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Artelia ต้ังเป้าท่ีจะเป็นบริษัทวิศวกรรมสหวิชาชีพท่ีสร้างมาตรฐานในยุโรปและมาตรฐาน
สากลท่ัวโลก รวมถึงเป็นบริษัทท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนและอยู่ภายใต้การควบคุม
อย่างรอบด้าน เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ดำาเนินการหลายประการเพ่ือสร้างผล
งาน ซ่ึงรวมถึงการยกระดับเป้าหมาย การให้คุณค่าเพ่ือสร้างความโดดเด่น การอ้างอิงจาก
ฐานข้อมูลลูกค้า และการสร้างความเช่ียวชาญอย่างมีนัยสำาคัญ
Artelia ทราบดีว่าผู้ท่ีเข้าร่วมกับเรามีความเช่ือม่ันใน Artelia และพร้อมจะก้าวไปข้างหน้า
พร้อมกับเรา โดยมุ่งม่ันท่ีจะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดผลงานของ Artelia ให้ผลิดอกออก
ผลในวิสัยทัศน์ระยะยาว   อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์น้ีต้องการท้ังความมุ่งม่ันควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบและความซ่ือสัตย์ การดำาเนินธุรกิจตามข้อกำาหนดด้านจริยธรรมข้ันสูง ด้วยความ
มุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตและความเส่ียงท่ีอาจเกิดการฉ้อโกง เป็นรากฐานท่ีสำาคัญของ
การสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจท่ีลูกค้ามีต่อบริษัท ซ่ึงบริษัทหวังท่ีจะส่งต่อให้กับหุ้นส่วนของ
เราเช่นกัน ความไว้เน้ือเข่ือใจน้ีเป็นท้ังส่ิงท่ีสร้างและรับประกันความย่ังยืนของกลุ่มบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณฉบับล่าสุดน้ี โดยได้รับคำาแนะนำาจากคณะ
กรรมการด้านจริยธรรม จรรยาบรรณฉบับน้ีได้กำาหนดข้อบังคับหลักด้านจริยธรรมและความ
ซ่ือสัตย์ท่ีพนักงาน ผู้ให้บริการ และผู้ขายมุ่งม่ันท่ีจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติท่ัวโลก จรรยา
บรรณฉบับน้ีมีส่วนเสริมท่ีเก่ียวกับข้อกำาหนดแนวปฏิบัติท่ีดีและแผนงานด้านความซ่ือสัตย์ 
เพ่ือให้มีความทัดเทียมกับมาตรฐานท่ีใช้ในระดับชาติและระดับสากล
โดยรวมแล้ว แนวทางดังกล่าวมิได้เข้ามาแทนท่ีสามัญสำานึกหรือความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
แต่เป็นเพียงการให้กรอบการทำางานและช่วยเหลือการปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ ของทุกคน  หากมีข้อ
สงสัยในสถานการณ์ท่ีละเอียดอ่อน กฎหลักคืออย่าเก็บคำาถามไว้เพียงลำาพัง แต่ให้พูดคุย
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
การดำาเนินตามมาตรการท่ีกำาหนดอย่างเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์
เป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับทุกคน เพราะในด้านจริยธรรม พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมสามารถบ่อน
ทำาลายหรือแม้แต่ขจัดส่ิงท่ีบริษัทกำาลังสร้างได้มากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ  ไม่มีใครควรได้รับความ
เส่ียงน้ี จงทำาให้เป็นตัวอย่าง 

 
Benoît Clocheret

Chief Executive Officer
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Artelia เป็นกลุ่มอิสระ ดำาเนินธุรกิจที่หลาก
หลาย (การจัดการโครงการ วิศวกรรม การ
ให้คำาปรึกษา ตรวจสอบ และบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ) ในกิจการหลากหลายประเภท 
ทั้งการก่อสร้าง น้ำา พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
อุตสาหกรรม การเดินเรือ การขนส่ง ระบบใน
เมืองและโครงการตามสถานที่ต่าง ๆ 

