
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ธุ ร กิ จ  

 

ท บ ท ว น ปี  2 5 6 3  



สารจากประธานกรรมการ  

บริษัท  นบิล ดีวลลอปมนท์  จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจดຌวยความซืไอสัตย์  สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate  Social  Responsibility)  ตลอดจนสรຌางความ
นาชืไอถือ฿หຌกับผูຌลงทุนละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุม พืไอนำเปสูการจริญติบตอยางยัไงยืน ดยบริษัทฯ ฿หຌความสำคัญตอการ
พัฒนาทีไสมดุลทัๅง฿นมิติศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม บริษัทฯ ชืไอวาจรรยาบรรณป็นครืไองมือสำคัญ฿นการสริมสรຌางความ
ปรง฿ส฿นการดำนินงาน กอ฿หຌกิดความชืไอมัไนของผูຌลงทุนหรือผูຌทีไกีไยวขຌองทุกฝຆาย ตลอดจนสงผล฿หຌการปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผูຌบริหาร ละพนักงาน ป็นเปตามนวทางของการมีจริยธรรมทีไดี   

พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเดຌจัดทำนยบายละขຌอปฏิบัติกี ไยวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจอยางป็นลายลักษณ์อักษร พืไอ฿หຌกรรมการ  ผู ຌบริหารละพนักงานทุกระดับ ขຌา฿จถึงมาตรฐานดຌาน
จริยธรรมทีไบริษัทฯ ฿ชຌ฿นการดำนินธุรกิจละ฿ชຌป็นกรอบ฿นการปฏิบัติงานดยทัไวกัน รวมถึงจัด฿หຌมีการทบทวนป็นประจำทุก 
2 ป หรือทุกป ถຌามีการปลีไยนปลงอยางมีนัยสำคัญ พืไอปรับปรุงพิไมติมนยบายละขຌอปฏิบัติ฿หຌครอบคลุมละสอดคลຌอง
กับนวทางของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง ตลอดจนพืไอ฿หຌทันกับสภาวการณ์ทางธุรกจิทีไ
ปลีไยนปลงเป ทัๅงนีๅจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับทบทวนป 2563 นีๅ ฿หຌมีผลตัๅงตวันทีไ 27 กุมภาพันธ์  2563 ป็นตຌนเป      

บริษัทฯ หวังป็นอยางยิไงวา กรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกระดับ จะ฿หຌความรวมมือ฿นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนีๅ
อยางครงครัด                

 

 

 

นายธงชัย บุศราพันธ์ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 1   

2 ขอพึงปฏิบัติ 1 

 2.1 นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน์ 1 

 2.2 นโยบายการรักษาและการใชทรัพย์สินของบริษัทฯ 2 

 2.3 นโยบายการใชคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

 2.4 นโยบายวาดวยทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ 3 

 2.5 นโยบายในการใหหรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง 3 

 
2.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานทุจริตและหามจายสินบนเพื่อผลประโยชน์

ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

4 

 2.7 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจงเบาะแสการกระท าผิด 4 

 2.8 นโยบายวาดวยการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 5 

 2.9 นโยบายเรื่องการรายงานการมสีวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 5 

 
2.10 นโยบายเรื่องระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการรายงานทาง

การเงิน 

6 

 2.11 นโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุน 6 

 2.12 นโยบายในการปฏิบัติตอลูกคา และคุณภาพผลิตภัณฑ์ 7 

 2.13 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา 7 

 2.14 นโยบายและแนวปฏิบัติตอเจาหนี้ 8 

 2.15 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขง 8 

 2.16 นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน 9 



สารบัญ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ขอพึงปฏิบัติ (ตอ)  

 2.17 นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติตอพนักงานอื่น 9    

 2.18 นโยบายการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม 10 

 2.19 นโยบายวาดวยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 10 

 2.20 นโยบายวาดวยการใชสิทธิทางการเมือง 10 

 2.21 นโยบายดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดลอม 11 

 2.22 นโยบายการด าเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม 11 

 2.23 นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 12 

3 การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ 12 
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1.  วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ 

