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จริยธรรมธุรกิจ  
 

บริษทัฯ ยดึมัน่การดาํเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้ง และมุ่งหมายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
ขององคก์ร มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง และไดมี้การประกาศใช้
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหาร   จรรยาบรรณของพนกังาน  เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดย้ดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  
โดยไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารของบริษทั เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนด และเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการสร้างวฒันธรรม และส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในองคก์รดว้ยความเตม็ใจ  โดย
ทาํการมอบหมายลงไปเป็นลาํดบัชั้นบงัคบับญัชา  โดยผูบ้งัคบับญัชาจะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ และใหค้าํแนะนาํ
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหรั้บทราบ และปฏิบติังานตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนดไว ้  ซ่ึงหากพบขอ้สงสยั ไม่
เขา้ใจ หรือไม่สามารถปฏิบติัได ้ใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น  ซ่ึงหากพบกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ ใหถื้อ
คาํวินิจฉยัของ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั เป็นท่ี
ส้ินสุด 

    
หลักการข้อท่ี 1 : ความรับผดิชอบในหน้าท่ี 
 
จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบในหน้าท่ีของกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ มุ่งหวงัให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดแ้สดงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ระมดัระวงั และรอบคอบ  เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณเพ่ือ
ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัสาํหรับ กรรมการและผูบ้ริหารดงัน้ี  

 
• ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ  
• ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพย ์
• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์สุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ และยดึมัน่ คุณธรรม ตาม

ค่านิยมองคก์ร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง  
• เปิดเผยขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงอยา่ง

สมํ่าเสมอ และทนัเวลาเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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• ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในการหาประโยชน์ส่วนตน 
หรือในการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั 

• อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มกาํลงัความรู้ ความสามารถท่ีมีเพื่อพฒันาองคก์รไปสู่
ความเป็นเลิศในทุกดา้น 

• ปฎิบติัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งเท่าเทียม หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• หลีกเล่ียงการใหห้รือรับส่ิงของ การเล้ียงรับรอง หรือ ประโยชน์ใดๆ จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั เช่น ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ เป็นตน้ เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ
ในทางท่ีชอบธรรมของบริษทัหรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมและอยูใ่นมูลค่าท่ีเหมาะสม  

• ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระทาํกบับริษทัฯ หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็น

การแข่งขนักบับริษทัฯ ทั้งน้ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม  

• รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ใหร้ั้วไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะคู่แข่งขนั ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย  แมห้ลงัพน้

สภาพจากการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัไปแลว้ 

• ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั  

• รักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคมรวมไปถึงการวางตวัใหเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี

และกาลเทศะ และร่วมสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีของบุคคลากรภายในองคก์ร  

 
จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบในหน้าท่ีของพนักงาน 
 
               บริษทัตระหนกัถึงความสาคญัของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษทัจึงกาํหนดจรรยาบรรณ
ไวใ้หพ้นกังานนาํไปใชใ้นการปฏิบติัดงัน้ี 
 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายต่า5งๆ ของบริษทัท่ีเก่ียวกบัการ
ทาํงานอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนประเพณีอนัดีงานของบริษทัรวมทั้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต เท่ียงธรรม รายงานตามความเป็นจริง มีจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

• มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ทุ่มเท โดยถือประโยชน์
สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั  

• ใชเ้วลาในการปฏิบติังานอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามท่ีกาํหนด รวมทั้งไม่
กระทาํหรือชกัจูงผูอ่ื้นให้ใชเ้วลาปฏิบติังานเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ
บริษทั  
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• ไม่พึงประกอบกิจการหรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนัหรือขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั  
• ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน 

ท่ีมีหนา้ท่ีหรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาล อนัเป็นประเพณีนิยมท่ี
คนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนัและอยูใ่นมูลค่าท่ีเหมาะสม 

• รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั ลูกคา้ และคู่คา้ของบริษทั โดยดูแลระมดัระวงัมิใหข้อ้มูล
ร่ัวไหลหรือตกไปยงับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่นาํขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ แมว้่าจะส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีกบับริษทัแลว้ก็
ตาม  ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมายหรือ เง่ือนไขผกูพนัท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

• รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยเหตุผล และปราศจากอคติ  
• ร่วมสร้างความสามคัคี ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อผลประโยชน์ต่องาน สังคม และประเทศชาติ

โดยส่วนรวม  
• ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่บริษทัอย่างคุม้ค่า และดูแล

รักษาให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากบริษทั  

• ไม่ปฏิบติัตนอนัเป็นการนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัฯ 
• หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ หรือการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกส่ือมวลชน ส่ือทางสังคม 

หรือเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่างๆในเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 

• ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความมีนํ้ าใจเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น ใหเ้กียรติซ่ึงกนั

และกนัไม่นาํขอ้มูลหรือเร่ืองราวทั้งในเร่ืองส่วนตวัและในเร่ืองอ่ืนๆ ของพนกังานอ่ืนไปเปิดเผย

หรือวิพากษว์ิจารณ์ในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่พนกังานหรือภาพลกัษณ์โดยรวม

ของบริษทั  

• ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทัอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงช่วยกนัดูแล

มิใหท้รัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

 
หลักการข้อท่ี 2: มาตรการเก่ียวกับการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 
 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางท่ีผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน สามารถติดต่อ ร้องเรียน 
หรือแจง้เบาะแส ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมของบริษทั หรือมีขอ้เสนอแนะ หรือมีความเส่ียงท่ีจะ
ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานของ
บริษทั เก่ียวกบัการทาํผดิกฏหมาย หรือการกระทาํใดท่ีผดิจรรยาบรรณ  โดยสามารถรายงานผา่นประธาน
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กรรมการ  กรรมการบริษทั   กรรมการตรวจสอบ  หรือผา่นทางหน่วยงานตรวจสอบภายในตามท่ีอยูด่า้นล่าง 
เพื่อดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล   ไต่สวนหาขอ้เทจ็จริง   ดาํเนินการตามกระบวนการท่ีบริษทักาํหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัหากพบประเดน็ท่ีสาํคญั   

