 บริษทั ฯ ให้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุ นให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมทีม่ สี ว่ นร่วมในการสร้างสรรค์สงั คม และสิง่ แวดล้อม
1.2.5 บริษัทฯส่ง เสริม และสนับ สนุ น ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน เข้า ร่ว มใน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ
1.2.6 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องร่วมกันส่งเสริมและสร้างสรรค์สงั คม ทัง้ ใน
ส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประหยัดพลังงาน รักษาสิง่ แวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้ าต่อสังคม
โดยรวม
1.2.7 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้ องกันมิให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
1.3 ปฏิ บตั ิ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม โดยไม่เอารัด
เอาเปรียบทุกฝ่ าย
1.3.1 บริษทั ฯ จะประกอบธุรกิจ และแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม โดยจะพยายาม
สร้างความเจริญเติบโตเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ผลตอบแทนทีด่ ี
1.3.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่า
เทียม เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
1.3.3 บริษทั ฯ จะรักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกรายด้วยความเป็ นธรรม
1.3.4 บริษัทฯ พึง ให้ค วามมันใจว่
่ าสิทธิข องผู้มสี ่ว นได้เ สีย จะได้ร บั การคุ้มครองโดย
กฎหมาย
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1.3.5 บริษัทฯ พึงปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ เป็ นธรรม และพร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าอยูเ่ สมอ
1.3.6 บริษัทฯ พึง ยึด มันในการสร้
่
า งบรรยากาศที่ดีใ นการทํา งาน และปราศจากการ
คุกคามใด ๆ เช่น
–

การคุกคามทางวาจา ได้แก่ การบิดเบือน ใส่ความ หรือทําให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียง

–

การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ ทําร้ายร่างกาย ขูจ่ ะทําร้ายร่างกาย

– การคุกคามที่มองเห็นได้ เช่น การสื่อข้อความก้าวร้าว การแสดงอากัปกริยา
การใช้วาจา หรือการใช้รปู ภาพทีก่ ่อให้เกิดความขุน่ เคือง
– การคุกคามทางเพศ โดยบริษทั ฯรวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ไม่มี
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นการคุกคามทางเพศ โดยการคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทําใด ๆ อันก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน รําคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีบ่ นทอนกํ
ั่
าลังใจ เป็ นปฏิปักษ์ หรือ รบกวน
การปฏิบตั งิ าน พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทาง
เพศไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือร่างกายก็ตาม รวมทัง้ การกระทําอื่นใดทีเ่ ป็ นการล่วงละเมิดหรือคุกคามต่อผูอ้ ่นื
การร้ อ งขอผลประโยชน์ ท างเพศ การขู่ เ ข็ญ เอาเงิน หรือ ผลประโยชน์ อ่ืน ใดโดยอ้ า งจะเผยความลับ
(Blackmail)
1.4

การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ

1.4.1 บริษทั ฯจะนํ าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ฯ ผลประกอบการฐานะข้อมูลทาง
การเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความจริง
1.4.2 บริษทั ฯจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เกินจริงหรือเกินความจําเป็ น ซึ่งอาจทําให้เข้าใจว่า
เป็ นความพยายาม หรือจูงใจให้มผี ลต่อราคาหลักทรัพย์
1.4.3 บริษทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใส
โดยสมํ่าเสมอ
1.4.4 บริษัท ฯจะระมัด ระวัง ไม่ ใ ห้ ผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย เกิด ความสับ สน และสํ า คัญ ผิด ใน
ข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
1.4.5 บริษทั ฯจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ ในด้าน
บวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุ น และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
1.4.6 บริษทั ฯจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลโดยสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ”ตลท.” และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
”ก.ล.ต.”
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1.5

การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน

1.5.1 บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดูแลพนักงานให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี ให้การดูแลแก่พนักงาน
และจัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มีสภาพการทํางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขอนามัย
1.5.2 บริษทั ฯ มีสภาพการจ้างทีย่ ตุ ธิ รรม มีความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ รับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
1.5.3 บริษทั ฯ พึงสนับสนุ นหรือส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน และ
ระหว่างพนักงานกับองค์กร
1.5.4 บริษทั ฯ พึงส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน และสนับสนุ นให้
พนักงานมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาความก้าวหน้า
1.5.5 บริษทั ฯ พึงให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็ นธรรม
1.5.6 บริษทั ฯ พึงปฏิบตั แิ ละให้ความเคารพการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอันเป็ นรากฐานของ
การพัฒนาบุคลากร
1.5.7 ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และ
ศักดิศรี
ไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจน
์ ของความเป็ นมนุ ษย์
สมรรถภาพทางร่างกาย
1.5.8 บริษทั ฯ จะพิจารณาการแต่งตัง้ และการโยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัล และการ
ลงโทษ กระทําด้วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็ น
เกณฑ์
1.6

