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สารจากประธานกรรมการ 

 
 คณะกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) มีมติให้จดัทําจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมธรุกิจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบติัท่ีดีและเหมาะสม เพ่ือให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท รวมทัง้บริษัทในเครือ ยดึถือปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษัท จงึเลง็เห็นความสาํคญั และจริงจงักบัการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัและ
เอาใจใส ่รวมทัง้ปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่พนกังาน โดยเป็นผู้ กําหนดนโยบายการบริหาร การดําเนิน
ธรุกิจ เพ่ือให้การดําเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัท และ
บรรลตุามเปา้หมายในการพฒันาคณุภาพงาน และคณุภาพชีวิตของพนกังาน 

 จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้เป็นฉบบัท่ีได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) สาํหรับ
ประเทศในกลุม่ ASEAN ทําให้มีความทนัสมยั และสอดคล้องกบัภาวะการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมตลาด
ทนุ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฎิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ให้มีมาตรฐานการ
กํากบัดแูลกิจการที่สงูขึน้ ซึง่จะเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุทา่นมีความรับผิดชอบที่จะ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดขึน้ด้วยความถกูต้อง เหมาะสม จะทําให้บริษัทได้รับการยอมรับจากทกุฝ่าย 
และมีมาตรฐานในการดําเนินงานตลอดไป 

 

 

   นางศรีวรา  อิสสระ 
    ประธานกรรมการ 

                                                                                 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
                                                                                                        พฤศจิกายน 2556 
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จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกจิ 

 

วสัิยทศัน์ และภารกจิของบริษัท 

บริษัท ในท่ีนีห้มายถงึ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประสงค์ให้
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนทําความเข้าใจและรับผิดชอบในการปฏิบติัตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน
จรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ได้จดัทําขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

วสัิยทัศน์ 

เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีนโยบายเดน่ชดั ในการนําเสนอแตโ่ครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ดีท่ีสดุให้แก่
ลกูค้า ความพิถีพิถนัเอาใจใสท่กุขัน้ตอนตัง้แตก่ารออกแบบถงึการก่อสร้าง ความซ่ือตรงตอ่อดุมการณ์ของ
บริษัทตอ่ลกูค้าทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมกนั และธํารงรักษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อม และการพฒันาสงัคม 

ภารกจิ 

 บริษัทจะบริหารงานด้วยความซ่ือตรง ถกูต้อง โปร่งใส และมีหลกัการ และยดึถือปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
ใช้กบับริษัท และธรุกิจการค้าอยา่งเคร่งครัด ตามหลกัจริยธรรมท่ีพงึปฏิบติั 

 บริษัทมุง่หวงัความซ่ือตรงจากพนกังานทกุระดบัชัน้ ในการปฏิบติัตามนโยบายของบริษัท  

 บริษัทยดึมัน่ในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน โดยเสริมสร้างความภมูิใจ การมีสว่นร่วมของ
พนกังาน และเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็น รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่
สว่นรวม 

 เป็นสมาชิกทีดี่ของสงัคมและใสใ่จตอ่ชมุชนและส่ิงแวดล้อม 
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นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ผู้บริหาร และพนกังานพงึหลกีเลีย่งการกระทําใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท ไมว่า่จะ
เกิดจากการติดตอ่กบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เชน่ คูค้่า ลกูค้า คูแ่ข่งขนั หรือจากการใช้โอกาส
หรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน และในเร่ืองการทําธรุกิจ
ท่ีแขง่ขนักบับริษัท หรือการทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่สง่ผลกระทบตอ่งานในหน้าท่ี 

 ผู้บริหาร และพนกังานจะไมนํ่าข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทไปเปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืนในระหวา่งท่ีอยู่
ในการจ้างของบริษัท หรือเม่ือออกจากการจ้างของบริษัทแล้ว โดยไมไ่ด้รับอนญุาตที่ถกูต้องจากบริษัท 

 ผู้บริหาร พนกังานและบคุคลในครอบครัว เข้าไปมีสว่นร่วมหรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึง่อาจมี
ผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางธุรกิจตอ่บริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

นโยบายการรักษา และการใช้ทรัพย์สนิของบริษัท 

 พนกังานมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สนิของบริษัทไมใ่ห้เสือ่มเสยี สญูหาย และใช้
ทรัพย์สนิอยา่งประหยดั มีประสทิธิภาพให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งเตม็ท่ี และไม่นําทรัพย์สนิของ
บริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

