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หลักการข้ อที่ 1 : ความรับผิดชอบในหน้ าที่
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั และ ผูบ้ ริ หาร
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในหน้าที่ของพนักงาน
หลักการข้ อที่ 2: มาตรการเกีย่ วกับการร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแส
กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับเรื่ องร้องเรี ยน
กระบวนการในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
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การปฏิบตั ิตามกฏหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การให้ และการเรี ยกรับสิ นบน
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทํารายการระหว่างกัน
การใช้ การดูแล และความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั
การใช้ การดูแล และความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา
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นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสี ย
หลักการข้ อที่ 4: การปฏิบัติต่อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
การปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ / ผูจ้ ดั หาสิ นค้า
การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
การปฏิบตั ิต่อสื่ อมวลชน / นักวิเคราะห์
การปฏิบตั ิต่อภาครัฐ
การปฏิบตั ิต่อสิ่ งแวดล้อม
การปฏิบตั ิตอ่ สังคม และชุมชน
หลักการข้ อที่ 5: สิ ทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
การฝึ กอบรม และการพัฒนาพนักงาน
สุ ขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
หลักการข้ อที่ 6: การดูแลสิ่ งแวดล้อม และการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางธรรมชาติ
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จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ การดําเนินธุรกิจที่ถูกต้อง และมุ่งหมายให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ขององค์กร มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประกาศใช้
หน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
จรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
โดยได้มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาํ หนด และเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการสร้างวัฒนธรรม และส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในองค์กรด้วยความเต็มใจ โดย
ทําการมอบหมายลงไปเป็ นลําดับชั้นบังคับบัญชา โดยผูบ้ งั คับบัญชาจะมีหน้าที่รับผิดชอบ และให้คาํ แนะนํา
แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้รับทราบ และปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณที่กาํ หนดไว้ ซึ่งหากพบข้อสงสัย ไม่
เข้าใจ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น ซึ่งหากพบกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้ง ให้ถือ
คําวินิจฉัยของ กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่
สิ้ นสุ ด
หลักการข้ อที่ 1 : ความรับผิดชอบในหน้ าที่
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในหน้ าทีข่ องกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้แสดงเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และมีคุณธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม จึงกําหนดจรรยาบรรณเพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับ กรรมการและผูบ้ ริ หารดังนี้
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
• ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ และยึดมัน่ คุณธรรม ตาม
ค่านิยมองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง
• เปิ ดเผยข้อมูลและนําเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริ งอย่าง
สมํ่าเสมอ และทันเวลาเพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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• ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในการหาประโยชน์ส่วนตน
หรื อในการทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั
• อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกําลังความรู ้ ความสามารถที่มีเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็ นเลิศในทุกด้าน
• ปฎิบตั ิต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อย่างเท่าเทียม หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• หลีกเลี่ยงการให้หรื อรับสิ่ งของ การเลี้ยงรับรอง หรื อ ประโยชน์ใดๆ จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั เช่น ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นต้น เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุ รกิจ
ในทางที่ชอบธรรมของบริ ษทั หรื อในเทศกาลหรื อประเพณี นิยมและอยูใ่ นมูลค่าที่เหมาะสม
• ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในกิจการที่กระทํากับบริ ษทั ฯ หรื อในกิจการที่มีลกั ษณะเป็ น
การแข่งขันกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
• รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯและผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ให้ร้ ัวไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะคู่แข่งขัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย แม้หลังพ้น
สภาพจากการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไปแล้ว
• ไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
• รักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคมรวมไปถึงการวางตัวให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
และกาลเทศะ และร่ วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีของบุคคลากรภายในองค์กร
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในหน้ าทีข่ องพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริ ษทั จึงกําหนดจรรยาบรรณ
ไว้ให้พนักงานนําไปใช้ในการปฏิบตั ิดงั นี้
• ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่า5งๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ ยวกับการ

ทํางานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนประเพณี อนั ดีงานของบริ ษทั รวมทั้งปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต เที่ยงธรรม รายงานตามความเป็ นจริ ง มีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ทุ่มเท โดยถือประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
• ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลตามที่กาํ หนด รวมทั้งไม่
กระทําหรื อชักจูงผูอ้ ื่นให้ใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
บริ ษทั
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• ไม่พึงประกอบกิจการหรื อลงทุนใดๆ อันเป็ นการแข่งขันหรื อขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
• ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น
ที่มีหน้าที่หรื อธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาล อันเป็ นประเพณี นิยมที่
คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกันและอยูใ่ นมูลค่าที่เหมาะสม
• รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ลูกค้า และคู่คา้ ของบริ ษทั โดยดูแลระมัดระวังมิให้ขอ้ มูล
รั่วไหลหรื อตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่นาํ ข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ แม้ว่าจะสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่กบั บริ ษทั แล้วก็
ตาม ยกเว้นกรณี ที่เป็ นไปตามกฎหมายหรื อ เงื่อนไขผูกพันที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
• รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นด้วยเหตุผล และปราศจากอคติ
• ร่ วมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ต่องาน สังคม และประเทศชาติ
โดยส่ วนรวม
• ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์แก่บริ ษทั อย่างคุม้ ค่า และดูแล
รั ก ษาให้ อ ยู่ใ นสภาพร้ อ มใช้ง านอยู่ ต ลอดเวลา ตลอดจนไม่ นํา ไปใช้เ พื่ อ ประโยชน์ อื่ น ใด
นอกเหนือจากบริ ษทั
• ไม่ปฏิบตั ิตนอันเป็ นการนํามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
• หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ หรื อการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกสื่ อมวลชน สื่ อทางสังคม
หรื อเครื อข่ายทางสังคมในรู ปแบบต่างๆในเรื่ องที่อาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ของ
องค์กร
• ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความมีน้ าํ ใจเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคลและศักดิ์ศรี ของผูอ้ ื่น ให้เกียรติซ่ ึ งกัน
และกันไม่นาํ ข้อมูลหรื อเรื่ องราวทั้งในเรื่ องส่ วนตัวและในเรื่ องอื่นๆ ของพนักงานอื่นไปเปิ ดเผย
หรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งแก่พนักงานหรื อภาพลักษณ์โดยรวม
ของบริ ษทั
• ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษทั อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงช่วยกันดูแล
มิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
หลักการข้ อที่ 2: มาตรการเกีย่ วกับการร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางที่ผถู ้ ือหุ น้ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคน สามารถติดต่อ ร้องเรี ยน
หรื อแจ้งเบาะแส ในกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมของบริ ษทั หรื อมีขอ้ เสนอแนะ หรื อมีความเสี่ ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
หรื อจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั เกี่ยวกับการทําผิดกฏหมาย หรื อการกระทําใดที่ผดิ จรรยาบรรณ โดยสามารถรายงานผ่านประธาน
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กรรมการ กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ หรื อผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่อยูด่ า้ นล่าง
เพื่อดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ไต่สวนหาข้อเท็จจริ ง ดําเนินการตามกระบวนการที่บริ ษทั กําหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั หากพบประเด็นที่สาํ คัญ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริ ษทั ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 222/2 ชั้น 2 อาคารลลิลพร็ อพเพอร์ต้ ี (อาคาร 2)
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2732-1041-5 # 310 โทรสาร 0-2377-9656
Email : prapasri.k@lalinproperty.com
กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรียน
1) ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง
2) นําเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทําการสอบสวน
ข้อเท็จจริ ง หรื อแต่งตั้งคณะกรรมการที่เหมาะสมต่อไป
3) คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ และ/หรื อการตรวจสอบ
จากเอกสารต่างๆ โดยจะมีมติร่วมเพื่อตัดสิ น รวมทั้งเสนอแนวทางวิธีการจัดการที่เหมาะสม
ตลอดจนกําหนดมาตรการแก้ไข ต่อไป
4) ในกรณี ที่พบว่ามีการกระทําผิดจริ งของพนักงาน หรื อผูบ้ ริ หาร จะสรุ ปรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยนําเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ เพื่อพิจารณา
กําหนดบทลงโทษตามความรุ นแรงของความผิดต่อไป
กระบวนการในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ายงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน จะได้รับความคุม้ ครอง และได้รับความเป็ นธรรมจากการ
แจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
เกี่ยวกับการทําผิดกฏหมาย หรื อการกระทําใดที่ผดิ
จรรยาบรรณของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานหรื อบุคคลอื่นใดที่แจ้ง
เบาะแส หรื อหลักฐานเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ายงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน สามรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อของตนเองได้
2) ในกรณี ที่เปิ ดเผยชื่อ บริ ษทั จะเก็บข้อมูลและชื่อของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ายงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน
เป็ นความลับ โดยจะเปิ ดเผยเฉพาะข้อมูลเที่จาํ เป็ นแก่คณะกรรมการพิจาณาความผิด หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผแู ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ายงาน
หรื อผูร้ ้องเรี ยน
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หลักการข้ อที่ 3: แนวปฏิบัตใิ นการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบตั ิงาน
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม และการพัฒ นาอย่ างยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในการเติบโต และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้
ความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรม และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้มีการดําเนินธุรกิจจะคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ พนักงาน
ลูกค้า คู่คา้ คูแ่ ข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ขึ้นเพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และข้อพึงปฏิบตั ิของ
กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
โดยมีหน้าที่นาํ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ ายจัดการ เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกํากับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริ ษทั มีแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ดังนี้
บริ ษทั ยึดมัน่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นแนวทางในการดําเนิธุรกิจ
ในทุกการดําเนิ นงานของบริ ษทั จะดําเนิ นงานบนหลักการของความยัง่ ยืน โดยมุ่งหวังผลลัพธ์
ระยะยาวที่ยงั่ ยืน
มอบหมายให้ผบู ้ งั คับบัญชาในแต่ละลําดับชั้น ต้องปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่
ในการถ่ายทอด แนะนํา ทําความเข้าใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เข้าใจหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการเติบโตที่ยงั่ ยืนของบริ ษทั เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
การตัดสิ นใจในการดําเนินใดๆ จะต้องคํานึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สุ ขอนามัย ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และสังคมอย่างเคร่ งครัด







การปฏิบตั ิตามกฏหมาย และข้ อบังคับของบริษัท
บริ ษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างเคร่ งครัด โดยมีนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย อย่างเคร่ งครัด
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบตั ิตามกฏหมาย และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการ” และ
“จริ ยธรรมธุรกิจ” ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
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ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ตอ้ งติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ข องตน และกฏระเบี ย บ ข้อบังคับต่ างๆ อยู่ต ลอดเวลา และพึ งยึด ถื อเป็ น
พื้นฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่ทุกด้าน มิให้ขดั ต่อข้อกฏหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั

การแข่ งขันทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม และมีการออกกฏ
ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม ทั้งนี้บริ ษทั มี
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
•

•

•

บริ ษทั ฯ มีการดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับด้านการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม และร่ วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลทางด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ ในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ระหว่าง ลูกค้า คู่คา้ ผูจ้ ดั การสิ นค้า คู่แข่ง
ทางกาค้า เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมเช่น การ
ส่ งเสริ มให้มีการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างเป็ นธรรม โดยจัดทําระเบียบปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
ต้องมีการเสนอราคาจากผูข้ ายสิ นค้าอย่างน้อย 3 ราย เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ มีการสร้างสมดุลของ
อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการอนุมตั ิทาํ รายการต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บริ ษทั ฯ มีการถ่ายทอดความรู ้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้ทราบถึงการปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยมีการอบรมเรื่ องการ
ดําเนินงานอย่างเป็ นธรรม การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงานระบบจัดซื้อ/รับของ และระเบียบ
ปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น การให้ และการเรียกรับสิ นบน
บริ ษทั มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส และไม่ยงุ่
เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยมีการกําหนดห้ามมิให้พนักงานเรี ยกรับผลประโยชน์ท้ งั ที่เป็ น
ตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน อันเป็ นเหตุจูงใจให้ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันอาจนํามาซึ่งความเสี ยหาย
แก่องค์กร ทั้งนี้บริ ษทั ได้เผยแพร่ จริ ยธรรมธุรกิจ ให้พนักงาน และผูบ้ ริ หารทราบอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนมีการ
จัดการอบรม และสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ โดยพนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้อง
ผ่านการอบรมเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของทางบริ ษทั
ทั้งนี้บริ ษทั มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
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บริ ษทั จะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการให้ หรื อการรับสิ นบน หรื อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่เรี ยกรับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมจากลูกค้า คู่คา้ คู่สัญญา ผูร้ ับจ้าง พันธมิตร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นใดของ
บริ ษทั อันเป็ นเหตุจูงใจให้ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่เสนอ ให้เงินสิ นบน หรื อการให้ผลประโยชน์ท้ งั
ที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน เพื่ออํานวยความสะดวก
จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มี
การตรวจสอบ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อมีส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตต่างๆ ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริ ษทั และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ส่ งเสริ มการสร้างค่านิ ยม จิตสํานึกและทัศนคติ ในเรื่ องความซื่ อสัตย์สุจริ ตและความรับผิดชอบ
ให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่พนักงาน
จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชี ที่
ได้รับการยอมรับทัว่ ไป
กําหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรื อรับของกํานัลทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง
รับรองหรื อค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าเกินความเหมาะสม โดยส่ อไปในทางจูงใจปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทําให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการสื่ อ สารให้ พ นั ก งานและผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งสามารถแจ้ง เบาะแส
ข้อเสนอแนะหรื อร้องเรี ยน กรณี เกี่ยวกับการทุจริ ตโดยมีมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ผูแ้ จ้งเบาะแส
อย่างเป็ นธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานตามการ
ประเมินความเสี่ ยงของแต่ระบบงานภายในบริ ษทั ซึ่ งรวมความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งการควบคุม
แบบป้องกัน และการควบคุมแบบตรวจสอบ หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในไม่
เพียงพอหรื อมีการทุจริ ต จะทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุ ง
หน่วยงานตรวจสอบภายในดําเนินการสรุ ปผลการตรวจสอบในเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของแต่
ละหน่วยงานในรอบปี ที่ผา่ นมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี พร้อม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทํารายการระหว่ างกัน
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บริ ษทั ให้ความสําคัญในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มี
การกําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกัน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังนี้
• การตัดสิ นใจทางธุรกิจ ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว

และตัดสิ นใจด้านต่างๆ

• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขันหรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ห้ามใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินทางปั ญญา เวลา หรื อสถานที่ของ
บริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อตําแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ที่รู้มาจากการ

• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการดําเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ของบริ ษทั
• หากมีความจําเป็ นต้องทํารายการระหว่างกัน จะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
ลักษณะการดําเนินการค้าปกติ
ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการด้วย โดยรายการระหว่างกันจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการ
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
• หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น และความเหมาะสมของรายการ
นั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระ หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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• กรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกคน มีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทํา
การหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรื อ รับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และต้องสําเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริ ษทั ฯ เพื่อ
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
• กรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกคนต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยจะต้องนําส่ งรายงานครั้ง
แรกภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย โดยให้นาํ ส่ งต่อเลขานุการ
บริ ษทั
การใช้ การดูแล และความรับผิดชอบต่ อทรัพ ย์ สินของบริษัท











ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ผดิ
วัตถุประสงค์ และไม่ใช้โดยเปล่าประโยชน์ รวมทั้งดูแลรั กษาทรั พย์สินของบริ ษทั ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี และปกป้องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้เสี ยหาย หรื อสู ญหาย
ในกรณี ที่ ท รั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท เกิ ด ความเสี ย หายหรื อ สู ญ หาย ต้อ งแจ้ง ต่ อ หน่ ว ยงานที่ ดู แ ล
ทรัพย์สินนั้น โดยทันที
ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างประหยัดและรู ้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
โดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย
ไม่นาํ ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม
เมื่อพ้นจากสภาพการเป็ นบุคลากรของบริ ษทั ต้องทําการส่ งมอบทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่
ใช้ในการปฏิบตั ิงานกลับคืนให้บริ ษทั ทั้งหมด และห้ามบันทึกคัดลอกหรื อสําเนาข้อมูลเหล่านั้น
เพื่อนําไปเผยแพร่ หรื อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องร่ วมกันปกป้อง และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั แก่
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ การดูแล และความรับผิดชอบต่ อทรัพ ย์ สินทางปัญญา


