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สารจากประธานกรรมการบริษทั 
 

เรียน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกท่าน  

 

บรษิัท เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มปีรชัญำในกำรด ำเนินธุรกจิด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ ถูกต้อง โปร่งใส มี
จรยิธรรม รบัผดิชอบต่อหน้ำทีแ่ละต่อสงัคม และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีลอดมำ ซึง่ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถเตบิโต
อย่ำงมัน่คงยัง่ยนื และเป็นบรษิทัชัน้น ำในดำ้นธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีไ่ดร้บักำรยอมรบั เชื่อถอื และควำมไวว้ำงใจจำกผูถ้อืหุ้น 
ลกูคำ้ คู่คำ้ พนกังำน ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรบรษิทัซึง่เป็นผูก้ ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรและกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิ สอดคล้องกบัปรชัญำกำรด ำเนินธุรกจิ จงึได้มกีำรรปรบัปรุงจรรยำบรรณในกำรรประกอบธุรกจิ
ฉบบันี้ เพื่อปลกูฝังให ้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนตระหนกัและมคีวำมเขำ้ใจ ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัใินกำรท ำ
หน้ำทีข่องตน เพื่อสง่เสรมิใหบ้รษิทัมปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกจิ และใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรงไป ตรงมำ
ตรวจสอบได้ ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทัหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ ทุกคนในองคก์รจะยดึมัน่และปฏบิตัิตำมจรรยำบรรณในกำร
ประกอบธุรกจิฉบบันี้ ตลอดจนยดึเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนอนัจะช่วยสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหเ้ป็นทีย่อมรบัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัเจรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

(นำยรฐั กติตเิวชโอสถ) 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย มจีรยิธรรม และสอดคลอ้งกบัหลกับรรษทัภิบำล บรษิทัจงึได้
จดัท ำและเผยแพร่จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิใหก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และผูเ้กีย่วขอ้ง ทุกคนรบัทรำบ เพื่อให้
ยดึถอืเป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนโดยเคร่งครดั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

จรรยาบรรณต่อผูถื้อหุ้น 

บรษิทัตระหนกัดวี่ำ บรษิทัมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว บรษิทัจงึมุ่งมัน่ในกำรเป็น
ตวัแทนที่ดขีองผู้ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกจิบนพื้นฐำนของควำมซื่อสตัย์สุจรติ และจรยิธรรมอนัดีงำน ด้วยควำมพยำยำมทีจ่ะ
พฒันำกจิกำรใหม้คีวำมเจรญิเตบิโต มัน่คง ปฏบิตัติำมพนัธกจิทีใ่หไ้วก้บัผู้ถอืหุน้ เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุด ซึง่มแีนวปฏบิตัิ
ดงันี้ 
1.  ปฏบิตัิหน้ำทีด่้วยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใด ๆ ด้วยจติอนับรสิุทธิ ์ด้วยควำมระมดัระวงั รอบคอบ 

เท่ำเทยีม และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่และรำยย่อยเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม  

2.  ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิทั นโยบำย มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนยดึมัน่ในแนวปฏบิตัทิีด่ขีองหลกัก ำกบัดแูล
กจิกำร  

3.  รำยงำนขอ้มลู ข่ำวสำร สำรสนเทศ และสถำนภำพของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ เท่ำเทยีมกนั ครบถว้น
ตำมควำมเป็นจรงิของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นดำ้นบวกและดำ้นลบ ในเวลำทีเ่หมำะสม และเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเพิ่มวำระกำรประชุม หรอืผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะะสมทีจ่ะได้รบั
กำรแต่งตัง้ เ ป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม รวมทัง้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำมำยังบริษัทได้ผ่ ำนทำงว็บไซต์  
www.scasset.com ของบรษิทั และบรษิทัไดม้กีำรประชำสมัพนัธผ์่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อเรยีนเชญิผู้ถือ
หุน้ทีส่นใจสำมำรถแสดงควำมจ ำนงเขำ้เยีย่มชมโครงกำรของบรษิทั ตำมควำมเหมำะสม 

 4.  บรหิำรจดักำร เพื่อใหบ้รษิทัมขีดีควำมสำมำรถสงูในกำรด ำเนินกำรใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัทัง้ในระยะสัน้ และระยะ
ยำวไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและมปีระสทิธผิล และมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

 5.  ดแูลไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน แสวงหำผลประโยชน์สว่นตวั หรอืของครอบครวั หรอืบุคคลใกลช้ดิจำกขอ้มลูใดๆ 
ทีม่สีำระส ำคญัของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนน ำไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก และ/หรอืด ำเนินกำรใด ๆ ใน
ลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั  

6.  จดักำรดแูลไม่ใหส้นิทรพัยข์องบรษิทัเสือ่มค่ำหรอืสญูหำยโดยมชิอบ 
 

จรรยาบรรณต่อลูกค้า 

บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลกูคำ้ซึง่มผีลต่อควำมส ำเรจ็ บรษิทัจงึพยำยำมแสวงหำวธิกีำร
ทีจ่ะสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ให้มปีระสทิธภิำพและมปีระสทิธผิลอยู่ตลอดเวลำ จดัใหม้รีะบบกำรบรหิำรดูแลลูกคำ้ภำยหลงั
กำรขำย เพื่อรกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่ใีนระยะยำว จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 
1.  ด ำเนินกำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัยโ์ดยใชคู้่คำ้ซึง่เป็นผูร้บัเหมำทีไ่ดม้ำตรฐำนและมคีวำมรบัผดิชอบ  

2.  ส่งมอบสนิคำ้และบรกิำรทีม่คีุณภำพตรงตำม หรอืสงูกว่ำควำมคำดหมำยของลูกคำ้ในรำคำทีเ่ป็นธรรม ซึง่สนิคำ้และบรกิำร
ดงักล่ำวตอ้งปลอดภยัไม่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพของลกูคำ้และไวว้ำงใจได ้

