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ตลอดระยะเวลากวา 10 ป ในการดาํเนนิธรุกิจ บริษัทฯ มุงพัฒนาธุรกจิใหเจริญกาวหนา
โดยตัง้อยูบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเปนแนวทางเสมอมา    จึงไมเพียงมุงมั่นที่จะ
สรางมูลคาเพิม่อยางยั่งยืนใหกับผูถอืหุน     แตยังใหความสาํคัญกบัการปฏิบัตอิยางเปนธรรมตอผูมี
สวนไดสวนเสียทกุฝาย

บริษัทฯ  ไดจดักรอบแนวทางในการดาํเนนิธุรกิจอยางมีจริยธรรม  โดยจัดทาํเปนคูมือข้ึน 
เพือ่ใหการปฏบิัติงานของกรรมการ  ผูบริหาร   และพนักงานของบริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จาํกดั 
(มหาชน) เปนไปอยางมีมาตรฐาน   ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม สูงยิง่ๆ ข้ึน  

บริษัทฯ กาํหนดใหเปนหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบริหาร  และพนกังาน
ทุกคนจะตองรับทราบ ทาํความเขาใจ      และปฏิบัตติามนโยบายและขอปฏิบัตทิี่กาํหนดไวในคูมือ
จริยธรรมธุรกิจนี้อยางเครงครัดเพือ่บรรลุเปาหมายทางธุรกิจ      ควบคูไปกับการธํารงไวซึง่มาตรฐาน
ทางจริยธรรมเพือ่ประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ผูถอืหุน บริษัทฯ และสังคม

อนนัต   อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ 

สารจากประธานกรรมการ
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1.หลกัการในการดําเนินธุรกิจ

ในการดาํเนนิธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถอืหุน  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่
จะใหความสาํคัญเทาเทยีมและควบคูกนัไประหวางความสาํเร็จตามเปาหมายและวิธกีารที่ใช  เพือ่ 
ใหไดมาซึ่งความสาํเร็จนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกาํหนดเปาหมายและวิธกีาร    เพือ่ใหไดมาซึง่ความสาํเร็จตาม
เปาหมาย   ดงัระบุอยูในวิสัยทศัน  พนัธกจิ  วัฒนธรรมองคกร    รวมทั้งไดกาํหนดขอพงึปฏิบตัิไวใน 
“คูมือจริยธรรมธุรกิจ” ฉบับนี้เพือ่ใหเกดิความชัดเจน สะดวกแกกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ ที่จะไดรับทราบถงึมาตรฐานการปฏิบัตทิี่บริษัทฯ คาดหวงั และยึดถอืเปนแนวทางในการ
ปฏิบัตงิาน  นบัต้ังแตการปฏิบัตติอพนกังาน ผูถอืหุน ลูกคา คูคา  คูแขงขันทางการคา  และตอสังคม
สวนรวม

1.1 วิสัยทศัน
รักษาความเปนผูนาํในธุรกิจโฮมเซ็นเตอรในประเทศไทย       และขยายสาขาครอบคลุม

ธุรกิจโฮมเซ็นเตอรในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต

1.2 พันธกิจ
1). เราจะมอบความคุมคาในดานสินคา  บริการ  และราคาใหแกลูกคา  เพือ่ใหโฮมโปร

เปนอนัดบัหนึง่ในใจลูกคา
2). เราจะรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพดานตางๆ    เพือ่สราง

สรรคความสําเร็จรวมกัน
3). เราใหความสาํคัญ  และจะพัฒนาบคุลากรใหมีศักยภาพในการทํางาน    มีความรับ

ผิดชอบตองาน  และลูกคา 
4). เราจะบริหารงานอยางมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล การสรางความสัมพันธทีด่ี

ตอสังคมและชุมชน
5). เราจะแสวงหาโอกาสใหมทางธุรกิจเพือ่อนาคต และการสรางมูลคาเพิม่ที่เหมาะสม

แกผูมีสวนไดเสีย

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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1.3 วัฒนธรรมองคกร 
Service Mind - บริการดวยใจ  มอบส่ิงทีด่ีทีสุ่ดใหกับลูกคาในดานสินคา  บริการและ