Artelia ส่งเสริมค่านิยมหลัก 5 ประการ (ความเป็น
เลิศ ความเรียบง่าย การแบ่งปัน ความเป็นเอกเทศ 
และความช่ืนชอบ) ซ่ึงจะคอยช้ีนำาพฤติกรรมของ
พนักงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพ่ิมพูน
ความหมายให้กับเป้าหมายของบริษัท “ออกแบบทาง
แก้เพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึน”
ในแง่ของจรรยาบรรณ ค่านิยมหลักท้ัง 5 น้ี หมายถึง
• ความเป็นเลิศ ท่ีจะเติมเต็มพันธะสัญญาพร้อมกับ
ควบคุมความเส่ียงและนำาจรรยาบรรณมาบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด
• ความเรียบง่าย ในความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
ลูกค้าและหุ้นส่วนของบริษัท รวมถึงการยืนยันถึงความ
จำาเป็นท่ีจะต้องยึดม่ันต่อบทบัญญัติของจรรยาบรรณ
• การแบ่งปัน ข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีกระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกัน ซ่ึงต้องมีความชัดเจนเป็นพิเศษในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับบทบัญญัติของจรรยาบรรณ
• ความเป็นเอกเทศ ของการใช้วิจารณญาณและความ
รับผิดชอบ โดยเฉพาะในเร่ืองการนำาบทบัญญัติของจรรยา
บรรณไปใช้อย่างรอบคอบ
• ความช่ืนชอบ ในการทำางานด้วยจุดหมายท่ี
ทะเยอทะยาน และภูมิใจท่ีจะทำางานด้วยความมุ่งม่ันอย่าง
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในบทบัญญัติของจรรยาบรรณ
Artelia ยึดม่ันในการใช้จริยธรรมในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท้ังในความสัมพันธ์ภายในและภายนอกอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามค่านิยมและ
การคำานึงถึงหลักการข้ันพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วน ผู้ให้บริการ หน่วยงานสาธารณะ 
ผู้ใช้บริการ และผู้พักอาศัย ฯลฯ) 

Artelia ได้ดำาเนินการเพ่ือให้ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์และเป็น
ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงหลักความซ่ือสัตย์และหลักการเคารพ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม ในทุก ๆ ประเทศท่ีกลุ่มบริษัทได้เข้าไปดำาเนิน
กิจการ
Artelia ยึดม่ันในหลักการของ:
•  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
•  โกลบอลคอมแพ็ก 
สภาหอการค้านานาชาติ แนวปฏิบัติขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
•  บทบัญญัติด้านจริยธรรมของสมาพันธ์ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมแห่งยุโรป 
(EFCA)
•  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
“โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดขององค์กร” ได้ถูกนำามาใช้ในเครือ
บริษัทเพ่ือป้องกันการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ
ต่าง ๆ ของ Artelia และจรรยาบรรณฉบับน้ี 
จรรยาบรรณน้ีปรับใช้กับทุกหน่วยงานและพนักงานทุกคนของบริษัทในเครือ 
โดยเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศท่ี Artelia ดำาเนิน
กิจการอยู่  Artelia คาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศ
ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เป็นไปตามหลักจริยธรรมเหล่าน้ีตลอดเวลา โดยไม่ข้ึน
อยู่กับตำาแหน่งหน้าท่ีหรือระดับของความรับผิดชอบ
Artelia คาดหวังให้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และผู้จัดหา ปฏิบัติตามคำาม่ันท่ีระบุ
ไว้ภายใต้จรรยาบรรณน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีระบุไว้ในบทบัญญัติ บทท่ี 2 ด้านการ
ดำาเนินธุรกิจ
Artelia ตระหนักดีว่า จรรยาบรรณไม่สามารถครอบคลุมกฎเกณฑ์ กฎ
ระเบียบ หรืออนุสัญญาท่ีควบคุมการดำาเนินกิจการของกลุ่มบริษัท หรือ
แม้แต่การแก้ไขปัญหาได้ในทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทจึงเรียก
ร้องให้พนักงานทุกคนตรวจสอบและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย
ความซ่ือตรง และเป็นไปตามหลักการท่ีกำาหนดไว้ในบทบัญญัติ รวมถึงใช้
วิจารณญาณท่ีเหมาะสมร่วมด้วย

