
3. จรรยาบรรณต่อผู้มส่ีวนได้เสีย  
         

บริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดย้ึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริตและเท่ียงธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
 

3.1 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยยึดหลกัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค ก าหนด
มาตรการดูแลผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกนัไม่ให้มีการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ รวมทั้งการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

•  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่
บริษทัและผูถื้อหุ้นดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

•  รายงานสถานะและผลการด าเนินงานและขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลาและเป็นความจริง 

•  ปฏิบติัตามมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้ตอ้งแจง้ให้
ผูถื้อหุน้ใหท้ราบหรือเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงไม่อยูใ่นอ านาจ
ของคณะกรรมการบริษทั หรือฝ่ายจดัการ  

• ดูแลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายใหไ้ดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั 
• มุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืจากการ

ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีของบริษทั  
 

3.2 การปฏิบัตต่ิอพนักงาน  
 
บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุ

เป้าหมายของบริษทัฯ จึงมีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย การเลิกจา้ง ตลอดจน
ก าหนดนโยบายหลกัของบริษทัฯ ท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นระดบัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย
ความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

• จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมเพ่ือให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ ศกัยภาพ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและ
เทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  



• จดัใหมี้กระบวนการพิจารณาการสรรหา การแต่งตั้ง การโยกยา้ย  การใหส้วสัดิการ การให้รางวลั โดยมีความเสมอ
ภาคตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการเลิกจา้งและการลงโทษพนกังานท่ี
โปร่งใสตรวจสอบไดโ้ดยปฏิบติัดว้ยความสุจริตเป็นธรรม  

• ส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมและพฒันาศกัยภาพ บุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนมีคุณธรรมและทศันคติท่ีถูกตอ้ง 

• ดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยปราศจากการ

แทรกแซง รวมถึงการจดัใหมี้กระบวนการรับฟัง ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะและการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมและเป็น
ธรรม ซ่ึงก าหนดช่องทางใหแ้สดงความคิดเห็นและน ามาพิจารณาด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทัฯ 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิภาพของพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 

3.3 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า  
 
• มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานภายใตค้วามปลอดภยัต่อสุขภาพ 

อนามยัชีวติและทรัพยสิ์นในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั  
• น าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้และมีคุณภาพ เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อย่างครบถว้น 

ถูกตอ้ง โดยใหค้  าช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสินคา้ใหลู้กคา้ไดรั้บทราบ 
• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาหรือขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมและเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
• ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียม และเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบติั 
• จดัระบบบริการลูกคา้และเปิดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้ 

ตลอดจนมีกระบวนการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การให้ค  าแนะน าและการติดตามผลความคืบหนา้ เพื่อให้
ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

• รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน 
• รับประกนัสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 
3.4 การปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้
 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกราย ดว้ยความซ่ือสตัย ์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมตามขอ้ตกลง โดยมี

นโยบายและแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
• ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมตามขอ้ตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหน้ี ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้ีทางการคา้   เจ้าหน้ี

สถาบนัการเงินต่างๆ และเจา้หน้ีผูถื้อหุน้กูข้องบริษทั และมีความรับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ  
 



• ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ แก่เจา้หน้ี
ดว้ยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลา ให้แก่เจา้หน้ีอย่างสม ่าเสมอและแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญา เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

• บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยพจิารณาประเมิน
ความเส่ียงต่างๆ และรักษาความเช่ือมัน่ต่อเจา้หน้ี  ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัเป็นเพียงไม่ก่ีบริษทัในกลุ่มธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ท่ีไม่เคยผิดนดัช าระหน้ี และเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการกบัสถาบนัการเงินใดๆ ในช่วงวกิฤติ
เศรษฐกิจปี 2540  

 
3.5 การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 
 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกราย เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัคู่คา้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติั

ดงัต่อไปน้ี 
• ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใด

ขอ้หน่ึง หรือมีเหตุท าใหต้อ้งผิดนดัช าระหน้ี ตอ้งรีบแจง้ใหก้บัคู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและ 
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  

• พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา มีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
• ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ให้รายละเอียดขอ้มูลและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเหมือนกนัแก่คู่คา้ทุก

รายและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
• ดูแลใหมี้ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีมีความโปร่งใส โดยปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็น

ธรรม ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบบริษทั 
• ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ท่ีไม่สุจริต กบัคู่คา้ ถา้มีขอ้มูลการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต

เกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้ เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
• ตรวจรับสินคา้หรือตรวจรับงานและจ่ายช าระค่าสินคา้หรือบริการอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 
• ดูแลใหมี้ระบบคดัครองคู่คา้ มีการตรวจสอบประวติัทางการคา้ ประวติัทางการเงิน ก่อนข้ึนทะเบียนเป็นคู่คา้ของ

บริษทัทุกราย  โดยบริษทัจะไม่ท าธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรม
อนัดี และไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลหรือองคก์รใดๆ ท่ีท าธุรกิจผดิกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสงัคมและ
ความมัน่คงของประเทศ  

 
3.6 การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า  
 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัเสรีและเป็นธรรม 

โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ดงัต่อไปน้ี 
• ประพฤติปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกามารยาทของการแข่งขนัท่ีดีและเป็นธรรม 



• ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือขดัต่อกฎหมาย 
• ไม่กระท าการใดๆ โดยเจตนาเพ่ือท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ โดยการกล่าวหาดว้ยขอ้มูลท่ีไม่เป็นความจริง

หรือดว้ยวธีิการท่ีไม่เหมาะสม 
• ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นหรือคู่แข่งทางการคา้ 

 
3.7 การปฏิบัตต่ิอส่ิงแวดล้อม  
 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

และจรรโลงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
• ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและมาตรฐานการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั รวมทั้งการเป็น

พลเมืองดี ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง 
• ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สร้างสรรคแ์ละสนบัสนุนกิจกรรมอนั

เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์และการใชท้รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังานต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง 

• สร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพ 

 
3.8 การปฏิบัตต่ิอสังคม และชุมชน  

 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สังคม รวมทั้ งสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผูด้อ้ยโอกาสให้มีความเขม้แข็งพ่ึงพาตนเองได ้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อชุมชน 
สงัคม ดงัน้ี 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด หากการปฏิบติันั้นจะน ามาซ่ึงประโยชน์ 
ต่อสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศชาติ  

• ดูแลป้องกนัมิใหก้ารด าเนินงานของบริษทัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ สงัคม ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม  
• สร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดข้ึนในบุคลากรทุกระดบัในองคก์รอยา่ง

ต่อเน่ือง  
• ไม่ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ศีลธรรมอนัดีงาม หรือเป็นภยัต่อสังคม และความมัน่คง

ของประเทศ 
• ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 
• ส่งเสริมใหมี้การใหค้วามรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม

และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัและสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัฯ จดั
ข้ึน 