3.  ใหข้อ้มูลขำ่วสำรทีถู่กต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ เพื่อป้องกนัมใิหลู้กคำ้เขำ้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภำพ ปรมิำณ
หรอืเงื่อนไขใด ๆ ของสนิคำ้ หรอืบรกิำรนัน้ ๆ โดยไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  

4.  ตดิต่อกบัลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ มปีระสทิธภิำพ เป็นทีไ่วว้ำงใจของลูกคำ้ จดัใหม้รีะบบและกระบวนกำรทีใ่หลู้กคำ้สำมำรถ
รอ้งเรยีนไดอ้ย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ใหม้คีวำมรวดเรว็ในกำรสนองตอบต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และจะด ำเนินกำรอย่ำงถงึ
ทีส่ดุเพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุ 

5.  จดัให้มมีำตรกำรรกัษำควำมลบัของลูกค้ำ โดยจะดูแลไม่ใหม้กีำรน ำขอ้มูล หรอืควำมลบัของลูกคำ้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผู้เกี่ยวขอ้งโดยมชิอบ และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ โดยไม่ได้รบัอนุญำตจำกลูกค้ำ หรอืจำกผู้มอีนำจของ
บรษิทัก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จงหรอื ด ำเนินกำรในทำงกฎหมำย  
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6.  จดัท ำเอกสำรแนะน ำทมีงำนบรกิำรใหก้บัลูกค้ำภำยหลงักำรโอนกรรมสทิธิ ์รวมถึงตดิตำมและสอบถำมควำมพงึพอใจของ
ลกูคำ้ และเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัลกูบำ้น รวมถงึกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของลกูคำ้ 

7.  รบัประกนัสนิคำ้ภำยใตเ้งื่อนไขและระยะเวลำทีเ่หมำะสม และจดัใหม้กีำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหเ้รยีบรอ้ยภำยใน
ระยะเวลำกำรรบัประกนั  

8.  จัดช่องทำงให้ลูกค้ำสำมำรถเสนอข้อแนะน ำ ร้องทุกข์จำกปัญหำที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขอรบัควำมช่วยเหลือ และ
ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ได ้ณ ทีอ่ยู่บรษิทัโดยตรง หรอืตดิต่อหมำยเลข Call Center ของบรษิทั โทร. 1749 

ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืทำงเวบ็ไซต ์www.scasset.com ของบรษิทั 
 

จรรยาบรรณต่อพนักงาน 

พนักงำนถอืเป็นทรพัยำกรอนัมค่ีำสงูสุดและเป็นปัจจยัส ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ บรษิทัจงึมุ่งพฒันำ เสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์รและ
บรรยำกำศกำรท ำงำนที่ด ีรวมทัง้ส่งเสรมิกำรท ำงำนเป็นทมีและสรำ้งควำมรกั ควำมสำมคัคภีำยในบรษิทั และมกีำรปฏบิตัต่ิอ
พนกังำนบนพืน้ฐำนของคุณธรรม จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 
1.  ปฏิบตัิต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำพรต่อควำมเป็นปัจเจกชน รวมถึงเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของ

พนกังำนไม่น ำขอ้มลูสว่นตวัของพนกังำน อำท ิเงนิเดอืน ประวตักิำรรกัษำพยำบำล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก 

2.  ใหโ้อกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนัในกำรว่ำจำ้ง แต่งตัง้ และโยกยำ้ย รวมถงึให้รำงวลั หรอืพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ และกำรลงโทษ
พนักงำน กระท ำดว้ยควำมสุจรติและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมของพนักงำน และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั  

3.  จ่ำยค่ำตอบแทนให้กบัพนักงำนเป็นธรรม และสูงกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
ประกอบกบัผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน โดยบรษิทัจะจดักำรค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และผลประโยชน์ใหส้ำมำรถจงูใจ และรกัษำ
บุคลำกรทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถไวก้บับรษิทั  

4.  มรีะเบยีบในกำรรอ้งทุกขเ์พื่อเป็นช่องทำงไม่ใหพ้นกังำนทุกล ำดบัชัน้ถูกกลัน่แกลง้โดยไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม รวมถงึจดัใหม้ี
กำรตัง้คณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำ ในกรณีที่พนักงำนกระท ำผดิระเบยีบ หรอืถูกร้องเรยีน เพื่อให้เกดิควำมเป็นธรรมต่อ
พนกังำนทุกคนและทุกระดบั  

5.  ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงำนอยู่เสมอ และใหม้สีขุอนำมยัทีด่ี
ในสถำนทีท่ ำงำน ตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิำร และสทิธปิระโยชน์ของพนกังำน เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชพี กำรรกัษำพยำบำล 
เงนิช่วยเหลอืค่ำทนัตกรรม เงนิค่ำครองชพีพเิศษส ำหรบัพนักงำนทีม่รีำยได้น้อย กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี เงนิช่วยเหลอื
สมรส เงนิช่วยเหลอืงำนศพ เงนิช่วยเหลอืกรณีพนกังำนประสบภยัพบิตั ิประกนัชวีติ อุบตัเิหตุ ฯลฯ และสือ่สำรใหพ้นกังำนใช้
สวสัดกิำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรกัษำคุณภำพทีด่ขีองชวีติพนกังำนทุกคน  

6.  ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำเพิม่พนูทกัษะและศกัยภำพ เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเตบิโตในสำยงำน โดยเปิดโอกส
ใหพ้นกังำนมกีำรเรยีนรูอ้ย่ำงทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ  

7.  ยดึมัน่ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำนอย่ำเคร่งครดั และหลกีเลีย่งกำรกระท ำใด ๆ ทีไ่ม่เป็น
ธรรม หรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทำงลบต่อพนกังำน  

8.  ปลกูฝังและสรำ้งจติส ำนึกทีด่ใีหพ้นกังำนรูจ้กักำรแบ่งปัน กำรเป็นผูใ้หแ้ละเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม 
 