คำานำา
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1.1 เคารพต่อ
ประชาชน
Artelia ยึดม่ันในหลักการข้ันพ้ืนฐาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักการห้ามใช้
แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
Artelia จ้างเฉพาะบุคคลท่ีมีอายุข้ันต่ำาตามท่ีกฎหมาย
ภายในประเทศและองค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุ  
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของ Artelia อยู่บนพ้ืนฐาน
ของศักด์ิศรี การเคารพ และความไว้เน้ือเช่ือใจซ่ึงกันและ
กันของพนักงานทุกคน ตลอดจนลูกค้า หุ้นส่วน และผู้ให้
บริการต่าง ๆ 
Artelia มุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนไปให้ไกลกว่าแค่การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย
แรงงานและความสัมพันธ์ภายในโรงงานในทุกประเทศท่ี
เครือบริษัทมีกิจการต้ังอยู่ โดยได้ต้ังเป้าหมายไว้ดังน้ี: 
•  ส่งเสริมศักด์ิศรีในท่ีทำางาน ในทุกรูปแบบและป้องกัน
การใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
•  ไม่อดทนอดกล้ันต่อการกระทำาท่ีไม่เหมาะสม  
ท้ังทางกายและทางวาจาหรือการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะใน
รูปแบบใด ท่ีอาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยา แรงกดดัน หรือ
การดำาเนินการท่ีขัดต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ  Artelia 
สนับสนุนให้พนักงานเคารพซ่ึงกันและกันในท่ีทำางาน
•  เคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน (โดยเฉพาะการ
คำานึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) โดย
อ้างอิงตามบทบัญญัติเร่ืองระบบฐานข้อมูลของ Artelia ท่ี
ได้เผยแพร่ให้พนักงานรับทราบด้วยแล้ว

1.2 ความปลอดภัย
และความมั่นคงของ
พนักงาน 
Artelia ให้คำาม่ันท่ีจะรักษาสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานบริษัท Artelia จึงสนับสนุน
พฤติกรรมเชิงรุกในการป้องกันความเส่ียงต่อสุขภาพ 
ความปลอดภัย และความม่ันคง 
วิธีการเชิงต้ังรับมีไว้เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและสภาพ
ความเป็นอยู่ในท่ีทำางาน  การดำาเนินการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และเป็นการขับเคล่ือนไปสู่แผนในอนาคตในการลดการ
บาดเจ็บในท่ีทำางาน โรคท่ีเกิดจากการทำางาน รวมถึง
ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพจิตใจท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้กับพนักงาน
การให้คำาม่ันอย่างจริงจังของผู้บริหาร ผู้จัดการ และ
พนักงานท้ังหมด ผ่านการดำาเนินการป้องกัน การส่ือสาร 
การฝึกอบรม และการสนับสนุนการดำาเนินการ เพ่ือรักษา
ไว้ซ่ึงสุขภาพและความปลอดภัย
การดำาเนินการน้ี ดำาเนินการในรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ของทุกคน

1.3  โอกาสที่เท่าเทียมกัน
สำาหรับทุกคน
Artelia หวังท่ีจะส่งเสริมความเสมอภาคของโอกาสในการทำางานและการไม่
เลือกปฏิบัติ
•  โดยทำาให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเก่ียวกับงาน (การจ้างงาน การมอบหมายงาน การ
เล่ือนตำาแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง การจ่ายเงินและค่าตอบแทน และการฝึก
อบรม ฯลฯ) กระทำาโดยพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และการทำาผลงานให้กับ
ทีมงานหรือหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ  ดังน้ัน การตัดสินใจใด ๆ ของ Artelia จึง
เป็นผลมาจากการไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเฉพาะปัจจัยเพศสภาพ สถานะ
ทางเพศ รูปร่าง เช้ือชาติ ความเช่ือหรือความคิดเห็น การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หรือความทุพพลภาพ) 
•  ด้วยการสนับสนุนการจ้างงานและการบูรณาการแรงงานท่ีทุพพลภาพ