 ทรัพย์สนิของบริษัท หมายถงึ สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสาร
สทิธ์ิ สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ตลอดจนข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เชน่ แผนธุรกิจ 
ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล 

 ข้อมลู และเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สนิท่ีสาํคญัของบริษัท หนว่ยงานแตล่ะหน่วยงานต้องกําหนด
ระยะเวลาการเก็บเอกสาร  และเก็บเอกสารดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 

 พนกังานทกุคนพงึหลกีเลีย่งการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีเป็นความลบัอยา่งเดด็ขาด 
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นโยบายในการให้หรือรับของขวญั หรือการบนัเทงิ 

 พนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับสิง่ของหรือประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่า หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท เว้นแตใ่นเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ท่ีเหมาะสมซึง่ผู้ รับพงึพจิารณาตามความ
เหมาะสมนัน้ ๆ โดยการรับของขวญันัน้จะต้องไมส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจเชิงธรุกิจใด ๆ ของผู้ รับ 

 หากพนกังานได้รับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมลูคา่เกินปกติวิสยัจากผู้ เก่ียวข้องทาง
ธรุกิจกบับริษัท ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบ 

 พนกังานพงึละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สนิใดแก่บคุคลภายนอกเพือ่จงูใจให้ผู้นัน้
กระทํา หรือละเว้นการกระทําใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบตอ่ตําแหนง่หน้าท่ีของตน 

นโยบายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 

 ผู้บริหาร และพนกังานควรหลีกเลีย่งการใช้ข้อมลูภายใน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมลูท่ีเป็นสาระสาํคญั ท่ี
ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของสว่นตวั หรือแก่บคุคลภายนอกในการซือ้หรือขายหุ้น
ของบริษัท อนัสง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 ผู้บริหาร และพนกังานควรละเว้นการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในชว่ง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน 
หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถงึข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นสาระสาํคญัอ่ืน ๆ ซึง่มีผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลู
ให้แก่สาธารณชนแล้ว 

 ผู้บริหาร พงึรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และของบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะใน
บริษัทจดทะเบยีนท่ีตนเป็นผู้บริหาร ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยปฎิบติัดงันี ้

(1) รายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ตอ่สาธารณชน หรือวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร 

(2) รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเน่ืองมาจากการซือ้ขาย โอน หรือ รับ
โอนหลกัทรัพย์ ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการ นบัแตว่นัทีมี่การซือ้ขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 
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 ผู้บริหารสง่สาํเนารายงานการถือหลกัทรัพย์ จํานวน 1 ชดุตอ่บริษัท เพ่ือให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
ภายในวนัท่ีต้องสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

นโยบายเร่ืองระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ 

 บริษัทจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎหมายตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 

 ฝ่ายจดัการของบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และทนั
ตอ่เวลา ทัง้งบรายไตรมาส และงบรายปี ซึง่จดัทําตามมาตรฐานบญัชีที่เป็นท่ียอมรับ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทพยายามท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศกัยภาพหรือขีดความสามารถท่ีแท้จริงเพือ่ให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับผลตอบแทนท่ียัง่ยืนจากการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพ และผลประกอบการท่ีดีของบริษัท 

 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับทราบข้อมลูท่ีจําเป็นเพ่ือให้ในการประเมินการบริหารงานของ
บริษัทโดยเทา่เทียมกนั และเพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ของการประชมุผู้
ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการพร้อมกบัข้อมลูท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง และรายงานฐานะ
การเงินของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

 บริษัทจดัให้มีการคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย
เสนอเพ่ิมวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 15 วนั และกําหนดวิธีการให้ผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยเสนอผา่นคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 4 เดือน ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

 บริษัทจะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และอยา่งสดุความสามารถ และดําเนินการใด ๆ ด้วย
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
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นโยบายในการปฏบัิตต่ิอลกูค้า  

 บริษัทจะปฎิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และให้สนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ
และเช่ือถือได้ 

 บริษัทให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง ครบถ้วน โดยไมมี่การกลา่วอ้างเกินความเป็น
จริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสนิใจ 

 บริษัทเก็บรักษาความลบัของลกูค้า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

