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วิสัยทศัน์   พันธกจิ  อุดมการณ์และค่านิยม 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้น าด้านคณุภาพและนวตักรรมของผลติภณัฑ์และการ

ให้บริการ ส าหรับลกูค้าในทกุกลุม่เป้าหมาย 

 
พันธกิจ(Mission) 
 

ดา้นคณุภาพสินคา้และการใหบ้ริการ 

 สร้างความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวโดยการเน้นด้านคณุภาพและการให้บริการท่ีดี
เลศิกบัลกูค้าในทกุกลุม่เป้าหมาย 

 พฒันานวตักรรมของสนิค้าและการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้
อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว 

 

ดา้นคณุภาพชีวิตการท างาน 

 สร้างสรรค์บรรยากาศ และวฒันธรรมการท างาน       รวมทัง้ปรับปรุงสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ของ
พนกังาน เพื่อสง่เสริมให้เกิดประสทิธิภาพการท างานสงูสดุ 

 

ดา้นบคุลากร 

 ด าเนินงานอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 

 สนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังานทกุคนพฒันาศกัยภาพของตนเองในแขนงตา่งๆ ที่สอดคล้อง 
กบัสว่นงานทีต่นรับผิดชอบ 

 

ดา้นคณุภาพสงัคม 

 คณุภาพสงัคมในโครงการ เน้นความร่มร่ืน นา่อยู ่ เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และความสะดวก 
ปลอดภยั ของลกูค้า 

 คณุภาพสงัคมโดยรอบ สง่เสริมและรับผิดชอบตอ่ชมุชนในบริเวณรอบๆ พืน้ท่ีที่บริษัท และ
บริษัทยอ่ยด าเนินธุรกิจอยู ่รวมทัง้สงัคมวงกว้าง 

 

ดา้นคณุภาพการลงทนุ 

 มุง่พฒันาประสทิธิภาพในการท างาน และ รูปแบบของการลงทนุ  เพื่อสร้างความเติบโตทาง
ผลก าไรที่เหมาะสมและยัง่ยืน 

 
อุดมการณ์และค่านิยม 

มุง่มัน่ท่ีจะก้าวสูค่วามเป็นเลศิด้วยการปฏิบตัิงาน    ให้บรรลเุป้าหมายด้วยมาตรฐานระดบัสงู
ทางจริยธรรม คณุธรรม วิชาชีพ ปราศจากการทจุริตและคอร์รัปชัน่    โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายกับ
สภาพแวดล้อมและสงัคม  ด้วยการสนบัสนนุให้ทรัพยากรบคุคลใช้ศกัยภาพเต็มขีดความสามารถ 
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จรรยาบรรณธุรกจิ  
      (Codes of Conduct) 
  

จรรยาบรรณนี ้ให้บังคับใช้ กับ กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน ของ บริษัท 
ควอลิตี ้เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”)  
  

1. จรรยาบรรณต่อลูกค้า 
1.1 พนกังานจะต้องให้ความกระจ่างและพร้อมเสมอที่จะชีแ้จงเก่ียวกบัข้อก าหนด และเง่ือนไข

ของสนิค้า และบริการแตล่ะธุรกิจของบริษัท ให้ลกูค้าได้รับทราบ 
1.2 บริษัทจะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่า  สื่อโฆษณาของบริษัท  จะท าให้ลกูค้า   และประชาชน

ทัว่ไป ได้รับทราบข้อมลูที่ถกูต้อง  
1.3 เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงข้อก าหนด   หรือเง่ือนไขที่ส าคญั   บริษัทจะต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ

ลว่งหน้าเป็นเวลาพอสมควรก่อนท่ีการเปลีย่นแปลงนัน้มีผลบงัคบัใช้ ในกรณีที่แจ้งลว่งหน้าโดยวาจาบริษัท 
จะต้องยืนยนัการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขดงักลา่วตอ่ลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีที่สามารถท าได้ 

1.4 บริษัทจะต้องแจ้งให้ลกูค้าได้ทราบ เก่ียวกบัข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
- ราคาสนิค้า / คา่ธรรมเนียม / คา่การใช้บริการตา่ง ๆ ที่บริษัทเรียกเก็บจากลกูค้า 
- คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่ถือเป็นคา่ใช้จา่ยของลกูค้า 

1.5 พนกังานจะต้องพร้อมที่จะตอบค าถามของลกูค้า รวมทัง้การด าเนินการเก่ียวกบัข้อร้องเรียน 
การให้ค าแนะน า และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นตา่ง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลกูค้า 