ราคา  เพือ่ใหโฮมโปรเปนที่หนึ่งในใจลูกคาเรื่องสินคาเกี่ยวกับบาน
Achievement - มุงมั่นในความสําเร็จ มีความรับผิดชอบตอหนาที ่ไมยอทอตอปญหา

และอุปสรรค ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถในการปฏิบตัิ
งานใหสําเร็จตามเปาหมายและแผนงาน

Teamwork – เปดใจ รวมมือทาํงานโดยมีเปาหมายรวมกัน ประสานงานและมีน้าํใจ
ชวยเหลอืกนั รวมกันแกไขปญหาที่เกดิขึ้น ใหอภัยและใหกาํลังใจกัน

Continuous Learning - มุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา เรียนรูในสิ่งใหมๆ 
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการ  และการดาํเนิน
ชีวติ

Integrity - มีคุณธรรม ทาํแตส่ิงทีด่งีาม  คิดด ีทาํด ี

1.4 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
บริษัทฯ มุงมั่นในการเคารพและปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัที่เกี่ยวของใน

ทุกที่ที่เขาไปดาํเนินธุรกิจ โดยไดกาํหนดเปนนโยบายดงันี้
1). กรรมการ ผูบริหาร และพนกังานจะตองปฏบิัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบงัคบั และ

เคารพจารีตประเพณีทองถิน่ที่บริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจ
2). กรรมการ ผูบริหาร และพนกังานจะตองปฏบิัติตามขอกาํหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  และสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3). กรรมการ ผูบริหาร และพนกังานจะตองปฏบิัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 
4). กรรมการ ผูบริหาร และพนกังานจะตองไมกระทําการชวยเหลือ สนับสนุน หรือรวมมือ

สงเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัตติามกฎหมายหรือระเบียบตางๆ

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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2. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการรกัษาขอมลูอันเปนความลบั

2.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ ถอืเปนนโยบายสาํคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนกังานใชโอกาสจาก

การเปนกรรมการ  ผูบริหาร  หรือพนักงานบริษัทฯ  แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกาํหนดเปนขอ
ปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  ดงัตอไปนี้

1). ในกรณีที่ทาํรายการที่เกีย่วโยงกนัภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย จะตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธกีาร และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกีย่วโยง
กันของบริษัทจดทะเบยีนอยางเครงครัด

2). ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร  หรือพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวม
หรือเปนผูถอืหุนในกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจกอให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯจะตองแจงใหประธานกรรมการบริษัทฯ 
ทราบเปนลายลักษณอักษร

3). กรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนกังานไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือทีป่รึกษาใน
บริษัทหรือองคกรทางธุรกิจอ่ืนๆ  การไปดาํรงตาํแหนงนัน้จะตองไมขัดตอประโยชน
ของบริษัทฯ และการปฏิบัตหินาที่โดยตรงในบริษัทฯ

2.2 การใชขอมูลของบรษิัทฯ 
บริษัทฯ  ถอืวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบริหาร   และพนักงานที่จะตองเก็บ

รักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด   โดยเฉพาะอยางยิง่ขอมูลภายในทีย่ังไมเปดเผยตอ
สาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดาํเนนิธุรกิจหรือราคาหุน จงึกาํหนดเปนขอปฏิบัตดิังนี้

1). ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหา
ประโยชนสวนตน   และในเรื่องการทาํธุรกจิที่แขงขันกับบริษัทฯ  หรือทาํธุรกิจที่เกีย่ว
เนื่องกนั

2). ไมใชขอมูลภายในเพือ่ประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูล
ภายในแกบุคคลอ่ืนเพือ่ประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ

3). ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขง
ขัน แมหลงัพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแลว

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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3. ความรบัผิดชอบตอบรษิัทฯ และทรพัยสินของบรษิัทฯ