 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 222/2   ชั้น 2   อาคารลลิลพร็อพเพอร์ต้ี (อาคาร 2) 
ถนนศรีนครินทร์   แขวงหวัหมาก   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์0-2732-1041-5 # 310   โทรสาร 0-2377-9656 
Email : prapasri.k@lalinproperty.com 
 
กระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน 
1) ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน ดาํเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) นาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทาํการสอบสวน

ขอ้เทจ็จริง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเหมาะสมต่อไป 
3) คณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสมัภาษณ์ และ/หรือการตรวจสอบ

จากเอกสารต่างๆ  โดยจะมีมติร่วมเพื่อตดัสิน รวมทั้งเสนอแนวทางวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนกาํหนดมาตรการแกไ้ข ต่อไป 

4) ในกรณีท่ีพบวา่มีการกระทาํผดิจริงของพนกังาน หรือผูบ้ริหาร จะสรุปรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวน  โดยนาํเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ เพื่อพิจารณา
กาํหนดบทลงโทษตามความรุนแรงของความผดิต่อไป 

 
กระบวนการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้ายงาน หรือผูร้้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครอง และไดรั้บความเป็นธรรมจากการ

แจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เก่ียวกบัการทาํผดิกฏหมาย หรือการกระทาํใดท่ีผดิ
จรรยาบรรณของบริษทั โดยบริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้
เบาะแส หรือหลกัฐานเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ดงัน้ี 

1) ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้ายงาน หรือผูร้้องเรียน สามรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือของตนเองได ้
2) ในกรณีท่ีเปิดเผยช่ือ บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลและช่ือของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้ายงาน หรือผูร้้องเรียน 

เป็นความลบั โดยจะเปิดเผยเฉพาะขอ้มูลเท่ีจาํเป็นแก่คณะกรรมการพิจาณาความผดิ หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้ายงาน 
หรือผูร้้องเรียน 
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หลักการข้อท่ี 3: แนวปฏิบัตใินการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน  
 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 
บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการเติบโต และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใต้

ความถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัคุณธรรม และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
ทั้งน้ีมีการดาํเนินธุรกิจจะคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน  
ลูกคา้  คู่คา้ คู่แข่ง  ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ข้ึนเพื่อกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์ และขอ้พึงปฏิบติัของ
กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ โดยมีหนา้ท่ีนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา  ตลอดจนกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการ เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของสถาบนักาํกบัฯ ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ทั้งน้ีบริษทัมีแนวทางปฏิบติัดา้นการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

 บริษทัยดึมัน่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเป็นแนวทางในการดาํเนิธุรกิจ 
 ในทุกการดาํเนินงานของบริษทัจะดาํเนินงานบนหลกัการของความยัง่ยืน โดยมุ่งหวงัผลลพัธ์

ระยะยาวท่ีย ัง่ยนื 
 มอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชาในแต่ละลาํดบัชั้น ตอ้งปฏิบติัตนเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดี และมีหนา้ท่ี

ในการถ่ายทอด แนะนาํ ทาํความเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
และการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของบริษทั เพื่อสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดีในองคก์ร 

 การตดัสินใจในการดาํเนินใดๆ จะตอ้งคาํนึงถึงประเด็นดา้นเศรษฐกิจ สุขอนามยั ความปลอดภยั 
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมอยา่งเคร่งครัด 

 
การปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคบัของบริษัท 
 
บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัตามกฏหมายอยา่งเคร่งครัด  โดยมีนโยบาย และแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
 บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฏหมาย และกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย “การกาํกบัดูแลกิจการ” และ 

“จริยธรรมธุรกิจ” ของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
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 ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของกฏหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหน้าท่ีของตน และกฏระเบียบ ขอ้บังคบัต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  และพึงยึดถือเป็น
พื้นฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีทุกดา้น มิใหข้ดัต่อขอ้กฏหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
การแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม 
 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม และมีการออกกฏ

ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบติั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะทาํใหเ้กิดการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม  ทั้งน้ีบริษทัมี
นโยบาย และแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  

• บริษทัฯ มีการดาํเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้บงัคบัดา้นการแข่งขนัอยา่งเป็น
ธรรม และร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีดูแลทางดา้นการแข่งขนัทางการคา้ โดยกาํหนดนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการ ในเร่ืองการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ระหวา่ง ลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัการสินคา้ คู่แข่ง
ทางกาคา้ เป็นตน้ 

• บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติังาน เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมเช่น การ
ส่งเสริมใหมี้การจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างอยา่งเป็นธรรม โดยจดัทาํระเบียบปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึง
ตอ้งมีการเสนอราคาจากผูข้ายสินคา้อยา่งนอ้ย 3 ราย เป็นตน้  โดยบริษทัฯ มีการสร้างสมดุลของ
อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ในการอนุมติัทาํรายการต่างๆ ในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

• บริษทัฯ มีการถ่ายทอดความรู้ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดท้ราบถึงการปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ และการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีการอบรมเร่ืองการ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นธรรม การปฏิบติังานตามคู่มือปฏิบติังานระบบจดัซ้ือ/รับของ และระเบียบ
ปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง สาํหรับพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้ และการเรียกรับสินบน 
 
บริษทัมีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และไม่ยุง่

เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยมีการกาํหนดหา้มมิใหพ้นกังานเรียกรับผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็น
ตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน อนัเป็นเหตุจูงใจใหป้ฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัอาจนาํมาซ่ึงความเสียหาย
แก่องคก์ร ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่จริยธรรมธุรกิจ ใหพ้นกังาน และผูบ้ริหารทราบอยา่งทัว่ถึง  ตลอดจนมีการ
จดัการอบรม และส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ ขององคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ โดยพนกังานเขา้ใหม่ทุกคนจะตอ้ง
ผา่นการอบรมเพ่ือใหท้ราบถึงนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของทางบริษทั   
ทั้งน้ีบริษทัมีแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
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 บริษทัจะไม่ยุง่เก่ียวกบัการให้ หรือการรับสินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งไม่เรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มจากลูกคา้ คู่คา้ คู่สัญญา ผูรั้บจา้ง พนัธมิตร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนใดของ
บริษทั อนัเป็นเหตุจูงใจใหป้ฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งไม่เสนอ ใหเ้งินสินบน หรือการใหผ้ลประโยชน์ทั้ง
ท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน เพื่ออาํนวยความสะดวก 

 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การตรวจสอบ เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตต่างๆ ตลอดจนการ
ปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษทัและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส่งเสริมการสร้างค่านิยม จิตสาํนึกและทศันคติ ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตและความรับผดิชอบ
ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ใหแ้ก่พนกังาน  

 จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ี
ไดรั้บการยอมรับทัว่ไป 

 กาํหนดใหมี้มาตรการป้องกนัการมอบหรือรับของกาํนลัทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด การเล้ียง
รับรองหรือค่าใชจ่้ายท่ีมีมูลค่าเกินความเหมาะสม  โดยส่อไปในทางจูงใจปฏิบติัหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์อนัชอบธรรม  

 จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารให้พนักงานและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแส
ขอ้เสนอแนะหรือร้องเรียน กรณีเก่ียวกบัการทุจริตโดยมีมาตรการคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบาะแส
อยา่งเป็นธรรม 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามการ
ประเมินความเส่ียงของแต่ระบบงานภายในบริษทั ซ่ึงรวมความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทั้งการควบคุม
แบบป้องกนั และการควบคุมแบบตรวจสอบ หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในไม่
เพียงพอหรือมีการทุจริต จะทาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุง 

 หน่วยงานตรวจสอบภายในดาํเนินการสรุปผลการตรวจสอบในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ของแต่
ละหน่วยงานในรอบปีท่ีผา่นมา  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อม
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทํารายการระหว่างกัน 
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บริษทัใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษทั ไดมี้
การกาํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนั และนโยบายในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ดงัน้ี 

• การตดัสินใจทางธุรกิจ ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวั 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ และตดัสินใจดา้นต่างๆ 
เพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษทั มากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวั 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนัหรือมีลกัษณะเดียวกนักบั
ธุรกิจของบริษทั 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน หา้มใชท้รัพยากร ทรัพยสิ์นทางปัญญา เวลา หรือสถานท่ีของ
บริษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลภายใน ท่ีรู้มาจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือตาํแหน่งหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งหลีกเล่ียงการดาํเนินการใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวั และผลประโยชน์ของบริษทั 

• หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหวา่งกนั จะตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม
ลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติ ในราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลภายนอก ทั้งน้ีจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล
ของการทาํรายการดว้ย  โดยรายการระหวา่งกนัจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ
เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น และความเหมาะสมของรายการ
นั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญ ในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือ
ผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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• กรรมการ และผูบ้ริหารทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํ
การหลงัจากวนัท่ี ซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพย ์ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และตอ้งสาํเนารายงานขา้งตน้ต่อเลขานุการบริษทัฯ เพื่อ
แจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 

• กรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจะตอ้งนาํส่งรายงานคร้ัง
แรกภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย โดยใหน้าํส่งต่อเลขานุการ
บริษทั  

 
การใช้ การดูแล และความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท 
 
 ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั ไม่ใชผ้ดิ

วตัถุประสงค ์และไม่ใชโ้ดยเปล่าประโยชน์   รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัให้อยู่ใน
สภาพท่ีใชง้านไดดี้ และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหเ้สียหาย หรือสูญหาย 

 ในกรณีท่ีทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ต้องแจ้งต่อหน่วยงานท่ีดูแล
ทรัพยสิ์นนั้น โดยทนัที  

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งประหยดัและรู้คุณค่าเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
โดยคาํนึงถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มและการอนุรักษพ์ลงังานควบคู่ไปดว้ย 

 ไม่นาํทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยมิชอบทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 เม่ือพน้จากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษทั ตอ้งทาํการส่งมอบทรัพยสิ์นต่างๆ รวมถึงขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการปฏิบติังานกลบัคืนใหบ้ริษทัทั้งหมด และหา้มบนัทึกคดัลอกหรือสาํเนาขอ้มูลเหล่านั้น
เพื่อนาํไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 

 ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งร่วมกนัปกป้อง และห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัแก่
บุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 
การใช้ การดูแล และความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติังานภายใตก้ฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอนัไดแ้ก่เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้และ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนด 
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 ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งร่วมกนัปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั หากพบเห็นการ
กระทาํท่ีมีการนาํทรัพยสิ์นทางปัญาของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยทนัที 

 บุคลากรของบริษทัมีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นอิสระ
ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีหรืองานท่ีใชข้อ้มูล
ของบริษทัหรืองานท่ีทาํข้ึนเพื่อบริษทัโดยเฉพาะถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัเวน้แต่ในกรณีท่ี
บริษทัอนุญาตอยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ผูป้ระดิษฐผ์ูว้ิจยัหรือบุคคลอ่ืนได ้

