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ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้จริญกา้วหนา้โดยตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความมีจริยธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทางเสมอมา  จึงไม่เพียงมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งมลูค่าเพิ่ม
อยา่งยั่งยืนใหก้บัผูถื้อหุน้ แตย่งัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัอิยา่งเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย 

  
 บรษิัทฯ ไดจ้ดักรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยจดัท าเป็นคูมื่อขึน้ เพ่ือใหก้าร
ปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นไป
อยา่งมีมาตรฐาน ประกอบดว้ยคณุธรรม จรยิธรรม สงูยิ่งๆ ขึน้   
  
 บริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน
จะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิท่ีก าหนดไวใ้นคูมื่อจริยธรรมธุรกิจนี ้
อย่างเคร่งครัดเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือ
ประโยชนข์องผูมี้สว่นไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ และสงัคม 

  
  
  
  
  

อนนัต ์  อศัวโภคิน   

 ประธานกรรมการ    

                                    สารจากประธานกรรมการ 
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1.หลักการในการด าเนินธุรกิจ 

 ในการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดผลประโยชนส์งูสุดแก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้

ความส าคญัเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความส าเร็จตามเป้าหมายและวิธีการท่ีใช ้เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

ความส าเรจ็นัน้ ๆ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จตาม

เป้าหมาย ดังระบุอยู่ในวิส ัยทัศน ์พันธกิจ  วัฒนธรรมองคก์ร รวมทั้งไดก้ าหนดข้อพึงปฏิบ ัติไว ้ใน  

“คูมื่อจริยธรรมธุรกิจ” ฉบบันีเ้พ่ือใหเ้กิดความชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทฯ 

ท่ีจะไดร้ับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติท่ีบริษัทฯ  คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

นบัตัง้แตก่ารปฏิบตัติอ่พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ขนัทางการคา้ และตอ่สงัคมสว่นรวม 

  1.1 วิสัยทัศน ์

  เป็นผูน้  าในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาค

  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 1.2 พันธกิจ 

  1) เราจะเสนอสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ สรา้งความเป็นอยู่ท่ีดี

  ของลกูคา้ไดอ้ยา่งคุม้คา่และเพียงพอ 

  2) เราจะรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันารูปแบบ นวตักรรมของสินคา้และ  

  บรกิาร พรอ้มทัง้เพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการบรหิารจดัการเพ่ือสรา้งความส าเรจ็รว่มกนั 

3) เราใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการ

ท างาน ประพฤตปิฏิบตัติามวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้สง่เสรมิใหบ้คุลากร มีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

และมีความผกูพนัตอ่องคก์ร 

4) เราบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล พรอ้มทัง้มีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบและสรา้ง

ความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม 

  5) เราจะแสวงหาโอกาสใหมท่างธุรกิจเพื่ออนาคตและการสรา้งมลูคา่เพิ่มท่ีเหมาะสม 

  แก่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 
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 1.3 วัฒนธรรมองคก์ร  
  Customer First ลูกค้าส าคัญทีสุ่ด 

บริการท่ีดีท่ีสุด.. ตอ้งออกมาจากใจ รากฐานของงานบริการตอ้งเริ่มตน้ดว้ยใจ แลว้จึง

ออกมาเป็นความคดิ กิรยิา ทา่ทาง  
  Teamwork น า้หน่ึงใจเดยีวกัน 

ทกุเปา้หมายส าเร็จไดด้ว้ยกนั ไม่มีความส าเร็จใดท่ีมาจากคน ๆ เดียว มารว่มมือรว่มใจสู่

เปา้หมายเดียวกนั 
  Think&Act as HomePro คิดเป็นท าเป็นอย่างโฮมโปร 
  ตน้ทนุความรูอ้าจตา่งกนั แตก่ารมุง่มั่นพฒันาปรบัปรุงตนเองจะน ามาซึ่งความส าเรจ็ 
  Passion ปรารถนาสร้างความส าเร็จ 
  ไมมี่ความส าเรจ็ใดจะไดม้า ถา้ปราศจากความเพียรพยายามและตัง้ใจใหเ้กิดผลส าเรจ็ 

  Integrity สุจริตและยดึม่ันในความถูกต้อง 
การท าความดี ไม่ตอ้งกลวัคนไม่เห็น เพราะความมุง่มั่นและการท าความดีของเราจะมีคน