3.1 การปกปองทรัพยสินของบรษิัทฯ
บริษัทฯ สงเสริมใหผูบริหารและพนกังานใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด  เพือ่เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการใหบริการที่ดีแกลูกคา      โดย
กาํหนดเปนแนวปฏบิัติของผูบริหารและพนักงานดงันี้

1). จะตองใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยางประหยดัและเกดิประโยชนสูงสดุ
2). จะตองชวยกันดูแลมิใหทรัพยสินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ

3.2 การจัดทําเอกสาร
1). จะตองจดัทาํเอกสารตางๆ ดวยความสุจริต รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด
2). หามมิใหปลอมแปลงหนังสอื รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ

3.3 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1). คอมพวิเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศตางๆ  ที่ใชในการปฏิบัตงิานถือ

เปนทรัพยสินของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานไมควรใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ประโยชนสวนตวั 

2). หามผูบริหารและพนกังานเปดเผยรหัสประจําตวั (Password)       ที่ใชในการเขาถงึ
ระบบขอมูลของบริษัทฯ แกผูอ่ืน

3). หามผูบริหารและพนกังานเปดเผยขอมูลที่อยูในระบบขอมูลของบริษัทฯ หรือขอมูลที่
บริษัทฯ ซื้อมาโดยไมไดรับอนุญาต

4). หามผูบริหารและพนกังานเปลี่ยนแปลง ทาํซ้ํา ลบทิ้ง หรือทาํลายขอมูลของบริษัทฯ 
โดยไมไดรับอนุญาต

5). หามผูบริหารและพนกังานนาํซอฟทแวรที่ผิดกฎหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟท
แวรลิขสิทธิ์ดวยเหตุผลใดๆ โดยมิไดรับอนญุาตจากบริษัทผูผลิตซอฟทแวรนั้นๆ

6). หามผูบริหารและพนกังานปรับแตงอุปกรณฮารดแวร หรือติดตัง้อุปกรณใดๆ ที่นอก
เหนือจากอปุกรณมาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตั้งให

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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7). หามผูบริหารและพนกังานใชอีเมลของบริษัทฯ ในการสงตอขอความทีก่ลาวราย ทาํ
ใหเสื่อมเสีย หรือขอความทีห่ยาบคาย ลามก ขมขู กอกวน หรือสรางความรําคาญให
กับผูอ่ืน

8). ผูบริหารและพนักงานควรใชอินเตอรเน็ตในการแสวงหาขอมูล  และความรูที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัตงิาน และจะตองหลกีเลี่ยงเว็บไซตที่ผิดกฎหมายหรือละเมิด
ศีลธรรมอันดงีาม

9). ผูบริหารและพนักงานควรใชอุปกรณส่ือสารอื่นๆ ทีบ่ริษัทฯ จดัให อาท ิ  โทรศัพท 
โทรสาร โทรศพัทมอืถอื อยางมีจิตสํานกึและรับผิดชอบ โดยคาํนงึถงึประโยชนของ
บริษัทฯ เปนหลัก

3.4 การใหและรบัของขวญั
1). หามมิใหผูบริหารและพนกังานเรียก   หรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา    ผูรับเหมา 

ผูจัดสงสินคา ที่ปรึกษา และผูที่บริษัทฯ ทาํธุรกิจดวย 
2). ผูบริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหรือรับของขวญัหรือของกาํนัลใดๆ จากคู

คา หรือผูที่บริษัทฯ ทาํธุรกิจดวย เวนแตในเทศกาลในมูลคาที่เหมาะสม และไมเกีย่ว
ของกับการผูกมัดทางธุรกิจ

3). ผูบริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกนิ
กวาปกติจากบุคคลทีบ่ริษัทฯ ทาํธุรกิจดวย

4). ผูบริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหรือการรับรางวัลการทองเที่ยวจากคูคา

3.5 การใชสิทธิทางการเมือง
บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหารและพนกังานใชสิทธิของตนเองในฐานะพลเมือง