1.1 วิสยัทศัน ์ 

ราสรຌางบຌาน฿หຌป็นมากกวาคทีไอยูอาศัย ดຌวยนวคิด฿นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีไลๅำหนຌา พืไอสรຌางคุณภาพ
ชีวิตอีกระดับ฿หຌกับผูຌอยูอาศัย ดยมุงมัไน฿นการพัฒนาศักยภาพ พืไอกຌาวขຌามขีดจำกัดเปสูสิไง฿หมอยางเมหยุดยัๅง
พืไอสรຌางสรรค์วันพรุงนีๅทีไดีกวา 

1.2 พนัธกจิ 

▪ ราพัฒนาทีไอยูอาศัย฿นราคาทีไจับตຌองเดຌจนถึงระดับเฮอนด์ ละขยายธุรกิจเปตลาดตางประทศ 

▪ รามุงพัฒนาครงการทีไอยูอาศัยดຌวยดีเซน์ทีไปลก฿หม มีความป็นอกลักษณ์ พรຌอมดຌวยคุณภาพทีไดีทีไสุดพืไอ
สรຌางความพอ฿จทีไกินความคาดหมาย ละความภูมิ฿จ฿หຌกับลูกบຌานนบิลทุกคน 

▪ พนักงานทุกคนป็นหมือนสมาชิก฿นครอบครัว ราดูล รับฟังขຌอสนอ ละความคิดหใน พรຌอมสนับสนุน฿หຌ
ทุกคนมีความป็นผูຌนำละผูຌรวมทีมทีไขใงกรง พืไอรวมกันพัฒนาองค์กรดຌวยความป็นจຌาของรวมกัน 

▪ ราปฏิบัติตอผูຌรวมธุรกิจดຌวยความยุติธรรมละความปรง฿ส ดยตระหนักถึงความสำคัญ฿นการบริหาร
องค์กรตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละความรับผิดชอบตอสังคม 

2.  ขอพงึปฏบิตัิ 
2.1 นโยบายความขดัแยงทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีการกำหนดนยบาย฿นการดูลรายการทีไอาจจะกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์จากการปฏิบัติ
หนຌาทีไละการดำรงตำหนงของกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกระดับ เปสวงหาผลประยชน์สวนตน ดย
กำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.1.1 หลีกลีไยงการทำรายการทีไกีไยวขຌองกับตนอง ทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์กับบริษัทฯ 

2.1.2 หากรายการนัๅนจำป็นตຌองทำพืไอประยชน์ของบริษัทฯ  ฿หຌกระทำรายการนัๅนสมือนป็นรายการทีไ
กระทำกับบุคคลภายนอก อนึไง฿นการพิจารณาอนุมัติจะตຌองกระทำดยผูຌทีไเมมีสวนเดຌ สีย฿นธุรกรรม
นัๅน 

2.1.3 เมมีการ฿ชຌอกาสหรือขຌอมูลของบริษัทฯ ฿นการหาผลประยชน์สวนตน ละทำธุรกิจทีไขงขันกับ
บริษัทฯ หรือทำธุรกิจทีไกีไยวนืไอง 
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2.2 นโยบายการรกัษาและการใชทรพัย์สนิของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ สงสริม฿หຌกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกระดับ฿ชຌทรัพยากรละทรั พย์สินของบริษัทฯ อยางมี
ประสิทธิภาพมากทีไสุด พืไอพิไมความสามารถ฿นการขงขันละการ฿หຌบริการทีไดีกลูกคຌา ดยกำหนดป็นขຌอ
ปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.2.1 มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการดูลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิ฿หຌสืไอมสีย  สูญหายละ฿ชຌทรัพย์สิน
อยางมีประสิทธิภาพ฿หຌกิดประยชน์ตอบริษัทฯ อยางตใมทีไละเมนำทรัพย์สินของบริษัทฯ เป฿ชຌพืไอ
ประยชน์สวนตัวทีไเมกีไยวขຌองกับบริษัทฯ ดยทรัพย์สินดังกลาวหมายถึงทรัพย์สินทัๅงทีไมีตัวตนละเมมี
ตัวตนเดຌก สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทคนลยี ความรูຌทางวิชาการ อกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ์ ตลอดจนขຌอมูลทีไป็นความลับทีไเมเดຌปຂดผยตอสาธารณชน เดຌก ผนธุรกิจ ประมาณการ
ทางการงิน ขຌอมูลดຌานทรัพยากรบุคคล 