จรรยาบรรณต่อเจ้าหน้ี 

บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อเจ้ำหนี้ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บน
พืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม และหลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ทีท่ ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ยดึมัน่ในกำรปฏบิตัติำม
ขอ้ตกลง สญัญำ ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเป็นจรงิอยู่เสมอ เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 
1.  น ำสนิเชื่อที่เจ้ำหนี้หรอืสถำบนักำรเงนิอนุมตัิใหกู้้มำใชต้ำมวตัถุประสงคข์องบรษิัท ตำมที่ได้แสดงเจตนำไวต่้อเจ้ำหนี้หรอื

สถำบนักำรเงนิ  

2.  ช ำระหนี้คนืต่อเจ้ำหนี้ตรงต่อเวลำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด ตลอดจนปฏบิตัิตำมเงื่อนไขทีเ่จำ้หนี้หรอืสถำบนักำรเงนิก ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนรกัษำคุณภำพสนิทรพัยซ์ึง่เป็นหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตำมทีเ่จำ้หนี้ก ำหนด  
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3.  เมื่อมเีหตุส ำคญัอนัอำจกระทบต่อสถำนะกำรเงนิโดยมนีัยส ำคญั และอำจกระทบต่อหนี้ทีต่้องช ำระ บรษิัทจะแจง้ใหเ้จำ้หนี้
ทรำบ เพื่อร่วมกนัหำวธิป้ีองกนัหรอืแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย  

 

จรรยาบรรณต่อคู่ค้า 

บรษิัทมนีโยบำยทีจ่ะใหก้ำรปฏบิตัิต่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม โดยกำรด ำเนินกำรใด ๆ ต้องค ำนึงถึงชื่อเสยีง ควำม
ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบัและประเพณีปฏบิตัิที่ส ำคญั รวมทัง้ปฏบิตัิตำมพนัธะสญัญำกบัคู่ค้ำ และค ำนึงถงึควำม
เสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกจิและและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้  
1.  ในกำรคดัเลือกคู่ค้ำผู้เป็นผู้รบัเหมำ บริษัทจะตัง้คณะกรรมกำรคดัเลือกจำกคู่ค้ำเสนอผลงำนภำยใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข

เดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมกบัทุกรำย  

2.  เปิดโอกำสใหคู้่คำ้รำยใหม่สำมำรถเขำ้มำร่วมงำน เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำดำ้นฝีมอืและเทคโนโลยใีหม่ 
3.  ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ และรำยงำนทีถู่กตอ้ง  
4.  ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติในทำงกำรคำ้กบัคู่คำ้ รวมทัง้เพื่อเป็นกำป้องกนักำรปฏบิตังิำนทีไ่ม่เป็น

ธรรม บรษิัทก ำหนดหำ้มมใิหร้บัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดจำกคู่คำ้ หรอืบุคคลอื่นที่มหีน้ำที ่หรอืธุรกจิเกีย่วขอ้งกบั
บรษิทั  

5.  สนบัสนุนใหคู้่คำ้ของบรษิทั ใหค้วำมร่วมมอืในกำรป้องกนั และต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยไม่ใหส้นิบนในทุกรปูแบบแก่
เจำ้หน้ำทีร่ฐั หรอืพนกังำนของบรษิทั เพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อกำรท ำงำนทีไ่ม่ถูกตอ้งในทุกกรณี  

6.  ปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ทีต่กลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้ใดได้ ต้องรบีแจง้ลูกคำ้เพื่อ
ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขบนพืน้ฐำนควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ  

7.  ก ำหนดเวลำในกำรจ่ำยเงนิค่ำสนิคำ้และค่ำจำ้งโดยชดัเจนและตรงต่อเวลำ  
8.  ดแูลและช่วยเหลอืคู่คำ้ใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัธุรกจิของบรษิทั โดยไม่เอำเปรยีบทำงกำรคำ้ 
9.  มีช่องทำงให้คู่ค้ำสำมำรถร้องเรียนจำกกำรถูกกลัน่แกล้ง หรือไม่ได้รบัควำมเป็นธรรม โดยสำมำรถร้องเรียนต่อส ำนัก

ตรวจสอบภำยในของบรษิทั หรอืกรรมกำรอสิระ หรอืประหรอืกรรมกำรอสิระ หรอืประธำนกรรมกำรบรหิำรได ้
 

จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า 

บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทำงกำรคำ้ โดยมุ่งเน้นกำรประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรม และโปร่งใส โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล
ทำงกำรแขง่ขนัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งกฎหมำย จำรตีทำงกำรคำ้ และแนวทำงกำรปฏบิตัทิีด่ ีทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสำกลภำยใต้กรอบ
แห่งกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัหลกัปฏบิตักิำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 
1.  ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป  

2.  สนบัสนุนและสง่เสรมิกำรคำ้เสร ีเป็นธรรม ไม่ผกูขำด หรอืก ำหนดใหคู้่คำ้ตอ้งท ำกำรคำ้กบับรษิทัเท่ำนัน้ 

3.  ไม่ละเมดิควำมลบัหรอืแสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลบัทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวธิทีี่ไม่สุจรติ หรอืผดิกฎหมำย หรอืขดัต่อ
จรยิธรรม  

4.  ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวในทำงรำ้ย ไม่แข่งขนัทำงกำรคำ้ โดยกำรใส่รำ้ยป้ำยส ีกลัน่แกลง้ หรอื
บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิของคู่แขง่  

5. ไม่เขำ้ร่วมในสญัญำทำงกำรคำ้ หรอืกระท ำกำรใดโดยนยัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิกำรแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม หรอืกำรผกูขำดทำงกำรคำ้ 
 

จรรยาบรรณต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

บรษิทัตระหนกัอยู่เสมอว่ำ บรษิทัเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมซึง่ต้องรบัผดิชอบช่วยเหลอืสงัคม และสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชน เพื่อ
พฒันำคุณภำพชวีติ และเศรษฐกจิของชุมชน เพรำะบรษิัทเชื่อมัน่ว่ำ บรษิัทจะก้ำหน้ำพฒันำเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื และอยู่รอดใน
สงัคมได ้นอกจำกจะต้องเสนอสนิคำ้ทีม่คีุณภำพ มคีวำมซื่อสตัยส์ุจรติในกำรประกอบอำชพีแลว้ บรษิทัจะต้องรบัผดิชอบในกำร
พฒันำสงัคมสว่นรวมใหด้ยีิง่ขึน้ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 
1.  ยดึมัน่เป็นพนัธะสญัญำในกำรด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึประโยชน์และควำมยัง่ยนืของชุมชนและสงัคมเป็นส ำคญั  