ดีตามกฎหมาย  แตหามไมใหกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานเขารวมกิจกรรมใดๆ ทีอ่าจกอใหเกดิ
ความเขาใจวาบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของหรือใหการสนับสนนุแกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 
โดยกาํหนดเปนขอปฏิบตัิของกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานดังนี้

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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1). ควรใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดตีามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวของ

2). มีสิทธิเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตวัเองนอกเหนอืเวลาทาํงาน และไม
ใชในนามของบริษัทฯ 

3). หามเขารวมกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจกอใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ หรือ
ใหการสนับสนุนทางการเมืองแกพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุมพลังใดกลุมพลังหนึง่

4). หามมิใหใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพือ่สนบัสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุมพลังใด
กลุมพลังหนึง่

4. การปฏบิติัตอผูมีสวนไดสวนเสีย

4.1 นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทฯ ตระหนักดวีา ผูถอืหุนคอืเจาของกจิการ และบริษัทฯ มีหนาทีส่รางมูลคาเพิม่แก

ผูถือหุนในระยะยาว จึงกาํหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบตัติามแนวทางตอไปนี้
1). ปฏิบัตหินาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริต  ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ดวยจติอัน

บริสุทธิ์ดวยความระมัดระวัง รอบคอบและเปนธรรม เพือ่ประโยชนสูงสุดของผูถอืหุน
โดยรวม

2). นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ  ผลประกอบการ   ฐานะขอมูลทางการเงนิ 
การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่าํเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง

3). แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกันถงึแนวโนมในอนาคตขององคกรทั้งใน
ดานบวกและดานลบ  ซึง่ตั้งอยูบนพืน้ฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและ
มีเหตุมีผลอยางเพยีงพอ

4). หามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืนโดยใชขอมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึง่
ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือดําเนนิการใด ๆ ในลักษณะทีอ่าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกบัองคกร

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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4.2 นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักวาพนกังานเปนปจจัยแหงความสาํเร็จในการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ  

ที่มีคุณคายิง่ จึงเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน 
การแตงตั้งโยกยายตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพ  เพือ่ใหเปนไปตามนโยบายดงักลาวบริษัทฯ ยึดแนว
ตอไปนี้เปนหลักปฏิบตัิ

1). ปฏิบตัติอพนกังานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย

2). ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนกังาน
3). การแตงตั้งและโยกยาย  รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนกังาน  กระทาํดวย

ความสุจริตใจ และตัง้อยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนกังานนั้น

4). ใหความสาํคญัตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนกังาน โดยใหโอกาสอยาง
ทัว่ถงึและสม่ําเสมอ

5). ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทาํงานใหมีความปลอดภยัตอชีวติและทรัพยสินของ
พนกังานอยูเสมอ

6). รับฟงขอคิดเหน็และขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพืน้ฐานความรูทางวชิาชพีของพนกังาน
7). ปฏิบัตติามกฎหมายและขอบังคบัตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
8). ใหพนกังานรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่

กาํหนด

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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4.3 นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทฯ ตระหนักถงึความสาํคัญของความพอใจของลกูคาที่มีตอความสําเร็จของธุรกจิ

ของบริษัทฯ   จึงมีเจตจํานงที่จะแสวงหาวธิีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และไดกาํหนดเปนนโยบายและขอปฏิบัตไิวดังตอไปนี้

1). สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคาในราคา
ที่เปนธรรม

2). ใหขอมูลขาวสารที่ถกูตอง  เพยีงพอและทนัตอเหตุการณแกลูกคา เพือ่ใหทราบเกี่ยว
กับสินคาและบริการ โดยไมมีการกลาวเกนิความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิด
เกี่ยวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ

3). ปฏิบัตติามเงือ่นไขตางๆ ทีม่ีตอลูกคาอยางเครงครัด     กรณีที่ไมสามารถปฏบิัตติาม
เงื่อนไขขอใดได   ตองรีบแจงใหลูกคาทราบเพือ่รวมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไข
ปญหา

4). ติดตอกบัลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนทีว่างใจไดของลกูคา 
5). จัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกีย่วกบัคุณภาพ ปริมาณ ความ