เห็นเสมอ 

  1.4 การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  

บรษิัทฯ มุง่มั่นในการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งใน

ทกุท่ีท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายดงันี ้

  1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

  เคารพจารีตประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบรษิัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

  2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

  แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัติามกฎระเบียบของบรษิัทฯ  

  4) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่กระท าการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือรว่มมือ

  สง่เสรมิการหลีกเล่ียงการปฏิบตัติามกฎหมายหรือระเบียบตา่ง ๆ 

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 
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2. ความขัดแย้งทางผลประโยชนแ์ละการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

  2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

บรษิัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานใชโ้อกาสจากการ

เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานบรษิัทฯ แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิ

ส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีท่ีท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

จะตอ้งปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

บรษิัทจดทะเบียนอยา่งเครง่ครดั 

2) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานหรือบคุคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนรว่มหรือ

เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให ้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการบริษัทฯ ทราบ

เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

3) กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุน้สว่น หรือท่ีปรกึษาในบริษัท

หรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืนๆ การไปด ารงต าแหน่งนัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชนข์องบริษัทฯ 

และการปฏิบตัหินา้ท่ีโดยตรงในบริษัทฯ 

  2.2 การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ  

บรษิัทฯ ถือวา่เป็นความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรกัษา

ขอ้มูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือขอ้มลูท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัดิงันี ้

1) ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหา

ประโยชนส์ว่นตน และในเรื่องการท าธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับรษิัทฯ หรือท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

2) ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ  หรือใหข้อ้มูล

ภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ 

3) ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั 

แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบรษิัทฯ ไปแลว้ 
 

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 
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3. ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพยส์ินของบริษัทฯ 

 3.1 การปกป้องทรัพยส์ินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานใชท้รพัยากรและทรพัยส์ินของบริษัทฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดย

ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัขิองผูบ้รหิารและพนกังานดงันี ้

  1) จะตอ้งใชท้รพัยส์ินและทรพัยากรของบรษิัทฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

  2) จะตอ้งชว่ยกนัดแูลมิใหท้รพัยส์ินใด ๆ ของบรษิัทฯ เส่ือมคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ 
 3.2 การจัดท าเอกสาร 

1) จะตอ้งจัดท าเอกสารต่าง ๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 

  2) หา้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบรษิัทฯ 

 3.3 การใช้คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบตังิานถือเป็น

ทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือประโยชนส์ว่นตวั  

2) หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (Password) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบ

ขอ้มลูของบรษิัทฯ แก่ผูอ่ื้น 

3) หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยู่ในระบบขอ้มูลของบริษัทฯ หรือขอ้มูลท่ี

บรษิัทฯ ซือ้มาโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

4) หา้มผูบ้ริหารและพนักงานเปล่ียนแปลง  ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายขอ้มูลของบริษัทฯ 

โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

5) หา้มผูบ้รหิารและพนกังานน าซอฟทแ์วรท่ี์ผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟทแ์วร์

ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตผุลใด ๆ โดยมิไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทผูผ้ลิตซอฟทแ์วรน์ัน้ ๆ 

6) ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ท่ี

นอกเหนือจากอปุกรณม์าตรฐานท่ีบรษิัทฯ ตดิตัง้ให ้
  

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 
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7) หา้มผูบ้ริหารและพนกังานใชอี้เมลของบริษัทฯ ในการส่งตอ่ขอ้ความท่ีกล่าวรา้ย ท าให้

เส่ือมเสีย หรือขอ้ความท่ีหยาบคาย ลามก ขม่ขู ่ก่อกวน หรือสรา้งความร  าคาญใหก้บัผูอ่ื้น 

8) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเตอรเ์น็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและจะต้องหลีกเล่ียงเว็บไซตท่ี์ผิดกฎหมายหรือละเมิด

ศีลธรรมอนัดีงาม 

9) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน  ๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ 

โทรสาร โทรศพัทมื์อถือ อยา่งมีจิตส านกึและรบัผิดชอบ โดยค านงึถึงประโยชนข์องบริษัทฯ 

เป็นหลกั 

 3.4 การให้และรับของขวัญ 

  1) หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเรียก หรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ จากคูค่า้ ผูร้บัเหมา  