นโยบายการปฏบิัตต่ิอคู่ค้า และคู่สัญญา 

 บริษัทจดัให้มีการแขง่ขนัจากผู้ เสนอราคา และการคดัเลือกอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 

 มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและคูส่ญัญา 

 บริษัทปฏิบติัตามสญัญา หรือเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด โดยจดัทํารูปแบบสญัญาที่
เหมาะสม 

 บริษัทจดัให้มีระบบการจดัการ และติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาอยา่ง
ครบถ้วน เพ่ือปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

 บริษัทมีนโยบายรักษาความลบัของคูค้่าและคูส่ญัญา ในการดําเนินธรุกิจอยา่งเป็นธรรมและอิสระ ไม่
ดําเนินธรุกิจโดยมิชอบระหวา่งคูค้่าและคูส่ญัญา ไมติ่ดสนิบนหรือจดัหาสิง่ของให้ผู้ อ่ืนโดยหวงั
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

นโยบายและการปฏบิัตต่ิอพนักงาน 

 บริษัทกําหนดคา่ตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรมตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของ
งาน ผลการปฏิบติังานและความสามารถของบริษัทในการจา่ยคา่ตอบแทนนัน้ 
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 บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการฝึกอบรมและพฒันา เพ่ือปรับปรุงการทํางานให้มีประสทิธิภาพ
ย่ิงขึน้ และเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในการทํางานตอ่ไป 

 บริษัทจดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของ
พนกังาน 

 บริษัทฯ มีโครงการ และแนวทางในการตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชัน่ รวมถงึการสนบัสนนุกิจกรรมท่ี
สง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานทกุคน ปฎิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยฝ่าย
บคุคลและธุรการ 

 พนกังานจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีของตนด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โดยคํานงึถงึประโยชน์อนัชอบธรรมของ
บริษัท ถงึแม้จะมีชอ่งวา่งของกฎหมาย หรือชอ่งวา่งของข้อบงัคบั ระเบียบ และคําสัง่ของบริษัทก็ตาม 

นโยบายในการปฏบัิตตินของพนักงาน และการปฏิบัตต่อพนักงานอ่ืน 

 พนกังานจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความมุง่มัน่ ซ่ือตรง โปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และหลกีเลีย่งมิให้
มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

 พนกังานควรเคารพในสทิธิของพนกังานอ่ืน รวมทัง้ฝ่ายจดัการ 

 พนกังานควรเป็นผู้ มีวนิยั และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบยีบของบริษัท และประเพณีอนัดีงาม ไมว่า่
จะระบไุว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม 

 พนกังานควรสร้างและรักษาบรรยากาศแหง่ความสามคัคี และความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั หลกีเลีย่ง
การกระทําใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท  

นโยบายและการปฎบิัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินธรุกิจอยา่งเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัที่ดี โดยไมก่ลา่วหา
หรือทําลายบริษัทคูแ่ขง่ 

 บริษัทจะไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม  
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

 บริษัทมีนโยบายการดําเนินธรุกิจโดยคาํนงึถึงการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม และจะปฏิบติัตามข้อกําหนด
ตามกฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการสร้างปฎิสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนท่ีสถานประกอบการ 
และโครงการของบริษัทตัง้อยู ่

 บริษัทบริหารงานโดยมีเปา้หมายในการปอ้งกนัไมใ่ห้มีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และปรับปรุงการ
ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง และสม่ําเสมอ 

 บริษัท มีการเปิดเผยกิจกรรมตา่งๆ ท่ีกระทําเพ่ือให้สงัคมได้รับรู้ถึงความรับผิดชอบของบริษัท และ
สง่เสริมให้พนกังานท่ีมีสว่นร่วมในการดําเนินการดงักลา่ว เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท 

 บริษัทให้จดัทํารายงานแหง่ความยัง่ยืน ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

การรักษาจรรยาบรรณ 

พนักงาน 

จะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับ ระมดัระวงัและหลกีเลีย่งไมใ่ห้มีการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ในกรณีท่ีพนกังานมีข้อสงสยัสามารถสอบถามผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายบคุคล/ธรุการ 

เลขานุการบริษัท 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําหนงัสอืจรรยาบรรณ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นประจําอยา่งน้อยทกุ 
2 ปี รวมทัง้รับเร่ืองร้องเรียนและประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตาม
มติคณะกรรมการ 

