จรรยาบรรณทางธุร กิจ
(Business Code of Conduct)
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็น จิเ นีย ริ่ง จํากัด และบริษัท ย่ อ ย

1. คําจํากัด ความและความหมาย
บริษัท

หมายถึง บริ ษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และบริษัทย่อย

จรรยาบรรณ

หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่กําหนดขึน้ ไว้ ให้ ถือปฎิบตั ิ หรื อจริ ยธรรมซึ่งหมายถึงการประพฤติ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วยความเป็ นธรรม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่กําหนดขึน้ เพื่อให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงาน
ยึดถื อปฏิ บัติ ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะต้ องมีความชัดเจนเพี ยงพอที่ ป้องกัน การประพฤติ
ปฏิบตั ิในทางที่ผิดหรื อทําให้ เสื่อมเสียและสะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการขององค์กรที่ต้องการ
ให้ ทุกคนปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎข้ อ บังคับ ตามนโยบายและตามคุณ ค่าหลักขององค์ กร
นอกจากนี ้ จรรยาบรรณทางธุรกิจต้ องได้ รับการทบทวน หรื อปรับปรุ งให้ มีความทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่าแนวทางที่ ให้ ยึด ถื อ ปฏิ บัติ ด้ วยความสุจริ ต และเยี่ ยงมื ออาชี พ มี ม าตรฐานใน
ระดั บ สู ง อยู่ เสมอบริ ษั ท จะปฏิ บั ติ แ ละดู แ ลให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยถือปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
1. ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทัง้ ทางกฎหมาย และ ทางจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทําความดีต่อบุคคลในชุมชน
สังคม และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
2. ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถ
อ้ างอิงได้ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่ เปิ ดเผยข้ อมูล ของลูก ค้ าที่ ต นได้ ล่ ว งรู้ มาเนื่ อ งจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อัน เป็ น ข้ อ มูล ที่
ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้ าที่และกฎหมาย
5. ให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้ าและบริการ
6. เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลของสินค้ าและบริการอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
7. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
2. การปฏิบ ัต ติ ามจรรยาบรรณ
2.1 บริ ษัทฯ ประสงค์ให้ กรรมการและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทําความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่
กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึง่ ครอบคลุมและคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
2.1.1 การโน้ มน้ าว กระตุ้นและจูงใจให้ กรรมการและพนักงาน ร่วมมือร่วมใจสร้ างคุณค่าให้ แก่บริษัท
2.1.2 ความคาดหวังและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการและพนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งหมายถึง
ผู้มี ส่ วนได้ เสี ย หรื อ ผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง (Stakeholders) ที่ สํ า คัญ ในวงจรธุ รกิ จ ขององค์ ก ร อัน ได้ แ ก่
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ผู้ถื อ หุ้น กรรมการผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน ลูก ค้ า และคู่ค้ า เจ้ า หนี ก้ ารค้ า คู่แ ข่ ง ขัน ชุม ชน สัง คม
และสิง่ แวดล้ อม
2.1.3 สร้ างความเชื่อมัน่ ว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับความคุ้มครอง
2.1.4 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียด้ วยความสุจริต โปร่งใสและเป็ นธรรม
2.2 กรณีมีปัญหาในการปฏิบตั ิ หรื อมีข้อควรปรับปรุงควรรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลําดับขัน้
3. แนวทางในการประกอบธุร กิจ
3.1 บริ ษัทยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้ กบั ธุรกิจการค้ าอย่างเคร่ งครัดและถึงแม้ ว่ากฎหมายจะยอมให้ ทํา
แต่บริษัทจะปฏิบตั ิในทางที่ซื่อตรงและถูกต้ องที่สดุ
3.2 บริ ษั ทเชื่อมั่น ว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริ ยธรรมและคุณ ธรรมเป็ นแนวทางการประกอบธุรกิจ
ที่ถกู ต้ องและยัง่ ยืน และมุง่ มัน่ ทําความดีตอ่ บุคคลในชุมชน สังคม และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
3.3 บริษัทจะเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ
3.4 บริ ษั ท จะบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ ตรง รวมทัง้ การบัน ทึ ก บัญ ชี ที่ ถูก ต้ อ ง การเสนอและใช้ ง บประมาณ
อย่ า งชัด เจนและประหยัด รวมถึ ง การประเมิ น โครงการลงทุน ต่ า งๆ อย่ า งซื่ อ ตรง ถูก ต้ อ งโปร่ ง ใสและ
มีหลักการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ิ
ตามข้ อกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
3.5 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าที่ตนได้ ลว่ งรู้มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวน
ไว้ ไม่ เปิ ด เผย เว้ น แต่ เป็ น การเปิ ด เผย ตามหน้ าที่ แ ละกฎหมาย ให้ ลูก ค้ า สามารถร้ องเรี ย นได้ เกี่ ย วกับ
ความไม่สมบูรณ์ ของสินค้ าและบริ การเปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลของสินค้ าและบริ การอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขไม่ได้
ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
3.6 บริ ษัทมุ่งหวังความซื่อตรงจากพนักงานทุกระดับชัน้ ในการปฏิบัติตามนโยบายของบริ ษัทหลักเกณฑ์ ทาง
บัญชี และการควบคุมภายในอื่นๆ และหากพนักงานพบเห็นการละเมิดกฎระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษัท
ที่จะส่งผลให้ เกิดการทุจริ ตและความเสื่อมเสียแก่บริษัท พนักงานพึงแจ้ งผู้บงั คับบัญชาทราบทันที
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