ส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิงานภายใต้กฎหมายหรื อข้อกําหนดที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ใน
ทรั พย์สินทางปั ญญาอันได้แก่เครื่ องหมายการค้า สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้าและ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกําหนด
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ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องร่ วมกันปกป้ องทรั พย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั หากพบเห็ นการ
กระทําที่มีการนําทรัพย์สินทางปั ญาของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที
บุคลากรของบริ ษทั มีสิทธิ และได้รับการสนับสนุ นในการสร้ างสรรค์ผลงานอย่างเป็ นอิ สระ
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิ ดจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่หรื องานที่ใช้ขอ้ มูล
ของบริ ษทั หรื องานที่ทาํ ขึ้นเพื่อบริ ษทั โดยเฉพาะถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี ที่
บริ ษทั อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็ นผลงานของผูค้ ิดค้นผูป้ ระดิษฐ์ผวู ้ ิจยั หรื อบุคคลอื่นได้
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานภายในองค์กร ตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรงและในส่ วนของการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่น โดยไม่ใช้ ไม่คดั ลอก ข้อมูล ภาพลิขสิ ทธิ์ หรื อซอฟแวร์ลิขสิ ทธิ์ ที่ไม่ถูกต้อง
การนําข้อมูลหรื อผลงานใดๆ ก็ตามมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องทําการตรวจสอบ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น

การใช้ การดูแล และความรับผิดชอบต่ อระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของบริษัท









ส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในองค์กร เพื่อประโยชน์ใน
การทํางาน ไม่นาํ ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทุกคนต้องปฏิบตั ิงานโดยใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิ ทธิ์ ห้ามติดตั้งโปรแกรม
ที่ไม่ถูกลิขสิ ทธิ์ดว้ ยตนเอง ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั โดยเด็ดขาด
ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ทุ ก คนต้อ งรั ก ษารหัส ผ่า นของตนเองเป็ นความลับ ห้า มมิ ใ ห้ม อบ
รหัสผ่าน แก่ผอู ้ ื่นเพื่อดําเนินการแทน
ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตของบริ ษทั
ใช้อีเมล์ของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริ ษทั เท่านั้น ห้ามมิให้นาํ อีเมล์ของบริ ษทั ไป
ใช้ในเรื่ องส่ วนตัว หรื อการ Forward mail ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรื อละเมิดกฏหมาย

การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลภายในที่มี
สาระสําคัญของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น รวมถึงการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพือ่
ประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น ดังนี้
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• ดําเนินการแจ้งผูบ้ ริ หารในฝ่ ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษทั ฯ
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• ดําเนินการส่ งหนังสื อเวียนแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ทราบว่า
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องหลีกเลี่ยงหรื องดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคล
อื่น ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพือ่ ดําเนินการ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการดําเนินการดังกล่าว
• กําหนดให้กรรมการของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริ ษทั
• หากมีการกระทําอันฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั จะถือเป็ นความผิดทางวินยั ตาม
ระเบียบข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั
โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พน้ สภาพการ
เป็ นพนักงาน
นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพ ย์
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย
และแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกท่านได้ทราบภาระหน้าที่ที่ตอ้ ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั
และแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ ที่ตอ้ งจัดทํารายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการหลังจาก
วันที่ ซื้อ ขาย โอน หรื อ รับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด และต้องสําเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริ ษทั ฯ เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกครั้ง
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกท่านต้องส่ งร ายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
ตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการ
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ดําเนินการตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะต้องนําส่ งรายงานครั้งแรกภายใน 15
วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร ตามแบบของรายงานที่กาํ หนด และ
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย
ตามแบบของรายงานที่กาํ หนด โดยให้นาํ ส่ งต่อเลขานุการบริ ษทั ทั้งนี้เลขานุการบริ ษทั จะต้องจัดส่ งสําเนา
รายงานการมีส่วนได้เสี ย ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับรายงานนั้น และเลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย
ทั้งหมด
หลักการข้ อที่ 4: การปฏิบตั ติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
การปฏิบัติต่อลูกค้ า
• มุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน ตลอดถึงการให้บริ การที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นดังเช่นปณิ ธานของบริ ษทั ว่า “บ้าน
ที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยให้คาํ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของสิ นค้าให้ลูกค้าได้รับทราบ และลูกค้าได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้
ความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ อนามัยชีวติ และทรัพย์สินในราคาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ลูกค้า
อย่างเท่าเทียมกัน
• มุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีส่วนงานวิจยั ผลิตภัณฑ์ข้ ึน เพื่อ
ศึกษาความต้องการของลูกค้า และนํามาพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง
• จัดให้มีการตรวจคุณภาพบ้านจากผูร้ ับเหมาอย่างรัดกุม โดยการตรวจรับงานนั้นมีการควบคุม
ทั้งจากผูค้ วบคุมงาน หัวหน้าควบคุมงาน วิศวกร และผูจ้ ดั การโครงการสายก่อสร้าง ตามลําดับ
นอกจากนี้เพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพบ้าน บริ ษทั ได้จดั ให้มีทีม QC กลางขึ้น เพื่อเข้าตรวจสอบ
คุณภาพบ้านอีกด้วย
• เพื่อให้บริ การหลังการขายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงาน Customer
Relationship Management (CRM) ขึ้น เพื่อดูแลปัญหาต่างๆ ให้กบั ลูกค้า ตลอดจนจัดกิจกรรม
ต่างๆ ขึ้นในแต่ละโครงการของบริ ษทั
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• สื่ อสารกับทางลูกค้า ผ่านทางช่องทาง Website ของบริ ษทั รวมถึงวารสารรายไตรมาสเพื่อแจ้ง
ข่าวคราวความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาหรื อข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมและเคร่ งครัด กรณี ที่
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหา
• จัดระบบบริ การลูกค้าและเปิ ดช่ องทางการรับข้อร้ องเรี ยน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสามารถ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้า ตลอดจนมีกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาํ แนะนํา
และการติดตามผลความคืบหน้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
• รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าไม่นาํ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่น
• รับประกันสิ นค้าภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม โดยยึดหลักปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่าง
เสมอภาค กําหนดมาตรการดูแลผูถ้ ือหุ ้นให้ได้รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม รวมทั้ง ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ มี ก ารขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ห รื อ การใช้ข ้อ มู ล ภายในเพื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส และเชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือ
หุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ น
้ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่ดี และการ
เจริ ญเติบโตในมูลค่าของบริ ษทั ในระยะยาว (Maximize Long Term Shareholder’s Wealth)
• บริ ษทั ได้สื่อสารกับผูถ้ ือหุ น
้ ผ่านทางช่องทาง Website ของบริ ษทั เพื่อแจ้งข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวที่สาํ คัญของบริ ษทั อาทิเช่น รายละเอียด และเอกสารประกอบการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นต้น
• บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น
้ และนักลงทุน สามารถสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่สงสัย
มายังบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ หรื อการสอบถามในที่ประชุมฯ
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนินการใดๆ ด้วยความโปร่ งใส และ
เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
• รายงานสถานะและผลการดําเนิ นงานและข้อมู ลที่ มีสาระสําคัญของบริ ษทั ต่ อผูถ้ ื อหุ ้น อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็ นความจริ ง
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• ปฏิบตั ิตามมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น
้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือ

หุ ้นได้ ต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นให้ทราบหรื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการดําเนิ นการ
ในเรื่ องที่มีนยั สําคัญซึ่งไม่อยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อฝ่ ายจัดการ
• ดูแลและคุม้ ครองให้ผถู ้ ือหุ น
้ ทุกรายให้ได้รับสิ ทธิข้นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
• มุ่งมัน่ ในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คง เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น
้ ได้รับผลตอบแทนที่
ยัง่ ยืนจากการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริ ษทั
การปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกราย ด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืม
ตามข้อตกลง โดยบริ ษทั มีการบริ หารงานอย่างรัดกุม โดยพิจารณาประเมินความเสี่ ยงต่างๆ ส่ งผลให้บริ ษทั
เป็ นเพียงไม่กี่บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่ไม่เคยผิดนัดชําระหนี้ และเข้าสู่ กระบวนการ
ฟื้ นฟูกิจการกับสถาบันการเงิ นใดๆ ในช่ วงวิกฤติ เศรษฐกิ จปี 2540
โดยบริ ษทั มีแนวทางในปฏิ บตั ิ
ดังต่อไปนี้
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็ น เจ้าหนี้ทางการ
ค้า เจ้าหนี้ สถาบันการเงิ นต่างๆ และเจ้าหนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นกู้ของบริ ษทั และมี ความรั บผิดชอบใน
หลักประกันต่างๆ
• ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่ งครัด รายงานฐานะทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ แก่เจ้าหนี้ดว้ ยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสมํ่าเสมอ
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการคํ้าประกัน อย่างเคร่ งครัด และบริ หารเงินทุนที่กยู้ มื ให้เป็ นถูกต้องเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้า
กับเจ้าหนี้ของบริ ษทั
• กรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ บริ ษทั จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ของบริ ษทั ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกันและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
การปฏิบัติต่อคู่ค้า / ผู้จัดหาสิ นค้ า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกราย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั คู่คา้ โดยมีนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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• บริ ษทั มีการสร้างความร่ วมมือระหว่างกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ อย่างต่อเนื่ อง อาทิ
เช่ น การร่ วมมื อกับคู่คา้ ในการผลิตหลังคาที่เป็ นสี เฉพาะของบริ ษทั และการร่ วมมือกับทาง
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในการให้อตั ราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกค้าของบริ ษทั เป็ นต้น
• บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามเงื่อนไข และสัญญาทางการค้าอย่างเหมาะสม โดยมีมาตรฐานในการ
จ่ายเงินคู่คา้ อย่างตรงเวลาทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา
• ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่ อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อมี เหตุทาํ ให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี้ ต้องรี บแจ้งให้กับคู่คา้ ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
• พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
• ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่
เหมือนกันแก่คู่คา้ ทุกรายและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสอง
ฝ่ าย
• ดูแลให้มีระบบการจัดซื้ อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การที่มีความโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั
• ตรวจรับสิ นค้าหรื อตรวจรับงานและจ่ายชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้อง
• ดูแลให้มีระบบคัดครองคู่คา้ มี การตรวจสอบประวัติทางการค้า ประวัติทางการเงิ น ก่ อนขึ้น
ทะเบียนเป็ นคู่คา้ ของบริ ษทั ทุกราย โดยบริ ษทั จะไม่ทาํ ธุ รกิจกับคู่คา้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย
ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรมอันดี และไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลหรื อ
องค์กรใดๆ ที่ทาํ ธุรกิจผิดกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้า
กับคู่คา้ / ผูจ้ ดั การสิ นค้าของบริ ษทั
การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ดําเนิ นธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
เสรี และเป็ นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าดังต่อไปนี้
• บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
• บริ ษทั ประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นมืออาชี พ ไม่ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีฉอ้ ฉล โดยในตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง
ทางการค้า
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• บริ ษทั ไม่กระทําการใดๆ โดยเจตนาเพื่อทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า โดยการกล่าวหา
ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็ นความจริ งหรื อด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
• บริ ษทั ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
หรื อคู่แข่งทางการค้า
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้า
กับคู่แข่งทางการค้าของบริ ษทั
การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดี ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็ นปั จจัยแห่ ง
ความสําเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษทั ฯ จึงมีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกําหนดนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ ที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับ
ไม่วา่ จะเป็ นระดับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้