ปลอดภัยของสินคาและบริการ   รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ 
และการดาํเนนิการอยางถึงที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว

6). ใหคําแนะนาํเกี่ยวกบัวิธกีารใชสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชนกบัลูกคาสงูสุด

4.4 นโยบายและการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ 
บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะใหการปฏิบัตติอคูคาและ/หรือเจาหนีอ้ยางเสมอภาค   และเปน

ธรรม โดยคาํนงึถงึประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตัง้อยูบนพืน้ฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปน
ธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลีย่งสถานการณที่ทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพนัธะสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานทีถู่กตอง การเจรจาแกปญหาและหาทางออกตัง้อยูบน
พื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ  โดยมีแนวปฏิบัตดิงัตอไปนี้

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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1). ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ  ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาและ/หรือ
เจาหนี้

2). ปฏิบัตติามเงือ่นไขตางๆ  ทีต่กลงกนัไวอยางเครงครัด   กรณีที่ไมสามารถปฏบิัตติาม
เงื่อนไขขอใดไดตองรีบแจงใหเจาหนีท้ราบลวงหนา  เพือ่รวมกันพิจารณาหาแนวทาง
แกไขปญหา

4.5 นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
บริษัทฯ   มีนโยบายที่จะปฏบิัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล  ภายใต

กรอบแหงกฎหมายเกีย่วกับหลักปฏบิัตกิารแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับ
ทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอไปนี้

1). ประพฤติปฏิบตัิภายใตกรอบกตกิาของการแขงขันทีด่ี
2). ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวธิีการที่ไมสุจริต  หรือไม

เหมาะสม  
3). ไมทําลายชือ่เสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย  

4.6 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 
บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะดาํเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม      ให

ความสาํคัญกบัการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นทีห่นวยงานของบริษัทฯ  ตัง้อยู       
และเปนนโยบายของบริษัทฯ เชนเดียวกนัทีจ่ะยึดมั่นปฏิบตัิตนเปนพลเมืองทีด่ ี ปฏิบตัิตามกฎหมาย  
และขอบงัคับที่เกีย่วของอยางครบถวน

เพือ่เสริมนโยบายขางตน   บริษัทฯ จะดาํเนินกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ํา 
เสมอ    และจะดาํเนนิการปลูกฝงจิตสาํนกึของพนักงานทกุระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
จริงจังและตอเนื่อง เพือ่ใหดาํรงอยูเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดตีลอดไป

คูมือจริยธรรมธุรกิจ
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5. การดูแลใหมกีารปฏบิติัตามจริยธรรมธรุกิจ 

บริษัทฯ กาํหนดใหเปนหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานทกุคน
ที่จะตองรับทราบ   ทาํความเขาใจ  และปฏิบัตติามนโยบายและขอปฏิบัตติามทีก่าํหนดไวในคูมอื 
จริยธรรมธุรกิจนี้อยางเครงครัด  มิใชการปฏิบัตติามความสมัครใจ และไมสามารถอางไดวาไมทราบ
แนวปฏบิัตทิี่กาํหนดขึ้นนี้

ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ    และถอืเปนเรื่องสาํคัญที่จะดาํเนนิการให
พนกังานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ  เขาใจ    และปฏิบัตติามคูมือจริยธรรมธุรกิจนี้อยาง
จริงจัง

6. การรบัขอรองเรียนดานจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ไดกาํหนดใหสายทรัพยากรบุคคลทําหนาที่เปนหนวยรับขอรองเรียนดานจริยธรรม
ธุรกิจ ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ  สามารถสงขอรองเรียนโดยตรงไปยงัทีอ่ยูตอไปนี้

ทางไปรษณยี
หนวยรับขอรองเรียน   ฝายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โฮม โปรดักส เซน็เตอร จาํกดั (มหาชน)
96/27  หมูที่ 9  ตาํบลบางเขน  อําเภอเมือง
จังหวดันนทบุรี  11000

ทางอีเมล

md@homepro.co.th

คูมือจริยธรรมธุรกิจ


