จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ได้ จดั ทา “คูม่ ือจริยธรรม” สาหรับการประกอบธุรกิจ กาหนดข้ อประพฤติปฏิบตั ิ สาหรับ
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบตั ิงาน และได้ รวบรวมข้ อพึงปฏิบตั ิดงั กล่าวจัดทาเป็ นเอกสารซึง่ มี
สาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่งขันทางการค้ า สังคมและสิง่ แวดล้ อมส่วนรวม
และดูแลให้ มีการปฏิบตั ิจริงจังอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
บริ ษัทได้ ออกข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัท และบริ ษัทย่อยเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยได้ ถือปฏิบตั ิและติดตามอย่างสม่าเสมอ
อุดมการณ์ บริษัท กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยรวมเรี ยกว่ากลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” มีอดุ มการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจ คือ
1. ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม
กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” มีเจตนารมย์แน่วแน่ที่ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม โดยใช้
ความพยายามอย่างดีที่สดุ ที่จะพัฒนากิจการให้ เจริ ญเติบโต และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ บริ การทีม่ ีคณ
ุ ภาพสูงในราคาที่
เหมาะสม ดาเนินธุรกิจให้ มีความมัน่ คง มีผลกาไร เพื่อส่งผลดีให้ กบั การลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืนให้
ผู้เกี่ยวข้ องผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับความเป็ นธรรมโดยเท่าเทียมกัน
2. มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่ าของคน
กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” มุง่ กระทาการทุกอย่างด้ วยความตังใจ
้ ให้ เกิดผลในความเป็ นเลิศในด้ านทรัพยากร
บุคคลกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคณ
ุ ค่า และสาคัญยิ่งจึงยึดถือปฏิบตั ติ ลอดมา ในการเลือก
ผู้ที่มีความสามารถเข้ ามาทางาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ เจริญก้ าวหน้ าไปพร้ อมกับกลุม่ ขณะเดียวกันก็สร้ างความ
มัน่ คง และความผูกพันทางใจให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะทางานกับกลุม่ ตลอดไป
3. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่ อสังคม
กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่พงึ มีตอ่ ประเทศชาติ สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” มีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
1. การให้ ความเป็ นธรรมแก่ ผ้ เู กี่ยวข้ องทางธุรกิจ
กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ” ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ไม่วา่ จะเป็ น ผู้
ซื ้อ ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คูแ่ ข่ง ฯลฯ
2. การหาผลประโยชน์ ทางธุรกิจ
กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” ไม่ประสงค์ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน รับหรื อให้ ผลประโยชน์แก่บคุ คลใดในการ
ดาเนินธุรกิจที่ขดั ต่อจริ ยธรรมและกฎหมาย
3. การไม่ เลือกปฏิบัติ
กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” ปฏิบตั ิตอ่ ผู้เกี่ยวข้ องด้ วยโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ต่อผู้หนึง่ ผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างใน
เรื่ องเชื ้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรื อพื ้นฐานการศึกษา
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ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อให้ เป็ นไปตามอุดมการณ์และจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ” จึงกาหนดข้ อพึง
ปฏิบตั ิไว้ นาไปใช้ ในการทางาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริ ตเป็ นที่ตงั ้ ดังต่อไปนี ้
นโยบายการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” มุง่ มัน่ ในการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ องในทุก
ที่ที่เข้ าไปดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดเป็ นนโยบายดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และเคารพจารี ตประเพณี
ท้ องถิ่นในประเทศที่บริ ษัท เข้ าไปดาเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตาม ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษัท
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องไม่กระทาการช่วยเหลือสนับสนุน หรื อร่วมมือส่งเสริ มการหลีกเลีย่ ง
การปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบต่างๆกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานกากับ
ดูแล และ รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบต่างๆต่อ หน่วยงานนัน้
ความรับผิดชอบต่ อบริษัทและทรัพย์ สินของ กลุ่ม “ กรุ งเทพโสภณ ”
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” หมายถึง สังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรัพย์ทงปวงของกลุ
ั้
ม่ “กรุงเทพ
โสภณ” รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้ อมูล สิทธิ เอกสารสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร ตลอดจนสิง่ ประดิษฐ์ และ
ความลับของกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ ทรัพย์สนิ ของ
กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ให้ ได้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้ เสือ่ มเสีย สูญหาย อีกทังไม่
้ ใช้ ทรัพย์สนิ ของ กลุม่ “กรุงเทพ
โสภณ” โดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” หรื อไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น โดยจัดเป็ นกลุม่
หลักคือ
การปกป้ องทรัพย์ สนิ ของบริษัท บริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ ทรัพยากร และ
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและการให้ บริ การที่ดีแก่ลกู ค้ า โดย
กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. จะต้ องใช้ ทรัพย์สนิ และทรัพยากรของบริ ษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
2. จะต้ องช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สนิ ใดๆของบริษัทเสือ่ มค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
