
  
 
 
 
 
  

 

 

1. จรรยาบรรณต่อบริษัท 

1. บคุลากรของบริษัทต้องปฏิบตังิานภายใต้แนวคิด “คณุภาพพร้อมบริการด้วยความจริงจงั และ 

จริงใจ โดยวิศวกรรมฉนัท์มิตร”  

2. บุคลากรของบริษัทต้องรักษาคณุภาพของสินค้าของบริษัท วางแผนการทํางานตามคู่มือใน

การทํางานเพ่ือการควบคมุการตรวจสอบในทกุขัน้ตอนการผลิต  

3. บุคลากรของบริษัทต้องจริงจงัในการทํางานด้วยความมุ่งมัน่และทุ่มเท มีวินยัในการทํางาน  

ติดตามความคืบหน้าของงานอย่างสม่ําเสมอจนกว่างานจะสําเร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนดโดยไม่ย่อท้อต่อ

อปุสรรค 

4. บคุลากรของบริษัทต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั/วินยัของบริษัท และไม่กระทําการใดๆ

อนัฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือ ขดัตอ่ศีลธรรม  

5. บคุลากรของบริษัทต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ไมส่ิน้เปลืองสญูเปลา่ 

ไมใ่ห้เส่ือมเสียเร็วกว่ากําหนดหรือสญูหาย  

6. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการหรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั หรือเป็นเหตใุห้

เกิดการขดัผลประโยชน์กบับริษัท หรือเป็นพนกังานประจํา หรือพนกังานชัว่คราวองค์กรอ่ืนท่ีดําเนินกิจการ

ในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท หรือมีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัท  

7. บุคลากรของบริษัทต้องรักษาความลับของบริษัทโดยละเว้นการนําข้อมูล ข่าวสาร และ

เทคโนโลยีท่ีเป็นความลบัหรือมีผลกระทบกบับริษัท ไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก  

8. บคุลากรของบริษัทต้องรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน 

9 . บคุลากรของบริษัทต้องให้ความร่วมมือและปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัทและปฏิบตัติามนโยบายการตอ่ต้านคอรัปชัน่ของบริษัท 

 

 



  
 
 
 
 
  

 

 

2. จรรยาบรรณต่อลูกค้า 

1.  บริษัทมีหน้าท่ีในการสร้างสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า ภายใต้แนวคิด

คณุภาพพร้อมบริการ ด้วยความจริงจงั และ จริงใจโดยวิศวกรรมฉนัท์มิตร  

2.  บริษัทมีหน้าท่ีสร้างความพึงพอใจสงูสุดให้กับลูกค้าด้วยสินค้าท่ีมีคณุภาพมีความน่าเช่ือถือ  

การออกแบบเป็นไปอย่างถกูต้องเลือกใช้วตัถดุิบเหมาะสมตรงตามความต้องการของลกูค้า มีการวางแผน

และมีคูมื่อในการทํางานควบคมุการตรวจสอบในทกุขัน้ตอนการผลิต ปรับปรุงสินค้าให้ดีขึน้เสมอ  

3. บุคลากรของบริษัท ต้องบริการลูกค้าด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว พูดจาสุภาพแต่งกาย

เรียบร้อย นดัหมายตรงเวลา มีความพร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดโดยไม่เกิดปัญหาแบบเดิม

ซํา้อีก   

4. บคุลากรของบริษัทต้องจริงจงัในการทํางาน มีความมุง่มัน่และทุม่เท ตดิตามความคืบหน้าของ

งานอยา่งสม่ําเสมอจนกวา่งานนัน้ๆจะสําเร็จ มีความรับผิดชอบเพ่ือให้งานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

5. บคุลากรของบริษัทต้องปฏิบตัิงานด้วยความจริงใจซ่ือสตัย์ ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

อยา่งตรงไปตรงมา สง่มอบงาน/สินค้าให้แก่ลกูค้าตรงตามรายละเอียดท่ีตกลงกนัไว้ โดยให้ความร่วมมือใน

การปฏิบตังิานอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือบรรลเุปา้หมายร่วมกนั  

6. บุคลากรของบริษัทต้องยึดมัน่ในหลกัวิศวกรรมฉันท์มิตร กล่าวคือ ส่งมอบสินค้าและบริการ

ตามหลกัวิศวกรรม พร้อมให้คําแนะนําเหมือนเพ่ือนคูค่ิดในการดําเนินธุรกิจกบัลกูค้า ตอบสนองลกูค้าด้วย

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าและสิ่งแวดล้อม  

 

3. ผู้จรรยาบรรณต่อถือหุ้น  

 1. บริษัทจะปกปอ้งและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นขัน้พืน้ฐานด้วยความจริงจงัและจริงใจ สนบัสนนุให้