 



 

6 

 

2.  ปลกูฝังจติส ำนึกและสรำ้งควำมตระหนกัในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังำนของบรษิทัทกุระดบัอย่ำง
ต่อเนื่อง  

3.  จะส ำรวจและท ำควำมเขำ้ใจระเบยีบและขอ้กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัมใิหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทกระทบต่อวถิี
สงัคม หรอืชุมชนนัน้ๆ  

4.  ปฏบิตัติำมนโยบำยของรฐั และเขำ้ร่วมเป็นภำคเีครอืขำ่ยในกำรดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคม  

5.  สนบัสนุนและส่งเสรมิในกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ และปรบัปรุงคุณภำพชวีติมนุษยด์ว้ยกำรจดักำรปัญหำสิง่แวดลอ้ม โดย
ถอืว่ำกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มเป็นหน้ำทีร่่วมกนัของทุกคน  

6.  เคำรพในสทิธดิำ้นทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น โดยจะไม่ละเมดิและปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรพัยส์นิทำงปัญญำอย่ำง
เคร่งครดั 

 

สิทธิมนุษยชน 

บรษิทัตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรเคำรพในสทิธมินุษยชน และใหค้วำมส ำคญัต่อศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์และสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน
ของบุคคล โดยบรษิัทยดึมัน่ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอทุกคนดว้ยควำมเท่ำเทยีม เป็นธรรม รวมทัง้ก ำหนด ให้กำรปฏบิตัต่ิอกนัในระหว่ำง
พนกังำนเป็นไปดว้ยควำมเคำรพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั 

 

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัใหค้วำมส ำคญัในด้ำนแรงงำน โดยปฏบิตัเิสมอภำค และเท่ำเทยีมกนัในทุกกระบวนกำรของกำรจำ้งงำน นับ
แต่กระบวนกำรสรรหำ จ่ำยค่ำตอบแทน กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและอื่นๆ โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิอกีทัง้บรษิทัร่วมสง่เสรมิและ
สนับสนุนสทิธมินุษยชน และจะไม่มสีว่นร่วมในกระท ำกำรใดๆ ทีข่ดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน โดยจะไมใชแ้รงงำนบงัคบั ไม่ว่ำจะใน
รปูแบบใดกต็ำม รวมทัง้ใชแ้รงงำนทีม่ำจำกกำรคำ้มนุษย ์หรอืแรงงำนเดก็อนัมชิอบดว้ยกฎหมำย 
 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมกำรบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย ์สจุรติ เป็นธรรม และรบัผติชอบต่อสงัคม ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
กลุ่ม และปรำศจำกกำรคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทุกคนสอดคลอ้ง
กบัเจตนำรมณ์ทีต่ัง้ใจไว ้จงึเหน็ควรก ำหนดใหม้แีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
1.  หำ้มมใิหก้รรมกร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัยอมรบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมทัง้

ระมดัระวงัในกำรปฏบิตังิำนทีม่คีวำมเสีย่งในกำรเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เช่น กำรใหเ้งนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุน 
กำรใหแ้ละรบัของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง กำรจดัซือ้ กำรท ำสญัญำ เป็นตน้ 

2.  ไม่แสดงออกด้วยวธิใีดๆ ที่ท ำให้ผูอ้ื่นเข้ำใจผดิว่ำบรษิทัเกีย่วขอ้ง สนับสนุน หรอืฝักใฝ่กำรด ำเนินกำรทำงกำรเมอืง พรรค
กำรเมอืง ผูม้อี ำนำจทำงกำรเมอืงใด ตลอดจนหำ้มมใิหน้ ำเงนิหรอืทรพัยส์นิ สิง่ของอนัเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัไปสนบัสนุน 
แจกจ่ำยใหก้บันักกำรเมอืง หรอืพรรคกำรเมอืงใด หรอืใชต้ ำแหน่งหน้ำที ่และเวลำปฏบิตังินของบรษิทัไปสนับสนุนกจิกรรม
ใดๆ ทำงกำรเมอืง  

3.  ด ำเนินกำรเรื่องกำรให้เงินบริจำค เงินสนับสนุนอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมนโยบำย ระเบียบของบริษัท และถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยตอ้งด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรบรจิำค กำรใหเ้งนิสนบัสนุนจะไม่ถูกน ำไปใชเ้พื่อกำรคอรร์ปัชัน่  

4.  หำ้มมใิหผู้บ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบัรบั หรอืใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ หรอืประโยชน์อื่นใดในนำมบรษิทัทุกเทศกำล  

5.  กำรเลี้ยงรบัรองผู้เกี่ยวขอ้งทำงธุรกิจต้องมมีูลค่ำที่เหมำะสม และต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ ประกำศของบรษิัทที่
ก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้  

6.  ไม่รบั เรยีก เรีย่ไร ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดทีอ่ำจท ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรตดัสนิใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรอืท ำใหเ้กดิกำร
ปฏบิตัหิน้ำที ่ละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยไม่ชอบธรรม  

7.  กำรบรจิำคเงนิ กำรใหเ้งนิสนบัสนุน กำรเลีย้งรบัรองตอ้งมหีลกัฐำนกำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบได ้ 

8.  ต้องไม่ละเลย เพกิเฉย เมื่อพบเหน็กำรกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นกำรทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ โดยต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำของตน 
หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทรำบ และใหค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
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ข้อพึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมปรชัญำและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั จงึไดก้ ำหนดขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนกังำนเพื่อน ำไปใชใ้นกำรท ำงำน โดยใหย้ดึมัน่ต่อหลกัคุณธรรม ควำมซื่อสตัยส์จุรติ ดงันี้ 
 

