
3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  
 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ไม่วา่จะเป็น  ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ 
คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังาน ตลอดถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนั
ระหวา่งบริษทั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความยัง่ยนืในระยะยาวของกิจการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ลูกคา้ :  

1. บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ดว้ยการมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน ตลอดถึงการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นดงัเช่นปณิธานของบริษทัวา่ “บา้นท่ีปลูกบน
ความตั้งใจท่ีดี” 

2. บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของสินคา้  โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้ส่วนงานวจิยัผลิตภณัฑข้ึ์น   เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ และน ามาพฒันาปรับปรุงคุณภาพของสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจคุณภาพบา้นจากผูรั้บเหมาอยา่งรัดกมุ โดยการตรวจรับงานนั้นมีการควบคุม ทั้ง
จากผูค้วบคุมงาน หวัหนา้ควบคุมงาน วศิวกร และผูจ้ดัการโครงการสายก่อสร้าง ตามล าดบั   นอกจากน้ี
เพ่ือใหม้ัน่ใจในคุณภาพบา้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้ทีม QC กลางข้ึน เพ่ือเขา้ตรวจสอบคุณภาพบา้นอีกดว้ย 

4. เพ่ือใหบ้ริการหลงัการขายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Customer Relationship 
Management (CRM) ข้ึน เพ่ือดูแลปัญหาต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนจดักิจกรรมต่างๆ ข้ึนในแต่ละโครงการ
ของบริษทั  

5. บริษทัไดส่ื้อสารกบัทางลูกคา้ ผา่นทางช่องทาง Website ของบริษทั   รวมถึงวารสารรายไตรมาสเพ่ือแจง้ข่าว
คราวความเคล่ือนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ กบัลูกคา้ 

 ผูถื้อหุน้ :   

1. บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีดี และการเจริญเติบโตใน
มูลค่าของบริษทัในระยะยาว (Maximize Long Term Shareholder’s Wealth) 

2. บริษทัไดส่ื้อสารกบัผูถื้อหุน้ ผา่นทางช่องทาง Website ของบริษทั เพ่ือแจง้ข่าวคราวความเคล่ือนไหวท่ี
ส าคญัของบริษทั อาทิเช่น รายละเอียด และเอกสารประกอบการจดัประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

3. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และนกัลงทุน สามารถสอบถามขอ้มูลในประเด็นต่างๆ ท่ีสงสยัมายงับริษทั ไม่
วา่จะเป็นการพดูคุยผา่นทางโทรศพัท ์หรือการสอบถามในท่ีประชุมฯ  

 เจา้หน้ี : 

1. บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืตามขอ้ตกลง และหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี ไม่วา่จะเป็น เจา้หน้ีทางการคา้   
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินต่างๆ และเจา้หน้ีผูถื้อหุน้กูข้องบริษทั เป็นตน้ 



2. บริษทัมีการบริหารงานอยา่งรัดกมุ โดยพิจารณาประเมินความเส่ียงต่างๆ   ส่งผลใหบ้ริษทัเป็นเพียงไม่ก่ี
บริษทัในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ท่ีไม่เคยผดินดัช าระหน้ี และเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการกบั
สถาบนัการเงินใดๆ ในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจปี 2540  

 คู่คา้ : 

1. บริษทัมีการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนั และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคูค่า้อยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น การ
ร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตหลงัคาท่ีเป็นสีเฉพาะของบริษทั   และการร่วมมือกบัทางธนาคารพาณิชยต์่างๆ ใน
การใหอ้ตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัลูกคา้ของบริษทั เป็นตน้ 

2. บริษทัปฏิบติัต่อคูค่า้ตามเง่ือนไขและสญัญาทางการคา้อยา่งเหมาะสม  โดยมีมาตรฐานในการจ่ายเงินคู่คา้
อยา่งตรงเวลาทุกสปัดาห์ ตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

 คู่แข่ง : 

1. บริษทัมีการปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการ
กล่าวหาในทางร้าย 

2. บริษทัประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นมืออาชีพ ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิฉอ้ฉล 
โดยในตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 พนกังาน : 

1. บริษทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานโดยถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า  โดยมีการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียม 
และเป็นธรรม โดยมอบผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 

2. บริษทัไดจ้ดัสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังาน อาทิเช่น สวสัดิการเงินกูย้มืเพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์   การจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ   การจดัท าบตัรประกนัสุขภาพใหก้บัพนกังานทุกคน   
ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ อาทิเช่น อุปสมบท มงคลสมรส คลอดบุตร เจบ็ป่วย ท่ีอยูอ่าศยัประสบ
ภยัภิบติั และกรณีท่ีบิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพนกังานเสียชีวติ 

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ จะพจิารณาถึงความจ าเป็นและวาง
แผนการฝึกอบรมประจ าปีใหแ้ก่พนกังานในทุกระดบั เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ ใหแ้ก่พนกังานของ
บริษทั และนอกจากการพฒันาบุคลากรทุกระดบัตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีแลว้ บริษทัฯ ยงัก าหนดใหมี้
แผนการพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง (Star) ไวโ้ดยเฉพาะ (Individual Development Programs) เพื่อ
เพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถในระดบัท่ีสูงข้ึน และสามารถปฏิบติังานในต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ไดใ้น
อนาคตต่อไป 

4. บริษทัใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยัในท่ีท างาน โดยไดจ้ดัใหมี้การซอ้มหนีไฟ   จดั
ใหมี้ระบบป้องกนัภยั   กิจกรรม 5 ส   และมีการตรวจเช็คลิฟทโ์ดยสารในอาคารเป็นประจ าทุกเดือน 

 ส่ือมวลชน : 



1. บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารไปยงัสาธารณชนได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์   โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบั
ส่ือมวลชน อาทิเช่น การพาเยีย่มชมโครงการของบริษทั การร่วมกนัด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสงัคม เป็น
ตน้ 

 ชุมชน และสงัคม : 

1. บริษทัค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและ ชุมชน จึงเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 
อาทิเช่น การบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัในเหตุการณ์ต่างๆ   การใหทุ้นการศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนนกัศึกษา อยา่งสม ่าเสมอทุกปี เป็นตน้   ตวัอยา่งของบางกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินในปี 2560 ดงัเปิดเผยอยู่
ในหวัขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม” 

 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางท่ีผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน สามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแส 

ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมของบริษทั หรือแจง้เบาะแสการทุจริตคอรัปชัน่ การกระท าผิดกฏหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือ
นโยบายของบริษทั ผา่นทางหน่วยงานตรวจสอบภายในตามท่ีอยูด่า้นล่าง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล   ไต่สวนหาขอ้เท็จจริง   
ด าเนินการตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัหากมีประเด็นท่ี
ส าคญั 
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