ความสามารถ ความรับผิดชอบ ศักยภาพ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั และเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั อื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
• จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงาน อาทิเช่น สวัสดิการเงินกูย้ มื เพื่อซื้ อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ การจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดทําบัตรประกันสุ ขภาพให้กบั
พนักงานทุกคน ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณี ต่างๆ อาทิเช่น อุปสมบท มงคลสมรส คลอด
บุตร เจ็บป่ วย ที่อยูอ่ าศัยประสบภัยภิบตั ิ และกรณี ที่บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรื อพนักงาน
เสี ยชีวิต
• จัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและวาง

แผนการฝึ กอบรมประจําปี ให้แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ให้แก่
พนักงานของบริ ษทั และนอกจากการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามแผนการฝึ กอบรมประจําปี
แล้ว บริ ษทั ฯ ยังกําหนดให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสู ง (Star) ไว้โดยเฉพาะ
(Individual Development Programs) เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น และ
สามารถปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ในอนาคตต่อไป รวมทั้งพนักงานเข้า
ใหม่ทุกคน จะต้องผ่านหลักสู ตรการอบรมปฐมนิเทศน์ ซึ่งจะมีการอบรมให้ในเรื่ องของ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จริ ยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
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ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ , การปลูกจิตสํานึกทางด้านคุณภาพ การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม, การปฏิบตั ิตามกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา,
และช่องทางในการร้องเรี ยนเมื่อพบการกระทําผิดต่างๆ เป็ นต้น
• ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในที่ทาํ งาน โดยได้จดั ให้มีการซ้อมหนี ไฟ

จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรม 5 ส และมีการตรวจเช็คลิฟท์โดยสารในอาคารเป็ นประจํา
ทุกเดือน
• จัดให้มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่