1.4 การพัฒนาพนักงาน 
Artelia ส่งเสริมการพัฒนาการการจ้างงานอย่างย่ังยืน
•  ด้วยการเสนอสัญญาจ้างงานเป็นภาษาท่ีผู้ถูกจ้างมีความเข้าใจ รวมถึงระบุและ
อธิบายข้อกำาหนดและเง่ือนไขของการจ้างงานไว้ดังน้ี:
 - ส่วนประกอบของค่าตอบแทนท่ีพนักงานจะได้รับ 
 -  สิทธิการลาและผลประโยชน์ 
 - ช่ัวโมงการทำางาน 
•  ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานของ Artelia ในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่
 -นโยบายการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 
 -การหารืออย่างสม่ำาเสมอระหว่างผู้จัดการและพนักงาน 
 - การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานและการโยกย้ายไปยังสาขาต่าง ๆ ในต่าง
ประเทศ

1.5 แรงงานสัมพันธ์และการอยู่
ร่วมกับชุมชน 
Artelia มุ่งหมายท่ีจะพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ด้วยการจัดให้มีการหารือระหว่าง
พนักงานกับผู้แทนของพนักงาน รวมท้ังเคารพเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน
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ARTELIA:  
กลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบ 

Artelia มองว่าการเจรจาต่อรองและการให้
เกียรติต่อสัญญาที่ลงนามกับลูกค้า หุ้นส่วน 
ผู้รับเหมา ผู้จัดหา จะต้องเป็นไปตามความ
ซื่อสัตย์และมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับ
ที่สูงที่สุด
Artelia ห้ามไม่ให้มีการทุจริตใด ๆ ไม่ว่า
จะทางตรงหรือทางอ้อม การติดสินบน การ
ฉ้อโกง และจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำาเช่น
นั้นเป็นอันขาด ด้วยเหตุนี้ Artelia จึงได้เชิญผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียนำาหลักการเดียวกันนี้ไปปฏิบัติ 
และคาดหวังให้ผู้แทน ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา 
และผู้จัดหา ปฏิบัติตามแนวทางของหลักจรรยา
บรรณนี้   Artelia ได้นำามาตรการต่าง ๆ มาใช้ใน
การเลือกหุ้นส่วนและการดำาเนินการตามสัญญา 
เพื่อให้แน่ใจว่าจะดำาเนินการตามคำามั่นเหล่านี้ 
นอกจากนี้ Artelia ยังเชื่อมั่นในวิถีทางการค้าที่
เน้นหลักการแข่งขันอย่างยุติธรรม และห้ามมิให้มี
ข้อตกลงหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจมองได้ว่าเป็น
ความพยายามต่อต้านการแข่งขัน 

2.1  การทุจริต 
Artelia ห้ามการทุจริตในการดำาเนินกิจการในทุกรูปแบบ และมุ่งม่ันท่ีจะ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีกำาหนดไว้ในอนุสัญญา OECD ว่าด้วยการต่อต้าน
การให้สินบนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการทำาธุรกรรมทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2540 และอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของ
สหประชาชาติ 31 ตุลาคม 2546 Artelia ได้รวมข้อกำาหนดท่ีเหมาะสมเก่ียว
กับเร่ืองน้ีไว้ในแบบฟอร์มของสัญญาแล้ว 
ดังน้ัน Artelia จึงห้ามบริษัทในเครือและพนักงานไม่ให้สัญญา เสนอ หรือ
จัดหาผลประโยชน์ทางการเงินหรืออ่ืน ๆ ให้แก่บริษัท บุคคล หรือกลุ่มบุคคล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือรักษาหรือคงไว้ซ่ึงการทำาธุรกรรมทางการค้า 
หรือเพ่ือรับการอำานวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีอาจเป็นการ
ละเมิดระเบียบข้อบังคับ ไม่ควรมีการดำาเนินธุรกิจใดท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม
ท่ีอาจอธิบายได้ว่าเป็นการทุจริตท้ังในฐานะผู้ให้และผู้รับ การสมรู้ร่วมคิด 
อิทธิพลจากคนใน หรือความลำาเอียง
ดังน้ัน การจ่ายเงินเพ่ือ “การอำานวยความสะดวก” จึงเป็นการค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงมักกระทำาเพ่ืออำานวยความสะดวกในการประสานงานราชการต่าง ๆ  การ
จ่ายเงินเช่นน้ีอาจสามารถกระทำาได้ในบางประเทศ ในขณะท่ีในบางประเทศ อาจ
ถือว่าเข้าข่ายการทุจริต  Artelia จึงได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญและมุ่งม่ันในการห้าม
การจ่ายเงินในลักษณะน้ีเป็นอันเด็ดขาด 