การปฏิบติัตนต่อองคก์ร 

1.  การรกัษาทรพัยสิ์น  

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรดูแลและใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 
และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนหรอืบุคคลอื่น 

2.  การรกัษาผลประโยชน์ 

2.1 การรกัษาข้อมูลลูกค้าและบริษทั 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนไม่พงึเปิดเผยขอ้มลูทัง้ของลูกค้ำและบรษิทั โดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกลูกคำ้ หรอืผูม้ี
อ ำนำจของบรษิทั เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งตำมขอ้ก ำหนดของ กฎหมำย ซึง่ต้องไดร้บัอนุญำต
จำกผูม้อี ำนำจของบรษิทัก่อนเช่นกนั 

2.2 การด าเนินธรุกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ไม่พงึประกอบกำร ด ำเนินกำร หรอืมสีว่นร่วมในธุรกจิอนัเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั 

2.3 การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั 

กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนมสีทิธใินกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัได้อย่ำงเสร ีแต่ทัง้นี้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 
จะต้องด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์จะซื้อ-ขำยหลักทรัพย์บริษัทล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซื้อ-ขำยอย่ำงน้อย 1 วันท ำกำรให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ และต้องจดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตอ้งพงึระมดัระวงัในกำรน ำขอ้มูลของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
รวมถึงงดกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิแก่สำธำรณชน และภำยใน 24 

ชัว่โมง หลงักำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว 

3.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหม้นีโยบำยทีห่้ำมมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนใชโ้อกำศจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืพนักงำนในบรษิทัแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืของครอบครวั หรอืของบุคคลใกลช้ดิ ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรเงนิ หรอืดำ้น
อื่นใดกต็ำม หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ยกเวน้ในกรณีทีจ่ ำเป็น เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัภำยใต้หลกัเกณฑ ์
และระเบยีบขอ้บงัคบัทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

3.1 การรบัเงินหรอืผลประโยชน์ตอบแทน หรอืเก่ียวข้องทางการเงินกบัผูด้ าเนินการธรุกิจกบับริษทั 
3.1.1  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกระดบัตอ้งไม่รบัเงนิ หรอืประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตวัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ของ

บรษิัท หรอืบุคคลใดอนัเนื่องมำจำกกำรท ำงำนในนำมบรษิทั หรอืเกี่ยวขอ้งทำงกำรเงนิ เช่น ร่วมทุน ร่วมท ำกำรคำ้กบั
ลกูคำ้ ผูร้บัเหมำ ผูข้ำยสนิคำ้ หรอืบรกิำรใหแ้ก่บรษิทั หรอืจำกบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทั  

3.1.2  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกระดบัต้องไม่กูย้มืหรอืเรีย่ไรเงนิจำกลูกคำ้ หรอืผูท้ ำธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่เป็นกำร
กูย้มืเงนิจำกธนำคำร หรอืสถำบนักำรเงนิในฐำนะลกูคำ้ของธนำคำร หรอืสถำบนักำรเงนิ  

3.1.3  กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกระดบัหลกีเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกบัตนเอง ยกเว้นในกรณีที่ จ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ภำยใต้หลกัเกณฑ์และระเบียบข้อบงัคบัที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด เช่น เปิดเผยขอ้มลูเกีย่ว กบัชื่อ และควำมสมัพนัธข์อง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั นโยบำยกำรกำหนดรำคำ และมูลค่ำของรำยกำร รวมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบั
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รำยกำรดงักล่ำว และหลกีเลี่ยงไม่มรีำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะที่เป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ เช่น กำรให้
กูย้มืเงนิ กำรค ้ำประกนัสนิเชื่อแก่บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อยของตนเอง 

3.2  การประกอบธรุกิจอ่ืนนอกบริษทั หรอืการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษทั 

3.2.1  กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ต้องตัง้ใจปฏบิตัิงำนในควำมรบัผดิชอบอย่ำงเต็มที่ กรณีที่กรรมกำร ผู้บรหิำร และ
พนักงำน ต้องท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของบรษิทั ต้องไดร้บักำรยนิยอมจำกผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ และต้องไม่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่องำนในหน้ำที ่และต่อบรษิทั  

3.2.2  กำรประกอบธุรกจิส่วนตวัใดๆ ของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ต้องไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่และเวลำ
ท ำงำนของบรษิทั หรอืท ำธุรกจิใดๆ กบับรษิทัในนำมส่วนตวั ครอบครวั หรอืนิตบิุคคลใดๆ ทีต่นม ีส่วนไดเ้สยี หรอืกำร
ประกอบกจิกำรใดอนัเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกจิของบรษิัท และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
ก ำหนด  

3.2.3  หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนประกอบธุรกจิ หรอืมสี่วนร่วมในธุรกจิใดอนัเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั ไม่
ว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนดงักลำ่วจะไดร้บัประโยชน์โดยตรง หรอืโดยออ้มกต็ำม 

3.3  การใช้ข้อมูลของบริษทัหาผลประโยชน์ และการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั 

3.3.1  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนต้องไม่ใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่น แมว้่ำบรษิทัอำจไม่เสยีประโยชน์ใดกต็ำม เช่น กำรซือ้ทีด่นิ หรอืลงทุนในธุรกจิใกล้
บรเิวณทีบ่รษิทัจะลงทุน ทีเ่ป็นไปในทำงทีส่อ่ว่ำจะหำผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอื บุคคลอื่น  

3.3.2  ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทีร่บัผดิชอบในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภำยใน หรอืสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูภำยใน
ของบรษิทังดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ หรอืขอ้มลูำยในอื่นใด
แก่สำธำรณชน และภำยใน 24 ชัว่โมง หลงักำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว เพื่อไม่ใหเ้กดิกรณีกำรซื้อขำยหลกัทรพัยโ์ดยใช้
ขอ้มลูภำยในโดยกลุ่มบุคคลดงักล่ำ 