  ผูจ้ดัสง่สินคา้ ท่ีปรกึษา และผูท่ี้บรษิัทฯ ท าธุรกิจดว้ย  

2) ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการใหห้รือรบัของขวญัหรือของก านลัใด ๆ จากคูค่า้ 

หรือผูท่ี้บริษัทฯ ท าธุรกิจดว้ย เวน้แต่ในเทศกาลในมูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่เก่ียวขอ้งกบั

การผกูมดัทางธุรกิจ 

3) ผูบ้ริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการใหห้รือรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่

ปกตจิากบคุคลท่ีบรษิัทฯ ท าธุรกิจดว้ย 

  4) ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการใหห้รือการรบัรางวลัการทอ่งเท่ียวจากคูค่า้ 

 3.5 การใช้สิทธิทางการเมือง 

บริษัทฯ สนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชส้ิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี

ตามกฎหมาย แตห่า้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเขา้รว่มกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจวา่บรษิัทฯ มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

โดยก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานดงันี ้

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 
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1) ควรใชส้ิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

2) มีสิทธิเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองในนามของตวัเองนอกเหนือเวลาท างาน  และไม่ใช่

ในนามของบรษิัทฯ  

3) หา้มเขา้รว่มกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือ

ใหก้ารสนบัสนนุทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึ่ง 

4) หา้มมิใหใ้ชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ เพ่ือสนบัสนนุพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุม่พลงัใดกลุ่ม

พลงัหนึ่ง 

4. การปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 4.1 นโยบายและการปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการ และบริษัทฯ มีหนา้ท่ีสรา้งมลูคา่เพิ่มแก่ผู้

ถือหุน้ในระยะยาว จงึก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัติามแนวทางตอ่ไปนี ้

1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยส์ุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยจิตอัน

บริสุทธ์ิดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุน้

โดยรวม 

2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การ

บญัชี และรายงานอ่ืน ๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทัง้ใน

ดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได  ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตุ

มีผลอยา่งเพียงพอ 

4) หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มลูใด  ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้

ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 
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 4.2 นโยบายและการปฏิบัตติ่อพนักงาน 

บรษิัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จในการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ  

ท่ีมีคุณค่ายิ่ง  จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ  ท่ีจะให้การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส 

ผลตอบแทน การแตง่ตัง้โยกยา้ยตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว

บรษิัทฯ ยดึแนวตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัปฏิบตัิ 

  1) ปฏิบตัิต่อพนักงานดว้ยความสุภาพ  และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ

  ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย ์

  2) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน 

3) การแตง่ตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความ

สจุรติใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

  4) ใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอย่าง

  ทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

  5) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยส์ินของ

  พนกังานอยูเ่สมอ 

  6) รบัฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะซึ่งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพของพนกังาน 

  7) ปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

  8) ใหพ้นกังานรอ้งเรียนในกรณีท่ีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ี 

  ก าหนด 

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกจิ 
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4.3 นโยบายและการปฏิบัตติ่อลูกค้า 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของความพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อความส าเร็จของธุรกิจ

ของบรษิัทฯ จงึมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึน้ตลอดเวลา และไดก้ าหนดเป็นนโยบายและขอ้ปฏิบตัไิวด้งัตอ่ไปนี ้

1) ส่งมอบสินคา้และใหบ้ริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของลกูคา้ในราคาท่ี

เป็นธรรม 

2) ใหข้อ้มลูขา่วสารท่ีถกูตอ้ง เพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณแ์ก่ลกูคา้ เพ่ือใหท้ราบเก่ียวกับ

สินคา้และบริการ โดยไมมี่การกล่าวเกินความเป็นจรงิท่ีเป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกับ

คณุภาพ ปรมิาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินคา้หรือบรกิารนัน้ ๆ 

3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบเพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

  4) ตดิตอ่กบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจไดข้องลกูคา้ 

5) จัดให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลูกคา้รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภาพ  ปริมาณ ความ

ปลอดภยัของสินคา้และบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสง่มอบ และการ

ด าเนินการอยา่งถึงท่ีสดุเพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

6) ใหค้  าแนะน าเก่ียวกับวิธีการใชส้ินคา้และบริการของบริษัทฯ  ใหมี้ประสิทธิภาพ เป็น