การสร้างค่านิ ยมที่คาํ นึ งถึงผลประโยชน์ ขององค์กร

1.6.1 บริษัทฯ พึง สนับ สนุ นและส่ง เสริมให้พ นัก งานทุก คนคํา นึ ง ถึง ผลประโยชน์ ข อง
องค์กรมากกว่าผลประโยชน์ของตน และร่วมแรงร่วมใจกันเสริมสร้าง ปกป้ อง และรักษาชื่อเสียงของบริษทั ฯ
ด้ว ยการมีทศั นคติ และเป็ นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ แสดงออกด้วยความชื่นชมและภาคภูมิใจ รวมทัง้
เสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ฯ ต่อสาธารณชน
1.6.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือ
ประโยชน์องค์กรเป็ นสําคัญ ใช้เวลาการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่กระทําหรือชักจูง
ผูร้ ว่ มงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบตั งิ านเพือ่ กิจกรรมอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ ผลประโยชน์ขององค์กร
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2.

ข้อพึงปฏิ บตั ิ ของกรรมการบริ ษทั

กรรมการบริษทั พึงมีแนวทางในการปฏิบตั ิตน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ กรรมการพึงรําลึกเสมอว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนมิใช่พนั ธะและความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อ
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ หากยังมีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อลูกค้า และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นด้วย การคํานึงถึง
ประโยชน์สว่ นรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าว จึงเป็ นแนวทางทีค่ วรปฏิบตั ิ โดยต้องมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ติ น ดังนี้
2.1

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคณ
ุ ธรรม
ในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ กรรมการจะกระทําการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมี

คุณธรรม
2.1.1 กรรมการพึง ปฏิบ ัติห น้ า ที่เ พื่อ ให้เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริษั ท ฯ ตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2.1.2 กรรมการพึงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมาในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่าง
เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุม่ ทีม่ ผี ลประโยชน์ และต้องไม่มผี ลประโยชน์สว่ นตัวเกีย่ วข้องในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
2.1.3 กรรมการพึงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้ความรูค้ วามสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึง
การพัฒ นาตนเองให้ม ีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม หมันฝึ
่ ก ฝน ศึก ษาหาความรู้เ พิ่ม เติม เพื่อ เพิ่ม พูน ความรู้
ความสามารถ นํามาช่วยพัฒนาการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้
2.1.4 กรรมการพึงรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วยความ
เป็ นธรรม
2.1.5 การปฏิบตั หิ น้าที่หรือการกระทําใด ๆ ของกรรมการพึงเป็ นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต
และมีคุณธรรม มีความสํานึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบ และยึดถือผลประโยชน์ ขององค์กรเป็ นหลัก
สําคัญในการตัดสินใจ
2.1.6 กรรมการพึงยึดมันต่
่ อความจริง และไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้อม ไม่พงึ พูดหรือกระทําการอันเป็ นเท็จ และไม่พงึ ทําให้เกิดความเข้าใจผิด โดยละเว้น การพูด หรือ
การปฏิบตั ิ
2.1.7 กรรมการพึงปฏิบตั กิ บั ผูร้ ว่ มงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ และ
มีมนุ ษย์สมั พันธ์อนั ดี เป็ นผูน้ ําและแบบอย่างทีด่ ี เอาใจใส่ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทัง้ ในด้านการปฏิบตั งิ าน สร้าง
ขวัญกําลังใจ และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บงั คับบัญชาด้วย
หลักการและเหตุผลทีถ่ กู ต้องตามทํานองคลองธรรม
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2.2

การดําเนิ นธุรกรรมส่วนตัว

ในฐานะกรรมการบริษทั การดําเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมการพึงต้อง
แยกออกจากการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
2.3

