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‘’นโยบายฉบบันีไ้ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 และจากคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560’’ 

จริยธรรมธุรกิจ 
  คณะกรรมการบริษัท ได้จดัท า  “คูม่ือจริยธรรม”  ส าหรับการประกอบธุรกิจ ก าหนดข้อประพฤติปฏิบตัิ ส าหรับ

ให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังาน ยดึถือในการปฏิบตัิงาน  และได้รวบรวมข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่วจดัท าเป็นเอกสารซึง่มี
สาระครอบคลมุรวมไปถึงการปฏิบตัิตอ่พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า  คูค้่า คูแ่ขง่ขนัทางการค้า สงัคมและสิง่แวดล้อมสว่นรวม  
และดแูลให้มีการปฏิบตัิจริงจงัอยา่งเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

   บริษัทได้ออกข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของ  กรรมการ  ผู้บริหาร  พนกังานบริษัท และบริษัทยอ่ยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดยได้ถือปฏิบตัิและติดตามอยา่งสม ่าเสมอ  

อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากัด (มหาชน) 

         บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ยรวมเรียกวา่กลุม่  “  กรุงเทพโสภณ ” มีอดุมการณ์ในการ

ด าเนินธุรกิจ  คือ 

1. ตัง้มั่นในความเป็นธรรม 

 กลุม่  “ กรุงเทพโสภณ ”  มีเจตนารมย์แนว่แนท่ี่ด าเนินธุรกิจอยา่งซื่อสตัย์สจุริต  มีคณุธรรม  จริยธรรม โดยใช้
ความพยายามอยา่งดีที่สดุที่จะพฒันากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้บริการท่ีมีคณุภาพสงูในราคาที่
เหมาะสม  ด าเนินธุรกิจให้มีความมัน่คง มีผลก าไร  เพื่อสง่ผลดีให้กบัการลงทนุของผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง และยัง่ยืนให้
ผู้ เก่ียวข้องผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายได้รับความเป็นธรรมโดยเทา่เทียมกนั 

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน 
กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ”  มุง่กระท าการทกุอยา่งด้วยความตัง้ใจ ให้เกิดผลในความเป็นเลศิในด้านทรัพยากร

บคุคลกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมคีณุคา่ และส าคญัยิ่งจึงยดึถือปฏิบตัติลอดมา  ในการเลอืก
ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาท างาน  และพฒันาอยา่งตอ่เนื่องให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกบักลุม่  ขณะเดียวกนัก็สร้างความ
มัน่คง และความผกูพนัทางใจให้พนกังานเกิดความมัน่ใจทีจ่ะท างานกบักลุม่ตลอดไป 

3. ถอืมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
          กลุม่  “กรุงเทพโสภณ”   ด าเนินธรุกิจโดยค านงึถึงหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ประเทศชาติ  สงัคม และ

สิง่แวดล้อม 
            จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม 
               กลุม่  “ กรุงเทพโสภณ ” มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้  

1.  การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
            กลุม่ “ กรุงเทพโสภณ” ปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบักลุม่ “กรุงเทพโสภณ”    ไมว่า่จะเป็น  ผู้
ซือ้ ผู้ขาย       ผู้ ร่วมทนุ  คูแ่ขง่  ฯลฯ    
               2.  การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
               กลุม่  “ กรุงเทพโสภณ ” ไมป่ระสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รับหรือให้ผลประโยชน์แก่บคุคลใดในการ
ด าเนินธุรกิจที่ขดัตอ่จริยธรรมและกฎหมาย  
 