1.6 พนกังานจะต้องควบคมุ ดแูลผลิตภณัฑ์และบริการให้ตรงตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิของ
บริษัท และถกูต้องตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่  ใบอนญุาตจากทางการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 

2. จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น 
2.1 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตดัสนิใจด าเนินการต่างๆ ด้วยความ โปร่งใส และเป็น 

ประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่เหมาะสม แก่ผู้ ถือหุ้น 

2.2 ปฏิบตัิหน้าที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถ    และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งเต็มความ 
สามารถ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและบริษัท 

2.3 จดัการดแูลป้องกนัมิให้สนิทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเสือ่มคา่ผิดปกติหรือสญูหาย 
2.4 รายงานสถานะ และผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถกูต้อง ตามความเป็นจริง

ตอ่คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
2.5 ไมแ่สวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบตัิหน้าที่การงาน 
2.6 ไมเ่ปิดเผยความลบัของบริษัทและไมน่ าข้อมลูความลบัของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง หรือบคุคลอื่น โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัท 
2.7 ไมด่ าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท   โดย

มิได้แจ้งให้บริษัททราบ 
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3. จรรยาบรรณต่อพนักงาน 
                3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ  และผลการปฏิบตัิงานของ 
พนกังานแตล่ะคน 

  3.2 สง่เสริมพฒันา และเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของพนกังาน ให้มีความก้าวหน้าและความมัน่คง
ในอาชีพ   

3.3 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน   และการแก้ไขปัญหาของ
บริษัท 
     3.4 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สขุภาพอนามยัร่างกาย และ
ทรัพย์สนิของพนกังาน 
 3.5 การให้รางวลั  และการลงโทษพนกังานต้องอยู่บนพืน้ฐานของความถกูต้องและเป็นธรรม   และ
กระท าด้วยความสจุริต 
 3.6 ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
    3.7 บริหารพนกังานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถกูต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
                  3.8 ปฏิบตัิตอ่พนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าท่ี
สว่นบคุคล 

4. จรรยาบรรณต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้
   4.1 ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย  
   4.2 ปฏิบตัิตามสญัญา หรือ เง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบเจรจากบัคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนีเ้ป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
และป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

   4.3 ให้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอยา่งสม ่าเสมอ 
   4.4 ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตกบัคูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้ถ้ามีข้อมลูว่ามีการ

จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สจุริตเกิดขึน้พึงหารือกับและ/หรือ เจ้าหนี ้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและ
รวดเร็ว 
 

5. จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า 
  5.1 แขง่ขนัทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 
  5.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต ผิดกฎหมาย 
  5.3 ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัด้วยการกลา่วร้าย    หรือกระท าการใดๆโดยปราศจากความจริง 

และไมเ่ป็นธรรม 
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6. จรรยาบรรณต่อสังคมและส่วนรวม 
6.1 ให้การสนบัสนนุกิจการอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน และสงัคมสว่นรวม 
6.2 ไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิง่แวดล้อม 
6.3 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลใด ๆ  ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย  หรือเป็นภยัต่อสงัคม  

และความมัน่คงของประเทศ 
6.4 ป้องกนัอบุตัเิหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสยีให้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่คา่มาตรฐานท่ียอมรับ

ได้ 
6.5 ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6.6 ปลกูฝังจิตส านึก  ความรับผิดชอบต่อชุมชน   และสงัคมสว่นรวมให้เกิดขึน้ในบริษัท   และ
พนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง 

 

7.จรรยาบรรณเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน 
  

บริษัท มีนโยบายห้าม  กรรมการและพนกังานทกุระดบั ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือ 
พนกังานในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์เพื่อสว่นตวั หรือของครอบครัว หรือบคุคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเงินหรือด้านอื่นใดก็ตาม โดยเน้นให้ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตาม “นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านการ
ต่อตา้นการทจุริตและคอร์รปัชัน่”  ของบริษัท  ซึง่มีแนวปฏิบตัิหลกั ดงันี ้ 

 

7.1 การช่วยเหลอืทางการเมือง 
7.1.1 บริษัท มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนนุ หรือกระท าการ

อนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึง่ 

7.1.2 กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนบัสนนุทางการเมือง   เพื่อประชาธิปไตย 
การสนบัสนนุ ดงักลา่วจะต้องไมข่ดัตอ่หลกักฎหมายที่เก่ียวข้องหรือกระท าไปด้วยความคาดหวงัที่จะได้รับ
การปฏิบตัิตอบแทนพิเศษ ทัง้นีใ้นการสนบัสนนุจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบริษัทก าหนดโดยเคร่งครัด 

7.1.3 พนกังานมีสทิธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง   ภายใต้บทบญัญตัิแหง่
รัฐธรรมนญู แตจ่ะต้องไมแ่อบอ้างความเป็นพนกังานหรือน าทรัพย์สนิ อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไป
ใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัการด าเนนิการใดๆที่
อาจท าให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัทได้ให้การสนบัสนนุหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึง่ 

 

7.2 การบริจาคเพื่อการกุศล 

7.2.1 บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เช่นบริจาคสิ่งของ หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทัง้นืเ้พื่อเป็นสว่นหนึ่งในการตอบ
แทนสงัคม โดยไมมุ่ง่หวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 
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7.2.2 พนกังานต้องมคีวามระมดัระวงัเพื่อให้มัน่ใจวา่การบริจาคเพื่อการกศุล นัน้ จะไมถ่กู
น าไปใช้เป็นวิธีการหลกีเลีย่งในการให้สนิบน ตลอดจนต้องด าเนินการอยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย 

7.2.3 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิของบริษัท เพื่อบริจาคการกศุล  ต้องกระท าในนามบริษัท
เทา่นัน้ โดยการบริจาคเพื่อการกศุล ต้องเป็น มลูนิธิ องค์กรสาธารณกศุล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล
หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม ที่มีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนนิการผา่น
ขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท 

 

7.3. เงนิสนับสนุน 
7.3.1 การให้เงินสนบัสนนุเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของบริษัท เทา่นัน้  
7.3.2 พนกังานต้องมีความระมดัระวงัเพื่อให้มัน่ใจว่าการเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุนัน้  จะไม่

ถูกน าไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตาม
กฎหมาย 

7.3.3 พนกังานต้องระมดัระวงัเพื่อให้มัน่ใจว่า  การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อ
สนบัสนนุโครงการ ต้องระบช่ืุอในนามบริษัทเทา่นัน้โดยเงินสนบัสนนุท่ีจ่ายไป  ต้องมีวตัถ ุประสงค์เพื่อธุรกิจ 

ภาพลกัษณ์ที่ดี และช่ือเสยีงของบริษัท  
 

7.4 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
7.4.1 พนกังานยอ่มไมเ่รียก  รับ  หรือยินยอมที่จะรับเงิน  สิง่ของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก 

ผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท   
7.4.2 พนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัได้ตามประเพณีนิยมโดยการรับของขวญันัน้จะต้อง

ไมส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ 
7.4.3 ของขวญัที่ได้รับควรเป็นสิง่ที่มลูคา่ไมม่ากนกัและไมค่วรเป็นเงินสด    
7.4.4 หากพนกังานได้รับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มลูค่าเกินปกติวิสยั   จาก

ผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท  ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
7.4.5 การให้หรือรับของขวญัอาจกระท าได้หากท าด้วยความโปร่งใส หรือท าในที่เปิดเผย 

หรือสามารถ เปิดเผยได้ 
 

7.5.มาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียน 

บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัที่จะ
ด าเนินการให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติ/ข้อก าหนดของบริษัท หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้
กฎหมายต่างๆอย่างจริงจงั และได้ก าหนดแนวปฎิบตัิในการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทุกข์หรือ
ร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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เพื่อให้มีการปฎิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม    
บริษัทได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มี
สว่นได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่นได้
เสยีทกุกลุม่จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฎิบตัิของพนกังานของบริษัทเก่ียวกบัการกระท าที่
อาจสอ่ถึงการทจุริตและคอร์รัปชัน่  

โดยผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆได้
โดย 

-ส่ง e-mail ถึง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง  โดยสามารถตรวจสอบ 
e-mail ดังกล่าวได้ใน website ของบริษัท   

กรรมการตรวจสอบ จะส่งเร่ืองเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่ได้รับ  ให้กับฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ด าเนินการตรวจสอบข้อมลู และน าเสนอให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อด าเนินการจดัการกบั
เบาะแส หรือข้อร้องเรียนดงักลา่วโดยเร็ว 