การรักษาความลับ

2.3.1 กรรมการไม่พงึ เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ฯ ลูกค้า พนักงาน และการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจาก
บริษทั ฯ
2.3.2 กรรมการจะไม่พงึ ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากการเป็ นกรรมการบริษทั เพื่อประโยชน์ ทาง
การเงินส่วนตนและผูอ้ ่นื ทีม่ ไิ ด้กระทําไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ
2.3.3 กรรมการจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลเชิงธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพ
การเป็ นกรรมการ
2.4

การเปิ ดเผยเรื่องผลประโยชน์

2.4.1 กรรมการต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์ จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ รวมทัง้ เรื่อง
ใดๆ ทีเ่ ป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.4.2 กรรมการจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
รวมถึงการทําให้บริษทั ฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รบั ประโยชน์น้อยกว่าทีค่ วร หรือเป็ นการแบ่งผลประโยชน์
จากบริษทั ฯ
2.5

การยึดถือปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
2.5.1 กรรมการพึงยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ

ดําเนินธุรกิจ
2.5.2 กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่
เกีย่ วโยงกันตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
2.6

การรับเงิ น ของขวัญ และผลประโยชน์ อื่นๆ

2.6.1 กรรมการต้องไม่ใช้ตําแหน่ งหน้าทีเ่ พื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ ระกอบธุรกิจ
กับบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท้ ก่ี ําลังติดต่อเพือ่ ดําเนินธุรกิจกับบริษทั ฯ
2.6.2 กรรมการต้องหลีกเลีย่ งการรับ เงิน ของขวัญของกํานัล และ/หรือผลประโยชน์อ่นื
ใด จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือจากผูอ้ ่นื ซึง่ อาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ของบริษทั ฯ
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3.

ข้อพึงปฏิ บตั ิ ของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ

3.1 ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ติ นอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม ละเว้นพฤติกรรมทีเ่ สื่อม
เสีย และตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธิ ์ใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และ
พนักงาน
3.2 ผูบ้ ริหารพึงบริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เอาใจใส่ มีวสิ ยั ทัศน์ กว้างไกลเป็ น
ตัวอย่างในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายของบริษทั ฯ
3.3 ผู้บ ริห ารต้อ งสนั บ สนุ น การพัฒ นาศัก ยภาพ และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการทํ า งานของ
พนักงาน ให้โอกาสในความก้าวหน้า ทัวถึ
่ งและสมํ่าเสมอ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความ
จริงใจ เคารพในสิทธิ และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
3.4 ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเป็ น
ธรรมและไม่ใช้อํานาจในทางมิชอบ เปิ ดโอกาสให้พนักงานใช้สทิ ธิในการร้องเรียนกรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรมตามระบบและกระบวนการทีก่ ําหนด
3.5 ผู้บ ริห ารต้อ งแสดงความยึด มัน่ ต่ อ จริย ธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบ ัติต นเป็ น
แบบอย่างทีด่ สี าํ หรับพนักงานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ รวมทัง้ มุง่ มันที
่ จ่ ะป้ องปราม และป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิด จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3.6 ผูบ้ ริหารต้องมีการพัฒนาความรูแ้ ละเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม ด้าน
ความปลอดภัย ความมันคง
่ อย่างสมํ่าเสมอ
4.

ข้อพึงปฏิ บตั ิ ของพนักงานบริ ษทั

เพื่อเป็ นการเสริมสร้างการทํางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และเป็ นการเสริมสร้างความสุขในการทํางาน
พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1

ข้อพึงประพฤติ ปฏิ บตั ิ ต่อตนเอง

4.1.1 พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานของ
บริษทั ฯ โดยเคร่งครัด
4.1.2 พนั ก งานพึ ง ปฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และด้ ว ยความอุ ต สาหะ
ขยันหมันเพี
่ ยรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์ของพนักงาน และบริษทั ฯ
4.1.3 พนักงานพึงมีทศั นคติทด่ี ตี ่อบริษทั ฯ ให้ความเคารพ เชื่อฟั ง และปฏิบตั ติ ามคําสัง่
ของผูบ้ งั คับบัญชาทีส่ งการโดยชอบด้
ั่
วยกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ
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4.1.4 พนัก งานที่เ ป็ น ผู้ใ ต้บงั คับบัญชา ไม่แสดงความก้า วร้าวกระด้างกระเดื่อ ง หรือ
กระทําตนเป็ นปรปั กษ์ต่อผู้บงั คับบัญชา ให้เกียรติ และรู้จกั กาลเทศะ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการไม่
เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
4.1.5 พนั ก งานพึง ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความรู้ ความสามารถ มีป ระสิท ธิภ าพ และได้
มาตรฐานตามตําแหน่ง
4.1.6 พนักงานพึงปฏิบตั ติ นภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่
เสือ่ มเสีย
4.1.7 พนักงานพึงร่วมใจกันเสริมสร้าง ปกป้ อง และรักษาชื่อเสียงของบริษทั ฯ แสดงออก
ด้วยความชืน่ ชม และภูมใิ จ รวมทัง้ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ฯ ต่อสาธารณชน
4.2