             3.  การไม่เลือกปฏบิัติ   
               กลุม่  “ กรุงเทพโสภณ ”  ปฏิบตัิตอ่ผู้ เก่ียวข้องด้วยโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ตอ่ผู้หนึง่ผู้ใด  เนื่องจากความแตกตา่งใน
เร่ืองเชือ้ชาติ  ศาสนา  สญัชาติ  เพศ  อาย ุหรือพืน้ฐานการศกึษา 
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             ข้อพึงประพฤติปฏิบตัิ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
               เพื่อให้เป็นไปตามอดุมการณ์และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ” จึงก าหนดข้อพงึ
ปฏิบตัิไว้น าไปใช้ในการท างาน โดยถือเอาคณุธรรมและความสจุริตเป็นท่ีตัง้ ดงัตอ่ไปนี ้
 นโยบายการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 บริษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” มุง่มัน่ในการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องในทกุ
ที่ท่ีเข้าไปด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดเป็นนโยบายดงันี ้
               1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และเคารพจารีตประเพณี
ท้องถ่ินในประเทศที่บริษัท เข้าไปด าเนินธุรกิจ 
               2. กรรมการ    ผู้บริหาร   และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตาม ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
               3.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัท 
               4.  กรรมการ    ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไมก่ระท าการชว่ยเหลอืสนบัสนนุ หรือร่วมมือสง่เสริมการหลกีเลีย่ง
การปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบตา่งๆกรรมการ    ผู้บริหาร   และพนกังานจะต้องให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานก ากบั
ดแูล   และ รายงานข้อมลูเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบตา่งๆตอ่ หนว่ยงานนัน้ 
          ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของ  กลุ่ม  “ กรุงเทพโสภณ ” 
               ทรัพย์สนิของกลุม่ “กรุงเทพโสภณ”   หมายถงึ สงัหาริมทรัพย์   และอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ปวงของกลุม่ “กรุงเทพ
โสภณ” รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวชิาการ ข้อมลู  สทิธิ  เอกสารสทิธ์ิ   ลขิสทิธ์ิ  สทิธิบตัร  ตลอดจนสิง่ประดษิฐ์  และ
ความลบัของกลุม่  “กรุงเทพโสภณ”  กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานมีหน้าที่  และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิของ 
กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ให้ได้ประโยชน์อยา่งเต็มที่  และดแูลมิให้เสือ่มเสยี สญูหาย อีกทัง้ไมใ่ช้ทรัพย์สนิของ กลุม่ “กรุงเทพ
โสภณ”  โดยไมเ่กิดประโยชน์แกก่ลุม่  “กรุงเทพโสภณ”  หรือไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น โดยจดัเป็นกลุม่
หลกัคือ 
              การปกป้องทรัพย์สนิของบริษัท  บริษัทสง่เสริมให้   กรรมการ   ผู้บริหาร  และพนกังานใช้ทรัพยากร  และ
ทรัพย์สนิของบริษัท อยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อ เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า โดย
ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิดงันี ้
               1. จะต้องใช้ทรัพย์สนิและทรัพยากรของบริษัทอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 
               2.  จะต้องช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทเสือ่มคา่หรือสญูหายโดยมชิอบ 
            การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศ มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
               1.  คอมพิวเตอร์สารสนเทศ เทคโนโลยี่ตา่งๆทีใ่ช้ในการปฏิบตัิงานถือเป็นทรัพย์สนิของบริษัทผู้บริหาร และ
พนกังาน ไมค่วรน ามาใช้เพื่อประโยชน์สว่นตวั 
               2.  ห้ามผู้บริหาร และพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (PASS WORD) ท่ีใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมลูของบริษัท 
               3.  ห้ามผู้บริหาร และพนกังานเปิดเผยข้อมลูที่อยูใ่นระบบข้อมลูของบริษัทโดยไมไ่ด้รับอนญุาต                             
  4.  ห้ามผู้บริหาร และพนกังานเปลีย่นแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายข้อมลูของบริษัท   โดยไมไ่ด้รับอนญุาต               
           5.  ห้ามผู้บริหาร และพนกังานน าซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ลขิสทิธ์ิด้วยเหตผุล
ใดๆโดยมิได้รับอนญุาตจากผู้ผลติซอฟต์แวร์นัน้ๆ 
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               6.  ห้ามผู้บริหาร และพนกังานปรับแตง่อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตัง้อปุกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนืออปุกรณ์มาตรฐานท่ี
บริษัทติดตัง้ให้ 
               7.  ห้ามผู้บริหาร และพนกังานใช้อเีมล์ของบริษัทในการสง่ตอ่ข้อความทีก่ลา่วร้าย ท าให้เสือ่มเสยี หรือข้อความ
ที่หยาบคาย ลามกขม่ขูก่่อกวนหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้อื่น 
               8.  ผู้บริหารและพนกังานควรใช้อินเตอร์เนต็ในการแสวงหาข้อมลูและความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 
และจะต้องหลกีเลีย่งเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

      ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ  
                การรักษาผลประโยชน์ของกลุม่  “  กรุงเทพโสภณ ”  
               กรรมการ   ผู้บริหาร  และพนกังานไมพ่งึกระท าการใดๆ  อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ ของ กลุม่ “กรุงเทพ
โสภณ”  ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระท าการใดๆอนัอาจท าให้กลุม่ “กรุงเทพโสภณ”  เสยีผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์
น้อยกวา่ที่ควร หรือ เป็นการแบง่ผลประโยชน์ จากกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” 
 1. การแขง่ขนักบักลุม่  “กรุงเทพโสภณ”  กรรมการ   ผู้บริหาร  และพนกังานไมพ่งึประกอบกิจการด าเนินการ 
หรือลงทนุใดๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ”    
 2. การซือ้หุ้น หรือเป็นหุ้นสว่นในกิจการของคูแ่ขง่    กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานไมพ่งึมีหรือ ซือ้หุ้น  หรือ  
เข้าเป็นหุ้นสว่นของบริษัท   หรือ  ธุรกิจที่ด าเนินการแขง่ขนักบักลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ”   ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังาน หรือบคุคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่นร่วม  หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการท่ีแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัท  หรือกิจการใดๆ 
ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์    จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   3. การลงทนุหรือมีหุ้นอยูก่่อนแล้ว  หรือได้มาโดยทางมรดก หรือการให้    ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานได้ลงทนุ  หรือได้มาซึง่กิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั   หรืออาจเป็นการแขง่ขนักบักลุม่ “ กรุงเทพโสภณ” หรือมีหุ้นของคู่
แขง่ขนัก่อนท่ีจะเข้ากลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ” ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเข้ากลุม่หรือ กรณีที่กลุม่“ กรุงเทพโสภณ ” เข้าไปท า
ธุรกิจนัน้ในภายหลงัต้องแจ้งให้กลุม่ได้ทราบทนัที  
                  4.  กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานท่ีถือหุ้นของบริษัทจะต้องรายงานเมื่อมีความเคลือ่น ไหว หากมีการซือ้
ขายหุ้น บริษัททกุขณะตอ่กรรมการผู้จดัการ   หรือ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทกลุม่  “ กรุงเทพโสภณ ”  ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไมใ่ห้ กรรมการ    ผู้บริหาร   หรือพนกังานใช้โอกาส

จากการเป็นกรรมการ   ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทแสวงหาประโยชน์สว่นตน  จงึก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้
   1.  หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
                 2.  ในกรณีที่จ าเป็นท่ีต้องท ารายการเช่นนัน้เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้ต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 
                3.  ในกรณีที่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ภายใต้ประกาศของ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
                4.  กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทาง
ธุรกิจอื่นๆ  การไปด ารงต าแหนง่นัน้จะต้องไมข่ดัตอ่ประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบตัิหน้าที่โดยตรงในบริษัท          
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‘’นโยบายฉบบันีไ้ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 และจากคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560’’ 

   5. การท างานอืน่นอกเหนือจากงานของบริษัท  ผู้บริหาร พนกังานต้องอทุิศตน  และ เวลาให้กบักิจการของ
บริษัทอยา่งเต็มที่ ในกรณีมีงาน หรือภาระกิจพิเศษ  ผู้บริหาร  และพนกังาน ต้องเสนอตามล าดบัชัน้  ขออนมุตัิจาก
กรรมการผู้จดัการ     ส าหรับกรรมการผู้จดัการต้อง ขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท     