2.2  ความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คือ สถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ของพนักงานไป
เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ของบริษัทไปเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในโครงการ (ลูกค้า หน่วยงานท่ีมีอำานาจ 
ฯลฯ) ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และเป้าหมายในการปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีของพนักงานหรืองานท่ีบริษัทมอบหมาย
Artelia ต้องการให้กลุ่มบริษัท พนักงาน และหุ้นส่วนทำาให้ม่ันใจว่า จะต้อง
ไม่มีกิจกรรมหรือการมอบหมายงานใด ๆ รวมถึงการยึดผลประโยชน์หรือการ
ลงทุนใด ๆ ในบริษัท ท้ังทางตรงและทางอ้อม ท่ีจะทำาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
หากเกิดข้อสงสัยหรือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี พนักงานต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบทันที
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2.3 การให้ของขวัญ
และการเชิญ
Artelia อาจอนุญาตให้มีการแลกเปล่ียนของขวัญ
และการเชิญท่ีอาจมีส่วนช่วยในการสร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การกระทำาดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้สามัญสำานึก ความรอบคอบ และ
โปร่งใสอย่างแท้จริง
การกระทำาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นของประเภทใดหรือมูลค่า
เท่าใด จะถือเป็นส่ิงต้องห้ามทันที หากเป็นการกระทำามุ่ง
หวังท่ีจะรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม
หรือกดดันการทำางานตามข้ันตอนปกติ และเม่ือการกระ
ทำาดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกลุ่มบริษัท 
หรือหากจะกล่าวกว้าง ๆ ก็คือ เม่ือการกระทำาน้ันขัดต่อ
มาตรการทางกฏหมายหรือสัญญา
ของขวัญหรือการเชิญท่ีพนักงานมอบหรือได้รับ ต้องมี
มูลค่าท่ีเหมาะสมและไม่ได้ทำาเป็นประจำา เกณฑ์มูลค่าได้
รับการกำาหนดตามแต่ละภูมิภาค
ของขวัญและการเชิญจากพนักงานท่ีเกินกว่ามูลค่าท่ี
กำาหนดต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยก่อน การซ้ือ
ของขวัญและการเชิญต้องได้รับการบันทึกในงบการเงิน
อย่างชัดเจน
ของขวัญหรือการเชิญท่ีพนักงานได้รับ หากเกินกว่ามูลค่า
ท่ีกำาหนดต้องรายงานต่อหัวหน้าหน่วยและคณะทำางาน
ด้านจริยธรรมและความซ่ือสัตย์

2.4  ตัวกลางทาง
ธุรกิจ
Artelia จัดการการพัฒนาและขยายธุรกิจโดยใช้ทรัพยากร
ภายใน อย่างไรก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น เม่ือต้องการท่ีจะ
พัฒนาภูมิภาค และ/หรือ สาขากิจกรรมใหม่ ๆ ทางกลุ่ม
บริษัทอาจจะเรียกใช้บริการของตัวแทน ท่ีปรึกษา และ
ตัวกลางได้เช่นกัน
Artelia พิจารณาว่าการใช้ตัวกลางน้ันต้องเป็นกรณี
ยกเว้น ไม่ใช่กฎ และต้องมีการตรวจสอบความน่า
เช่ือถือและลักษณะ ควบคู่ไปกับคุณภาพและความ
ถูกต้องของบริการ
มีข้ันตอนเฉพาะในการผูกขาดตัวกลาง ซ่ึงต้องได้รับการ
อนุมัติล่วงหน้าจากผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายและกรรมการ
บริหารของหน่วยธุรกิจน้ัน ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้กับ
ตัวกลางจะต้องสอดคล้องกับการให้บริการ การชำาระเงิน
ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีลง
นามตามข้ันตอนภายในของ Artelia 