การใช้ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ เทคโนโลยี่ตา่ งๆทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทผู้บริ หาร และ
พนักงาน ไม่ควรนามาใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว
2. ห้ ามผู้บริ หาร และพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (PASS WORD) ที่ใช้ ในการเข้ าถึงระบบข้ อมูลของบริ ษัท
3. ห้ ามผู้บริ หาร และพนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลที่อยูใ่ นระบบข้ อมูลของบริ ษัทโดยไม่ได้ รับอนุญาต
4. ห้ ามผู้บริ หาร และพนักงานเปลีย่ นแปลง ทาซ ้า ลบทิ ้ง หรื อทาลายข้ อมูลของบริษัท โดยไม่ได้ รับอนุญาต
5. ห้ ามผู้บริ หาร และพนักงานนาซอฟต์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซอฟต์แวร์ ลขิ สิทธิ์ด้วยเหตุผล
ใดๆโดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ นนๆ
ั้
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6. ห้ ามผู้บริ หาร และพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนืออุปกรณ์มาตรฐานที่
บริ ษัทติดตังให้
้
7. ห้ ามผู้บริ หาร และพนักงานใช้ อเี มล์ของบริษัทในการส่งต่อข้ อความทีก่ ล่าวร้ าย ทาให้ เสือ่ มเสีย หรื อข้ อความ
ที่หยาบคาย ลามกข่มขูก่ ่อกวนหรื อสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ อู ื่น
8. ผู้บริ หารและพนักงานควรใช้ อินเตอร์ เน็ตในการแสวงหาข้ อมูลและความรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
และจะต้ องหลีกเลีย่ งเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
การรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ”
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่พงึ กระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ ของ กลุม่ “กรุงเทพ
โสภณ” ได้ แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทาการใดๆอันอาจทาให้ กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” เสียผลประโยชน์ หรื อได้ ประโยชน์
น้ อยกว่าที่ควร หรื อ เป็ นการแบ่งผลประโยชน์ จากกลุม่ “กรุงเทพโสภณ”
1. การแข่งขันกับกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่พงึ ประกอบกิจการดาเนินการ
หรื อลงทุนใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ”
2. การซื ้อหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วนในกิจการของคูแ่ ข่ง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่พงึ มีหรื อ ซื ้อหุ้น หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนของบริษัท หรื อ ธุรกิจที่ดาเนินการแข่งขันกับกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงาน หรื อบุคคลในครอบครัวเข้ าไปมีสว่ นร่วม หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัท หรื อกิจการใดๆ
ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. การลงทุนหรื อมีห้ นุ อยูก่ ่อนแล้ ว หรื อได้ มาโดยทางมรดก หรื อการให้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานได้ ลงทุน หรื อได้ มาซึง่ กิจการทีเ่ ป็ นการแข่งขัน หรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ” หรื อมีห้ นุ ของคู่
แข่งขันก่อนทีจ่ ะเข้ ากลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” ต้ องแจ้ งให้ ทราบก่อนเข้ ากลุม่ หรื อ กรณีที่กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” เข้ าไปทา
ธุรกิจนันในภายหลั
้
งต้ องแจ้ งให้ กลุม่ ได้ ทราบทันที
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทจะต้ องรายงานเมื่อมีความเคลือ่ น ไหว หากมีการซื ้อ
ขายหุ้น บริ ษัททุกขณะต่อกรรมการผู้จดั การ หรื อ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานใช้ โอกาส
จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัทแสวงหาประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงตนเองที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
2. ในกรณีที่จาเป็ นที่ต้องทารายการเช่นนันเพื
้ ่อประโยชน์ของบริ ษัท ให้ ทารายการนันเสมื
้ อนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนันต้
้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ในกรณีที่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ ประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน หรื อที่ปรึกษาในบริษัท หรื อองค์กรทาง
ธุรกิจอื่นๆ การไปดารงตาแหน่งนันจะต้
้ องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริ ษัท และการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยตรงในบริษัท
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5. การทางานอืน่ นอกเหนือจากงานของบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานต้ องอุทิศตน และ เวลาให้ กบั กิจการของ
บริ ษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีงาน หรื อภาระกิจพิเศษ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องเสนอตามลาดับชัน้ ขออนุมตั ิจาก
กรรมการผู้จดั การ สาหรับกรรมการผู้จดั การต้ อง ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
การรับและให้ ผลประโยชน์
1. การรับผลประโยชน์และการเกี่ยวข้ องทางการเงินกับผู้ทาธุรกิจกับบริษัท ผู้บริ หาร พนักงานย่อมไม่เรียกรับ
หรื อยินยอมจะรับเงิน สิง่ ของ หรื อประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้ า ผู้รับเหมาที่ปรึกษา ผู้ขายสินค้ า ผู้จดั ส่งสินค้ าและบริ การ
ให้ บริ ษัท หรื อจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กับการทาธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี ้ผู้บริ หาร พนักงานไม่พงึ เข้ าไปเกี่ยวข้ อง
ทางการเงิน เช่น ร่วมทุน หรื อร่วมทาการค้ า ไม่ให้ ยมื หรื อกู้ยืมเงิน เรี่ ยไร ใช้ เช็คแลกเงินสด ซื ้อสินค้ าเชื่อ ซื ้อขาย
เช่า หรื อให้ เช่า หรื อก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆกับบุคคลเหล่านี ้
2. ห้ ามผู้บริ หาร และ พนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ลูกค้ า สหภาพแรงงาน หรื อ
บุคคลภายนอกอื่นใดที่จงู ใจให้ ปฏิบตั ิในทางมิชอบ
3. ผู้บริ หาร และพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้ หรื อรับของขวัญ หรื อของกานัลใดๆจากคูค่ ้ า หรื อผู้ที่บริ ษัททา
ธุรกิจด้ วย เว้ นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้ องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