ข้อพึงประพฤติ ปฏิ บตั ิ ต่อเพื่อนร่วมงาน

4.2.1 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึง่ จะนําไปสูค่ วามเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษทั ฯ
4.2.2 พนักงานพึงปฏิบตั ติ ่อเพื่อนพนักงานด้วยความมีอธั ยาศัยไมตรีท่ดี ี มีความจริงใจ
เคารพสิทธิ และให้เกียรติซง่ึ กันและกัน หลีกเลีย่ งการนําข้อมูลหรือเรื่องราวของผูอ้ ่นื ทัง้ ในเรื่องเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั งิ าน และเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทัง้ ต่อ
เพือ่ นพนักงานและต่อบริษทั ฯ
4.2.3 พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการให้และการรับของขวัญของกํานัลอันมีมลู ค่ามาก หรือเพื่อ
หวังผลตอบแทน หรือทําให้เกิดอคติทงั ้ ต่อตัวพนักงาน ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4.3

ข้อพึงประพฤติ ปฏิ บตั ิ ต่อบริ ษทั ฯ

4.3.1 พนักงานพึงร่วมใจกันเสริมสร้าง ปกป้ อง และรักษาชื่อเสียงของบริษทั ฯ แสดงออก
ด้วยความชืน่ ชม และภูมใิ จ รวมทัง้ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ฯ ต่อสาธารณชน
4.3.2 พนักงานพึงมีความศรัทธา มีความผูกพัน ซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะพากเพียร และมี
ความจงรักภักดีต่อบริษทั ฯ รักษาชือ่ เสียงของบริษทั ฯ
4.3.3 พนักงานพึงใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด ให้คง
สภาพดี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ให้สญ
ู เปล่า เสียหาย หรือเสือ่ มสลายก่อนเวลาอันสมควร
4.3.4 พนักงานไม่พงึ ใช้อํานาจหน้าทีข่ องตนเองเพื่อประโยชน์ ของตนเองและต่อผูอ้ ่นื ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ
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4.3.5 พนัก งานพึงรายงานเรื่องที่เ ป็ นผลกระทบต่อการดําเนิ นงาน หรือชื่อ เสียงของ
บริษทั ฯ ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยมิชกั ช้า
4.3.6 พนักงานพึงรักษาความลับของบริษทั ฯ ไม่ควรเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร นวัตกรรม
ทัง้ ทางวัตถุและทางความคิด อันจะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ และไม่นําข้อมูลที่ได้จาก
หน้ าที่การงานไปหาประโยชน์ ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ แก่ผู้ใดทัง้ สิ้น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลการเงิน การปฏิบตั งิ านข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั ฯ และอื่น ๆ ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
ให้บริษทั ฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั งิ านแล้ว
4.3.7 พนักงานพึงดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษทั ฯ
4.3.8 พนัก งานรวมถึงผู้บริหารพึงมีจิตสํานึ กในการประเมินความเสี่ยง ในเรื่องความ
ปลอดภัย มันคง
่ อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ทุกครัง้ ก่อนเริม่ งานใด ๆ โดยเฉพาะในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร หาก
พบเห็นสภาพการทํางาน หรือสภาวะทีไ่ ม่ปลอดภัย ให้หยุดการปฏิบตั งิ านนัน้ ทันที และแก้ไขสภาพอันตราย
ดังกล่าวให้ปลอดภัยก่อนทีจ่ ะปฏิบตั งิ านต่อไป และรายงานให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบทันที
4.4

ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ ของบริ ษทั ฯ

4.4.1 พนักงานไม่พงึ ใช้ตาํ แหน่งหน้าทีท่ งั ้ โดยทางตรงและทางอ้อมแสวงหาประโยชน์สว่ น
ตน หรือพรรคพวก หรือทําธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ
4.4.2 พนัก งานไม่พึง ประกอบการดํา เนิ น การทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อ มในธุ ร กิจ ที่
แข่งขันกับบริษทั ฯ หรือขัดผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
4.4.3 พนักงานไม่พงึ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ ของบริษทั
หากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั นัน้ มีญาติพน่ี ้องของพนักงานเข้ามาเกีย่ วข้อง
4.4.4 พนักงานไม่พงึ มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับลูกค้า หรือคู่คา้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็ น
เจ้าของกิจการ หุน้ ส่วน ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือทีป่ รึกษา ซึง่ ถ้ามีสว่ นได้สว่ นเสียต้องเปิ ดเผย
ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบทันที
4.4.5 พนักงานไม่พงึ เรียกหรือรับผลประโยชน์ ทรัพย์สนิ หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า
และผูท้ ท่ี าํ ธุรกิจกับบริษทั ฯ นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ เรียกเก็บ
4.5

ข้อพึงประพฤติ ปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า

4.5.1 พนักงานพึงยึดมันในจริ
่
ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้บริการทีด่ ตี ่อลูกค้าอย่าง
สมํ่าเสมอ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และชีแ้ จงให้ลกู ค้าทราบถึงสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้
4.5.2 พนักงานพึงให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ และสุภาพ
รวมทัง้ มีหน้าทีร่ กั ษาผลประโยชน์ของลูกค้า
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4.6

ข้อพึงปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
4.6.1 พนักงานพึงปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยความเสมอภาค

4.6.2 พนักงานไม่พงึ นํ าความลับ หรือข้อมูลทางการค้าของคู่คา้ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
และไม่กล่าวร้ายทับถมคูค่ า้
4.6.3 พนักงานไม่พงึ เกีย่ วข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่คา้ อาทิเช่น ร่วม
ทุนทําการค้า ให้ยมื หรือกูย้ มื เงิน เป็ นต้น
4.6.4 พนักงานไม่พงึ เรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่คา้ เพื่อการตอบแทนการทํางานใน
หน้าทีข่ องตน
4.6.5 พนักงานไม่พงึ ให้หรือรับ การเลี้ยงรับรอง สิทธิประโยชน์ หรือของอันมีราคาแพง
หรือการรับนัน้ ทําให้พนักงานต้องยอมปฏิบตั ติ ามความประสงค์ของคู่คา้ ในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องต่อหลักปฏิบตั โิ ดย
ปกติของบริษทั
4.7

ข้อพึงประพฤติ ปฏิ บตั ิ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

4.7.1 รับฟั งคําแนะนํ าของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั งิ านข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
เว้นแต่ผบู้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปเป็ นผูส้ งั ่ รวมทัง้ ควรมีความสุภาพต่อพนักงานทีม่ ตี าํ แหน่งเหนือตน
4.7.2 ปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุตธิ รรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ ให้มคี วามก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุ นด้านการอบรม เพื่อ
เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์อยูเ่ สมอ
4.7.3 รับ ฟั ง ความคิด เห็น หรือ ข้อ เสนอแนะของผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาเกี่ย วกับ งาน และ
พิจารณานําไปใช้ในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่องาน
5.

ข้อพึงปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับสภาวะสิ่ งแวดล้อม

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องร่วมกันส่งเสริมและสร้างสรรค์สงั คม ทัง้ ในส่วนของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประหยัดพลังงาน รักษาสิง่ แวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้ าต่อสังคมโดยรวมกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้ องกันมิให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
5.1 พึงปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยการใช้
สนับสนุ น และเผยแพร่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ทรัพยากรดังกล่าวในกิจกรรมต่าง ๆ
ของบริษทั ฯ อย่างประหยัด รวมทัง้ หลีกเลี่ยงการใช้ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อ
สิง่ แวดล้อมและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
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5.2 พึงระลึกเสมอว่าการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องถือ
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ
5.3 พึ ง ใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด และพยายามหาสิ่ ง ทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติทน่ี ํามาใช้โดยคํานึงถึงสภาวะแวดล้อมทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
5.4

พึงพยายามหาวิธนี ําของใช้แล้วจากสถานประกอบการมาปรับปรุงใช้อกี

5.5 พึง อนุ ร กั ษ์ ป รับ ปรุ ง รัก ษาซึ่ง อาคาร สถานที่ และสิ่ง แวดล้อ มให้ดีข้นึ ให้อ ยู่ใ นสภาพที่
เรียบร้อยงดงามและถูกสุขลักษณะ
5.6 พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อขจัดอันตรายทีอ่ าจเกิดต่อสถานทีแ่ ละ
สภาวะแวดล้อมให้เป็ นมาตรฐานสากล
6.