2.5 ข้าราชการ
Artelia ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการจ้างอดีตข้าราชการ และ/หรือเซ็นสัญญากับ
บุคคลกลุ่มน้ี เม่ือกิจกรรมหรือการจ้างงานเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของเขาใน
ขณะท่ียังอยู่ในตำาแหน่งหน้าท่ี ท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือกิจกรรมท่ีบุคคลกลุ่มน้ี
ได้ลงมือทำาหรือยังคงมีอิทธิพลอยู่ 
Artelia มีข้ันตอนเฉพาะเพ่ือให้แน่ใจว่าการทำางานกับอดีตข้าราชการจะไม่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ใด ๆ กับกลุ่มบริษัทท่ีขัดต่อหลักจริยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีในธุรกิจ

2.6 การระดมเงินทุนหรือการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการ
เมือง
เพ่ือหลีกเล่ียงการเข้าใจผิดหรือความยุ่งยากต่าง ๆ Artelia ไม่อนุญาตให้มีการช่วย
เหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือส่ิงอ่ืนใดให้กับองค์กรหรือพรรคการเมือง หรือ
บุคคลทางการเมือง แม้ในประเทศท่ีตามกฎระเบียบอาจจะอนุญาตให้ทำาได้

2.7 การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่
ชุมชนให้ความสนใจ
Artelia คือ นิติบุคคลท่ีส่งเสริมกิจกรรมการกุศลท่ีดำาเนินการโดยมูลนิธิ
Artelia สนับสนุนด้านการเงินให้กับมูลนิธิ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิอีกด้วย คณะกรรมการดูแลทรัพย์สินของมูลนิธิ Artelia 
รับรองว่า การดำาเนินการท่ีกระทำาโดยมูลนิธิจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการให้ผล
ประโยชน์กับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทหรือพนักงานท้ังทางตรงและทางอ้อม
Artelia อาจถูกขอให้เป็นผู้อุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุนได้ คำาขอดังกล่าวอาจ
ได้รับการอนุญาต ถ้าเป็นการทำาเพ่ือสาธารณประโยชน์และต้องได้รับ
การอนุมัติจากกรรมการบริหารของหน่วยธุรกิจน้ันก่อน
การอุปถัมภ์ท้ังหลายต้องถูกบันทึกไว้ในบัญชีของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
และต้องรายงานต่อฝ่ายจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ของกลุ่มบริษัทและ
หน่วยธุรกิจ

2.9 คุณภาพและการจัดการ
ความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการของ Artelia คือการตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับ
พนักงานทุกคนมีส่วนในการพัฒนามาตรการและกระบวนการท่ีดำาเนินการโดย 
Artelia อย่างต่อเน่ือง เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาให้ Artelia เป็นบริษัทท่ีย่ังยืนและมี
ความรับผิดชอบ
ด้วยเหตุน้ี การจัดการความเส่ียงจึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะช่วยให้ Artelia บริหารจัดการ 
ขยายกิจการ และรับประกันความอยู่รอดในระยะยาว การบริหารความเส่ียงเก่ียวข้อง
กับความเส่ียงของบริษัท พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนกประเมินความเส่ียงและการตรวจสอบจะให้แนวทางในเร่ืองน้ี และปรับใช้ในสาย
งานและหน่วยงานในกลุ่มบริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ัน แผนกความเส่ียงและ
การตรวจสอบจึงมีหน้าท่ีร่างและปรับปรุงแผนและการประเมินทางกฎหมาย จริยธรรม 
การทุจริต อิทธิพลภายใน การเงิน และความเส่ียงจากการดำาเนินงานท่ีอาจส่งผลต่อ
การพัฒนาของกลุ่มบริษัท นอกจากน้ี แผนกน้ียังได้รับมอบหมายให้ควบคุมหน่วย
ปฏิบัติการให้คำานึงถึงความเส่ียงดังกล่าวในการวางกลยุทธ์และการปฏิบัติทุกรูปแบบ 
และมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการป้องกันความเส่ียง
แผนกประเมินความเส่ียงและการตรวจสอบจะต้องรายงานการทำางานให้กับคณะ
กรรมการด้านจริยธรรม และคณะกรรมการด้านความเส่ียง การตรวจสอบ และบัญชี 
ของคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มบริษัท Artelia อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