       การรับและให้ผลประโยชน์ 
                1. การรับผลประโยชน์และการเก่ียวข้องทางการเงินกบัผู้ท าธุรกิจกบับริษัท ผู้บริหาร พนกังานยอ่มไมเ่รียกรับ  
หรือยินยอมจะรับเงิน สิง่ของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก  ลกูค้า  ผู้ รับเหมาที่ปรึกษา  ผู้ขายสนิค้า  ผู้ จดัสง่สนิค้าและบริการ
ให้บริษัท หรือจากบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง  กบัการท าธุรกิจกบับริษัท  นอกจากนีผู้้บริหาร  พนกังานไมพ่งึเข้าไปเก่ียวข้อง
ทางการเงิน  เช่น ร่วมทนุ   หรือร่วมท าการค้า  ไมใ่ห้ยมื  หรือกู้ยืมเงิน    เร่ียไร  ใช้เช็คแลกเงินสด   ซือ้สนิค้าเช่ือ   ซือ้ขาย   
เช่า  หรือให้เชา่  หรือก่อภาระผกูพนัทางการเงินใดๆกบับคุคลเหลา่นี ้
                2. ห้ามผู้บริหาร และ พนกังานเสนอผลประโยชน์ใดๆตอ่เจ้าหน้าที่ของรัฐ   ลกูค้า    สหภาพแรงงาน หรือ
บคุคลภายนอกอื่นใดที่จงูใจให้ปฏิบตัิในทางมิชอบ 
                3.  ผู้บริหาร และพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้  หรือรับของขวญั  หรือของก านลัใดๆจากคูค้่า  หรือผู้ที่บริษัทท า
ธุรกิจด้วย    เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ที่เหมาะสม และไมเ่ก่ียวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 
               4. ผู้บริหาร และพนกังานควรหลกีเลีย่ง การให้ หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะทีเ่กินปกติจากบคุคลท่ีบริษัท
ท าธุรกิจด้วย 
               5. ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมกัมีธรรมเนียมการให้ของขวญัแก่กนั หากพนกังานได้รับของขวญัทีม่ีมลูคา่เกิน
ปกติวิสยั จากผู้ท าธุรกิจกบับริษัทให้พนกังานรายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

                  6. การให้ และการรับของขวญั การให้ของขวญัซึง่กนัและกนัในโอกาสตา่งๆ ผู้บริหาร และพนกังานใน กลุม่
บริษัท ไมค่วรให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชาหรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 
          การรักษาข้อมูลอนัเป็นความลับ 
               กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานยอ่มไมห่าประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยอาศยัข้อมลูของกลุม่ “ กรุงเทพ
โสภณ ”   บริษัทถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีจะต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของ
บริษัท อยา่งเคร่งครัด  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูที่มผีลกระทบตอ่การด าเนิน
ธุรกิจหรือราคาหุ้น จึงก าหนดข้อปฏิบตัิดงันี ้  
               1. กรรมการ   ผู้บริหาร  และพนกังานต้องไมใ่ช้โอกาส  หรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการการบริหารงานหรือ
การปฏิบตัิงานในการหาประโยชน์ให้กบัตนเอง หรือกบัผู้อื่นในการท าธุรกิจแขง่ขนักบับริษัทหรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
               2. ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท 
               3. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัท ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แม้หลงัพ้นสภาพการ
เป็นกรรมการ  ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท 
               4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานซือ้ขายหุ้นบริษัท ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบ
การเงิน 

การให้สทิธิทางการเมือง 
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‘’นโยบายฉบบันีไ้ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 และจากคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560’’ 

               บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้สทิธิของตนเองในฐานะพลเมืองดตีามกฎหมาย แตห้่าม
ไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจกอ่ให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัท มีสว่นเก่ียวข้อง หรือให้การ
สนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่      โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานดงันี ้
               1.  ควรใช้สทิธิของตนในฐานะพลเมืองดตีามกฎหมายรัฐธรรมนญูและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
               2.  มีสทิธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตวัเองนอกเหนือเวลาท างาน และไมใ่ช่ในนามบริษัท 
               3. ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัทมีสว่นเก่ียวข้อง   หรือให้การสนบัสนนุทาง
การเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดพลงัหนึง่ 
               4. ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สนิของบริษัทเพื่อสนบัสนนุพรรคใด  พรรคหนึง่  หรือกลุม่พลงัใดพลงัหนึง่ 
           การแสดงความคดิเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน 
              1. บริษัทก าหนดให้ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจในการให้สมัภาษณ์หรือตอบค าถามผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ  
สือ่มวลชน และบคุคลภายนอก  ผู้บริหารระดบัสงูทา่นอื่นอาจให้ข้อมลูได้โดยรับอนญุาตจากกรรมการผู้จดัการ  
              2. บริษัทก าหนดให้นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ท าหน้าทีต่ิดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น ผู้จดัการกองทนุนกัลงทนุ สถาบนั
การเงิน 
    การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีทัง้หมด 5 ด้านดังนี ้
            นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า 
               บริษัท   กลุม่  “ กรุงเทพโสภณ ”  ตระหนกัถึง  ความส าคญัของความพอใจของลกูค้าทีม่ตีอ่ความส าเร็จของ
ธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจ านงทีจ่ะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ยิ่งขึน้ตลอดเวลา  และได้ก าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้
                1. สง่มอบสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตาม หรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม 
                2. ให้ข้อมลู   และขา่วสารท่ีถกูต้อง และเพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพือ่ให้ทราบ เก่ียวกบัสนิค้า
และบริการโดยไมม่กีารกลา่วเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิด เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆของ
สนิค้า หรือบริการนัน้ๆ 
                3.  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆทีม่ีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
                4.  ติดตอ่กบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นท่ีวางใจได้ของลกูค้า 
                5  จดัให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสนิค้า และ
บริการรวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนอง หรือสง่มอบ และการด าเนินการอยา่งถึงที่สดุเพื่อให้ลกูค้าได้รับการตอบสนอง
อยา่งรวดเร็ว 
                 6. รักษาความลบัของลกูค้าและไมน่ าไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
                 7. ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใช้สนิค้า   และบริการของบริษัทให้มีประสทิธิภาพ เป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ 
      นโยบายและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
                บริษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ”   ตระหนกัวา่  พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายของ
บริษัท ที่มีคณุคา่ยิง่ จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบตัิทีเ่ป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ 
โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว บริษัทยดึแนวตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัปฏิบตัิ 
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‘’นโยบายฉบบันีไ้ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 และจากคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560’’ 

                1. ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของความเป็น
มนษุย์ 

                 2.  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่พนกังาน 
                3.  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติ  และทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 
                4.  การแตง่ตัง้ และโยกย้าย  รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสจุริตใจและตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
                5.  ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้    ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึง และสม า่เสมอ 

                 6.  รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
                  7. ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
                8. หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม     ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน
หรือคกุคาม และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจ ของพนกังาน 
                  9. ให้พนกังานร้องเรียนในกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีก าหนด 
                 10. การรักษาช่ือเสยีงของบริษัท ผู้บริหาร และ พนกังานยอ่มมีสทิธิเสรีภาพในการประพฤติ ปฏิบตัิตนอนัเป็น
เร่ืองสว่นตวั แตพ่งึหลกีเลีย่งไมใ่ห้กระทบตอ่ภาพพจน์ของบริษัทในทางลบ   
                 11. การปฏิบตัิตน ผู้บริหาร   พนกังานท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัตินให้เป็นท่ีเคารพนบัถือ ของพนกังาน
และพนกังานไมพ่งึกระท าการใดๆอนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชาพนกังานพงึให้เกียรติตอ่พนกังานด้วยกนั 
                  12. ความมวีินยั  ปัจจยัส าคญัที่ท าให้คนจ านวนมากรวมกนัท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  คือความมวีินยั   
ได้แก่ การประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอยา่งถกูต้อง ไมว่า่จะระบไุว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม   และมี
จิตส านกึทีจ่ะประพฤติปฏิบตัตินเช่นนัน้ตลอดไป 
          นโยบายและการปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้น 
              บริษัทกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ”  ตระหนกัดีวา่  ผู้ ถือหุ้นคอืเจ้าของกิจการ      และบริษัทมีหน้าที่สร้างเสริม
มลูคา่เพิม่แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงก าหนดให้กรรมการ   ผู้บริหาร  และพนกังานต้องปฏิบตัติามแนวทางตอ่ไปนี  ้
               1. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต   ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆด้วยจิตอนับริสทุธ์ิด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ   และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
                2.  จดัท ารายงานสถานภาพของบริษัท    ผลประกอบการ   ฐานะข้อมลูการเงินการบญัชี   และรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
                3.  แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอยา่งเทา่เทียมกนั ถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ใน ด้านบวก และด้านลบ 
ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้     มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตมุีผลอยา่งเพียงพอ 
                4.  ห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆของบริษัท ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่
สาธารณะ    หรือด าเนินการใดๆ  ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 
              นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ ค้าและหรือเจ้าหนี ้
                 บริษัทกลุม่ “ กรุงเทพโสภณ ”มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตัิตอ่คูค้่า และ  หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาค และเป็น
ธรรม  โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย   
หลกีเลีย่งสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา  ให้ข้อมลูที่เป็นจริงรายงาน
ที่ถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้
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‘’นโยบายฉบบันีไ้ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 และจากคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560’’ 

