สารจากประธานกรรมการ
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุง่ พัฒนาธุรกิจให้ เจริญก้ าวหน้ าโดย
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็ นแนวทางเสมอมา จึงไม่เพียงมุง่ มัน่ ที่จะ
สร้ างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น แต่ยงั ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
บริษัทฯ ได้ จดั กรอบแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยจัดทาเป็ นคูม่ ือขึ ้น
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้ วยคุณธรรม จริยธรรม สูงยิ่งๆ ขึ ้น
บริษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนจะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้ อปฏิบตั ทิ ี่กาหนดไว้ ในคูม่ ือ
จริยธรรมธุรกิจนี ้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคูไ่ ปกับการธารงไว้ ซงึ่ มาตรฐาน
ทางจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

อนันต์ อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ
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1.หลักการในการดาเนินธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่
จะให้ ความสาคัญเท่าเทียมและควบคูก่ นั ไประหว่างความสาเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้ เพื่อ
ให้ ได้ มาซึง่ ความสาเร็จนัน้ ๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ กาหนดเป้าหมายและวิธีการ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย ดังระบุอยูใ่ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทังได้
้ กาหนดข้ อพึงปฏิบตั ไิ ว้ ใน
“คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ” ฉบับนี ้เพื่อให้ เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ที่จะได้ รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ทิ ี่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน นับตังแต่
้ การปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่งขันทางการค้ า และต่อสังคม
ส่วนรวม
1.1 วิสัยทัศน์
เป็ นผู้นาในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.2 พันธกิจ
1). เราจะเสนอสินค้ าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้ องการ สร้ างความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ของลูกค้ าได้ อย่างคุ้มค่าและเพียงพอ
2). เราจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนารูปแบบ นวัตกรรมของสินค้ าและ
บริการ พร้ อมทังเพิ
้ ่มประสิทธิภาพในด้ านการบริหารจัดการเพื่อสร้ างความสาเร็จร่วมกัน
3). เราให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ทางาน ประพฤติปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กร รวมทังส่
้ งเสริมให้ บคุ ลากร มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์กร
4). เราบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้ อมทังมี
้ สว่ นร่วมในการรับผิดชอบและสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้ อม
5). เราจะแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่ออนาคต และการสร้ างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสม
แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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1.3 วัฒนธรรมองค์ กร
Customer First ลูกค้ าสาคัญที่สุด
บริการที่ดีที่สดุ .. ต้ องออกมาจากใจ รากฐานของงานบริการต้ องเริ่มต้ นด้ วยใจ แล้ วจึง
ออกมาเป็ นความคิด กิริยา ท่าทาง
Teamwork นา้ หนึ่งใจเดียวกัน
ทุกเป้าหมายสาเร็จได้ ด้วยกัน ไม่มีความสาเร็จใดที่มาจากคนๆ เดียว มาร่วมมือร่วมใจ
สูเ่ ป้าหมายเดียวกัน
Think&Act as HomePro คิดเป็ นทาเป็ นอย่ างโฮมโปร
ต้ นทุนความรู้อาจต่างกัน แต่การมุง่ มัน่ พัฒนาปรับปรุงตนเองจะนามาซึง่ ความสาเร็จ
Passion ปรารถนาสร้ างความสาเร็จ
ไม่มีความสาเร็จใดจะได้ มา ถ้ าปราศจากความเพียรพยายามและตังใจให้
้
เกิดผลสาเร็ จ
Integrity สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้ อง
การทาความดี ไม่ต้องกลัวคนไม่เห็น เพราะความมุง่ มัน่ และการทาความดีของเรา
จะมีคนเห็นเสมอ
1.4 การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ในการเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องใน
ทุกที่ที่เข้ าไปดาเนินธุรกิจ โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายดังนี ้
1). กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
เคารพจารี ตประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้ าไปดาเนินธุรกิจ
2). กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3). กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษัทฯ
4). กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องไม่กระทาการช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อร่วมมือ
ส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรื อระเบียบต่างๆ
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2. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
2.1 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดเป็ นข้ อ
ปฏิบตั สิ าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1). ในกรณีที่ทารายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
2). ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเข้ าไปมีสว่ นร่วม
หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อกิจการใดๆ ซึง่ อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3). กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน หรื อที่ปรึกษาใน
บริษัทหรื อองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดารงตาแหน่งนันจะต้
้ องไม่ขดั ต่อประโยชน์
ของบริษัทฯ และการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยตรงในบริ ษัทฯ
2.2 การใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้ องเก็บ
รักษาข้ อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น จึงกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ดิ งั นี ้
