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 ตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปี ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุง่พฒันาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า
โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความมีจริยธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทางเสมอมา    จงึไมเ่พียงมุง่มัน่ท่ีจะ
สร้างมลูคา่เพิ่มอยา่งยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น     แตย่งัให้ความส าคญักบัการปฏิบตัอิยา่งเป็นธรรมตอ่ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย 
  
 บริษัทฯ  ได้จดักรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม  โดยจดัท าเป็นคูมื่อขึน้ 
เพ่ือให้การปฏิบตังิานของกรรมการ  ผู้บริหาร   และพนกังานของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน   ประกอบด้วยคณุธรรม จริยธรรม สงูยิ่งๆ ขึน้   
  
 บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังาน
ทกุคนจะต้องรับทราบ   ท าความเข้าใจ      และปฏิบตัติามนโยบายและข้อปฏิบตัท่ีิก าหนดไว้ในคูมื่อ 
จริยธรรมธุรกิจนีอ้ยา่งเคร่งครัดเพ่ือบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ      ควบคูไ่ปกบัการธ ารงไว้ซึง่มาตรฐาน
ทางจริยธรรมเพ่ือประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ และสงัคม 
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1.หลักการในการด าเนินธุรกิจ 

 ในการด าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายท่ี
จะให้ความส าคญัเทา่เทียมและควบคูก่นัไประหวา่งความส าเร็จตามเป้าหมายและวิธีการท่ีใช้  เพ่ือ 
ให้ได้มาซึง่ความส าเร็จนัน้ ๆ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จงึได้ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ    เพ่ือให้ได้มาซึง่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย   ดงัระบอุยูใ่นวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  วฒันธรรมองค์กร    รวมทัง้ได้ก าหนดข้อพงึปฏิบตัไิว้ใน 
“คูมื่อจริยธรรมธุรกิจ” ฉบบันีเ้พ่ือให้เกิดความชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ ท่ีจะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัท่ีิบริษัทฯ คาดหวงั      และยดึถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตังิาน  นบัตัง้แตก่ารปฏิบตัติอ่พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า  คูแ่ขง่ขนัทางการค้า  และตอ่สงัคม
สว่นรวม 

  1.1 วิสัยทัศน์ 
  เป็นผู้น าในธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ในประเทศไทย  และภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 1.2 พันธกิจ 
  1). เราจะมอบความคุ้มคา่ในด้านสินค้า  บริการ  และราคาให้แก่ลกูค้า  เพ่ือให้โฮมโปร
   เป็นอนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า 
  2). เราจะร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านตา่งๆ      เพ่ือสร้าง
   สรรค์ความส าเร็จร่วมกนั 
  3). เราให้ความส าคญั  และจะพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพในการท างาน    มีความรับ
   ผิดชอบตอ่งาน และลกูค้า รวมทัง้มีความพอใจ ความสขุ และความผกูพนัตอ่โฮมโปร 
    4). เราจะบริหารงานอยา่งมืออาชีพตามหลกัธรรมาภิบาล     การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
   ตอ่สงัคมและชมุชน 
  5). เราจะแสวงหาโอกาสใหมท่างธุรกิจเพื่ออนาคต และการสร้างมลูคา่เพิ่มท่ีเหมาะสม
   แก่ผู้ มีสว่นได้เสีย 
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  1.3 วัฒนธรรมองค์กร  
  Service Mind 
   บริการด้วยใจ  มอบสิ่งท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูค้าในด้านสินค้า  บริการ และราคา 
   เพ่ือให้โฮมโปรเป็นท่ีหนึง่ในใจลกูค้าเร่ืองสินค้าเก่ียวกบับ้าน  
  Achievement 
   มุง่มัน่ในความส าเร็จ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี ไมย่อ่ท้อตอ่ปัญหาและอปุสรรค 
   ใช้ความพยายามอยา่งเตม็ความสามารถในการปฏิบตังิานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
   และแผนงาน 
  Teamwork 
   เปิดใจ ร่วมมือท างานโดยมีเป้าหมายร่วมกนั ประสานงานและมีน า้ใจ ชว่ยเหลือกนั  
   ร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ให้อภยัและให้ก าลงัใจกนั 
  Continuous Improvement 
   มุง่มัน่พฒันาอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา  เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ 
   ปฏิบตังิาน  การบริหารจดัการ  และการด าเนินชีวิต 
  Integrity 
   มีคณุธรรม ท าแตส่ิ่งท่ีดีงาม  คดิดี ท าดี  

  1.4 การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  บริษัทฯ มุง่มัน่ในการเคารพและปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องใน
ทกุท่ีท่ีเข้าไปด าเนินธุรกิจ โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายดงันี ้
  1). กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั และ
   เคารพจารีตประเพณีท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ 
  2). กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
   แหง่ประเทศไทย  และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  3). กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของบริษัทฯ  
  4). กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไมก่ระท าการชว่ยเหลือ สนบัสนนุ หรือร่วมมือ
   สง่เสริมการหลีกเล่ียงการปฏิบตัติามกฎหมายหรือระเบียบตา่งๆ 
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2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