2.2.2 หຌามนำขຌอมูลภาย฿นของบริษัทฯ ทีไยังมิเดຌปຂดผยตอสาธารณชนเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตวัดยดใดขาด 

2.3 นโยบายการใชคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัทฯ สงสริม฿หຌพนักงานทุกระดับ฿ชຌคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศอยางถูกตຌองหมาะสมพืไอ
ประยชน์ของบริษัทฯ ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.3.1 พึง฿ชຌงานคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ  ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติวาดຌวยการกระทำผิด
กีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.  2550 

2.3.2 คอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศรวมถึงอุปกรณ์ตอพวงทีไ฿ชຌสำหรับ การปฏิบัติงานถือป็น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงานทุกระดับเมควร฿ชຌคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศรวมถึง
อุปกรณ์ตอพวงพืไอประยชน์สวนตัว 

2.3.3 หຌามมิ฿หຌมีการปลีไยนปลง ทำซๅำ ลบทิๅง หรือทำลายขຌอมูลของบริษัทฯ ดยเมเดຌรับอนุญาต 

2.3.4 หຌามมิ฿หຌปຂดผยขຌอมูลทีไอยู฿นระบบขຌอมูลของบริษัทฯ  หรือขຌอมูลทีไบริษัทฯ ซืๅอมาดยเมเดຌรับอนุญาต 

2.3.5 พึงปกปງองดูลรักษาบัญชีชืไอผูຌ฿ชຌงาน (Username) ละรหัสผาน (Password)  หຌามมิ฿หຌ฿ชຌรวมกับ
ผูຌอืไน  หຌามมิ฿หຌมีการผยพร จกจาย หรือทำ฿หຌผูຌอืไนลวงรูຌ 

2.3.6 พึง฿ชຌอินตอร์นใต฿นการสวงหาขຌอมูลละความรูຌทีไป็นประยชน์ตอการปฏิบัติงาน  ละจะตຌอง
หลีกลีไยงการขຌาเปยังวใบเซต์ทีไเมคุຌนคย วใบเซต์ทีไผิดกฎหมายละละมดิศีลธรรมอันดีงาม รวมเปถึง
วใบเซต์ทีไอาจป็นอันตรายตอระบบคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศของบริษัทฯ 

2.3.7 หຌามมิ฿หຌ฿ชຌอีมล์ของบริษัทฯ ฿นการสงตอขຌอความทีไกลาวรຌาย  ทำ฿หຌสืไอมสีย  หรือขຌอความทีไหยาบ
คาย ลามก  ขมขู  กอกวน  หรือสรຌางความรำคาญ฿หຌกับผูຌอืไน 

2.3.8 หຌามมิ฿หຌดาวน์หลดเฟล์฿ด โ ทีไเมกีไยวขຌองกับการทำงาน  

2.3.9 หຌามมิ฿หຌติดตัๅงปรกรมซอฟท์วร์อืไน฿ด นอกจากทีไบริษัทฯ ติดตัๅงเวຌ฿หຌ 
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2.3.10 หຌามมิ฿หຌปรับตง หรือติดตัๅง หรือถอดอุปกรณ์ฮาร์ดวร์฿ด โ นอกหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานทีไบริษัทฯ 
ติดตัๅง฿หຌ 

2.4 นโยบายวาดวยทรัพยส์ินทางปัญญาและลิขสทิธิ์ 
บริษัทฯ  สนับสนุน฿หຌพนักงานทุกระดับ จัดทำสืไอประชาสัมพันธ์ หรืองานขียน พืไอผยพรทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกบริษัทฯ  ละจัดทำปรกรมคอมพิวตอร์พืไอ฿ชຌสำหรับงานบริษัทฯ  พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปอยาง
ราบรืไนละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.4.1 ผลตอบทนละลิขสิทธิ์ทีไเดຌรับจากงานทีไเดຌรับมอบหมายจากบริษัทฯ ฿หຌจัดทำขึๅน  หรือป็นงานทีไ฿ชຌ
สำหรับบริษัทฯ  หรือป็นงานทีไรียนรูຌจากบริษัทฯ  ผลตอบทนจากงานละลิขสิทธิ์หลานัๅนตຌองป็นของ
บริษัทฯ  