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยง่าย โดยเฉพาะสิทธิในการประชมุผู้ ถือหุ้น 



  
 
 
 
 
  

 

 2.   บคุลากรของบริษัทต้องปฏิบตังิานด้วยความจริงจงัและจริงใจ ดแูลรักษาผลประโยชน์บริษัท

เหมือนผลประโยชน์ตนเองใช้ความรู้ความสามารถ  และ  ทกัษะการบริหารจดัการอย่างเต็มความสามารถ

เพ่ือให้บริษัทเจริญเตบิโต ก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ถือหุ้น  

3.   บริษัทจะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารตา่งๆ เชน่ งบการเงิน รายละเอียดเก่ียวกบัผลการ

ดําเนินใดๆ อยา่งครบถ้วน เพียงพอด้วยความจริงจงั จริงใจ และ ถกูต้องตามกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานกํากับ

ดแูลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูอย่างถกูต้อง โปร่งใส ชดัเจน และเป็นธรรม  

 

4. จรรยาบรรณต่อพนักงาน  

1. บริษัทจะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาจากผลงานด้วยความเป็นธรรม 

อย่างจริงจงัและจริงใจ สามารถวดัผลได้ อาทิ ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทํางานล่วงเวลา ค่า

คอมมิชชัน่ โบนสัประจําปี กองทนุสํารองเลีย้งชีพ สหกรณ์ออกทรัพย์ การประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ เป็น

ต้น 

2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและจริงใจ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้

ความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ จดัให้มีการอบรมสมันาบคุลากรของบริษัทตลอดทัง้ปี 

3. บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน อย่างจริงจงัและจริงใจ 

อาทิการประเมินผลงาน การรักษาความลบัประวตักิารทํางาน และ การใช้สทิธิตา่งๆของพนกังาน 

4. บริษัทจะคํานงึถึงสิทธิของพนกังานด้วยความจริงจงัและจริงใจเป็นสําคญั รวมถึงเปิดโอกาส

ให้พนกังานร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ 

5. บริษัทมีความจริงจงัและจริงใจท่ีจะเป็นมิตรกบัพนกังานด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานให้มีความปลอดภยั  ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ตอ่การทํางาน 

 

5. จรรยาบรรณต่อคู่ค้า  

1. บุคลากรของบริษัทต้องให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจร่วมกันด้วยความจริงจงัและจริงใจ ปฏิบตัิตามสญัญาและเง่ือนไขต่างๆท่ีตกลงกันไว้ หากเกิดเหตุ



  
 
 
 
 
  

 

แทรกแซงอนัสง่ผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงใดๆได้ ให้รีบแจ้งคูค้่าทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2.  บคุลากรของบริษัทต้องมีความจริงจงัและจริงใจ ในการรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อม

ชีแ้จงข้อมลูท่ีถกูต้องแก่คูค้่า  

3. การดําเนินการจดัซือ้ จดัหา หรือจดัจ้างกบัคูค้่า ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง ซึ่งมี

กระบวนการและหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงสนบัสนุน

การทําธุรกิจกบัคูค้่าท่ีดําเนินกิจการอยา่งถกูต้องตามกฎหมายด้วยความจริงจงัและจริงใจ 

5. บคุลากรของบริษัทต้องจริงจงัและจริงใจท่ีจะไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆ อนัสอ่ถึง

การกระทําท่ีไมส่จุริตกบัคูค้่า 

 

6. จรรยาบรรณต่อเจ้าหนี ้

 1. บริษัทจะใช้ความจริงจงัและจริงใจในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและปฏิบตัิต่อเจ้าหนีโ้ดยยึด

หลกัความซ่ือสตัย์สจุริต ความเช่ือถือได้และไว้วางใจซึง่กนัและกนั  

 2.  บริษัทจะรับผิดชอบ เอาใจใส ่และ ให้ความสําคญัตอ่เง่ือนไขตา่งๆท่ีได้ทําข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้

ด้วยความจริงจงัและจริงใจอย่างดีท่ีสุด หากเกิดเหตแุทรกแซงอนัส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข

ข้อตกลงใดๆได้ ให้รีบแจ้งเจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

  

7. จรรยาบรรณต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงงาน 

1. บริษัทจะให้ความร่วมมือ และสนบัสนนุโยบาย กิจการงานต่างๆของภาครัฐบาลและเอกชน

ตามสมควรแก่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวมด้วยความจริงจงัและจริงใจ  



  
 
 
 
 
  

 

2.  บริษัทมีความจริงจงัและจริงใจ ในการดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเล่ียงธุรกิจ

อันมิชอบด้วยกฎหมายและจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน ต่อบุคคลใดๆ ท่ีทําธุรกรรมท่ีเป็นภยัต่อ