ประโยชนก์บัลกูคา้สงูสดุ 

  4.4 นโยบายและการปฏิบัตติ่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ 

บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะใหก้ารปฏิบตัติอ่คูค่า้และ/หรือเจา้หนีอ้ยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม 

โดยค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณท่ี์ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏิบตัิ

ตามพนัธะสญัญา ใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 

  

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 



12 
 

 

 

1) ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กับคู่คา้และ /หรือ

เจา้หนี ้

2) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหา 

 4.5 นโยบายและการปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า  

บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบ

แห่งกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบตัิการแข่งขันทางการคา้  ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้วามลับ

ทางการคา้ของคูค่า้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

  1) ประพฤตปิฏิบตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดี 

2) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม   

  3) ไมท่  าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย   

4.6  นโยบายและแนวปฎิบัตดิ้านการตลาด และการโฆษณา 

บรษิัทฯ มีนโยบายปฎิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และบริษัทฯ

จะยึดมั่นในหลกัจริยธรรมดา้นการตลาดและการโฆษณาเพ่ือเป็นส่วนในการสรา้งความยั่งยืนแก่

สงัคม ดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูล สินคา้และบริการท่ีถูกตอ้งอย่างครบถว้นแก่ผูบ้ริโภคในทุก

ช่องทางการตลาดของบริษัทฯ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจบนประโยชนข์องสินคา้

และบรกิารของบรษิัทฯ 

2) บรษิัทฯ จะไมก่ลา่วอา้งคณุสมบตัิของสินคา้และบริการเกินความจรงิ ทัง้คณุสมบตัิหรือ

ผลกระทบทางดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือไมท่  าใหผู้บ้รโิภคเกิดความเขา้ใจผิด  
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3) บริษัทฯ จะไม่กล่าวพาดพิงขอ้มลูของสินคา้และบริการของคูแ่ข่งหรือผูใ้หบ้ริการอ่ืนใน

เชิงลบ  

4) บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของโฆษณาต่อกลุ่มผูบ้ริโภคทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น

กลุ่มผูส้งูอายหุรือเด็ก เพ่ือไม่สรา้งผลกระทบเชิงลบตอ่กลุม่ผูบ้ริโภคดงักลา่ว และค านึงถึง

ความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมถึงพิจารณาครอบคลุมประเด็นดา้นวฒันธรรมทางสงัคม 

และศีลธรรมอนัดี  

  4.7 นโยบายและการปฏิบัตดิ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกิจและสงัคม ใหค้วามส าคญั

กบัการดแูลรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทฯ  ตัง้อยู่และเป็นนโยบาย

ของบรษิัทฯ เชน่เดียวกนัท่ีจะยึดมั่นปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดี ปฏิบตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

เพ่ือเสริมนโยบายขา้งตน้ บริษัทฯ จะด าเนินกิจกรรมท่ีมีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมอย่างสม ่า 

เสมอ และจะด าเนินการปลกูฝังจิตส านกึของพนกังานทกุระดบัใหมี้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอย่าง

จรงิจงัและตอ่เน่ือง เพ่ือใหด้  ารงอยูเ่ป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดีตลอดไป 
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5. การดูแลให้มีการปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกิจ  

 บริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ี

จะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครดั มิใช่การปฏิบตัิตามความสมัครใจ และไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่ี

ก าหนดขึน้นี ้

 ผู้บริหารทุกระดับในองคก์รจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีจะด าเนินการให้

พนกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัติามคูมื่อจรยิธรรมธุรกิจนีอ้ยา่งจริงจงั 

  

6. การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหส้ายทรพัยากรบุคคลท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยรบัขอ้รอ้งเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ 

ซึ่งพนกังานของบรษิัทฯ สามารถสง่ขอ้รอ้งเรียนโดยตรงไปยงัท่ีอยู่ตอ่ไปนี ้

  

ทางไปรษณีย ์

หนว่ยรบัขอ้รอ้งเรียน ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ  ากดั (มหาชน) 

31 ถนนประชาช่ืนนนทบรุี ต.บางเขน เมืองนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี  11000 

   

ทางอีเมล 

md@homepro.co.th

                   คู่มือจรยิธรรมธุรกจิ 



15 
 

 



16 
 

  