2.4.2 ผลตอบทนละลิขสิทธิ์ทีไเดຌรับจากการจัดทำสืไอประชาสัมพันธ์หรืองานขียน พืไอตีพิมพ์ผลงานการ
ขียนหนังสือลง฿นสืไอสิไงพิมพ์ตาง โ ทีไเดຌรับมอบหมายจากบริษัทฯ ฿หຌจัดทำขึๅน หรือป็นงานทีไ฿ชຌ
สำหรับบริษัทฯ หรือป็นงานทีไรียนรูຌจากบริษัทฯ ผลตอบทนจากงานละลิขสิทธิ์ หลานัๅนตຌองป็น
ของบริษัทฯ 

2.4.3 ปฏิบัติงานดย฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์ทีไมีลิขสิทธิ์ถูกตຌอง หຌามติดตัๅงละ฿ชຌงานปรกรมคอมพิวตอร์
ทีไลิขสิทธิ์เมถูกตຌอง฿นบริษัทฯ ดยดใดขาด 

2.4.4 งดวຌนการสนับสนุนสินคຌาหรือดาวน์หลดปรกรมคอมพิวตอร์ทีไป็นการละมิดลิขสิทธิ์ของจຌาของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.4.5 เมสนับสนุน฿หຌพนักงานกระทำการอันป็นการละมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิ ขสิทธิ์ของบุคคลอืไน
ดยเมเดຌรับอนุญาต 

2.5 นโยบายในการใหหรอืรบัของขวญั หรอืการบนัเทงิ 
บริษัทฯ มีการกำหนดนยบาย฿นการ฿หຌหรือรับของขวัญ หรือการบันทิง สำหรับพนักงานทุกระดับพืไอป็ น
ประยชน์ตอการดำนินงาน ละสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับบริษัทฯ ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.5.1 อาจรับหรือ฿หຌของขวัญเดຌตามประพณีนิยมดยการรับของขวัญนัๅน จะตຌองเมสงผลตอการตัดสิน฿จชิง
ธุรกิจ฿ด โ ของผูຌรับ 

2.5.2 ของขวัญทีไเดຌรับควรป็นสิไงทีไมีมูลคาเมมากนักหรือตຌองมีราคาหรือมูลคาเมกินสามพันบาทละเมควร
ป็นงินสดหรือทียบทางินสด 

2.5.3 หากเดຌรับของขวัญ฿นอกาสตามประพณีนิยมทีไมีมูลคากินปกติวิสัยจากผูຌทีไกีไยวขຌองทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ ฿หຌรายงานผูຌบังคับบัญชาตามลำดับขัๅน 

2.5.4 การ฿หຌหรือรับของขวัญเมวากรณี฿ด  อาจกระทำเดຌหากทำดຌวยความปรง฿สหรือทำ฿นทีไปຂดผย  หรือ
สามารถปຂดผยเดຌ 
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2.6 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกับการตอตานการทุจรติและหามจายสนิบนเพือ่
ผลประโยชนท์างธรุกจิของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต ละ฿หຌความสำคัญตอการ
ตอตຌานการทุจริตอยางจริงจัง ดยกำหนด฿หຌมีกระบวนการ฿นการประมินความสีไยงจากการทุจริต ตลอดจนเม
สนับสนุน฿หຌกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกระดับ฿หຌหรือรับสินบนพืไอประยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึง
กำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.6.1 เมรียก หรือรับ หรือยินยอมทีไจะรับงิน สิไงของ หรือประยชน์อืไน฿ดจากผูຌทีไกีไยวขຌองทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ 

2.6.2 เม฿หຌสินบน หรือประยชน์อืไน฿ดตอจຌาหนຌาทีไของรัฐ  ลูกคຌา  คูคຌา  คูขง  หรือบุคคลภายนอกอืไนพืไอ
จูง฿จ฿หຌปฏิบัติ฿นทางทีไขัดตอกฎหมาย 