1). ไม่ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานในการหา
ประโยชน์สว่ นตน และในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรื อทาธุรกิจที่เกี่ยว
เนื่องกัน
2). ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูล
ภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ
3). ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่ง
ขัน แม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ ว
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3. ความรับผิดชอบต่ อบริษัทฯ และทรัพย์ สินของบริษัทฯ
3.1 การปกป้องทรัพย์ สินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานใช้ ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้ บริการที่ดีแก่ลกู ค้ า โดย
กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ขิ องผู้บริหารและพนักงานดังนี ้
1). จะต้ องใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
2). จะต้ องช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
3.2 การจัดทาเอกสาร
1). จะต้ องจัดทาเอกสารต่างๆ ด้ วยความสุจริต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
2). ห้ ามมิให้ ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรื อเอกสารของบริษัทฯ

3.3 การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1). คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ ในการปฏิบตั งิ านถือ
เป็ นทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์สว่ นตัว
2). ห้ ามผู้บริหารและพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (Password) ที่ใช้ ในการเข้ าถึง
ระบบข้ อมูลของบริษัทฯ แก่ผ้ อู ื่น
3). ห้ ามผู้บริหารและพนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลที่อยูใ่ นระบบข้ อมูลของบริษัทฯ หรื อข้ อมูลที่
บริษัทฯ ซื ้อมาโดยไม่ได้ รับอนุญาต
4). ห้ ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทาซ ้า ลบทิ ้ง หรื อทาลายข้ อมูลของบริษัทฯ
โดยไม่ได้ รับอนุญาต
5). ห้ ามผู้บริหารและพนักงานนาซอฟท์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซอฟท์
แวร์ ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้ รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์ นนๆ
ั้
6). ห้ ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ใดๆ ที่นอก
เหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตังให้
้
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7). ห้ ามผู้บริหารและพนักงานใช้ อีเมลของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้ อความที่กล่าวร้ าย ทา
ให้ เสื่อมเสีย หรื อข้ อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรื อสร้ างความราคาญให้
กับผู้อื่น
8). ผู้บริหารและพนักงานควรใช้ อินเตอร์ เน็ตในการแสวงหาข้ อมูล และความรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน และจะต้ องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิด
ศีลธรรมอันดีงาม
9). ผู้บริหารและพนักงานควรใช้ อปุ กรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ อาทิ โทรศัพท์
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสานึกและรับผิดชอบ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็ นหลัก
3.4 การให้ และรับของขวัญ
1). ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานเรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า ผู้รับเหมา
ผู้จดั ส่งสินค้ า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทาธุรกิจด้ วย
2). ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับของขวัญหรื อของกานัลใดๆ จากคู่
ค้ า หรื อผู้ที่บริษัทฯ ทาธุรกิจด้ วย เว้ นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยว
ข้ องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
3). ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับการเลี ้ยงรับรองในลักษณะที่เกิน
กว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทาธุรกิจด้ วย
4). ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรื อการรับรางวัลการท่องเที่ยวจากคูค่ ้ า
3.5 การใช้ สิทธิทางการเมือง
บริษัทฯ สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ สิทธิของตนเองในฐานะพลเมือง
ดีตามกฎหมาย แต่ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจว่าบริษัทฯ มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อให้ การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังนี ้
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1). ควรใช้ สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
2). มีสิทธิเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตัวเองนอกเหนือเวลาทางาน และไม่
ใช่ในนามของบริษัทฯ
3). ห้ ามเข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริษัทฯ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อ
ให้ การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่
4). ห้ ามมิให้ ใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใด
กลุม่ พลังหนึง่
4. การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
4.1 นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้นคือเจ้ าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้ าที่สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี ้
1). ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้ วยจิตอัน
บริ สทุ ธิ์ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม
2). นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน
การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
3). แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กรทังใน
้
ด้ านบวกและด้ านลบ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและ
มีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4). ห้ ามไม่ให้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึง่
ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