4. ผู้บริ หาร และพนักงานควรหลีกเลีย่ ง การให้ หรื อรับการเลี ้ยงรับรองในลักษณะทีเ่ กินปกติจากบุคคลที่บริ ษัท
ทาธุรกิจด้ วย
5. ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมักมีธรรมเนียมการให้ ของขวัญแก่กนั หากพนักงานได้ รับของขวัญทีม่ ีมลู ค่าเกิน
ปกติวิสยั จากผู้ทาธุรกิจกับบริ ษัทให้ พนักงานรายงานผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
6. การให้ และการรับของขวัญ การให้ ของขวัญซึง่ กันและกันในโอกาสต่างๆ ผู้บริ หาร และพนักงานใน กลุม่
บริ ษัท ไม่ควรให้ ของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อรับของขวัญจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
การรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้ แก่ตนหรื อผู้อื่นโดยอาศัยข้ อมูลของกลุม่ “ กรุงเทพ
โสภณ ” บริ ษัทถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทีจ่ ะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลความลับของ
บริ ษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มผี ลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจหรื อราคาหุ้น จึงกาหนดข้ อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่ใช้ โอกาส หรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการการบริ หารงานหรื อ
การปฏิบตั ิงานในการหาประโยชน์ให้ กบั ตนเอง หรื อกับผู้อื่นในการทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท
3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน แม้ หลังพ้ นสภาพการ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท
4. ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซื ้อขายหุ้นบริ ษัท ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิ ดเผยงบ
การเงิน
การให้ สทิ ธิทางการเมือง
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บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ สทิ ธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่ห้าม
ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัท มีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อให้ การ
สนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานดังนี ้
1. ควรใช้ สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. มีสทิ ธิเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตัวเองนอกเหนือเวลาทางาน และไม่ใช่ในนามบริ ษัท
3. ห้ ามเข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริษัทมีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อให้ การสนับสนุนทาง
การเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดพลังหนึง่
4. ห้ ามมิให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อสนับสนุนพรรคใด พรรคหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดพลังหนึง่
การแสดงความคิดเห็นและการให้ สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน
1. บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอานาจในการให้ สมั ภาษณ์หรื อตอบคาถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน
สือ่ มวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริ หารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ ข้อมูลได้ โดยรับอนุญาตจากกรรมการผู้จดั การ
2. บริ ษัทกาหนดให้ นกั ลงทุนสัมพันธ์เป็ นผู้ทาหน้ าทีต่ ิดต่อสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น ผู้จดั การกองทุนนักลงทุน สถาบัน
การเงิน
การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีทงั ้ หมด 5 ด้ านดังนี ้
นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัท กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” ตระหนักถึง ความสาคัญของความพอใจของลูกค้ าทีม่ ตี อ่ ความสาเร็ จของ
ธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจานงทีจ่ ะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ ้นตลอดเวลา และได้ กาหนดเป็ นนโยบายและข้ อปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ส่งมอบสินค้ าและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม
2. ให้ ข้อมูล และข่าวสารที่ถกู ต้ อง และเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพือ่ ให้ ทราบ เกี่ยวกับสินค้ า
และบริ การโดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆของ
สินค้ า หรื อบริ การนันๆ
้
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆทีม่ ีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บ
แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
4. ติดต่อกับลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่วางใจได้ ของลูกค้ า
5 จัดให้ มีระบบและกระบวนการทีใ่ ห้ ลกู ค้ าร้ องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของสินค้ า และ
บริ การรวมทังความรวดเร็
้
วในการตอบสนอง หรื อส่งมอบ และการดาเนินการอย่างถึงที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ ว
6. รักษาความลับของลูกค้ าและไม่นาไปใช้ ประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
7. ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ สนิ ค้ า และบริ การของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด
นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริ ษัท ที่มีคณ
ุ ค่ายิง่ จึงเป็ นนโยบายของบริ ษัท ที่จะให้ การปฏิบตั ิทเี่ ป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้
โยกย้ าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษัทยึดแนวต่อไปนี ้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
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บริ ษัทมีมติอนุมตั เิ มื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560’’

1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
2. ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
4. การแต่งตัง้ และโยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้ วยความสุจริ ตใจและตังอยู
้ ่
บนพื ้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
5. ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึง และสมา่ เสมอ
6. รับฟั งข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าทีก่ ารงานของพนักงาน