2.6.3 หຌามกูຌยืมงินหรือรีไยเรงินจากลูกคຌาหรือผูຌทำธุรกิจกับบริษัทฯ วຌนตป็นการกูຌยืมงินจากธนาคาร 
หรือสถาบันการงิน฿นฐานะของลูกคຌาของธนาคาร หรือสถาบันการงินดังกลาว 

2.6.4 ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความรับผิดชอบ฿นการดูลการ฿ชຌทรัพย์สินของบริษัทฯ ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอ
บริษัทฯ ละเมนำเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนหรือบุคคลอืไน 

2.6.5 หຌามลือกปฏิบัติตอลูกคຌา 

2.6.6 หຌามมีสวนเดຌสียหรือกีไยวขຌองดยสวนตัวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมนัๅน หากมีกรณีดังกลาว฿หຌจຌงตอ
บริษัทฯ พืไอรับทราบละขอถอนตัวจากการป็นบุคคลทีไกีไยวขຌองนัๅน 

2.6.7 มีหนวยงานทีไป็นศูนย์กลางรับผิดชอบ฿นการติดตามประมินผล  รวมถึงการลงทษ  ฝຆาฝน  หรือเม
ปฏิบัติตามนยบายละนวปฏิบัติดังกลาวทีไกำหนด 

2.7 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกับการแจงเบาะแสการกระท าผดิ 

บริษัทฯ กำหนดนยบาย฿หຌผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุม พนักงานหรือผูຌจຌงบาะส รຌองรียน฿นกรณีทีไเมเดຌรับความ
ป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ หรือพบหในการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ หรือพนักงานทีไ
ถูกกลัไนกลຌง ขมขู ถูกลงทษทางวินัย หรือถูกลือกปฏิบัติดຌวยวิธีการอันเมชอบทีไกีไยวนืไองกับสภาพการจຌาง
งาน ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.7.1 บริษัทฯ มีหนวยงานทีไป็นศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูล จากผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมสามารถรายงาน
หรือรຌองรียน฿นกรณีทีไอาจทำ฿หຌกิดความสียหายตอบริษัทฯ รวมถึงกรณีทีไถูกละมิดสิทธิ  ผานทาง 
Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com พรຌอมทัๅง฿หຌขຌอมูล฿นการติดตอกับผูຌมีสวนเดຌสียทุก
กลุมรายงานหรือรຌองรียน฿นกรณีดังกลาว กอนจัดสงขຌอมูล฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
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2.7.2 บริษัทฯ มีหนวยงานทีไป็นศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูลละรຌองรียนกรณีทีไพนักงานหรือผูຌจຌงบาะส
เมเดຌรับความป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ ผานทาง Website ของบริษัทฯ กอนจัดสงขຌอมูล฿หຌ
คณะกรรมการละผูຌบริหารของบริษัทฯ ภาย฿นระยะวลาทีไหมาะสม 

2.7.3 คณะกรรมการละผูຌบริหารของบริษัทฯ พิจารณาละสอบสวนขຌอทใจจริงกี ไยวกับรื ไองทีไเดຌรั บ
รຌองรียนละดำนินการกຌเขอยางหมาะสม 

2.7.4 มีการติดตามผลความคืบหนຌาป็นระยะ ดยหนวยงานทีไป็นศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูล ละจะจຌง
ผลการดำนินงาน฿หຌกผูຌรຌองรียนทราบตอเป 

2.7.5 บริษัทฯ จะกใบรักษาขຌอมูลของผูຌรຌองรียนเวຌป็นความลับ ดยเมปຂดผยชืไอ ทีไอยู หรือขຌ อมูล฿ดโ ทีไ
สามารถระบุตัวผูຌรຌองรียนเดຌ 

2.8 นโยบายวาดวยการดแูลเรือ่งการใชขอมลูภายใน 

บริษัทฯ มีการนยบายกำกับดูลคณะกรรมการละผูຌบริหาร฿นการนำขຌอมูลภาย฿นของบริษัทฯ  เป฿ชຌพืไอ
ประยชน์สวนตัว รวมทัๅงพืไอการซืๅอขายหลักทรัพย์ดยฉพาะ฿นชวง 1 ดือนกอนทีไงบการงินจะผยพรตอ
สาธารณชน อันอาจสงผลกระทบตอการคลืไอนเหวของราคาซืๅอขายของหลักทรัพย์ ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌ
ดังนีๅ 