2.8 การสื่อสารและ
ข้อมูล
Artelia มีความใส่ใจในความถูกต้องแม่นยำาของ
ข้อมูลในเอกสาร
ดังน้ัน พนักงานทุกคนจึงต้องม่ันใจในคุณภาพและความ
ถูกต้องของข้อมูลท่ีส่งท้ังภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท 
พนักงานทุกคนมีพันธะท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความ
ลับของกลุ่มบริษัท โดยอาจไม่ได้คำานึงถึงความรับผิดชอบ
ของตัวเอง พนักงานทุกคนต้องม่ันใจว่า ข้อมูลท่ีเป็นความ
ลับจะถูกเปิดเผยกับบุคลากรของ Artelia ท่ีเก่ียวข้องและ
เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ัน หากมีข้อสงสัย
เก่ียวกับลักษณะของข้อมูลท่ีจะถูกเปิดเผยหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง พนักงานจะต้องขอคำาแนะนำาจากผู้จัดการก่อน
ข้อมูลท่ีเป็นความลับเก่ียวข้องกับท้ัง Artelia และหุ้น
ส่วนทางธุรกิจ  
ภาระผูกพันน้ียังคงมีผลแม้จะหลังจากท่ีพนักงานออกจาก
กลุ่มบริษัทหรือส้ินสุดสัญญาแล้วก็ตาม This obligation 
continues to apply after the employee has left the 
Group or the contractual relationship has ended.
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3.1 คณะกรรมการ
ด้านจริยธรรม
Artelia ได้จัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน คณะ
กรรมการจริยธรรมเป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีหน้าท่ี
พิจารณา แนะนำา วิเคราะห์ เสนอแนะ และดูแลเก่ียว
กับจริยธรรมวิชาชีพในกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการจริยธรรมจะเข้าแทรกแซงด้วยตัวเอง หรือ
โดยการอ้างอิงจากคณะกรรมการผู้บริหาร Artelia ทีมผู้
บริหารท่ัวไป ผู้จัดการนิติบุคคล หรือจากพนักงานท่ีกำาลัง
เผชิญปัญหาด้านจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรมมีหน้าท่ีดังน้ี : 
• วางแผนงานด้านความซ่ือสัตย์และแนวทางด้าน
จริยธรรม ของกลุ่มบริษัทท่ีได้รับการอนุมัติจากฝ่าย
บริหารท่ัวไปและคณะกรรมการผู้บริหาร Artelia
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
แผนงานด้านความซ่ือสัตย์ได้มีการนำาไปใช้และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันรวมถึงมีการกำาหนดวัตถุประสงค์
ในการส่ือสารและการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม
• วิเคราะห์ข้อร้องเรียนทางจริยธรรมหรือการร้อง
เรียนด้วยตนเอง การตรวจสอบหรือการมอบหมายให้
ตรวจสอบหน่วยงานท่ีมีประเด็นปัญหา และตอบสนอง
หรือเสนอแง่มุมในการตอบสนองต่อการพาดพิงแต่ละ
คร้ังต่อฝ่ายจัดการท่ัวไป โดยข้ึนอยู่กับสถานการณ์ คณะ
กรรมการจริยธรรมอาจจะต้องสืบสวนและรับรองการรักษา
ความลับท่ีอาจเป็นท่ีต้องการ เพ่ือปกป้องตัวบุคคลและ
บริษัท 
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วยสมาชิกท่ีได้รับการ
รับรองโดยคณะกรรมการผู้บริหาร Artelia ตามข้อเสนอ
จากฝ่ายจัดการท่ัวไป คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก
คณะผู้บริหารจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน และจะเลือก
ประธานจากสมาชิกคณะผู้บริหาร  คณะกรรมการจะส่ง
รายงานประจำาปีเก่ียวกับงานของตนไปยังคณะกรรมการผู้
บริหาร Artelia และตามท่ีคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม
บริษัทร้องขอ