3.3.3  ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั กรรมกำร ผูบ้รหิำร รวมทัง้คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิตภิำวะ ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ 
พ.ศ. 2559) ของบุคคลดงักล่ำวตอ้งจดัท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลีย่นแปลง
กำรถอืหลกัทรพัยท์ุกครัง้ทีม่กีำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัย ์ภำยใน 3 วนันบัแต่วนัทีม่กีำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบั
โอนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

3.3.4  กรรมกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร 4 รำยแรกของบริษัท หำกประสงค์จะซื้อ-ขำยหลกัทรพัย์ และสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำของบรษิทั จะตอ้งดำเนินกำรแจง้ควำมประสงคจ์ะซือ้-ขำยหลกัทรพัยบ์รษิทัล่วงหน้ำก่อนท ำกรซือ้-ขำยอย่ำงน้อย 
1 วนัท ำกำรใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบผำ่นบุคคลผูไ้ดร้บัมอบหมำย ดงันี้ 
(1)  ในกรณีกรรมกำรและผูด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำร 4 รำยแรกประสงคจ์ะซือ้-ขำยหลกัทรพัยบ์รษิทั ใหแ้จง้ควมประสงค์

ล่วงหน้ำต่อเลขำนุกำรบรษิทั  

(2) ในกรณีเลขำนุกำรบรษิทัประสงค์จะซือ้-ขำยหลกัทรพัย์บรษิทั ให้แจง้ควำมประสงคล่์วงหน้ำต่อประธำนกรรมกำร
บรษิทั 

3.4 นโยบายงดรบัและงดให้ของขวญั (No Gift Policy) 

3.4.1  หำ้มมใิหผู้บ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบัรบั หรอืใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ หรอืประโยชน์อื่นใดในนำมบรษิทัทุกเทศกำล 

3.4.2  กรณีผู้บรหิำรและพนักงำนได้รบัของขวญั ของที่ระลกึ ผู้ได้รบัต้องปฏเิสธและสื่อสำรใหท้รำบถงึนโยบำยของบรษิทั ใน
กรณีผู้บริหำร และพนักงำนได้รบัของขวญั โดยไม่สำมำรถติดต่อผู้ให้เพื่อคืน หรือไม่สำมำรถส่งคืนผู้ให้ได้ ให้จดัส่ง
ของขวญั ของทีร่ะลกึดงักล่ำวใหแ้ก่ฝ่ำยบุคคล เพื่อน ำไปบรจิำคกำรกุศล หรอืเพื่อสำธำรณประโยชน์ หรอืด ำเนินกำรอื่นใด
ตำมควำมเหมำะสมต่อไป  

3.4.3  พงึหลกีเลีย่งและระมดัระวงักำรใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชำ และรบัของขวญัจำกผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ โดยกำรใหแ้ละกำรรบั
ดงักลำ่วจะตอ้งไม่เป็นกำรสรำ้งแรงจงูใจในกำรตดัสนิใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
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3.5 การเลี้ยงรบัรองทางธรุกิจ 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนจะตอ้งไม่รบั หรอืเลีย้งรบัรองทีอ่ำจท ำใหเ้กดิอทิธพิล หรอืแรงจงูใจในกำรตดัสนิใจอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งซึ่งท ำใหเ้กดิกำรปฏบิตัหิน้ำที่ทีไ่ม่ชอบธรรม โดยกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน สำมำรถเลี้ยงรบัรอง หรอืรบักำรเลี้ยง
รบัรองทำงธุรกจิไดเ้ฉพำะเพื่อประโยชน์ในธุรกจิของบรษิทั และไม่เป็นไปในลกัษณะทีเ่กนิกว่ำควำมสมัพนัธป์กตจิำกคู่คำ้ หรอื
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือเพื่อเป็นกำรให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบใดๆ หรือเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์โดยมชิอบ 

4.  การรกัษาช่ือเสียง 

4.1 ให้ความเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวข้อง (Stakeholders) ทางธรุกิจ  

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ต้องปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งทำงธุรกจิ ซึง่หมำยถงึลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง ผูถ้อืหุน้ และ
บุคคลทัว่ไปโดยไม่เอำรดัเอำเปรยีบ และตอ้งปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรม ตรงไปตรงมำ โปร่งใส 

4.2 การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั  

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมำย และขอ้บงัคบั โดยไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็น
กำรละเมดิ หรอืฝ่ำฝืน 

4.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน  

กำรให้ขอ้มูลใดๆ เกี่ยวกบับรษิัทจะตัง้อยู่บนพื้นฐำนข้อมูลที่เป็นจรงิ ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏบิตัิด้วยควำมระมดัระวงั และ
ภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูพ้จิำรณำและมอบหมำยโดยตรง ในกำรใหผู้บ้รหิำร หรอืพนกังำน
คนใดเป็นผู้ให้ข้อมูล ข่ำวสำร หรือสมัภำษณ์ต่อสำธำรณชนตำมควำมเหมำะสม ดังนัน้ผู้บริหำร หรือพนักงำน ที่ไม่ได้รบั
มอบหมำยไม่สำมำรถใหข้อ้มลูขำ่วสำร หรอืสมัภำษณ์ต่อสำธำรณชนได ้

5. การด าเนินการทางการเมือง 

5.1 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนพงึหลกีเลีย่งกำรกระท ำหรอืกจิกรรมใดๆ ทำงกำรเมอืงทีท่ ำใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจว่ำ กระท ำในนำม
บรษิัท หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัท ำใหผู้อ้ื่นเข้ำใจว่ำบรษิทัเกี่ยวขอ้งฝักใฝ่ หรอืสนับสนุนกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมอืง พรรค
กำรเมอืง ผูม้อี ำนำจทำงกำรเมอืง หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทำงกำรเมอืง  