2.8.1 หຌามมิ฿หຌคณะกรรมการ ละผูຌบริหาร รวมถึงคูสมรส ละบุตรทีไยังเมบรรลุนิติภาวะของผูຌบริหาร  

นำขຌอมูลภาย฿นทีไยังมิเดຌปຂดผยตอสาธารณชนเป฿ชຌ พืไอประยชน์สวนตนดยดใดขาด 

2.8.2 จຌง฿หຌกรรมการ ละผูຌบริหารทราบถึงภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการจัดทำละปຂดผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ทีไตຌองสงตอตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ หากมีการซืๅอหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พรຌอมทัๅงบทกำหนดทษ
ตามมาตรา 275 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กลาวคือมีทษปรับ
เมกิน 500,000 บาท ละปรับอีกเมกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะวลาทีไยังมิเดຌปฏิบัติ฿หຌ
ถูกตຌองละกำหนด฿หຌกรรมการละผูຌบริหารมีหนຌาทีไตຌองสงสำนารายงานนีๅ฿หຌกบริษัทฯ ดຌวย 

2.8.3 พิจารณากำหนดทษผูຌบริหารหากนำขຌอมูลภาย฿นเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัว 

2.8.4 กำหนด฿หຌผูຌบริหารรายงานการปลีไยนปลงการถือหลักทรัพย์ตอสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ละจัดสง
สำนารายงานนีๅ฿หຌกบริษัทฯ ฿นวันดียวกับวันที ไสงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย ์

2.9 นโยบายเรือ่งการรายงานการมีสวนไดเสยีของกรรมการและผบูรหิาร 
พืไอ฿หຌป็นเปตามมาตรา 89/14 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีไ 4) พ.ศ. 2551 
ละประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทีไ ทจ. 2/2552 รืไอง การรายงานการมีสวนเดຌสียของกรรมการ 
ผูຌบริหาร ละบุคคลทีไมีความกีไยวขຌอง ดยกำหนด฿หຌกรรมการละผูຌบริหารตຌองรายงาน฿หຌบริษัทฯ ทราบถึงการ
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มีสวนเดຌสียของตนหรือของบุคคลทีไมีความกีไยวขຌอง ซึไงป็นสวนเดຌสียทีไกีไยวขຌองกับการบริหารจัดการกจิการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌบริษัทฯ มีขຌอมูลประกอบการดำนินการตามขຌอกำหนดกีไยวกับการทำ
รายการทีไกีไยวยงกัน ซึไงป็นรายการทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ละอาจนำเปสูการถายท
ผลประยชน์ของบริษัทฯ ละบริษัทยอยเดຌ รวมถึงการทีไกรรมการละผูຌบริหารตຌอ งปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความ
ระมัดระวังละซืไอสัตย์สุจริต ซึไงตຌองตัดสิน฿จดยเมมีสวนเดຌสยีเมวาทางตรงหรือทางอຌอม฿นรืไองทีไตัดสิน฿จ ดย
กรอกบบจຌงรายงานการมีสวนเดຌสียของกรรมการละผูຌบริหาร ดังนีๅ 

▪ รายงาน฿นครัๅงรก : ฿หຌรายงานภาย฿นวันทีไ 15 ของดือนถัดเป นับจากวันทีไกิดรายการการมีสวนเดຌสีย 

▪ รายงานการปลี ไยนปลงขຌอมูลการมีสวนเดຌสีย : ฿หຌรายงานภาย฿น 3 วันทำการ นับตวันที ไมีการ
ปลีไยนปลงขຌอมูล ดยระบุจຌงการปลีไยนปลงครัๅงทีไทา฿ดเวຌดຌวย  

2.10 นโยบายเรือ่งระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการ 
รายงานทางการเงนิ 

บริษัทฯ มีการกำหนดนยบายรืไองระบบการควบคุมภาย฿น การตรวจสอบภาย฿น ละการรายงานทางการงิน 
พืไอทำ฿หຌมัไน฿จเดຌวา บริษัทฯ เดຌปฏิบัติตามมาตรฐานละกฎหมายตางโ ทีไกีไยวขຌอง ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌ
ดังนีๅ 