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทัง้ที่เป็นพนกังานบริษัท ลกูค้าบริษัท  บคุคลที่รับจ้างท างาน
ให้แก่บริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้ แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและ
คุ้มครองสทิธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

 

8. จรรยาบรรณเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
8.1 จะต้องไมก่ระท าการใดๆ  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์   หรือเบียดบงัทรัพย์สนิซึง่ควรเป็นของ

บริษัท หรือควรเป็นของลกูค้าของบริษัท 
8.2 การกระท าที่เป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์    อาจเกิดขึน้ได้จากความเก่ียวข้องกนัทางธุรกิจ   

        ระหวา่งบริษัทกบัพนกังาน หรือระหวา่งบริษัทกบัลกูค้า หรือระหวา่งพนกังานกบัลกูค้าของบริษัท 
8.3 บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบัพนกังาน  ในกรณีที่อาจจะ

น าไปสูส่ถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท หรือขดัตอ่ผลประโยชน์ลกูค้าของบริษัท 
8.4 หากต าแหนง่หน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังาน  มีผลในอนัท่ีจะเอือ้ประโยชน์ให้แกต่นเอง

หรือครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือบคุคลที่รู้จกัพนกังานจะต้องไมใ่ช้อ านาจหน้าที่ของตนในการด าเนินการ
ใด ๆ และจะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาตามฝ่ายงานได้ทราบทนัที 

8.5 บริษัทและพนกังานควรท่ีจะแจ้งให้ลกูค้าได้รับทราบด้วย   หากมีกรณีที่จะเป็นการขดัต่อผล 
ประโยชน์ระหวา่งบริษัทกบัลกูค้า หรือระหวา่งพนกังานกบัลกูค้า 

8.6 พนกังานจะต้องไมเ่ข้าร่วมหรือรับต าแหนง่ใด ๆ  ในองค์กรอื่น    รวมทัง้การรับต าแหน่งเป็น
กรรมการ  ที่ปรึกษา  ตวัแทน  หรือการรับจ้างท างานในกิจการอื่นที่จะก่อให้เกิดการขดัต่อผลประโยชน์ของ
บริษัท 

8.7 ลกัษณะงานใดก็ตามที่อาจกอ่ให้เกิดการขดัตอ่ผลประโยชน์   ควรจดัให้แบง่แยกหน้าที่งาน
ออกจากกนั 
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9 . จรรยาบรรณเร่ืองการรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กร 
9.1 พนกังานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สนิของบริษัท มใิห้เสือ่มเสยี สญูหาย 

และใช้ทรัพย์สนิอยา่งมีประสทิธิภาพ  ให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งเต็มที ่ และไมน่ าทรัพย์สนิของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น  

9.2 ทรัพย์สนิดงักลา่วหมายถงึ  ทรัพย์สนิทัง้ที่มีตวัตน   และไมม่ตีวัตน    เช่น  สงัหาริมทรัพย์  
อสงัหาริมทรัพย์  เทคโนโลยี  ความรู้ทางวิชาการ  เอกสารสทิธ์ิ  สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ  ตลอดจนข้อมลูท่ีเป็น
ความลบัท่ีไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านการทรัพยากร
บคุคล 

9.3 พนกังานทกุคน   พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์  จากข้อมลูที่เป็นความลบั
อยา่งเด็ดขาด 

 

10. จรรยาบรรณเร่ืองการรักษาความลับ 
10.1 บริษัทและพนกังานของบริษัท  มีหน้าที่ท่ีจะต้องรักษาความลบัของลกูค้า   รวมถึงการรักษา

ความลบัเก่ียวกบัการท ารายการตา่งๆ ของลกูค้ากบับริษัท 
10.2 หากพนกังานได้รับค าสัง่   หรือค าร้องขอให้แจ้งข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้า    พนกังาน

จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่บริษัทได้วางไว้ และรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ และจะต้องได้รับอนมุตัิ
จากผู้บงัคบับญัชา ระดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป 

10.3 หน้าที่ในการรักษาความลบัของข้อมลูดงักลา่ว   จะต้องยงัคงอยูต่อ่ไป แม้วา่ผู้นัน้จะพ้นจาก
การเป็นพนกังานของบริษัทไปแล้วก็ตาม 

 

11. จรรยาบรรณเร่ืองการใช้ข้อมูลในทางท่ีผิด 
11.1 พนกังานจะต้องไมน่ าข้อมลูที่ได้รับ ไปใช้ หรือท าส าเนา หรือน าข้อมลูที่ได้รับจากการปฏิบตัิ  