 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร และพนกังานภายในองคก์ร ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเคารพสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรงและในส่วนของการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั  โดยหลีกเล่ียงการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น โดยไม่ใช ้ ไม่คดัลอก ขอ้มูล ภาพลิขสิทธ์ิ หรือซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิ ท่ีไม่ถูกตอ้ง  

 การนาํขอ้มูลหรือผลงานใดๆ ก็ตามมาใชใ้นการปฏิบติังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะไม่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 
การใช้ การดูแล และความรับผดิชอบต่อระบบคอมพวิเตอร์ และระบบสารสนเทศของบริษัท 
 
 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชร้ะบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในองคก์ร เพื่อประโยชน์ใน

การทาํงาน  ไม่นาํไปใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสม 
 ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนตอ้งปฏิบติังานโดยใชโ้ปรแกรมท่ีถูกลิขสิทธ์ิ หา้มติดตั้งโปรแกรม

ท่ีไม่ถูกลิขสิทธ์ิดว้ยตนเอง ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัโดยเดด็ขาด 
 ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกคนต้องรักษารหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ  ห้ามมิให้มอบ

รหสัผา่น แก่ผูอ่ื้นเพื่อดาํเนินการแทน 
 ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั 
 ใชอี้เมลข์องบริษทั เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษทัเท่านั้น หา้มมิใหน้าํอีเมลข์องบริษทัไป

ใชใ้นเร่ืองส่วนตวั หรือการ Forward mail ท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม หรือละเมิดกฏหมาย 
 

การใช้ข้อมูลภายใน 
 
บริษทัฯ มีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั ใชข้อ้มูลภายในท่ีมี

สาระสาํคญัของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึงการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พือ่
ประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น ดงัน้ี 
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• ดาํเนินการแจง้ผูบ้ริหารในฝ่ายต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์น
บริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

• ดาํเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั ทราบวา่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ ตอ้งหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคล
อ่ืน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งน้ีเพือ่ดาํเนินการ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการดาํเนินการดงักล่าว 

• กาํหนดใหก้รรมการของบริษทั มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการซ้ือขายหุน้ของบริษทัใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบ โดยแจง้ผา่นเลขานุการบริษทั 

• หากมีการกระทาํอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะถือเป็นความผดิทางวินยัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การ
ตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งใหพ้น้สภาพการ
เป็นพนกังาน 

 
นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 

 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย และแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกท่านไดท้ราบภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทั  และแจง้ใหท้ราบถึงภาระหนา้ท่ี ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจาก
วนัท่ี ซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพย ์ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด และตอ้งสาํเนารายงานขา้งตน้ต่อเลขานุการบริษทัฯ เพื่อแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกคร้ัง 
 

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกท่านตอ้งส่งร ายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนเองและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เพื่อใหบ้ริษทัมีขอ้มูลประกอบการ
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ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยจะตอ้งนาํส่งรายงานคร้ังแรกภายใน 15 
วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร ตามแบบของรายงานท่ีกาํหนด   และ
รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
ตามแบบของรายงานท่ีกาํหนด  โดยใหน้าํส่งต่อเลขานุการบริษทั  ทั้งน้ีเลขานุการบริษทัจะตอ้งจดัส่งสาํเนา
รายงานการมีส่วนไดเ้สีย ใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั
นบัจากวนัท่ีไดรั้บรายงานนั้น  และเลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีในการจดัเกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ทั้งหมด  
 
หลักการข้อท่ี 4: การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
         

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
ไดย้ดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
 

การปฏิบัติต่อลูกค้า  
 

• มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ดว้ยการมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน ตลอดถึงการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นดงัเช่นปณิธานของบริษทัวา่ “บา้น
ท่ีปลูกบนความตั้งใจท่ีดี” โดยนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้และมีคุณภาพ 
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง โดยใหค้าํช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้กาํหนดและ
เง่ือนไขของสินคา้ใหลู้กคา้ไดรั้บทราบ และลูกคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานภายใต้
ความปลอดภยัต่อสุขภาพ อนามยัชีวติและทรัพยสิ์นในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกคา้
อยา่งเท่าเทียมกนั 

• มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของสินคา้  โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้ส่วนงานวิจยัผลิตภณัฑข้ึ์น   เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ และนาํมาพฒันาปรับปรุงคุณภาพของสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

• จดัใหมี้การตรวจคุณภาพบา้นจากผูรั้บเหมาอยา่งรัดกมุ โดยการตรวจรับงานนั้นมีการควบคุม 
ทั้งจากผูค้วบคุมงาน หวัหนา้ควบคุมงาน วศิวกร และผูจ้ดัการโครงการสายก่อสร้าง ตามลาํดบั   
นอกจากน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพบา้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้ทีม QC กลางข้ึน เพื่อเขา้ตรวจสอบ
คุณภาพบา้นอีกดว้ย 

• เพื่อใหบ้ริการหลงัการขายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Customer 
Relationship Management (CRM) ข้ึน เพื่อดูแลปัญหาต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนจดักิจกรรม
ต่างๆ ข้ึนในแต่ละโครงการของบริษทั  
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• ส่ือสารกบัทางลูกคา้ ผา่นทางช่องทาง Website ของบริษทั   รวมถึงวารสารรายไตรมาสเพ่ือแจง้
ข่าวคราวความเคล่ือนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ กบัลูกคา้ 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาหรือขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมและเคร่งครัด กรณีท่ี
ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 

• จดัระบบบริการลูกคา้และเปิดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกคา้สามารถ
ร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้ ตลอดจนมีกระบวนการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การใหค้าํแนะนาํ
และการติดตามผลความคืบหนา้ เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

• รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ไม่นาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน 

• รับประกนัสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยยึดหลกัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่าง
เสมอภาค กาํหนดมาตรการดูแลผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมและ
เป็นธรรม รวมทั้ งป้องกันไม่ให้มีการขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือไดต่้อผูถื้อ
หุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

•  บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีดี และการ
เจริญเติบโตในมูลค่าของบริษทัในระยะยาว (Maximize Long Term Shareholder’s Wealth) 

• บริษทัไดส่ื้อสารกบัผูถื้อหุน้ ผา่นทางช่องทาง Website ของบริษทั เพื่อแจง้ข่าวคราวความ
เคล่ือนไหวท่ีสาํคญัของบริษทั อาทิเช่น รายละเอียด และเอกสารประกอบการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
เป็นตน้ 

• บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และนกัลงทุน สามารถสอบถามขอ้มูลในประเดน็ต่างๆ ท่ีสงสยั
มายงับริษทั ไม่วา่จะเป็นการพดูคุยผา่นทางโทรศพัท ์หรือการสอบถามในท่ีประชุมฯ  

• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความโปร่งใส และ
เป็นประโยชนแ์ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้
รายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

•  รายงานสถานะและผลการดาํเนินงานและขอ้มูลท่ีมีสาระสําคญัของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและเป็นความจริง 
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•  ปฏิบติัตามมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นได ้ตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นให้ทราบหรือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการดาํเนินการ
ในเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงไม่อยูใ่นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั หรือฝ่ายจดัการ  

• ดูแลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายใหไ้ดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั 
• มุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ี

ย ัง่ยนืจากการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีของบริษทั  
 

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้
 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกราย ดว้ยความซ่ือสัตย ์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืม

ตามขอ้ตกลง โดยบริษทัมีการบริหารงานอยา่งรัดกุม โดยพิจารณาประเมินความเส่ียงต่างๆ   ส่งผลใหบ้ริษทั
เป็นเพียงไม่ก่ีบริษทัในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีไม่เคยผิดนัดชาํระหน้ี และเขา้สู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการกับสถาบนัการเงินใดๆ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540   โดยบริษทัมีแนวทางในปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี  

 
• ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืตามขอ้ตกลง และหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี ไม่ว่าจะเป็น เจา้หน้ีทางการ

คา้   เจา้หน้ีสถาบนัการเงินต่างๆ และเจา้หน้ีผูถื้อหุ้นกู้ของบริษทั และมีความรับผิดชอบใน
หลกัประกนัต่างๆ 

• ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของ
บริษทัฯ แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลา ใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขการคํ้าประกนั อยา่งเคร่งครัด  และบริหารเงินทุนท่ีกูย้มืใหเ้ป็นถูกตอ้งเป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ไวต่้อเจา้หน้ี 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้
กบัเจา้หน้ีของบริษทั 

• กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้บริษทัจะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีของบริษทัทราบ
ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนัและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 
การปฏิบัติต่อคู่ค้า / ผู้จัดหาสินค้า 
 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกราย เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัคู่คา้ โดยมีนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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• บริษทัมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกนั และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง อาทิ
เช่น การร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตหลงัคาท่ีเป็นสีเฉพาะของบริษทั   และการร่วมมือกบัทาง
ธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในการใหอ้ตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัลูกคา้ของบริษทั เป็นตน้ 

• บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ตามเง่ือนไข และสัญญาทางการคา้อย่างเหมาะสม  โดยมีมาตรฐานในการ
จ่ายเงินคู่คา้อยา่งตรงเวลาทุกสปัดาห์ ตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

• ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือมีเหตุทาํให้ตอ้งผิดนัดชาํระหน้ี ตอ้งรีบแจง้ให้กับคู่คา้ทราบ
ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและ ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  

• พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา มีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
• ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้รายละเอียดขอ้มูลและเง่ือนไขต่างๆ ท่ี

เหมือนกนัแก่คู่คา้ทุกรายและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสอง
ฝ่าย 

• ดูแลให้มีระบบการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีมีความโปร่งใส โดยปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกราย
อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบบริษทั 

• ตรวจรับสินคา้หรือตรวจรับงานและจ่ายชาํระค่าสินคา้หรือบริการอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 
• ดูแลให้มีระบบคดัครองคู่คา้ มีการตรวจสอบประวติัทางการคา้ ประวติัทางการเงิน ก่อนข้ึน

ทะเบียนเป็นคู่คา้ของบริษทัทุกราย  โดยบริษทัจะไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย 
ขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี และไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลหรือ
องคก์รใดๆ ท่ีทาํธุรกิจผดิกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศ  

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้
กบัคู่คา้ / ผูจ้ดัการสินคา้ของบริษทั 

 
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  
 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนั

เสรีและเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ดงัต่อไปน้ี 
 
• บริษทัมีการปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้

ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
• บริษทัประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นมืออาชีพ ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัของคู่แข่ง

ดว้ยวิธีฉอ้ฉล โดยในตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่ง
ทางการคา้ 
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• บริษทั ไม่กระทาํการใดๆ โดยเจตนาเพ่ือทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ โดยการกล่าวหา
ดว้ยขอ้มูลท่ีไม่เป็นความจริงหรือดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม 

• บริษทัไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น
หรือคู่แข่งทางการคา้ 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้
กบัคู่แข่งทางการคา้ของบริษทั 

 
การปฏิบัติต่อพนักงาน  
 
บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และเป็นปัจจยัแห่ง

ความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ จึงมีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตั้ง โยกยา้ย การเลิกจา้ง ตลอดจนกาํหนดนโยบายหลกัของบริษทัฯ ท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกระดบั 
ไม่วา่จะเป็นระดบัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 
• จดัใหมี้เง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมเพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ 