หรื อคุกคาม และสร้ างความกดดันต่อสภาพจิตใจ ของพนักงาน
9. ให้ พนักงานร้ องเรียนในกรณีไม่ได้ รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
10. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท ผู้บริ หาร และ พนักงานย่อมมีสทิ ธิเสรี ภาพในการประพฤติ ปฏิบตั ิตนอันเป็ น
เรื่ องส่วนตัว แต่พงึ หลีกเลีย่ งไม่ให้ กระทบต่อภาพพจน์ของบริ ษัทในทางลบ
11. การปฏิบตั ิตน ผู้บริ หาร พนักงานที่เป็ นผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ติ นให้ เป็ นที่เคารพนับถือ ของพนักงาน
และพนักงานไม่พงึ กระทาการใดๆอันเป็ นการไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชาพนักงานพึงให้ เกียรติตอ่ พนักงานด้ วยกัน
12. ความมีวินยั ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ คนจานวนมากรวมกันทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คือความมีวินยั
ได้ แก่ การประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับอย่างถูกต้ อง ไม่วา่ จะระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม และมี
จิตสานึกทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ นเช่นนันตลอดไป
้
นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” ตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้นคือเจ้ าของกิจการ และบริ ษัทมีหน้ าที่สร้ างเสริ ม
มูลค่าเพิม่ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆด้ วยจิตอันบริสทุ ธิ์ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. จัดทารายงานสถานภาพของบริ ษัท ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
3. แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กร ทังใน
้ ด้ านบวก และด้ านลบ
ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ห้ ามไม่ให้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลใดๆของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้ าหนี ้
บริ ษัทกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ”มีนโยบายที่จะให้ การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า และ หรื อเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาค และเป็ น
ธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามพันธสัญญา ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งรายงาน
ที่ถกู ต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหา และหาทางออกตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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1. ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ า และหรื อเจ้ าหนี ้
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรี ยก หรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้นต้ องเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคูค่ ้ า และหรื อเจ้ าหนี ้ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ ว
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บ
แจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
นโยบายและความรับผิดชอบต่ อสังคมและส่ วนรวม
บริ ษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ และสังคม ให้
ความสาคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้ องถิ่นทีห่ น่วยงานของบริษัท ตังอยู
้ ่ และเป็ นนโยบายของบริษัท
เช่นเดียวกันที่จะยึดมัน่ ปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองทีด่ ี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน มุง่ มัน่
ที่จะใช้ ความพยายามอย่างต่อเนือ่ งที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทังที
้ ด่ าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและ
ชุมชน
เพื่อเสริ มสร้ างนโยบายข้ างต้ น บริ ษัทจะดาเนินการคืนกาไรส่วนหนึง่ ให้ แก่กิจกรรมทีม่ ีสว่ นสร้ างสรรค์ สังคม
อย่างสมา่ เสมอ และจะดาเนินการปลูกฝังจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ ดารงอยูเ่ ป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ีตลอดไป
ความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” มีความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจ บนพื ้นฐานของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้ อมทีด่ ี โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ในด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมของ
ประเทศที่บริ ษัทเข้ าไปดาเนินการ
2. บริ ษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่
เสมอ
3. ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทังปวง
้ ที่จะเสริ มสร้ างคุณภาพอาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้ อม
4. บริ ษัท จะเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดาเนินงานของบริ ษัท ต่อความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม
การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ าม จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อปฏิบตั ิามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรม
ธุรกิจนี ้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตั ิตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้ างได้ วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ ้นนี ้
ผู้บริ หารทุกระดับในองค์กร จะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญทีจ่ ะดาเนินการให้ พนักงาน ภายใต้ สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมอย่างจริ งจัง
บริ ษัทได้ กาหนดให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระทาหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยน ด้ าน
บรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจ ซึง่ พนักงานของบริ ษัท สามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษัทภิบาล และจริ ยธรรมธุรกิจ
โดยตรงไปยังที่อยูต่ อ่ ไปนี ้
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ทางไปรษณีย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
185 ถนนราษฏร์ บรู ณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
และส่งข้ อร้ องเรี ยนที่ Email : infokwc@kwc.co.th หรื อ เวปไซต์ www.kwc.co.th
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