งานไปใช้ เพื่อประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ตนเอง หรือแก่บคุคลอื่นใด โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
11.2 พนกังานท่ีมีหน้าที่ควบคมุ ดแูลรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัท  จะต้องไม่กระท าการ 

ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง สมาชิกในครอบครัว (คูส่มรส บิดา-มารดา บตุร ญาติ  
พี่น้อง) หรือบคุคลอื่น 

- ชกัน าให้มีการด าเนินการในทางมิชอบ ที่มีผลตอ่การท าข้อตกลงกบัลกูค้า หรือบคุคลภายนอก
อื่น ๆ  

- เผยแพร่ข้อมลูให้แก่บคุคลอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้อง 
 

12. จรรยาบรรณเร่ืองความครบถ้วนถูกต้องของการบันทกึข้อมูลลูกค้า 
12.1 พนกังานจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบวิธีปฏิบตัิงานของบริษัท ในการบนัทึกข้อมลูต่างๆ   ของ 

ลกูค้า ให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ถกูต้องและมีการเก็บรักษาที่ดีตามระยะเวลาที่ก าหนด การบนัทึกข้อมลู
หมายความรวมถึง 
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- สญัญาตา่ง ๆ , บนัทกึ, เอกสารต้นฉบบั, สลปิ, เอกสารแสดงรายการทางบญัชี 
- ข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมลูที่จดัเก็บอยูใ่นสือ่ตา่งๆ 
- โปรแกรม / ระบบงานคอมพวิเตอร์ 
- รายงานท่ีพิมพ์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

12.2 พนกังานจะต้องไมก่ระท าหรืออนญุาตให้ผู้ใดกระท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลูให้เป็นเท็จ 
หรือ ลบทิง้ หรือตดัข้อความ เพื่อท าให้ข้อมลูไม่ตรงกบัความเป็นจริง  หรือเบี่ยงเบนท าให้ข้อมลูไม่ชดัเจน 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงของข้อมลูนัน้ ๆ ไว้ 

 

13. จรรยาบรรณเร่ืองการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด 
13.1 พนกังานจะต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด  โดยการน าข้อมลูภายใน   ของบริษัทหรือ

ข้อมลูของลกูค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง หรือบคุคลอื่นใด 
13.2 พนกังานจะต้องไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากต าแหนง่งาน โดยการกระท า ดงัตอ่ไปนี  ้

  -  เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลกูค้า คูส่ญัญา นายหน้า หรือ ผู้ให้บริการตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการตอบแทนการท างานในหน้าที่ของตน 

  -   เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลกูค้า  โดยการตอบแทนด้วยการให้ลกูค้าได้รับ
ผลประโยชน์  เป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นการผิดเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด 

13.3 พนกังานจะต้องแจ้งให้ ลกูค้า  คู่สญัญา  และนายหน้า  ได้ทราบอย่างชดัเจนว่า  มิให้มอบ 
ของขวญั ผลประโยชน์ หรือบริการใด ๆ เป็นพิเศษให้แก่พนกังาน 

13.4 พนกังานจะต้องไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระท าดงันี ้
- เพื่อเรียกร้องต าแหนง่ใด ๆ ในบริษัทของลกูค้า ยกเว้น การท่ีพนกังานผู้นัน้ได้รับการแตง่ตัง้

จากบริษัทให้ไปด ารงต าแหนง่ในบริษัทของลกูค้าเพื่อเป็นตวัแทน ในการดแูลผลประโยชน์ของบริษัท 
-  กู้ยืมเงินจากลกูค้า หรือ การเป็นหนีบ้ญุคณุที่ต้องมกีารตอบแทนให้แก่ลกูค้า 

 

14. จรรยาบรรณเร่ืองการรับรู้ข้อมูลภายในท่ีเก่ียวกับการลงทุน 
14.1 การน าข้อมลูภายในเก่ียวกบัการลงทนุ  อนัยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์ 

ถือเป็นการกระท าผิดตามกฎหมาย ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
14.2 บริษัทและพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ   อนัเก่ียวกบัการ

น าข้อมลูภายในบริษัทมาใช้อยา่งเคร่งครัด 
14.3 พนกังานจะต้องไมท่ าการซือ้ขายหุ้นของบริษัท  ในขณะที่ครอบครองข้อมลูภายในที่ยงัไม่มี

การประกาศ เป็นทางการสูส่าธารณชนทัว่ไป  
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15. จรรยาบรรณเร่ืองระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทาง
การเงนิ 