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4.2 นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
ที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง จึงเป็ นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้ การปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตังโยกย้
้
ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ ยึดแนว
ต่อไปนี ้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
1). ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและ
ศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
2). ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
3). การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้ วย
ความสุจริตใจ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงานนัน้
4). ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสอย่าง
ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
5). ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ
6). รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7). ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8). ให้ พนักงานร้ องเรี ยนในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่
กาหนด
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4.3 นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของความพอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ ความสาเร็จของธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงมีเจตจานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ ้นตลอดเวลา และได้ กาหนดเป็ นนโยบายและข้ อปฏิบตั ไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
1). ส่งมอบสินค้ าและให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้ าในราคา
ที่เป็ นธรรม
2). ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยว
กับสินค้ าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงที่เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ าหรื อบริการนันๆ
้
3). ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา
4). ติดต่อกับลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่วางใจได้ ของลูกค้ า
5). จัดให้ มีระบบและกระบวนการที่ให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ
ปลอดภัยของสินค้ าและบริการ รวมทังความรวดเร็
้
วในการตอบสนองหรื อส่งมอบ
และการดาเนินการอย่างถึงที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6). ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ สินค้ าและบริการของบริษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพ เป็ น
ประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด
4.4 นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาค และเป็ น
ธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิ
ตามพันธะสัญญา ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริง รายงานที่ถกู ต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหาและหาทางออกตังอยู
้ บ่ น
พื ้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
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1). ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ ากับคูค่ ้ าและ/หรื อ
เจ้ าหนี ้
2). ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขข้ อใดได้ ต้องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ ไขปั ญหา
4.5 นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าให้ สอดคล้ องกับหลักสากล ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้ า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับ
ทางการค้ าของคูค่ ้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
1). ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2). ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรื อไม่
เหมาะสม
3). ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
4.6 ความรับผิดชอบต่ อสังคมและส่ วนรวม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม ให้
ความสาคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตังอยู
้ ่
และเป็ นนโยบายของบริษัทฯ เช่นเดียวกันที่จะยึดมัน่ ปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองที่ดี ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน
เพื่อเสริมนโยบายข้ างต้ น บริษัทฯ จะดาเนินกิจกรรมที่มีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมอย่างสม่า
เสมอ และจะดาเนินการปลูกฝั งจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ ดารงอยูเ่ ป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป
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คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
5. การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ที่จะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้ อปฏิบตั ติ ามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ือ
จริยธรรมธุรกิจนี ้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้ างได้ วา่ ไม่ทราบ
แนวปฏิบตั ทิ ี่กาหนดขึ ้นนี ้
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้
พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจนี ้อย่าง
จริงจัง
6. การรับข้ อร้ องเรียนด้ านจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ กาหนดให้ สายทรัพยากรบุคคลทาหน้ าที่เป็ นหน่วยรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านจริยธรรม
ธุรกิจ ซึง่ พนักงานของบริษัทฯ สามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนโดยตรงไปยังที่อยูต่ อ่ ไปนี ้
ทางไปรษณีย์
หน่วยรับข้ อร้ องเรี ยน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
96/27 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางเขน อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
ทางอีเมล

md@homepro.co.th
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