ละปี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานระยะยาวของบริ ษทั ผ่าน
โปรแกรม ESOP และการวัดผลการปฏิบตั ิงานตาม Balanced Scorecard
• จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้
รางวัล โดยตั้งอยู่บนความเสมอภาค บนพื้นฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม
รวมทั้งการเลิกจ้างและการลงโทษพนักงานที่โปร่ งใสตรวจสอบได้โดยปฏิบตั ิดว้ ยความสุ จริ ต
เป็ นธรรม
• เคารพสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดย
ปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการ
ร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ซึ่ งกําหนดช่ องทางให้แสดงความคิดเห็ นและนํามา
พิจารณาดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
อย่างเคร่ งครัด
• ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและคํานึ งถึงศักดิ์ ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
• ให้พนักงานร้องเรี ยนในกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามกระบวนที่กาํ หนด
การปฏิบัติต่อสื่ อมวลชน / นักวิเคราะห์
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง และรวดเร็ ว โดยให้ความสําคัญใน
การกระจายข่าวสารของบริ ษทั ไปยังกลุ่มสื่ อมวลชน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
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• จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อทําหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสื่ อมวลชน เพื่อให้
มัน่ ใจว่า มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ที่มีความถูกต้อง และรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ ไป
ยังสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อสื่ อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง
• จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับนักวิเคราะห์ ในการ
ตอบข้อซักถาม และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นจริ งต่อนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทาง
Analyst Meeting และ Company Visit
• จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน อาทิเช่น การพาเยีย่ มชมโครงการ
ของบริ ษทั การร่ วมกันดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม เป็ นต้น
• เข้าร่ วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอการ
ดําเนินและผลประกอบการของบริ ษทั ในทุกไตรมาส
• จัดให้มีการแถลงข่าวผ่านสื่ อมวลชน และการจัดทําจดหมายข่าว เพื่อนําเสนอถึงฐานะทาง
การเงินของบริ ษทั ตลอดจนนําเสนอความเคลื่อนไหวของบริ ษทั เป็ นประจํา โดยมีการส่ ง
จดหมายข่าวผลประกอบการรายไตรมาส
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้า
กับกลุ่มสื่ อมวลชน / นักวิเคราะห์
การปฏิบัติต่อภาครัฐ
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิต่อภาครัฐ ดังนี้
• บริ ษทั ให้การสนับสนุ นการดําเนิ นการของภาครัฐ และปฏิบตั ิตามนโยบาย กฏเกณฑ์ และกฏ
ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
• ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่ วมสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม
การปฏิบัติต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิในการช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจรรโลงไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ดําเนิ นธุ รกิ จที่คาํ นึ งถึงเรื่ องการดู แลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบบ้าน การ
เลือกใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนําเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อช่วยลดการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
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• ดํา เนิ น การด้า นต่ า งๆ อย่า งเคร่ ง ครั ด ในกระบวนการก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ิตามกฏหมายด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มีการจัด
วางระบบบําบัดนํ้าเสี ยทั้งในส่ วนของบําบัดในครัวเรื อน ตลอดจนมีการบําบัดโดยบ่อบําบัดรวม
อีกครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่านํ้ามีคุณภาพที่เหมาะสม ก่อนปล่อยนํ้าออกจากโครงการจัดสรร
• เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานของบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี
ใหม่เกี่ยวกับการรักษาสิ่ งแวดล้อมตลอดจนเป็ นการปลูกจิตสํานึกที่ดีในเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมในเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานของบริ ษทั เป็ นประจํา
ทุกปี
• ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยคํา นึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มและมาตรฐานการจัด การเกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัย รวมทั้งการเป็ นพลเมืองดี ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ส่ งเสริ มกิ จกรรมการดู แ ลรั กษาธรรมชาติ แ ละรณรงค์การอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ อย่าง
ต่อเนื่อง
• ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สร้างสรรค์และ
สนั บ สนุ น กิ จกรรมอั น เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อการดู แ ลรั ก ษ า ก า ร อนุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติต่อสั งคม และชุ มชน
บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรื อผูด้ อ้ ยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม ดังนี้
• เข้าร่ วมดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมอย่างสมํ่าเสมอ อาทิเช่น การบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย พิ บ ัติ ใ นเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ การให้ทุ น การศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา อย่า ง
สมํ่าเสมอทุกปี เป็ นต้น
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด หากการปฏิบตั ิน้ นั จะ
นํามาซึ่งประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และประเทศชาติ
• ดูแลป้ องกันมิให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ สังคม ชุมชน และ
สภาพแวดล้อม
• สร้างจิตสํานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับ
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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• ไม่ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม หรื อเป็ นภัยต่อ
สังคม และความมัน่ คงของประเทศ
• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและรู ้คุณค่า
• ส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้ และฝึ กอบรมแก่ พนักงาน เพื่อปลูกฝั งจิ ตสํานึ กเกี่ ยวกับความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้
พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
หลักการข้ อที่ 5: สิ ทธิมนุษยชน และการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายในการปฏิบตั ิตามนโยบายการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่างเคร่ งครัด
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และ
สิ ทธิเสรี ภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา เพศ หรื อการศึกษา โดยมีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชน เพื่อ
ป้องกันการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ดังนี้
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
• บริ ษทั ฯ เคารพในสิ ทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิดว้ ยสาเหตุอนั เนื่องมาจากความ
เหมือน หรื อความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
• บริ ษทั ฯ เคารพในสิ ทธิเสรี ภาพส่ วนบุคคล และมีนโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
• การดําเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ต้องคํานึงถึงหลักสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด
• จัดให้มีการอบรม ให้ความรู ้ ต่อพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ และการปฐมนิเทศน์เพื่อให้
พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในหลักสิ ทธิมนุษยชน เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ มิให้มีการ
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
• บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อ
ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
• บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยการให้เกียรติ
เคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน และคํานึงถึง
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม
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• บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่ องของการจ้างงาน
• ปกป้องข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน อาทิเช่น ชีวประวัติ ประวัติการทํางาน เงินเดือน ฯลฯ โดยไม่
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หากพนักงานเจ้าของข้อมูลไม่ยนิ ยอม
• ให้ความสําคัญในการดูแล และเอาใจใส่ ต่อพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อาทิ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาสําหรับพนักงาน , การจัดทําประกันกลุ่มในการรักษาพยาบาล, การ
กําหนดวันหยุดประจําปี ตามระเบียบของกฎหมายแรงงาน , การจ่ายเงินเดือนอย่างเป็ นธรรม และ
มีการจ่ายโบนัสประจําปี เพือ่ ตอบแทนความตั้งใจในการทํางานของพนักงาน
• จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อให้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนําเกี่ยวกับ
สวัสดิการต่างๆ ตรวจเช็ค และตรวจสอบสวัสดิการที่มอบให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้ความ
คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม หรื อที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ
• จัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานประจําปี เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของพนักงาน
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ลักษณะงาน ผูบ้ ริ หาร การสื่ อสาร รวมไปถึงความผูกพัน
ของบุคลากรกับองค์กร
ซึ่งผลการสํารวจดังกล่าวจะถูกนํามาใช้แนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งต่อไป
• จัดกิจกรรมเพือ่ เพิ่มความสัมพันธ์อนั ดีร่วมกันภายในองค์กร อาทิเช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
กิจกรรมกีฬาสี ภายในองค์กร กิจกรรม “Happy Hour” หลังเลิกงาน เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมี
ความสุ ขในการทํางาน ได้ผอ่ นคลายและลดความตึงเครี ยด
• มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบตั ิงาน การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึ่งอยู่
บนพื้นฐานของความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และสามารถอธิบายได้ โดยใช้ระบบการวัดผล
KPI (Key Performance Indicator) เป็ นตัวชี้วดั เพื่อสะท้อนถึงประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงาน
• ใช้เกณฑ์ความรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นตัวชี้วดั
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย โดยทําการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถ
อธิบายได้
• ส่ งเสริ มให้มีการสร้างสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยยึดหลัก Work Life
Balance
• มีการกําหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการพิจารณาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ชดั เจน ใน
กรณี ที่เกิดการเรี ยกร้องความเป็ นธรรมของพนักงาน
การฝึ กอบรม และการพัฒ นาพนักงาน
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• จัดให้มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ้ ความสามารถในการทํางาน โดยในแต่
ละปี บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและพนักงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการการฝึ กอบรม ทั้งเพือ่ พัฒนาตนเองและพัฒนาความรู ้ ความสามารถในวิชาชีพ
• ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ให้กบั พนักงานทุกระดับ และทุกสายงาน อย่างเพียงพอ
• จัดให้มีแผนฝึ กอบรมประจําปี สําหรับบุคลากรทุกระดับ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่ งเสริ มความรู ้และ
ทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน พัฒนาความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการทัว่ ไป
• ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน จะต้องผ่านการอบรมปฐมนิเทศน์ เพื่อให้มีเข้าใจระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิในองค์กร ตลอดจนเนื้อหาสําคัญที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานจําเป็ นต้องรู ้ ประกอบด้วย
o หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
o จริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั
o จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
o นโยบายการดูแลสิ่ งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
o นโยบายในการต่อต้านการทุริตคอร์รัปชัน่ และการเรี ยกรับสิ นบน
o ระเบียบวิธีปฏิบตั ิต่างๆ
o สิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับ
o ฯลฯ
สุ ขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริ ษทั ให้ความสําคัญ และส่ งเสริ มให้ความปลอดภัยเป็ นวาระสําคัญ โดยได้จดั ทําข้อกําหนดและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่เป็ นตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ในการ
ทํางาน พนักงานต้องศึกษาและปฏิบิตามกฏระเบียบในด้านความปลอดภัย สุ ขอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั มีแนวทางดังนี้
กําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีเป็ นผูน้ าํ ฝึ กอบรม จูงใจ
ให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
กําหนดกฏระเบียบ และกําหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผูบ้ ริ หาร พนักงาน ทุกคน
ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนด และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของบริ ษทั หากพบวการปฏิ บตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย หรื อไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด ให้ยุติการ
ปฏิบตั ิงาน และแจ้งฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการแก้ไข
กําหนดให้ความปลอดภัยในการทํางานถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ทุกคน
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กําหนดให้พนักงานทุ กคนควรคํานึ งถึงความปลอดภัยทั้งต่ อตนเองเพื่อนร่ วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
กําหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทําความสะอาด รักษาความสะอาดสถานที่ปฏิบตั ิงานให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบตั ิงานของตนเองอยูเ่ สมอ
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยการจัดการของเสี ยที่เป็ นอันตรายและไม่อนั ตราย เพื่อรั กษา
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
รณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมถึงป้ องกันการเกิ ดมลภาวะ
ทางนํ้า อากาศ ของเสี ย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด
ดําเนิ นการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และจัดการฝึ กอบรม เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจ เพื่อทราบ
นโยบาย กฏระเบี ย บ ขั้น ตอนวิ ธี ป ฏิ บ ัติ เ พื่ อ จัด การกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สุ ขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