ผู้บริหารทุกระดับ 

มีหน้าท่ีในการสง่เสริมให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ถ่ายทอดนโยบายวิธี
ปฏิบติั รวมถงึรับฟังความเห็นอยา่งเปิดกว้างเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

ฝึกอบรมพนกังานให้มีความรับผิดชอบ และจดัให้มีระบบการจดัการท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมาย 
และกฎระเบียบของบริษัท 
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ฝ่ายบุคคล/ธุรการ 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบชีแ้จงให้พนกังานทราบถงึหน้าที่ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

มีหน้าท่ีสอบทานข้อมลูเบือ้งต้นในกรณีมีเหตเุช่ือถือได้วา่จะเกิดการฝ่าฝืนกฎระเบียบและจรรยาบรรณ เพื่อ
รายงานมายงัเลขานกุารบริษัท 

บทลงโทษ  

การฝ่าฝืนแนวทางตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกิจในคูมื่อฉบบันี ้นอกจากอาจทําให้ผู้ ฝ่าฝืนมี
ความผิดตามบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และในบางกรณีอาจสง่ผลให้บริษัทต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่ว ในกรณีมีการฝ่าฝืนจนเป็นผลเชน่นัน้ ผู้ ฝ่าฝืนนอกจาก
จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว อาจได้รับโทษทางวินยัตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท จนถงึขัน้ไลอ่อก 
หรือปลดออกอีกด้วย 

ผู้บงัคบับญัชาจะเป็นผู้พจิารณาความผิด และลงโทษพนกังานที่กระทาํความผิดจรรยาบรรณ โดย
พนกังานท่ีกระทําความผิดจะได้รับพิจารณาลงโทษหนกัเบาตามลกัษณะความผิดตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ 
ไป ซึง่อาจเป็นโทษสถานใดสถานหนึง่ หรือหลายสถาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตกัเตือนด้วยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นหนงัสอื 
3. พกังานโดยไมจ่า่ยคา่จ้าง 
4. ให้ออก ปลดออก ไลอ่อก 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะปฏิบติัตาม
มาตรฐานความประพฤติที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกิจ โดยมีหลกัการในการทําธรุกิจซึง่สอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ ภารกิจ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้

 ความซ่ือสตัย์      ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 คณุธรรม    ไมใ่ช้ชอ่งวา่งของกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อกําหนด เพ่ือประโยชน์ของบริษัทหรือ            

                            ประโยชน์สว่นตนโดยมิชอบ 

 ความคิดริเร่ิม และการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

 ความรับผิดชอบ    ไมนํ่าข้อมลูท่ีได้รับในฐานะกรรมการไปใช้โดยไมถ่กูต้อง และไมเ่ก่ียวข้องในกิจการ 

                            ซึง่จะนําความเสือ่มเสยีสูบ่ริษัท 

 ความเป็นอิสระ    ตดัสนิใจและปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ 

 ความเป็นเลศิ   นําพาบริษัทสูค่วามเป็นเลศิ ตามนโยบายท่ีถกูต้อง เหมาะสม และมมีาตรฐาน 

 ความยติุธรรม จะไมเ่ลอืกปฏิบติัจากความแตกตา่งทางด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ หรือความไร้ 

  สมรรถภาพทางร่างกาย 

 การให้โอกาสผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
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การปฏบิัตหิน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หน้าที่ต่อบริษัท 

 อทิุศเวลาให้บริษัทอยา่งเตม็ที่ในการปฏิบติัภารกิจในฐานะกรรมการบริษัท และปฏิบติัตามแนว
ทางการกํากบัดแูลกิจการทีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจของบริษัท 

 พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท เชน่ วิสยัทศัน์ และ
ภาระกิจ กลยทุธ์ เปา้หมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ 

 ติดตาม และดแูลให้ฝ่ายจดัการ ดําเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 ติดตามผลการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท และ
ดแูลให้ฝ่ายบริหารรายงานเร่ืองที่สาํคญัของบริษัทเพือ่ให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิผล 

 กําหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy), การควบคมุภายใน รวมทัง้กลไก
การรับเร่ืองร้องเรียน และดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสเร่ืองตา่งๆ ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 

 ดแูลให้การดําเนินธรุกิจ มีความตอ่เน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน ความตอ่เน่ือง
ของผู้บริหาร 

 ใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

 จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดงักลา่ว คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบาย และการปฎิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจําอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