                  1. ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และหรือเจ้าหนี  ้
                  2.  กรณีที่มีข้อมลูวา่มีการเรียก   หรือการรับ   หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตเกิดขึน้ต้องเปิดเผย
รายละเอียดตอ่คูค้่า และหรือเจ้าหนี ้ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรม และรวดเร็ว 
                  3.  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
                นโยบายและความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 
                บริษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ”  มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ   และสงัคม   ให้
ความส าคญักบัการดแูลรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี ท้องถ่ินท่ีหนว่ยงานของบริษัท ตัง้อยู ่และเป็นนโยบายของบริษัท
เช่นเดียวกนัท่ีจะยดึมัน่ปฏิบตัตินเป็นพลเมืองทีด่ี   ปฏิบตัิตามกฎหมาย  และข้อบงับงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน   มุง่มัน่
ที่จะใช้ความพยายามอยา่งตอ่เนือ่งที่จะด าเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ทีด่ าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและ
ชมุชน 
                 เพื่อเสริมสร้างนโยบายข้างต้น บริษัทจะด าเนินการคืนก าไรสว่นหนึง่ให้แก่กิจกรรมทีม่ีสว่นสร้างสรรค์ สงัคม
อยา่งสม า่เสมอ และจะด าเนินการปลกูฝังจิตส านกึของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจริงจงัและ
ตอ่เนื่อง เพื่อให้ด ารงอยูเ่ป็นวฒันธรรมองค์กรทีด่ีตลอดไป 
             ความปลอดภยัทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
                บริษัทกลุม่ “กรุงเทพโสภณ”  มีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจ บนพืน้ฐานของความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดล้อมทีด่ี  โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
                 1.  บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ในด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมของ
ประเทศที่บริษัทเข้าไปด าเนินการ 
                 2. บริษัทจะดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติ และทรัพย์สนิของพนกังานอยู่
เสมอ 
                 3. ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องเอาใจใสอ่ยา่งจริงจงัตอ่กิจกรรมทัง้ปวง ท่ีจะเสริมสร้างคณุภาพอาชีวอนามยั
และสิง่แวดล้อม 
                  4. บริษัท จะเปิดเผยข้อมลูอยา่งตรงไปตรงมา เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการด าเนินงานของบริษัท ตอ่ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม         

การดูแลให้มีการปฏิบัตติาม จริยธรรมธุรกิจ 
               บริษัทกลุม่   “กรุงเทพโสภณ”   ก าหนดให้เป็นหน้าที่   และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร  และ
พนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิามที่ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรม
ธุรกิจนีอ้ยา่งเคร่งครัด   มิใชก่ารปฏิบตัิตามความสมคัรใจ และไมส่ามารถอ้างได้วา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิที่ก าหนดขึน้นี  ้
             ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กร จะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัทีจ่ะด าเนินการให้พนกังาน ภายใต้สาย
บงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมอยา่งจริงจงั 
   
                บริษัทได้ก าหนดให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระท าหน้าที่รับข้อร้องเรียน ด้าน
บรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึง่พนกังานของบริษัท สามารถสง่ข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ
โดยตรงไปยงัที่อยูต่อ่ไปนี ้
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‘’นโยบายฉบบันีไ้ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 และจากคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560’’ 

 ทางไปรษณีย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน)                                                                    
 185 ถนนราษฏร์บรูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
 และสง่ข้อร้องเรียนที่  Email :  infokwc@kwc.co.th  หรือ เวปไซต์  www.kwc.co.th 
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