สงัคมและความมัน่คงของชาต ิ 

3.  บริษัทจะทําการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงการ

ควบคมุดแูลความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อมนัน้ๆให้เหมาะสมอย่างจริงจงัและจริงใจ โดยบริษัทจะปฏิบตัิต่อ

ชมุชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้เคียงกบับริเวณท่ีตัง้โรงงานด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุให้ชมุชนมี

ความเป็นอยู่ท่ีดี กรณีท่ีเกิดปัญหาต่างๆท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของบริษัท บริษัทจะจดัการ

แก้ไขอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม     

4. บริษัทมุ่งมัน่รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความจริงจงัและจริงใจ เช่น การส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

และพลงังานอยา่งประหยดั คุ้มคา่ เป็นมติรตอ่โลก สงัคม ชมุชน และ สิ่งแวดล้อม 

5. บริษัทจริงจังและจริงใจ ท่ีจะจัดพืน้ท่ีปฏิบัติงานให้ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัยให้กับ

พนกังานและผู้ รับเหมาตามมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เช่น การอบรมให้

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภยั การประเมินความเส่ียง การวิเคราะห์สถิติอุบตัิเหต ุการกํากับ

ดแูล การเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดอบุตัเิหต ุการควบคมุอบุตัเิหตแุละแนวทางปอ้งกนัแก้ไขอบุตัเิหตนุัน้ 

6. บริษัทมีความจริงจงัและจริงใจในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้

ครอบคลมุการทํางานเพ่ือบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

8. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  

1. บริษัทจะใช้ความจริงจังและจริงใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกต้องตาม

พระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  และพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. บริษัทมีความจริงจงัและจริงใจท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทจะไม่

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  รวมถึงบริษัทจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทจากการ

ละเมิดสิทธ์ิโดยบคุคลอ่ืนเชน่กนั  



  
 
 
 
 
  

 

3. ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองาน

ท่ีใช้สําหรับบริษัท ผลงานเหล่านัน้ถือเป็นของบริษัท บุคลากรของบริษัทต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่า

ข้อมลู ผลงานหรือลิขสิทธ์ิท่ีเก็บไว้จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ  

  

 

9. จรรยาบรรณว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลท่ีเป็น

ความลับ 

 1. บุคลากรของบริษัทต้องมีความจริงจงัและจริงใจท่ีจะไม่กระทําการใดๆอนัเป็นการขดัแย้งต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัท เชน่ การทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือ ได้รับประโยชน์น้อยกวา่ท่ีควรได้รับ 

2. บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายรวมถึงกฎ/เกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วยความจริงจัง

และจริงใจ 

3. กรณีมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนับริษัทจะให้ทํารายการนัน้เสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก 

ทัง้นี ้กรรมการ และผู้บริหารท่ีมีสว่นได้สว่นเสียในรายการนัน้จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตั ิ

4. บคุลากรของบริษัทเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทด้วยความจริงจงัและจริงใจ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น  

5. บุคลากรของบริษัทต้องมีความจริงจงัและจริงใจในการเก็บรักษาข้อมูลภายใน   ไม่ใช้ข้อมูล

ภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเองในการซือ้ขายหุ้ นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ผลประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

6. บคุลากรของบริษัทต้องมีความจริงจงัและจริงใจในการเก็บรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัท 

โดยไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัทางการธุรกิจของบริษัทตอ่คู่แข่งหรือบุคคลภายนอก แม้หลงัพ้นสภาพการ

เป็นบคุลากรของบริษัทไปแล้ว 



  
 
 
 
 
  

 

 

10. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอหน่วยงานกาํกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และ ความเป็นกลาง

ทางการเมือง 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องด้วยความจริงจงัและจริงใจ ตอ่หนว่ยงาน

กํากบัดแูลและหนว่ยงานของรัฐ เพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างถกูต้อง  

2. บริษัทมีความจริงจังและจริงใจในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุนพรรค

การเมือง กลุม่การเมืองหรือ นกัการเมือง กลุม่ใดกลุม่หนึง่ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  

3. บคุลากรของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญัติแห่ง

กฎหมาย โดยกระทํานอกเวลาทําการและไม่ใส่ชุดยนิูฟอร์มของบริษัทหรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการ

กระทําดงักลา่ว 

 

11. จรรยาบรรณว่าด้วยคู่แข่งทางการค้า 

1. บริษัทมีความจริงจงัและจริงใจท่ีจะปฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดีเป็นธรรมและ

เสมอภาค  

2. บริษัทจะไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้า 

3. บริษัทจะไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

 