 จะทาํหน้าท่ีโดยมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ทัง้แงจ่รรยาบรรณ และแงก่ฎหมายอยา่งเตม็ท่ี พร้อมกบั
คํานงึถึงสทิธิประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสยีอ่ืน ๆ ด้วย 
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 มีกลไกกํากบัดแูลบริษัทยอ่ย เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท โดยคณะกรรมการมี
หน้าท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีจะสง่ไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยเพือ่ควบคมุการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการตา่งๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมาย และ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

หน้าที่ต่อผู้ถอืหุ้น 

 กํากบัดแูลเพ่ือให้เป็นที่มัน่ใจได้วา่ บริษัทมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจดัการที่ถกูต้อง
เหมาะสม และมีการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปกปอ้ง และเพิม่พนูผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

 กํากบัดแูลเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง มีสาระสําคญัครบถ้วน เทา่เทียม ทนัเวลา 
มีมาตรฐานและโปร่งใส 

 กํากบัดแูลผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมกนั 

 ไมแ่จ้งข้อมลูอนัเป็นเท็จ และได้มีการรายงานผลการปฏบิติังาน และสถานะทางการเงินของบริษัทโดย
ถกูต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู 

หน้าที่ต่อเจ้าหน้ี 

 กํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้  และไมป่กปิดสถานะการเงินท่ีแท้จริง
ของบริษัท 

 ในกรณีท่ีสงสยัวา่จะมีเหตกุารณ์ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่เจ้าหนี ้กรรมการจะเร่งหาข้อแนะนําจาก
ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน 

 กํากบัดแูลบริษัทให้ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้ความสาํคญัตอ่ผลกระทบท่ี
จะเกิดตอ่พนกังาน ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืน ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
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 จดัให้มีแนวทางดําเนินการท่ีชดัเจนกบัผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนของผู้ มีสว่นได้เสยี

ผา่นทาง website หรือรายงานตรงตอ่บริษัท โดยให้แจ้งผา่นทางกรรมการอิสระหรือ กรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้มีการตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการท่ีกําหนดไว้ และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

 พิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพือ่
ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั โดยผู้มีสว่นได้เสยีไมส่ามารถมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจ และกํากบัดแูล 

ความรอบคอบในการปฏบัิตหิน้าที ่

 เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นไมส่ามารถเข้าประชมุได้ จะแจ้งให้
บริษัททราบลว่งหน้า โดยจะต้องเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนการประชมุ
คณะกรรมการทัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

 กํากบัดแูลเพ่ือให้เป็นที่มัน่ใจได้วา่ ได้รับข้อมลูที่ครบถ้วน เพียงพอตอ่การพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ เป็น
การลว่งหน้าเพ่ือให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งรอบคอบ และสามารถปฏิบติัหน้าทีไ่ด้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 กํากบัดแูลให้การปฏิบติังานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นไปอยา่งอิสระ และมีประสทิธิภาพโดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 กํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อกําหนด และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตาม
มาตรฐานธุรกิจและจริยธรรม 

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

 ไมใ่ช้อํานาจหน้าท่ีในตําแหน่งกรรมการเพ่ือแสวงประโยชน์สว่นตน หรือของผู้ใกล้ชิดไมว่า่โดยตรงหรือ
โดยอ้อม 

 แจ้งให้บริษัททราบทนัทีเมื่อมีเหต ุดงันี ้

1. การตอบรับเชิญเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของบริษัทอ่ืน 



16 

 

2. กรรมการและบคุคลในครอบครัวมีสว่นร่วมหรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึง่อาจมี
ผลประโยชน์หรือเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

3. มีสว่นได้สว่นเสยีโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ที่ทํากบับริษัท โดยต้องระบลุกัษณะของ
สญัญา ช่ือของคุส่ญัญา สว่นได้สว่นเสยีในสญัญา 

4. เข้าถือหลกัทรัพย์หรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยจะต้องระบจํุานวนหลกัทรัพย์
รวมทัง้การเปลีย่นแปลง 

