3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้
คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ตลอดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือกัน
ระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งนี้เพื่อสร้างความยัง่ ยืนในระยะยาวของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ลูกค้า :
1. บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน ตลอดถึงการให้บริ การที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นดังเช่นปณิ ธานของบริ ษทั ว่า “บ้านที่ปลูกบน
ความตั้งใจที่ดี”
2. บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีส่วนงานวิจยั ผลิตภัณฑ์ข้ นึ เพื่อ
ศึกษาความต้องการของลูกค้า และนามาพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจคุณภาพบ้านจากผูร้ ับเหมาอย่างรัดกุม โดยการตรวจรับงานนั้นมีการควบคุม ทั้ง
จากผูค้ วบคุมงาน หัวหน้าควบคุมงาน วิศวกร และผูจ้ ดั การโครงการสายก่อสร้าง ตามลาดับ นอกจากนี้
เพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพบ้าน บริ ษทั ได้จดั ให้มีทีม QC กลางขึ้น เพือ่ เข้าตรวจสอบคุณภาพบ้านอีกด้วย
4. เพื่อให้บริ การหลังการขายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงาน Customer Relationship
Management (CRM) ขึ้น เพื่อดูแลปั ญหาต่างๆ ให้กบั ลูกค้า ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในแต่ละโครงการ
ของบริ ษทั
5. บริ ษทั ได้สื่อสารกับทางลูกค้า ผ่านทางช่องทาง Website ของบริ ษทั รวมถึงวารสารรายไตรมาสเพื่อแจ้งข่าว
คราวความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า
 ผูถ้ ือหุน้ :
1. บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่ดี และการเจริ ญเติบโตใน
มูลค่าของบริ ษทั ในระยะยาว (Maximize Long Term Shareholder’s Wealth)
2. บริ ษทั ได้สื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางช่องทาง Website ของบริ ษทั เพื่อแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่
สาคัญของบริ ษทั อาทิเช่น รายละเอียด และเอกสารประกอบการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
3. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และนักลงทุน สามารถสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่สงสัยมายังบริ ษทั ไม่
ว่าจะเป็ นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ หรื อการสอบถามในที่ประชุมฯ
 เจ้าหนี้ :
1. บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีตอ่ เจ้าหนี้ ไม่วา่ จะเป็ น เจ้าหนี้ทางการค้า
เจ้าหนี้สถาบันการเงินต่างๆ และเจ้าหนี้ผถู ้ ือหุน้ กูข้ องบริ ษทั เป็ นต้น

2. บริ ษทั มีการบริ หารงานอย่างรัดกุม โดยพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่างๆ
ส่งผลให้บริ ษทั เป็ นเพียงไม่กี่
บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ และเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการกับ
สถาบันการเงินใดๆ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540
 คู่คา้ :
1. บริ ษทั มีการสร้างความร่ วมมือระหว่างกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คูค่ า้ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การ
ร่ วมมือกับคู่คา้ ในการผลิตหลังคาที่เป็ นสี เฉพาะของบริ ษทั และการร่ วมมือกับทางธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ใน
การให้อตั ราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกค้าของบริ ษทั เป็ นต้น
2. บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ ตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้าอย่างเหมาะสม
อย่างตรงเวลาทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา

โดยมีมาตรฐานในการจ่ายเงินคู่คา้

 คู่แข่ง :
1. บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
กล่าวหาในทางร้าย

ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ

2. บริ ษทั ประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นมืออาชีพ ไม่ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล
โดยในตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
 พนักงาน :
1. บริ ษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานโดยถือเป็ นทรัพยากรที่มีค่า โดยมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม โดยมอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็ นธรรม
2. บริ ษทั ได้จดั สวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงาน อาทิเช่น สวัสดิการเงินกูย้ มื เพื่อซื้อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
การจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
การจัดทาบัตรประกันสุขภาพให้กบั พนักงานทุกคน
ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณี ต่างๆ อาทิเช่น อุปสมบท มงคลสมรส คลอดบุตร เจ็บป่ วย ที่อยูอ่ าศัยประสบ
ภัยภิบตั ิ และกรณี ที่บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรื อพนักงานเสี ยชีวติ
3. บริ ษทั ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและวาง
แผนการฝึ กอบรมประจาปี ให้แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ให้แก่พนักงานของ
บริ ษทั และนอกจากการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามแผนการฝึ กอบรมประจาปี แล้ว บริ ษทั ฯ ยังกาหนดให้มี
แผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง (Star) ไว้โดยเฉพาะ (Individual Development Programs) เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น และสามารถปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ใน
อนาคตต่อไป
4. บริ ษทั ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในที่ทางาน โดยได้จดั ให้มีการซ้อมหนีไฟ จัด
ให้มีระบบป้ องกันภัย กิจกรรม 5 ส และมีการตรวจเช็คลิฟท์โดยสารในอาคารเป็ นประจาทุกเดือน
 สื่ อมวลชน :

1. บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่ อสารไปยังสาธารณชนได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั
สื่ อมวลชน อาทิเช่น การพาเยีย่ มชมโครงการของบริ ษทั การร่ วมกันดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม เป็ น
ต้น
 ชุมชน และสังคม :
1. บริ ษทั คานึงถึงสิ่ งแวดล้อม สังคมและ ชุมชน จึงเข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมอย่างสม่าเสมอ
อาทิเช่น การบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิในเหตุการณ์ต่างๆ
การให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรี ยนนักศึกษา อย่างสม่าเสมอทุกปี เป็ นต้น ตัวอย่างของบางกิจกรรมที่ได้ดาเนินในปี 2560 ดังเปิ ดเผยอยู่
ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางที่ผถู ้ ือหุน้ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน สามารถติดต่อ ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแส
ในกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมของบริ ษทั หรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอรัปชัน่ การกระทาผิดกฏหมาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อ
นโยบายของบริ ษทั ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่อยูด่ า้ นล่าง เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูล ไต่สวนหาข้อเท็จจริ ง
ดาเนินการตามกระบวนการที่บริ ษทั กาหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั หากมีประเด็นที่
สาคัญ
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