2.10.1 ฝຆายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอการจัดทำรายงานทางการงินทีไมีความถูกตຌองครบถຌวน
ละทันตอวลา ทัๅงงบรายปละรายเตรมาส ซึไงจัดทำขึๅนภาย฿ตຌนยบายการบัญชีทีไหมาะสมละถือ
ปฏิบัติดยสมไำสมอ รวมทัๅงป็นเปตามมาตรฐานการรายงานทางการงินละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง 

2.10.2 จัด฿หຌมีระบบการควบคุมภาย฿นละการตรวจสอบภาย฿นทีไมีประสิทธิภาพ  ภาย฿ตຌการตรวจสอบของผูຌ
ตรวจสอบภาย฿น ละการทบทวนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.11 นโยบายความรบัผดิชอบตอผถูือหนุ 

บริษัทฯ มีความมุงมัไนทีไจะพิไมมูลคาของกิจการ฿นระยะยาว พืไอสรຌางผลตอบทนทีไดี฿หຌกับผูຌ ถือหุຌนอยาง
ตอนืไอง ดยยึดหลักการดำนินธุรกิจอยางซืไอสัตย์สจุริตละปฏิบัตติอผูຌถือหุຌนทุกรายอยางสมอภาค ดยกำหนด
ป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.11.1 คารพสิทธิ ละปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนทุกรายอยางทาทียมกัน 

2.11.2 ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สจุรติ ละดำนินการ฿ด โ ดຌวยความระมัดระวัง รอบคอบพืไอประยชน์
สูงสุดของผูຌถือหุຌน 

2.11.3 ม ีการผยพร ข ຌอม ูลข าวสารละสารสนทศต าง โ  ผ านทาง Website ของบร ิษ ัทฯ ทีไ  
www.noblehome.com 

2.11.4 สนอรายงานฐานะทางการงิน ผลการดำนินงาน ละขຌอมูลพิไมติมทีไถูกตຌอง ครบถຌวน พียงพอละ
ทันวลาตอการตัดสิน฿จ 
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2.12 นโยบายในการปฏบิตัติอลกูคา และคณุภาพผลิตภณัฑ์ 
฿นการดำนินธุรกิจ บริษัทฯ มุง฿หຌกิดความพึงพอ฿จของลูกคຌาสูงสุด การสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับลูกคຌามีสวน
ชวย฿หຌบริษัทฯ ประสบความสำรใจ บริษัทฯ จึงกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.12.1 ปฏิบัติตอลูกคຌาอยางสมอภาคละป็นธรรม ละตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการเดຌรับผลตอบทนทีไป็น
ธรรมทัๅงสองฝຆาย 

2.12.2 มีหนวยงานบริการหลังการขายพืไอรักษาสภาพวดลຌอมทีไดีตลอดจนบริการตรวจซอมละบำรุงรักษา
บຌานของลูกคຌา฿นครงการ 

2.12.3 ฿หຌคำนะนำกีไยวกับวิธีการลือกซืๅอสินคຌาของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ พืไ อ฿หຌลูกคຌากิดความ
พอ฿จสูงสุด 

2.12.4 ฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองละพียงพอกลูกคຌา พืไอ฿หຌทราบระยะวลา งืไอนเข สิทธิ ละขຌอผูกพัน ดยเม
กลาวกินความป็นจริงอันป็นหตุ฿หຌลูกคຌาขຌา฿จผิดกีไยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรืองืไอนเข฿ด โ 

2.12.5 รักษาความลับของลูกคຌาละเมนำเป฿ชຌพืไอประยชน์ของตน หรือผูຌทีไกีไยวขຌองดยมิชอบ 

2.12.6 ติดตอลูกคຌาดຌวยความสุภาพ ละตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ 

2.12.7 ตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาดຌวยความรวดรใวละจัด฿หຌมีระบบละชองทาง฿หຌลูกคຌารຌองรียน
กีไยวกับคุณภาพของสินคຌาละบริการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