หลักการข้ อที่ 6: การดูแลสิ่ งแวดล้ อม และการอนุรักษ์ ทรัพ ยากรทางธรรมชาติ
บริ ษทั ฯ ตระหนักความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยมีความตั้งมัน่ ที่จะ
ช่วยกันเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่นบั วันจะทวี
ความรุ นแรงมากขึ้น โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
• กําหนดให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
• สร้างเสริ มลักษณะนิสยั ของพนักงานให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
• ปลูกจิตสํานึกของพนักงานให้ช่วยกันประหยัดและสนับสนุนให้เกิดการนําทรัพยากรมาใช้ใหม่
• ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานบริ ษทั ลูกค้า และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ให้มีจิตสํานึกร่ วมกันในการประหยัด
พลังงานและใช้พลังงานด้วยความคุม้ ค่าสู งสุ ด
• ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพือ่ ดูแลสิ่ งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ
• คํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคมโดยรอบในการก่อสร้างในโครงการของบริ ษทั
โดยจัดให้มีการป้องกันฝุ่ นละออง ใส่ ใจในด้านความปลอดภัย ลดมลภาวะทางด้านเสี ยง จัดการ
ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และมีการบําบัดนํ้าเสี ยก่อนปล่อยออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง
• ออกแบบบ้านที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยควบคุม
ในทุกกระบวนการผลิต รวมทั้งออกแบบบ้านให้เข้ากับหลักธรรมชาติ
เลือกใช้วสั ดุที่ช่วย
ประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน
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• ให้ความรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกค้าและ
สาธารณชน
• ดําเนินการจัดทํานโยบายในการส่ งเสริ มให้ความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม แจกจ่ายให้กบั พนักงานของ
บริ ษทั
• จัดให้มีการอบรม ให้ความรู ้ และปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่ องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้กบั พนักงานของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
• ดําเนินการจัดกิจกรรมภายในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแว
ล้อม
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