ความสามารถ ความรับผดิชอบ ศกัยภาพ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยสอดคลอ้งกบั
ผลการดาํเนินงานของบริษทัและเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  

• จดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังาน อาทิเช่น สวสัดิการเงินกูย้มืเพื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์   การจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ   การจดัทาํบตัรประกนัสุขภาพใหก้บั
พนกังานทุกคน   ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ อาทิเช่น อุปสมบท มงคลสมรส คลอด
บุตร เจบ็ป่วย ท่ีอยูอ่าศยัประสบภยัภิบติั และกรณีท่ีบิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพนกังาน
เสียชีวิต 

• จดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ จะพจิารณาถึงความจาํเป็นและวาง
แผนการฝึกอบรมประจาํปีใหแ้ก่พนกังานในทุกระดบั เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ ใหแ้ก่
พนกังานของบริษทั และนอกจากการพฒันาบุคลากรทุกระดบัตามแผนการฝึกอบรมประจาํปี
แลว้ บริษทัฯ ยงักาํหนดใหมี้แผนการพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง (Star) ไวโ้ดยเฉพาะ 
(Individual Development Programs) เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถในระดบัท่ีสูงข้ึน และ
สามารถปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ไดใ้นอนาคตต่อไป  รวมทั้งพนกังานเขา้
ใหม่ทุกคน จะตอ้งผา่นหลกัสูตรการอบรมปฐมนิเทศน์ ซ่ึงจะมีการอบรมใหใ้นเร่ืองของ
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของพนกังาน เพื่อให้
มัน่ใจวา่พนกังานทุกคนมีความเขา้ใจแนวทางปฏิบติัต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและแนวทางปฏิบติั
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ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่, การปลูกจิตสาํนึกทางดา้นคุณภาพ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม, การปฏิบติัตามกฏหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา, 
และช่องทางในการร้องเรียนเม่ือพบการกระทาํผดิต่างๆ เป็นตน้ 

• ใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยัในท่ีทาํงาน โดยไดจ้ดัใหมี้การซอ้มหนีไฟ   
จดัใหมี้ระบบป้องกนัภยั   กิจกรรม 5 ส   และมีการตรวจเช็คลิฟทโ์ดยสารในอาคารเป็นประจาํ
ทุกเดือน 

• จดัใหมี้นโยบายกาํหนดค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่
ละปี ตลอดจนกาํหนดคา่ตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานระยะยาวของบริษทัผา่น
โปรแกรม ESOP และการวดัผลการปฏิบติังานตาม Balanced Scorecard  

• จดัให้มีกระบวนการพิจารณาการสรรหา การแต่งตั้ง การโยกยา้ย  การใหส้วสัดิการ การให้

รางวลั โดยตั้งอยู่บนความเสมอภาค บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 

รวมทั้งการเลิกจา้งและการลงโทษพนกังานท่ีโปร่งใสตรวจสอบไดโ้ดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต

เป็นธรรม  

• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดย
ปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการจดัใหมี้กระบวนการรับฟัง ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะและการ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซ่ึงกาํหนดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นและนาํมา
พิจารณาดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทัฯ 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิภาพของพนักงาน

อยา่งเคร่งครัด 

• ปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและคาํนึงถึงศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์

• ใหพ้นกังานร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามกระบวนท่ีกาํหนด 

 
การปฏิบัติต่อส่ือมวลชน / นักวเิคราะห์ 
 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกตอ้ง และรวดเร็ว  โดยใหค้วามสาํคญัใน
การกระจายข่าวสารของบริษทั ไปยงักลุ่มส่ือมวลชน โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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• จดัตั้งหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ เพื่อทาํหนา้ท่ีในการติดต่อประสานงานกบัส่ือมวลชน เพื่อให้
มัน่ใจวา่ มีการนาํเสนอขอ้มูล ข่าวสาร ต่างๆ ท่ีมีความถูกตอ้ง และรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ไป
ยงัส่ือมวลชนแขนงต่างๆ  เพื่อส่ือสารต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• จดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบันกัวิเคราะห์ ในการ
ตอบขอ้ซกัถาม และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นจริงต่อนกัวเิคราะห์อยา่งเท่าเทียม ผา่นช่องทาง 
Analyst Meeting และ Company Visit 

• จดัใหมี้โครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชน อาทิเช่น การพาเยีย่มชมโครงการ
ของบริษทั การร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสงัคม เป็นตน้ 

• เขา้ร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํเสนอการ
ดาํเนินและผลประกอบการของบริษทั ในทุกไตรมาส  

• จดัใหมี้การแถลงข่าวผา่นส่ือมวลชน และการจดัทาํจดหมายข่าว เพื่อนาํเสนอถึงฐานะทาง
การเงินของบริษทั ตลอดจนนาํเสนอความเคล่ือนไหวของบริษทั เป็นประจาํ โดยมีการส่ง
จดหมายข่าวผลประกอบการรายไตรมาส   

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน ์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้
กบักลุ่มส่ือมวลชน / นกัวเิคราะห์ 

 
การปฏิบัติต่อภาครัฐ  
 
บริษทัฯ มีการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อภาครัฐ ดงัน้ี 
• บริษทัให้การสนับสนุนการดาํเนินการของภาครัฐ และปฏิบติัตามนโยบาย  กฏเกณฑ์ และกฏ

ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
• ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมสร้างใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม

โดยรวม 
 
การปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม  
 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัในการช่วย

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และจรรโลงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
• ดาํเนินธุรกิจท่ีคาํนึงถึงเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบบา้น การ

เลือกใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนนาํเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาใช ้เพื่อช่วยลดการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
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• ดาํเนินการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีการปฏิบติัตามกฏหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น มีการจดั
วางระบบบาํบดันํ้ าเสียทั้งในส่วนของบาํบดัในครัวเรือน ตลอดจนมีการบาํบดัโดยบ่อบาํบดัรวม
อีกคร้ัง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่นํ้ ามีคุณภาพท่ีเหมาะสม ก่อนปล่อยนํ้าออกจากโครงการจดัสรร  

• เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังานของบริษทั มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี
ใหม่เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มตลอดจนเป็นการปลูกจิตสาํนึกท่ีดีในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานของบริษทัเป็นประจาํ
ทุกปี 

• ดําเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความ
ปลอดภยั รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สร้างสรรคแ์ละ
สนับส นุน กิ จกรรมอัน เ ป็นประโยชน์ ต่ อก า ร ดู แล รั กษ าก า รอ นุ รั กษ์และก า ร ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังานต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 
การปฏิบัติต่อสังคม และชุมชน  

 
บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สังคม รวมทั้งสนบัสนุนการศึกษาและ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผูด้อ้ยโอกาสใหมี้ความเขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม ดงัน้ี 

• เขา้ร่วมดาํเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมอยา่งสมํ่าเสมอ อาทิเช่น การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัยพิบัติในเหตุการณ์ต่างๆ   การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษา อย่าง
สมํ่าเสมอทุกปี เป็นตน้ 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด หากการปฏิบติันั้นจะ
นาํมาซ่ึงประโยชน์ ต่อสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศชาติ  

• ดูแลป้องกนัมิให้การดาํเนินงานของบริษทัก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สังคม ชุมชน และ
สภาพแวดลอ้ม  

• สร้างจิตสาํนึกในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดข้ึนในบุคลากรทุกระดบั
ในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  
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• ไม่ให้ความร่วมมือ สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ศีลธรรมอนัดีงาม หรือเป็นภยัต่อ
สงัคม และความมัน่คงของประเทศ 

• ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 
• ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน  เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกเก่ียวกบัความ

รับผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัและสนบัสนุนให้
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน 

 
หลักการข้อท่ี 5: สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
         

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายในการปฏิบติัตามนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 
โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัให้ความสาํคญัถึงศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั โดยบริษทัไม่มีการเลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติ 
ศาสนา เพศ หรือการศึกษา  โดยมีการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชน เพื่อ
ป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 
 
 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

• บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัดว้ยสาเหตุอนัเน่ืองมาจากความ
เหมือน หรือความแตกต่าง ทั้งทางดา้นเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

• บริษทัฯ เคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และมีนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
• การดาํเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ตอ้งคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด  
• จดัใหมี้การอบรม ใหค้วามรู้ ต่อพนกังาน ผา่นช่องทางต่างๆ และการปฐมนิเทศน์เพื่อให้

พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชน เพื่อนาํไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี มิใหมี้การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

• บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเช้ือ
ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

• บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยการใหเ้กียรติ  เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และคาํนึงถึง
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
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• บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งวา่ดว้ยเร่ืองของการจา้งงาน 
• ปกป้องขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน อาทิเช่น ชีวประวติั ประวติัการทาํงาน เงินเดือน ฯลฯ โดยไม่

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หากพนกังานเจา้ของขอ้มูลไม่ยนิยอม  
• ใหค้วามสาํคญัในการดูแล และเอาใจใส่ต่อพนกังาน โดยจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ อาทิ กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ, ทุนการศึกษาสาํหรับพนกังาน , การจดัทาํประกนักลุ่มในการรักษาพยาบาล, การ
กาํหนดวนัหยดุประจาํปีตามระเบียบของกฎหมายแรงงาน , การจ่ายเงินเดือนอยา่งเป็นธรรม และ
มีการจ่ายโบนสัประจาํปี เพือ่ตอบแทนความตั้งใจในการทาํงานของพนกังาน  

• จดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ (Welfare Committee) เพื่อใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํเก่ียวกบั
สวสัดิการต่างๆ ตรวจเช็ค และตรวจสอบสวสัดิการท่ีมอบใหแ้ก่พนกังาน รวมทั้งใหค้วาม
คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเพ่ิมเติม หรือท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการต่างๆ  

• จดัใหมี้การสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานประจาํปี เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของพนกังาน
ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ลกัษณะงาน ผูบ้ริหาร การส่ือสาร รวมไปถึงความผกูพนั
ของบุคลากรกบัองคก์ร ซ่ึงผลการสาํรวจดงักล่าวจะถูกนาํมาใชแ้นวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงต่อไป 

• จดักิจกรรมเพ่ือเพิ่มความสมัพนัธ์อนัดีร่วมกนัภายในองคก์ร อาทิเช่น งานเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่  
กิจกรรมกีฬาสีภายในองคก์ร  กิจกรรม “Happy Hour” หลงัเลิกงาน เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานมี
ความสุขในการทาํงาน  ไดผ้อ่นคลายและลดความตึงเครียด 

• มีระบบการประเมินผล การใหผ้ลตอบแทนการปฏิบติังาน การใหร้างวลัและบทลงโทษ ซ่ึงอยู่
บนพื้นฐานของความยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และสามารถอธิบายได ้ โดยใชร้ะบบการวดัผล 
KPI  (Key Performance Indicator) เป็นตวัช้ีวดั เพื่อสะทอ้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน 

• ใชเ้กณฑค์วามรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นตวัช้ีวดั 
ในการพจิารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย โดยทาํการประเมินดว้ยความยติุธรรม เสมอภาค และสามารถ
อธิบายได ้

• ส่งเสริมใหมี้การสร้างสมดุลในชีวิตของพนกังานอยา่งเหมาะสม โดยยดึหลกั Work Life 
Balance  

• มีการกาํหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการพิจารณาในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน ใน
กรณีท่ีเกิดการเรียกร้องความเป็นธรรมของพนกังาน  

 
การฝึกอบรม และการพฒันาพนักงาน 
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• จดัใหมี้การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการทาํงาน โดยในแต่
ละปี บริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหร้ะดบัหวัหนา้และพนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการการฝึกอบรม ทั้งเพือ่พฒันาตนเองและพฒันาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ  

• ส่งเสริมการพฒันาความรู้ใหก้บัพนกังานทุกระดบั และทุกสายงาน อยา่งเพียงพอ 
• จดัใหมี้แผนฝึกอบรมประจาํปีสาํหรับบุคลากรทุกระดบั โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความรู้และ

ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน พฒันาความรู้ดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป 
• ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเขา้ใหม่ทุกคน จะตอ้งผา่นการอบรมปฐมนิเทศน์ เพื่อใหมี้เขา้ใจระเบียบ

วิธีปฏิบติัในองคก์ร ตลอดจนเน้ือหาสาํคญัท่ีผูบ้ริหารและพนกังานจาํเป็นตอ้งรู้ ประกอบดว้ย 
o หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
o จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 
o จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
o นโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติ 
o นโยบายในการต่อตา้นการทุริตคอร์รัปชัน่ และการเรียกรับสินบน 
o ระเบียบวิธีปฏิบติัต่างๆ 
o สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีพึงไดรั้บ 
o ฯลฯ 

 
สุขอนามัย  ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 
บริษทัใหค้วามสาํคญั และส่งเสริมใหค้วามปลอดภยัเป็นวาระสาํคญั  โดยไดจ้ดัทาํขอ้กาํหนดและ

มาตรฐานดา้นความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ท่ีเป็นตามมาตรฐานสากล  ทั้งน้ีในการ
ทาํงาน พนกังานตอ้งศึกษาและปฏิบิตามกฏระเบียบในดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  โดยบริษทัมีแนวทางดงัน้ี 

 กาํหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งปฏิบติัตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นผูน้าํ ฝึกอบรม จูงใจ
ใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 กาํหนดกฏระเบียบ และกาํหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของผูบ้ริหาร พนักงาน ทุกคน 
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และมาตรฐานดา้นความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
ของบริษทั  หากพบวการปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั หรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  ให้ยุติการ
ปฏิบติังาน และแจง้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อดาํเนินการแกไ้ข 

 กาํหนดใหค้วามปลอดภยัในการทาํงานถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานของพนกังาน
ทุกคน 
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 กาํหนดให้พนักงานทุกคนควรคาํนึงถึงความปลอดภยัทั้งต่อตนเองเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจน
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เป็นสาํคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 กาํหนดใหพ้นกังานทุกคนตอ้งดูแล ทาํความสะอาด รักษาความสะอาดสถานท่ีปฏิบติังานใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีท่ีปฏิบติังานของตนเองอยูเ่สมอ 

 ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยการจดัการของเสียท่ีเป็นอนัตรายและไม่อนัตราย เพื่อรักษา
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

 รณรงคก์ารใชท้รัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกนัการเกิดมลภาวะ
ทางนํ้ า อากาศ ของเสีย และมลภาวะอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ให้ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนนอ้ยท่ีสุด 

 ดาํเนินการจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ และจดัการฝึกอบรม เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ เพื่อทราบ
นโยบาย กฏระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขอนามยั  ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 
หลักการข้อท่ี 6: การดูแลส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
         

บริษทัฯ ตระหนกัความสาํคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีความตั้งมัน่ท่ีจะ
ช่วยกนัเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมในการอนุรักษธ์รรมชาติ และแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีนบัวนัจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึน  โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

• กาํหนดใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
• สร้างเสริมลกัษณะนิสยัของพนกังานใหใ้ชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า 
• ปลูกจิตสาํนึกของพนกังานใหช่้วยกนัประหยดัและสนบัสนุนใหเ้กิดการนาํทรัพยากรมาใชใ้หม่ 
• ประชาสมัพนัธ์ใหพ้นกังานบริษทั ลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหมี้จิตสาํนึกร่วมกนัในการประหยดั

พลงังานและใชพ้ลงังานดว้ยความคุม้ค่าสูงสุด 
• ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีหม้ากข้ึน เพือ่ดูแลส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษท์รัพยากร

ทางธรรมชาติ 
• คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบต่อสงัคมโดยรอบในการก่อสร้างในโครงการของบริษทั 

โดยจดัใหมี้การป้องกนัฝุ่ นละออง ใส่ใจในดา้นความปลอดภยั ลดมลภาวะทางดา้นเสียง จดัการ
ขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง และมีการบาํบดันํ้าเสียก่อนปล่อยออกจากสถานท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 

• ออกแบบบา้นท่ีช่วยในการประหยดัพลงังาน และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยควบคุม
ในทุกกระบวนการผลิต รวมทั้งออกแบบบา้นใหเ้ขา้กบัหลกัธรรมชาติ  เลือกใชว้สัดุท่ีช่วย
ประหยดัพลงังานและลดโลกร้อน 
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• ใหค้วามรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัแก่พนกังาน ลูกคา้และ
สาธารณชน 

• ดาํเนินการจดัทาํนโยบายในการส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แจกจ่ายใหก้บัพนกังานของ
บริษทั 

• จดัใหมี้การอบรม ใหค้วามรู้ และปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ืองเก่ียวกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
การอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติ ใหก้บัพนกังานของบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

• ดาํเนินการจดักิจกรรมภายในองคก์รต่างๆ เพื่อสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแว
ลอ้ม 

 