 หลกีเล่ียงไมใ่ห้มีความขดัแย้งของผลประโยชน์เกิดขึน้ ในกรณีท่ีเกิดความขดัแย้งขึน้ กรรมการจะต้อง
พิจารณาวา่จะของดเว้นการให้ความเหน็ หรืองดการออกเสียงลงคะแนนเสยีงในวาระดงักลา่ว หรือไม่
เข้าร่วมประชมุในวาระดงักลา่วเลย หากการขดัแย้งนัน้ถือเป็นเร่ืองสาํคญั 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะต้องใช้ความระมดัระวงัอยา่งย่ิงตอ่ความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึน้ระหวา่งการทํางานในฐานะของฝ่ายบริหาร และการดําเนินงานในฐานะท่ีเป็นกรรมการ ซึง่ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้น 

 กรรมการไมค่วรเก่ียวข้องในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทเพ่ือการลงทนุระยะสัน้ 

การใช้ข้อมูลบริษัท 

 ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางท่ีมิชอบ 

 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ หรือข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การทําธุรกิจตอ่บคุคลภายนอก 

 กรรมการจะต้องไมซื่อ้หรือขายหุ้นในขณะท่ีมีข้อมลูซึง่ถ้าเปิดเผยตอ่สาธารณชนจะมีผลกระทบตอ่
ราคาหุ้น 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย จะต้องประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเองอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ เพีอ่ให้คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยกําหนดบรรทดั
ฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
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 บริษัทฯ จะดําเนินการให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ใน
การประเมินผล การปฏิบติังานของคณะกรรมการทกุๆ 3 ปี  

การร้องเรียน  

 หากพนกังานพบเห็นการกระทําท่ีสงสยัวา่ฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถาม  
หรือรายงานตอ่ผู้ รับผิดชอบ เชน่ ผู้บงัคบับญัชา, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, คณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยผา่นเลขานกุารบริษัท เป็นต้น 

 สาํหรับข้อร้องเรียนจากบคุคลภายนอก ในกรณีที่พบพฤติกรรมหรือเหตกุารณ์ใดๆ ทีอ่าจเป็นการไม่
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษัท สามารถแจ้งเร่ืองโดยตรงได้ดงันี ้

 ทางไปรษณีย์ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
              บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
    2922/200 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
   เวลาทําการ วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 08.30-17.00 น. 
 ทางอีเมล์  contact@charnissara.co.th 

ขัน้ตอนการดําเนินการเม่ือได้รับร้องเรียน ให้ปฎิบติัดงันี ้

1. รวบรวมข้อเทจ็จริง 

ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องดาํเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตาม
จรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายบคุคลดําเนินการ 

2. ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู 

ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู เพือ่พจิารณาขัน้ตอน และวิธีการจดัการให้
เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง โดยอาจดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายบคุคลเป็นผู้ ดําเนินการ
ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ ดําเนินการฯ โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป 
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3. มาตราการดําเนินการ 

ผู้ รับข้อร้องเรียนนําเสนอมาตรการดําเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ และ
บรรเทาความเสยีหายให้กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ โดยคํานงึถึงความเดือดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

4. รายงานผล 

ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญัให้รายงานผล
ตอ่กรรมการผู้จดัการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแตก่รณี 

มาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง สามารถเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้ 
หากเหน็วา่การเปิดเผยนัน้จะทําให้เกิดความไมป่ลอดภยั หรือเกิดความเสยีหายใดๆ แตห่ากมีการ
เปิดเผยตนเอง ก็จะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเทจ็จริงให้ทราบ หรือบรรเทา
ความเสยีหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ 

2. ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง บริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผย ช่ือตวั ช่ือสกลุ ที่
อยู ่ภาพหรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบตุวัผู้แจ้งได้ แล้วดําเนินการสบืสวนวา่มมีลูความจริงเพียงใด
หรือไม ่

3. ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเป็นความลบั และเปิดเผยเทา่ท่ีจําเป็น โดยคํานงึถงึความ
ปลอดภยั และความเสยีหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

4. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นวา่ตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจ
กําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไมต้่อง
ร้องขอก็ได้ หากเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย หรือความไมป่ลอดภยั 
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5. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

สดุท้ายนี ้ขอได้โปรดระลกึวา่การปฎิบติัตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีดีเป็นสิง่ท่ีต้องกระทําอยา่ง
ตอ่เน่ือง โดยต้องยดึมัน่ในมาตรฐานสงูสดุของความซื่อสตัย์สจุริตและความระมดัระวงัในการดําเนินธรุกิจ 

    

     บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

 
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 8/2556 
ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556  

 
 

 
      ........................................................................ 
               (นางศรีวรา อิสสระ) 
                ประธานกรรมการ 
      บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 