  2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานใช้โอกาสจาก
การเป็นกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือพนกังานบริษัทฯ  แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน   จงึก าหนดเป็นข้อ
ปฏิบตัสิ าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  ดงัตอ่ไปนี ้
  1). ในกรณีท่ีท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
   ไทย จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยง
   กนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
  2). ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร  หรือพนกังานหรือบคุคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่นร่วม
   หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการท่ีแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ซึง่อาจก่อให้ 
   เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ 
   ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  3). กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือท่ีปรึกษาใน
   บริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนๆ  การไปด ารงต าแหนง่นัน้จะต้องไมข่ดัตอ่ประโยชน์
   ของบริษัทฯ และการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยตรงในบริษัทฯ 

  2.2 การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ  
  บริษัทฯ  ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ  ผู้บริหาร   และพนกังานท่ีจะต้องเก็บ
รักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่
สาธารณะ หรือข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จงึก าหนดเป็นข้อปฏิบตัดิงันี ้
  1). ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหา
   ประโยชน์สว่นตน   และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัทฯ  หรือท าธุรกิจท่ีเก่ียว
   เน่ืองกนั 
  2). ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลู
   ภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
  3). ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่
   ขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 
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3. ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 3.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า      โดย
ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัขิองผู้บริหารและพนกังานดงันี ้
  1). จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 
  2). จะต้องชว่ยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เส่ือมคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ 

 3.2 การจัดท าเอกสาร 
  1). จะต้องจดัท าเอกสารตา่งๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
   ก าหนด 
  2). ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 
 
 3.3 การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1). คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศตา่งๆ  ท่ีใช้ในการปฏิบตังิานถือ
   เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานไมค่วรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
   สารสนเทศเพ่ือประโยชน์สว่นตวั  
  2). ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (Password)       ท่ีใช้ในการเข้าถึง
   ระบบข้อมลูของบริษัทฯ แก่ผู้ อ่ืน 
  3). ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปิดเผยข้อมลูท่ีอยูใ่นระบบข้อมลูของบริษัทฯ หรือข้อมลูท่ี
   บริษัทฯ ซือ้มาโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
  4). ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปล่ียนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายข้อมลูของบริษัทฯ 
   โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
  5). ห้ามผู้บริหารและพนกังานน าซอฟท์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟท์
   แวร์ลิขสิทธ์ิด้วยเหตผุลใดๆ โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์นัน้ๆ 
  6). ห้ามผู้บริหารและพนกังานปรับแตง่อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือตดิตัง้อปุกรณ์ใดๆ ท่ีนอก
   เหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ตดิตัง้ให้ 
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  7). ห้ามผู้บริหารและพนกังานใช้อีเมลของบริษัทฯ ในการสง่ตอ่ข้อความท่ีกลา่วร้าย ท า
   ให้เส่ือมเสีย หรือข้อความท่ีหยาบคาย ลามก ขม่ขู ่ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้
   กบัผู้ อ่ืน 
  8). ผู้บริหารและพนกังานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลู  และความรู้ท่ีเป็น
   ประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิาน และจะต้องหลีกเล่ียงเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมายหรือละเมิด
   ศีลธรรมอนัดีงาม 
  9). ผู้บริหารและพนกังานควรใช้อปุกรณ์ส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ จดัให้ อาท ิ  โทรศพัท์ 
   โทรสาร โทรศพัท์มือถือ อยา่งมีจิตส านกึและรับผิดชอบ โดยค านงึถึงประโยชน์ของ
   บริษัทฯ เป็นหลกั 

 3.4 การให้และรับของขวัญ 

  1). ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียก   หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า    ผู้ รับเหมา 
   ผู้จดัสง่สินค้า ท่ีปรึกษา และผู้ ท่ีบริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  
  2). ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้หรือรับของขวญัหรือของก านลัใดๆ จากคู่
   ค้า หรือผู้ ท่ีบริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ท่ีเหมาะสม และไมเ่ก่ียว
   ข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 
  3). ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะท่ีเกิน
   กวา่ปกตจิากบคุคลท่ีบริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 
  4). ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้หรือการรับรางวลัการทอ่งเท่ียวจากคูค้่า 

 3.5 การใช้สิทธิทางการเมือง 
  บริษัทฯ สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมือง
ดีตามกฎหมาย  แตห้่ามไมใ่ห้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจวา่บริษัทฯ มีสว่นเก่ียวข้องหรือให้การสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 
โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบตัขิองกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานดงันี ้
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  1). ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายอ่ืนๆท่ี
   เก่ียวข้อง 
  2). มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตวัเองนอกเหนือเวลาท างาน และไม่
   ใชใ่นนามของบริษัทฯ  
  3). ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัทฯ มีสว่นเก่ียวข้อง หรือ
   ให้การสนบัสนนุทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่ 
  4). ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือสนบัสนนุพรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่พลงัใด
   กลุม่พลงัหนึง่ 
 
4. การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 4.1 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้างมลูคา่เพิ่มแก่
ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จงึก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัติามแนวทางตอ่ไปนี ้
  1). ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยจิตอนั
   บริสทุธ์ิด้วยความระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น
   โดยรวม 
  2). น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ  ผลประกอบการ   ฐานะข้อมลูทางการเงิน 
   การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
  3). แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ใน
   ด้านบวกและด้านลบ  ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและ
   มีเหตมีุผลอยา่งเพียงพอ 
  4). ห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืนโดยใช้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัทฯ ซึง่
   ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
   ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 
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 4.2 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
  บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ  
ท่ีมีคณุคา่ยิ่ง จงึเป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะให้การปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน 
การแตง่ตัง้โยกย้ายตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่วบริษัทฯ ยดึแนว
ตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัปฏิบตัิ 
  1). ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและ 
   ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
  2). ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน 
  3). การแตง่ตัง้และโยกย้าย  รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน  กระท าด้วย 
   ความสจุริตใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 
   ของพนกังานนัน้ 
  4). ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่ง 
   ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
  5). ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของ 
   พนกังานอยูเ่สมอ 
  6). รับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
  7). ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
  8). ให้พนกังานร้องเรียนในกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ี 
   ก าหนด 
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 4.3 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของความพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่ความส าเร็จของธุรกิจ
ของบริษัทฯ   จงึมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึน้ตลอดเวลา และได้ก าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบตัไิว้ดงัตอ่ไปนี ้
  1). สง่มอบสินค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของลกูค้าในราคา
   ท่ีเป็นธรรม 
  2). ให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง  เพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียว
   กบัสินค้าและบริการ โดยไมมี่การกลา่วเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิด
   เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนัน้ๆ 
  3). ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด     กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติาม
   เง่ือนไขข้อใดได้   ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
   ปัญหา 
  4). ตดิตอ่กบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจได้ของลกูค้า  
  5). จดัให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความ
   ปลอดภยัของสินค้าและบริการ   รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสง่มอบ 
   และการด าเนินการอยา่งถึงท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
  6). ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็น
   ประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ 

  4.4 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ 
  บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบตัติอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาค   และเป็น
ธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   รวมทัง้ปฏิบตัิ
ตามพนัธะสญัญา ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
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  1). ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่าและ/หรือ
   เจ้าหนี ้
  2). ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ  ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด   กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติาม
   เง่ือนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า  เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทาง
   แก้ไขปัญหา 

 4.5 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า  
  บริษัทฯ   มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล  ภายใต้ 
กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตักิารแขง่ขนัทางการค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบั
ทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
  1). ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดี 
  2). ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต  หรือไม่
   เหมาะสม   
  3). ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย   

  4.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
  บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม      ให้
ความส าคญักบัการดแูลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีหนว่ยงานของบริษัทฯ  ตัง้อยู ่      
และเป็นนโยบายของบริษัทฯ เชน่เดียวกนัท่ีจะยดึมัน่ปฏิบตัตินเป็นพลเมืองท่ีดี  ปฏิบตัติามกฎหมาย  
และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 

  เพ่ือเสริมนโยบายข้างต้น   บริษัทฯ จะด าเนินกิจกรรมท่ีมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม ่า 
เสมอ    และจะด าเนินการปลกูฝังจิตส านกึของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่ง
จริงจงัและตอ่เน่ือง เพ่ือให้ด ารงอยูเ่ป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีดีตลอดไป 
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5. การดูแลให้มีการปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกิจ  

 บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน
ท่ีจะต้องรับทราบ   ท าความเข้าใจ      และปฏิบตัติามนโยบายและข้อปฏิบตัติามท่ีก าหนดไว้ในคูมื่อ 
จริยธรรมธุรกิจนีอ้ยา่งเคร่งครัด  มิใชก่ารปฏิบตัติามความสมคัรใจ และไมส่ามารถอ้างได้วา่ไมท่ราบ
แนวปฏิบตัท่ีิก าหนดขึน้นี ้

 ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ    และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้
พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ  เข้าใจ    และปฏิบตัติามคูมื่อจริยธรรมธุรกิจนีอ้ยา่ง
จริงจงั 
  
6. การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้สายทรัพยากรบคุคลท าหน้าท่ีเป็นหนว่ยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม
ธุรกิจ ซึง่พนกังานของบริษัทฯ  สามารถสง่ข้อร้องเรียนโดยตรงไปยงัท่ีอยูต่อ่ไปนี ้

 ทางไปรษณีย์ 
 หนว่ยรับข้อร้องเรียน   ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
       บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
          96/27  หมูท่ี่ 9  ต าบลบางเขน  อ าเภอเมือง 
             จงัหวดันนทบรีุ  11000 
  
 ทางอีเมล 

 md@homepro.co.th 
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