จรรยาบรรณวิ ชาชีพ

“วิชาชีพวิศวกรรม” เป็ นวิชาชีพทีต่ อ้ งการบุคคล ผูก้ อร์ปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมี
ความรูค้ วามสามารถทางวิศวกรรมเป็ นอย่างดี วิศวกรจะต้องปฏิบตั วิ ชิ าชีพด้วยความเทีย่ งธรรม และมีสจั จะ
ความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและข้อกําหนดนี้ ก็เพื่อเป็ นหลักยึดในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ เพื่อความยุตธิ รรม
และความเหมาะสม
การประพฤติตนให้อยูใ่ นจรรยาบรรณและมีจริยธรรมนัน้ เป็ นรากฐานแห่งการเสริมสร้างศรัทธาและ
ความน่าเชื่อถือ ซึง่ จําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการให้บริการทางวิศวกรรม การกระทําใดๆ ของพนักงานของบริษทั ฯ
ที่ผดิ ไปจาก บัญญัติเรื่องจรรยาบรรณและข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่บริษทั ฯ ได้กําหนดไว้น้ี ถือว่า
พนักงานบริษทั ผูน้ นั ้ ได้กระทําความผิดต่อวิชาชีพ และต่อบริษทั ฯ จึงจะต้องได้รบั โทษทางวินยั
6.1

พันธกรณี ต่อวิ ชาชีพ

6.1.1 วิศวกรของบริษทั ฯ พึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ประสบการณ์กบั วิศวกรอื่น ตลอดจนนิสติ นักศึกษา โครงการช่วยงานสมาคม
วิศวกรรมต่างๆ รวมทัง้ สถาบันการศึกษา และการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรูว้ ชิ าชีพวิศวกรรม
6.1.2 วิศวกรของบริษทั ฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็ นการโอ้อวด พึง
หลีกเลีย่ งการกระทําใดๆ ทีจ่ ะนําความเสือ่ มเสียมาสูว่ ชิ าชีพวิศวกรรม
6.1.3 วิศวกรของบริษทั ฯ ย่อมไม่ปฏิบตั วิ ชิ าชีพเกินขอบเขตความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง
6.1.4 วิศวกรของบริษทั ฯ ต้องไม่รบั งานแต่เพียงในนาม และต้องปฏิบตั ติ ามหลักวิชาชีพ
โดยเคร่งครัด
6.1.5 วิศกรของบริษทั ฯ ต้องไม่ใช้วชิ าชีพ ความรูค้ วามสามารถในทางทีผ่ ดิ กฎหมาย
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6.1.6 วิศวกรของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของสมาคม
วิชาชีพ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
6.2

พันธกรณี ต่อสาธารณะ

6.2.1 วิศวกรของบริษทั ฯ พึงให้การสนับสนุ นในการเผยแพร่ ความรูท้ างด้านวิศวกรรม
และพึง พยายามขจัดการแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรงต่อความเป็ นจริง หรือ ขยายความเกินความจริงหรือที่ไ ม่
ยุตธิ รรม โดยเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วกับวิศวกรรม
6.2.2 วิศวกรของบริษทั ฯ พึงให้ความระมัดระวังในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยของชีวติ
สุขภาพของคนงานและสาธารณะชน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบกระเทือนจากงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ
ตน
6.3

พันธกรณี ต่อผูว้ ่าจ้าง
6.3.1 พนักงานของบริษทั ฯ ต้องซือ่ ตรงต่อผูว้ า่ จ้างของตน

