3. จรรยาบรรณต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและเที่ยงธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม โดยยึดหลักปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเสมอภาค กาหนด
มาตรการดูแลผูถ้ ือหุ ้นให้ได้รับการปฏิบตั ิและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม รวมทั้งป้ องกันไม่ให้มีการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ รวมทั้งการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่ งใส และเชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ด้วยความโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
• รายงานสถานะและผลการดาเนิ นงานและข้อมูลที่ มีสาระสาคัญของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลาและเป็ นความจริ ง
• ปฏิบตั ิตามมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ ต้องแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบหรื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่ องที่มีนยั สาคัญซึ่งไม่อยูใ่ นอานาจ
ของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อฝ่ ายจัดการ
• ดูแลและคุม้ ครองให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายให้ได้รับสิทธิข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
• มุ่งมัน่ ในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คง เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนจากการ
ดาเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริ ษทั
3.2 การปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุ
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ จึ งมีการปฏิ บตั ิที่เป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจน
กาหนดนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ ที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ นระดับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
ความเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• จัดให้มีเงื่ อนไขการจ้างงานที่ เป็ นธรรมเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ
ความรับผิดชอบ ศักยภาพ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และ
เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั อื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

• จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้รางวัล โดยมีความเสมอ
ภาคตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการเลิกจ้างและการลงโทษพนักงานที่
โปร่ งใสตรวจสอบได้โดยปฏิบตั ิดว้ ยความสุจริ ตเป็ นธรรม
• ส่งเสริ มให้พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีคุณธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง
• ดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยทั้งชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
• เคารพสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่ าเที ยมและเสมอภาค โดยปราศจากการ
แทรกแซง รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมและเป็ น
ธรรม ซึ่งกาหนดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นและนามาพิจารณาดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่ งครัด
3.3 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
• มุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าที่ มีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้ความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
อนามัยชีวติ และทรัพย์สินในราคาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
• นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง โดยให้คาชี้แจงเกี่ยวกับข้อกาหนดและเงื่อนไขของสิ นค้าให้ลูกค้าได้รับทราบ
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาหรื อข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมและเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
• ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
• จัดระบบบริ การลูกค้าและเปิ ดช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้า
ตลอดจนมีกระบวนการดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาแนะนาและการติดตามผลความคืบหน้า เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
• รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่น
• รับประกันสิ นค้าภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3.4 การปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกราย ด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมตามข้อตกลง โดยมี
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ปฏิ บัติตามเงื่ อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง และหน้าที่ ที่พึงมี ต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็ น เจ้าหนี้ ทางการค้า เจ้าหนี้
สถาบันการเงินต่างๆ และเจ้าหนี้ผถู ้ ือหุน้ กูข้ องบริ ษทั และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ

• ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่ งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ แก่เจ้าหนี้
ด้วยความซื่ อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสม่ าเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
• บริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาประเมิน
ความเสี่ ยงต่างๆ และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อเจ้าหนี้
ซึ่งช่วยให้บริ ษทั เป็ นเพียงไม่กี่บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ ที่ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ และเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการกับสถาบันการเงินใดๆ ในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540
3.5 การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ ทุกราย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั คู่คา้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
• ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่ง หรื อมีเหตุทาให้ตอ้ งผิดนัดชาระหนี้ ต้องรี บแจ้งให้กบั คู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
• พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
• ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่เหมือนกันแก่คู่คา้ ทุก
รายและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
• ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การที่มีความโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั
• ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต กับคู่คา้ ถ้ามีขอ้ มูลการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต
เกิดขึ้น พึงหารื อกับคู่คา้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
• ตรวจรับสิ นค้าหรื อตรวจรับงานและจ่ายชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้อง
• ดูแลให้มีระบบคัดครองคู่คา้ มีการตรวจสอบประวัติทางการค้า ประวัติทางการเงิน ก่อนขึ้นทะเบียนเป็ นคู่คา้ ของ
บริ ษทั ทุกราย โดยบริ ษทั จะไม่ทาธุรกิจกับคู่คา้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรม
อันดี และไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและ
ความมัน่ คงของประเทศ
3.6 การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ดาเนิ นธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม
โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าดังต่อไปนี้
• ประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็ นธรรม

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อ ไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อกฎหมาย
• ไม่กระทาการใดๆ โดยเจตนาเพื่อทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า โดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็ นความจริ ง
หรื อด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
• ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและงานอันมีลิขสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่นหรื อคู่แข่งทางการค้า
3.7 การปฏิบัตติ ่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และจรรโลงไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ดาเนินธุรกิจโดยคานึ งถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็ น
พลเมืองดี ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
• ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
• สร้ างจิ ตส านึ ก ให้แก่ พ นัก งานในการอนุ รั กษ์และการใช้ทรั พยากร พลังงานต่ างๆ อย่า งชาญฉลาดและมี
ประสิ ทธิภาพ
3.8 การปฏิบัตติ ่ อสังคม และชุมชน
บริ ษ ัทฯ ได้สนับสนุ นและมี ส่ว นร่ วมในการพัฒ นาชุ มชน สังคม รวมทั้งสนับ สนุ นการศึ กษาและกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรื อผูด้ อ้ ยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อชุมชน
สังคม ดังนี้
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด หากการปฏิบตั ิน้ นั จะนามาซึ่งประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และประเทศชาติ
• ดูแลป้ องกันมิให้การดาเนินงานของบริ ษทั ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ สังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อม
• สร้างจิตสานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้เกิ ดขึ้นในบุคลากรทุกระดับในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
• ไม่ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม หรื อเป็ นภัยต่อสังคม และความมัน่ คง
ของประเทศ
• ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและรู ้คุณค่า
• ส่งเสริ มให้มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ จัด
ขึ้น