15.1 ฝ่ายจดัการของบริษัท    มีความรับผิดชอบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง 
ครบถ้วน และทนัเวลา ทัง้งบการเงินรายปีและรายไตรมาส ซึง่จดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่เป็นท่ียอมรับ  

15.2 จดัให้มีระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทได้
ปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน   และการ
สอบทานของกรรมการตรวจสอบ  

 
16. จรรยาบรรณเร่ืองการปฏิบัตตินของพนักงานและการปฏิบัตต่ิอพนักงานอ่ืน 

16.1 พงึปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความมุง่มัน่ ซื่อตรง และโปร่งใส 
16.2 พงึงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 
16.3 เคารพในสทิธิของพนกังานอื่น รวมทัง้ฝ่ายจดัการ 
16.4 ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไมพ่งึกระท าการ

ใดๆ อนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 
16.5 พงึเป็นผู้มีวินยัและประพฤติตนตามระเบียบขององค์กร และประเพณีอนัดีงาม ไม่ว่าจะระบุ

ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม 
16.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี     และความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัในหมู่

พนกังาน พงึหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัอาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหา
แก่บริษัทในภายหลงัได้ 

 

17. จรรยาบรรณเร่ืองการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 
17.1 บริษัทและพนกังานของบริษัท  จะต้องมีการป้องกนัมิให้เข้าไปมีสว่นร่วม หรือมีสว่นเก่ียว 

ข้องกบัการกระท าใด ๆ ในทางมิชอบอนัจะท าให้เกิดการเสือ่มเสยีตอ่การด าเนินงานของบริษัทโดยรวม 
17.2 บริษัทจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม   เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการขายสินค้าและการให้บริการ

ตา่ง ๆ จะไมถ่กูน าไปใช้เพื่อเป็นการสนบัสนนุการก่อคดี หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
17.3 ในการขายสนิค้าหรือให้บริการลกูค้าพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนระเบียบวิธีปฏิบตัิ 

งาน โดยเคร่งครัดระเบียบปฏิบัติงานดงักลา่ว โดยต้องระบุถึงขัน้ตอนการตรวจสอบหลกัฐานทางเอกสาร
การประเมินถึงความสามารถทางการค้า ความซื่อสตัย์สจุริต และความน่าเช่ือถือของลกูค้าที่มาซือ้สินค้า 
หรือใช้บริการ หรือมาท าธุรกิจกบับริษัท 

17.4 บริษัทสงสยัว่าผู้มาติดต่อขอซือ้สินค้า หรือใช้บริการ หรือติดต่อท าธุรกิจกบับริษัท  อาจมี
สว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดกฎหมาย     บริษัทต้องปฏิเสธการขายสินค้าหรือให้บริการ หรือท า
ธุรกิจกบับคุคลนัน้ บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย โดยให้อยูภ่ายในขอบเขตที่ได้รับ
อนญุาตตามข้อสญัญาและข้อผกูพนัท่ีบริษัทมีกบัลกูค้า 
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18. จรรยาบรรณเร่ืองความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

18.1 พนกังานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป    จะต้องติดตามข้อ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบค าสัง่ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท างานและปฏิบตัิให้ถกูต้อง 

18.2 บริษัทจะต้องมีมาตรการ และวิธีการที่เหมาะสม  เพื่อให้มัน่ใจว่า พนกังานที่ปฏิบตัิงานมี 
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบได้อยา่งถกูต้อง 

 
19. บทลงโทษ 

ผู้บงัคบับญัชาจะเป็นผู้พจิารณาความผิด และลงโทษพนกังานท่ีกระท าความผดิจรรยาบรรณ 
โดยพนกังานท่ีกระท าความผิด   จะได้รับการพิจารณาลงโทษหนกัเบาตามลกัษณะของความผิดตามควรแก่ 
กรณีเป็นราย ๆ ไป ซึง่อาจเป็นโทษสถานใดสถานหนึง่ หรือหลายสถาน ดงัตอ่ไปนี ้

19.1 ตกัเตือนด้วยวาจา 
19.2 ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
19.3 พกังานไมเ่กิน 7 วนั โดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง 
19.4 เลกิจ้าง 

 

 ส าหรับกรณีที่พนกังานจงใจกระท าผิดตอ่นโยบาย กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท บริษัทจะพิจารณาด าเนินคดีความทัง้คดีแพง่ และคดีอาญา  
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