3.2 เจ้าหน้าที่ด้าน
จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์ 
Artelia ได้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด้านจริยธรรมและความ
ซ่ือสัตย์ภายในกลุ่มบริษัท 
อำานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีด้านจริยธรรมและความซ่ือสัตย์
มี ดังน้ี  
• ดำาเนินการตามคำานิยามของโปรแกรมความซ่ือสัตย์
ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมเหล่าน้ัน
• นำาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการสนับสนุน
ของแผนกปฏิบัติการและแผนกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
กระบวนการและมาตรฐานภายในต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
แผนงานเสริมสร้างความซ่ือสัตย์
• จัดการการดำาเนินการท่ีคณะกรรมการด้านจริยธรรม
เป็นผู้ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากการอ้างอิงหรือการอ้างอิง
ด้วยตนเองไปยังคณะกรรมการ 

•หากกล่าวในภาพท่ีกว้างข้ึน ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรม เจ้าหน้าท่ีก็ยังมีหน้า
ท่ีท่ีจะต้องคอยตรวจสอบจากภายนอกถึงวิธีการปฏิบัติและระบบการอ้างอิงต่าง 
ๆ ประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของบริษัท และสนับสนุนด้านการพัฒนา
พฤติกรรมภายในกลุ่มบริษัท 
เจ้าหน้าท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติ
งานต่อประธานกรรมการบริหารของบริษัทและคณะกรรมการด้านจริยธรรม 
เจ้าหน้าท่ีด้านจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ของบริษัท ได้พัฒนาเครือข่ายของผู้จัดการ
ด้านจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานน้ัน ๆ เพ่ือท่ีจะช่วยในการออกแบบ นำาไปฏิบัติ 
และตรวจสอบแผนงานด้านความซ่ือสัตย์ ตลอดจนแก้ไขประเด็นคำาถาม การแจ้ง
เตือน และผลตอบรับท่ีเกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะพัฒนาระบบความซ่ือสัตย์ของบริษัทน้ีต่อไป 

3.3 หน้าที่ในการรายงานและ
การดำาเนินการแก้ไข
เม่ือพนักงานต้องเผชิญกับปัญหาจริยธรรมหรือการละเมิดกฎท่ีระบุไว้ใน
บทบัญญัติฉบับน้ี พนักงานรายน้ันจะต้องแจ้งบุคคลต่าง ๆ เหล่าน้ี 
• ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนหรือผู้บังคับบัญชาของแต่ละรายบุคคล หรือแม้แต่ผู้
อำานวยการบริหารของแผนกท่ีตนสังกัด
• ผู้อำานวยการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรหรือแผนกท่ีถูกต้ังคำาถาม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเคารพปัจเจกบุคคล 
• ผู้อำานวยการด้านกฎหมายของบริษัท 
• ผู้จัดการด้านจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ของกลุ่มบริษัท หรือแผนกท่ีเก่ียวข้องท่ีถูก
ต้ังคำาถาม 
• eththics@arteliagroup.com - ethics@arteliagroup.com  
คณะกรรมการด้านจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการด้าน
จริยธรรม   
éthique@arteliagroup.com - ethics@arteliagroup.com.

Artelia ยืนยันว่าข้อกังวลด้านจริยธรรมใด ๆ ก็ตามท่ีได้รับแจ้งด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีอาจเกิดข้ึนได้โดยหน่วยงาน พนักงาน หรือหุ้น
ส่วนธุรกิจ จะได้รับการทบทวน และจะได้รับการตัดสินและดำาเนินการตามมาตรการ
อย่างเหมาะสม

Artelia และคณะกรรมการด้านจริยธรรม ยืนยันว่า ข้ันตอนของการสืบสวนสอบสวนจะ
เป็นไปตามหลักการพิจารณาคดีอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม ข้อสันนิษฐานท่ีเป็นกลาง และ
หลักการรักษาความลับ ซ่ึงอาจจำาเป็นต่อการปกป้องบุคคลและบริษัท 
ข้อมูลใด ๆ ท่ีได้รับในระหว่างการสืบสวนสอบสวน จะใช้เพ่ือการส่ือสาร
ระหว่างผู้ท่ีจำาเป็นต้องรับรู้เท่าน้ัน  Artelia จะไม่ดำาเนินการทางวินัยกับ
พนักงานท่ีรายงานข้อกังวลหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 

จริยธรรม  
หน้าที่ในการรายงาน  
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