5.2 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนตอ้งไม่น ำทรพัยส์นิ เงนิ หรอืสิง่ของอื่นใดอนัเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัไปสนบัสนุน แจกจ่ำย
ใหก้บันกักำรเมอืง หรอืพรรคกำรเมอืง รวมทัง้หำ้มใชต้ ำแหน่งหน้ำที ่และเวลำปฏบิตังิำนของบรษิทัไปสนับสนุนกจิกรรมใดๆ 
ทำงกำรเมอืง  

5.3 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน โดยสทิธสิ่วนบุคคลสำมำรถมสี่วนร่วมในกจิกรรมทำงกำรเมอืง โดยสำมำรถใชส้ทิธภิำยใต้
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในสทิธแิละหน้ำทีส่ว่นบุคคลในระบอบประชำธปิไตย 

 

การปฏิบติัตนและการปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน 

1.  การปฏิบติัตน  

1.1  มนี ้ำใจต่อเพื่อร่วมงำน ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ตม็ควำมสำมำรถ  

1.2  ใชส้ทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงสภุำพ และเหมำะสม  

1.3  พนกังำนทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชำพงึปฏบิตัตินเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีหเ้ป็นทีเ่คำรพนบัถอืของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  
1.4  พนกังำนใชว้ำจำ และกรยิำสภุำพ ส ำรวม และไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรไม่เคำรพผูบ้งัคบับญัชำ หรอืเพื่อนร่วมงำน 

 

2. ความมีวินัย 

สิง่ส ำคญัอย่ำงยิง่ทีจ่ะท ำใหค้นจ ำนวนมำก ซึง่มคีวำมหลำกหลำยในวชิำชพีของพนกังำนสำมำรถปฏบิตังิำนท ำงำนร่วมกนัไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิล คอืควำมมวีนิยั ไดแ้ก่ กำรประพฤตปิฏบิตัติำมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ ประกำศ และประเพณี
อนัดงีำมอย่ำงถูกตอ้งไม่ว่ำจะมกีำรระบุไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กต็ำม และมจีติส ำนึกทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติลอดไป 
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   ข้อแนะน าเมื่อมีข้อสงสยัหรือปัญหา 
 

จรรยำบรรณฉบบันี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตัิตำม จึงอำจไม่
ครอบคลุมในทุกกรณี หำกผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนมขีอ้สงสยัหรอืปัญหำในทำงปฏบิตั ิใหป้รกึษำผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ ใน
กรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ใหถ้อืค ำชีข้ำดของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นทีส่ดุ 

 

  การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติั 
 

บรษิทัก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนทีจ่ะตอ้งรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และ
ปฏบิตัติำมนโยบำยและขอ้ปฏบิตัติำมทีก่ ำหนดไวใ้นจรรยบรรณของบรษิทัอย่ำงเคร่งครดั 

ผูบ้รหิำรทุกระดบัในบรษิทัจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบและถอืเป็นเรื่องส ำคญัทีจ่ะด ำเนินกำรใหพ้นกังำนภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำของตน
ทรำบ เขำ้ใจ และปฏบิตัติำมจรรยำบรรณของบรษิทัอย่ำงจรงิจงั 

บรษิทัไม่พงึปรำรถนำทีจ่ะใหก้ำรกระท ำใดๆ ทีผ่ดิกฎหมำยขดักบัหลกัจรยิธรรมทีด่เีกดิขึน้ หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน
ผู้ใดกระท ำผิดหลกัจรรยำบรรณที่บรษิัทก ำหนดไว้ จะได้รบัโทษทำงวนิัยอย่ำงเคร่งครดั และหำกมกีำรกระท ำที่เชื่อได้ว่ำผดิ
กฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของรฐั บรษิทัจะสง่เรื่องใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัด ำเนินกำรต่อไปโดยไม่ชกัชำ้ 

กรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนต้องกำรค ำแนะน ำ หรือหำรือในกำรปฏิบัติงำน หรือในกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกบั
จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั หรอืนโยบำยของบรษิทั บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทำงทีป่ลอดภยั โดยสำมำรถสอบถำม
ไดโ้ดยตรงต่อส ำนกัตรวจสอบภำยใน หรอืผ่ำนทำง E-mail ที ่Internal_Audit@scasset.com 
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   นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

 (Whistle Blowing Policy) 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั รวมทัง้ตระหนกัถงึบทบำทกำรมสีว่นร่วมในกำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรจำกทุกภำคส่วน ดงันัน้ จงึได้ด ำเนินกำรจดัท ำนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดขึน้ เพื่อให้กรรมกำร 
ผู้บรหิำร พนักงำน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มที่พบเหน็ หรอืมขีอ้มูลกำรกระท ำที่ขดัต่อจรรยำบรรณธุรกจิ กำรติดสนิบน กำร
ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมตลอดจนกำรกระท ำ ทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธ ิหรอืผดิกฎหมำย ผดิกฎขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืไม่ถูกต้อง
ตำมนโยบำยบรษิทั กำรประพฤตมิชิอบ หรอืกำรกระท ำใด ๆ ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่บรษิทัทรำบถงึช่องทำงและขัน้ตอน
และสำมำรถรำยงำน ใหข้อ้เสนอแนะ แจง้เบำะแส กำรกระท ำผดิ รอ้งเรยีน รวมทัง้สำมำรถขอค ำแนะน ำอนัเกีย่วขอ้งกบักำรกระท
ท ำดงักล่ว เพื่อหำหนทำงปรบัปรุง แกไ้ข หรอืท ำใหเ้กดิควำมถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิรรมต่อไป โดยนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำร
กระท ำผดิไดก้ ำหนดรำยละเอยีดทีจ่ ำเป็นเพื่อเป็นแนวทำงปฏบิตัใิหแ้ก่พนกังำนทุกคน ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั
ไดท้รำบโดยทัว่กนั 
 