6.3.2 พนักงานของบริษทั ฯ พึงแสดงฐานะของตนให้ผวู้ ่าจ้างทราบก่อนทีจ่ ะรับดําเนินการ
ในกรณีทไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ ให้ทาํ ใดๆ ซึง่ ตนเองอาจจะมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องอยูด่ ว้ ย
6.3.3 ในกรณีท่วี ศิ วกรของบริษทั ฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในความพอเพียงทางเทคนิคของงาน
วิศวกรรม หากผูม้ อี ํานาจ เหนือกว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่น วิศวกรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
6.3.4 ในกรณีทเ่ี ห็นว่า การว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญมาดําเนินการจะเป็ นประโยชน์ ต่อผูว้ ่าจ้าง
ของตน พนักงานของบริษทั ฯ จะต้องแนะนําให้ผวู้ ่าจ้าง จ้างผูเ้ ชีย่ วชาญดังกล่าวและตนต้องให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่
6.3.5 พนักงานของบริษทั ฯ ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า หรือกระบวนการ
ทางเทคนิคของผูว้ า่ จ้าง โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากผูว้ ่าจ้าง
6.3.6 พนักงานของบริษทั ฯ ต้องไม่รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินหรือสิง่ อื่นใดจากผูว้ ่าจ้างหลาย
รายในการให้บริการงานชิน้ เดียวกัน นอกจากจะได้รบั อนุ ญาตจากผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายแล้ว
6.3.7 ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงานซึง่ ตนรับผิดชอบ พนักงานของบริษทั ฯ ต้องไม่รบั สิง่ ตอบแทน
ใด ๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ หรือค่าตอบแทนจากผูข้ ายวัสดุหรืออุปกรณ์เป็ นต้น จากผูอ้ ่นื เป็ นอันขาด นอกจาก
ผูว้ ่าจ้างของตนเท่านัน้
6.3.8 พนักงานของบริษทั ฯ ต้องไม่มสี ่วนได้เสียในฐานะเป็ นผูร้ บั เหมาหรือร่วมทุนในการ
ประกวดราคางานซึง่ ตนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องนอกจากจะได้รบั อนุ ญาตจากผูว้ า่ จ้างเสียก่อน
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6.3.9 พนักงานของบริษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผวู้ ่าจ้างของตนทราบทันทีถงึ กิจการใดๆ ซึง่ ตนมี
ส่วนได้เสีย และอาจจะเป็ นคูแ่ ข่ง หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผูว้ า่ จ้าง
6.4

พันธกรณี ต่อผูร้ ่วมวิ ชาชีพ
6.4.1 พนักงานของบริษทั ฯ ไม่ยดื ถือผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตนเอง และให้เกียรติใน

ผลงานของผูอ้ ่นื
6.4.2 พนั ก งานต้ อ งไม่ ก ระทํ า ใดๆ อั น อาจนํ า มาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ ชื่ อ เสี ย ง
ความก้าวหน้า หรือการปฏิบตั วิ ชิ าชีพของผูอ้ น่ื
6.4.3 พนั ก งานของบริษัท ฯ พึง ละเว้ น ซึ่ง การวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ง านของบริษัท อื่น ต่ อ
สาธารณะ เว้นแต่จะเป็ นการปฏิบตั หิ น้าที่
6.4.4 พนักงานของบริษทั ฯ ต้องไม่แทรกแซงงานของพนักงานของบริษทั อื่น เมื่อทราบ
ว่าบริษัทอื่นได้มขี ้อตกลงทํางานนัน้ อยู่แล้ว นอกจากผู้ว่าจ้าง ได้บอกเลิกการจ้างกับบริษัทนัน้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ว
6.4.5 พนัก งานของบริษัท ฯ ต้องไม่แ ข่ง ขันกับ บริษัท อื่นด้ว ยการตัด ราคาค่าจ้างของ
บริษทั ฯ ให้ต่าํ กว่าราคาทีบ่ ริษทั อื่นเสนอ โดยเฉพาะเมือ่ ได้ทราบอัตราค่าจ้างของผูน้ นั ้ แล้ว
7.

ข้อแนะเมื่อเกิ ดปัญหา

ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิทก่ี ําหนดขึน้ นี้ ไม่อาจครอบคลุมในทุกๆ เรื่องได้ พนักงานอาจจะเผชิญกับ
กรณี ต่ า งๆ ที่ไ ม่ ค าดคิด เมื่อ พนั ก งานไม่แ น่ ใ จในความเหมาะสมที่จ ะประพฤติป ฏิบ ตั ิ พนั ก งานควร
ปรึกษาหารือผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้
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