1. ช่องทางการส่งขอ้รอ้งเรียน / รายงาน / แจ้งเบาะแส / ให้ข้อเสนอแนะ 
 

กรรมการ ท่ีอยู ่ E-mail Address 

นำยรฐั กติตเิวชโอสถ 33 ซอย 110 แยก 3 ถนนลำดพรำ้ว แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

rath@scasset.com 

นำยณฐัพงศ ์คณุำกรวงศ์ 640/83-85 ถนนเพชรบ ุร  ีแขวงถนนเพชรบ ุร ี เขตรำชเทว  ี

กรุงเทพมหำนคร 10400 

nuttaphong@scasset.com 

นำยณฏัฐพ์ฒัน์ เอือ้ใจ 122 ซอยโชคชยั 4 ซอย 18 แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว 
กรุงเทพมหำนคร 10230 

nathpath@scasset.com 

นำยคุโณดม ธรรมำภรณ์พลิำศ 179/5 ซอยขุมทรัพย์ ถนนบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย 

กรงุเทพมหำนคร 10700 

kunodom@scasset.com 
kunodom@hotmail.com 

นำยประเสรฐิ สมันำวงศ์ 2/94 หมู่ บ้ำนเสรี  (ซอย  1) ถนนอ่ อน นุช  แขวงประ เ วศ 

เขตประเวศ กรงุเทพมหำนคร 10250 

 praserts@scasset.com 
sertsam@yahoo.com 

นำยปรชีำ เศขรฤทธิ ์ 68/174 หมู่บ้นประชนิเวศน์  4 ซอยสำมัคคี ถนนประชำชื่น 

ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี11000 

precha@scasset.com 
prechas2555@hotmail.com 

นำยทรงศกัดิ ์เปรมสขุ 9 ซอยพทุธบูชำ 20 ถนนพทุธบูชำ แขวงบำงมด เขตจอมทอง 
กรงุเทพมหำนคร 10150 

songsak@scasset.com 

นำงวลิำสนีิ พทุธกิำรนัต์ 519 ถนนศรอียธุยำ แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรงุเทพมหำนคร 
10400 

vilasinee@scasset.com 

นำยอรรถพล สฤษฎิพนัธำวำทย ์ 117/75 หมูท่ี ่9 ต ำบลบำงรกัพฒัอ ำเภอบำงบัวทอง จงัหวดันนทบุร ี
11110 

attapol@scasset.com 

เลขานุการบริษทั ท่ีอยู ่ E-mail Address 

นำยสมบูรณ์ คปุตมินสั 635 ถนนรงัสติ-นครนำยก 52 ต ำบลประชำธปัิตย ์อ ำเภอธญับุร ี
จงัหวดัปทุมธำนี 12130 

somboon@scasset.com 

mailto:rath@scasset.com
mailto:nuttaphong@scasset.com
mailto:nathpath@scasset.com
mailto:kunodom@scasset.com
mailto:kunodom@hotmail.com
mailto:prechas2555@hotmail.com
mailto:songsak@scasset.com
mailto:vilasinee@scasset.com
mailto:attapol@scasset.com
mailto:somboon@scasset.com
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน      ท่ีอยู่ E-mail Address 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ชัน้ 10) 

เลขที ่1010 อำคำรชนิวตัรทำวเวอร ์3 ถนนวภิำวดรีงัสติ 

Internal_Audit@scasset.com 

 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  

 

2.  กระบวนการและขัน้ตอนในการจัดการกับเรื่องท่ีได้ร ับร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  / ส าหรับพนักงานและผู้มี  

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บรษิทัไดก้ ำหนดกระบวนกำรและขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเรื่องทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีน / แจง้เบำะแสไวอ้ย่ำงชดัเจน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
พนักงำนและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีป่ระสงคจ์ะแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ / รอ้งเรยีน / ตดิต่อ / ใหข้อ้เสนอแนะมำยงับรษิทั 
จะไดร้บัควำมเชื่อมัน่ว่ำเรื่องทีร่อ้งเรยีนหรอืแจง้มำยงับรษิทัจะไดร้บักำรพจิำรณำอย่ำงโปร่งใส สุจรติ ยุตธิรรมเป็นควำมลบั 
และไดร้บักำรด ำเนินกำรภำยในเวลำอนัเหมำะสม ดงันี้ 

2.1  ผูม้สี่วนไดเ้สยีและพนกังำนสำมำรถแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิหรอืรอ้งเรยีนไปยงักรรมกำรแต่ละคน เลขำนุกำรบรษิทั หรอื
ส ำนกัตรวจสอบภำยในไดโ้ดยตรงตำมทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดท้ำงจดหมำย หรอื E-mail address  

2.2  ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัไดร้บัแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ หรอืเรื่องรอ้งเรยีนแลว้ บรษิทัจะตรวจสอบขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ ในเรื่องที่
ร้องเรยีนเบื้องต้น หำกมสีำระส ำคญัอนัเกี่ยวขอ้งกบับรษิทั จะมกีำรตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เพื่อหำขอ้สรุป
โดยเรว็และแกไ้ขปัญหำทีเ่กดิขึน้  

2.3  บรษิัทจะแจ้งผลกำรตรวจสอบให้แก่กรรมกำร และผู้ร้องเรยีนได้รบัทรำบ และหำกมคีวำมเสยีหำยเกดิขึน้แก่ผู้ร้องเรียน 
บรษิทักพ็รอ้มใหค้วำมช่วยเหลอือย่ำงเป็นธรรม 

 

3.  มาตรการและแนวทางในการปกป้องพนักงาน ผูร้อ้งเรียน หรอืผูแ้จ้งเบาะแส 

บริษัทมีกระบวนกำรในกำรจดักำรและแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแส คือบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อของ
พนักงำนหรอืบุคคลทีเ่ปิดเผยพฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมำย หรอืผดิจรรยำบรรณนัน้ต่อผูอ้ื่น รวมทัง้เกบ็ขอ้มูลดงักล่ำวเป็นขอ้มลู
ลบัของบรษิัทเพื่อมใิห้เกดิควำมเดอืดร้อนแก่ผู้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว และตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอ้เทจ็จรงิขึน้เพื่อ
พจิำรณำใหเ้กดิควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนและผูถู้กรอ้งเรยีนทัง้สองฝ่ำย 

 

mailto:Internal_Audit@scasset.com