2.13 นโยบายและแนวปฏบิตัติอคคูา 
บริษัทฯ มีการกำหนดนยบายการคัดลือกคูคຌา อยางยุติธรรม ปรง฿ส ละปฏิบัติตามงืไอนเขทางการคຌาอยาง
ครงครัด ตลอดจนการจัดหาสินคຌา ดยคำนึงถึงประยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ละเดຌรับผลตอบทนทีไป็นธรรม
ทัๅงสองฝຆาย ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.13.1 ปฏิบัติตอคูคຌาอยางสมอภาค ป็นธรรม ละตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการเดຌรับผลตอบทนทีไป็นธรรมตอ
ทัๅงสองฝຆาย 

2.13.2 มีหลักกณฑ์฿นการคัดลือก ประมินคูคຌา ละการจัดทำรูปบบสัญญาตามขຌอตกลงรวมกัน 

2.13.3 มีการพิจารณาถึงปัญหาตาง โ ทีไกิดขึๅนกับผูຌรับหมาพืไอรวมกันกຌปัญหาทีไกิดขึๅนอยางสมไำสมอ อาทิ
ชน ดยปกติ บริษัทฯ จะวาจຌางผูຌรับหมาดยหมารวมคารงละวัสดุกอสรຌางตหากกิดการขาด
คลนวัสดุ ละบริษัทฯ มีศักยภาพ฿นการตอรองทีไดีกวาลຌว บริษัทฯ จะมีการชวยผูຌรับหมา฿นการ
จัดหาวัสดุพืไอป็นการกืๅอหนุนซึไงกันละกัน พืไอประยชน์สูงสุด฿นการดำนินธุรกิจรวมกันระหวาง
บริษัทฯ ละคูคຌา 

2.13.4 จัด฿หຌมีระบบการจัดการละติดตาม พืไอ฿หຌมัไน฿จวามีการปฏิบัติตามงืไอนเขของสัญญาอยางครงครัด 
ละปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ฿นทุกขัๅนตอน 

2.13.5 มุงทีไจะพัฒนาละรักษาความสัมพันธ์กับคูคຌาอยางยัไงยืน 
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2.13.6 เมรียกหรือเมรับผลประยชน์฿ดโ ทีไเมสุจริตจากคูคຌา  

2.14 นโยบายและแนวปฏบิตัติอเจาหนี้ 
บริษัทฯ มีการกำหนดนยบาย฿หຌความสำคัญตอจຌาหนีๅทุกประภทตามงืไอนเขทีไมีอยางครงครัด มีการบริหาร
งินกูຌยืม ปฏิบัติตามงืไอนเขการกูຌยืมงินตามขຌอตกลง พรຌอมทัๅงควบคุมการชำระคืนงินกูຌละดอกบีๅย฿หຌกับ
จຌาหนีๅงินกูຌยืมทุกประภท ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.14.1 ปฏิบัติตอจຌาหนีๅอยางสมอภาค ป็นธรรม ละตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการเดຌรับผลตอบทนทีไปน็ธรรม
ตอทัๅงสองฝຆาย 

2.14.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรืองืไอนเขตาง โ ทีไมีตอจຌาหนีๅอยางครงครัด ทัๅง฿นงการชำระคืนละงืไอนเขอืไน โ 
กรณีหากเมสามารถปฏิบัติตามขຌอผูกพัน฿นสัญญา จะรวมกันหานวทางกຌเขละปງองกันเม฿หຌกิด
ความสียหาย 

2.14.3 มีการบริหารงาน พืไอ฿หຌจຌาหนีๅมัไน฿จ฿นฐานะทางการงิน ละความสามารถ฿นการชำระหนีๅของบริษัทฯ 

2.14.4 จัด฿หຌมีระบบการจัดการละติดตาม พืไอ฿หຌมัไน฿จวามีการปฏิบัติตามงืไอนเขของสัญญาอยางครงครัด 
ละปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ฿นทุกขัๅนตอน 

2.14.5 ปຂดผยขຌอมูลกจຌาหนีๅอยางครบถຌวน เมบิดบือนขຌอทใจจริงหรือกຌเขอกสาร฿ด โ พืไอประยชน์ก
ตนอง 

2.14.6 มุงทีไจะพัฒนาละรักษาความสัมพันธ์กับจຌาหนีๅอยางยัไงยืน 

2.14.7 เมรียกหรือเมรับผลประยชน์฿ด โ ทีไเมสุจริตจากจຌาหนีๅ 

2.15 นโยบายและแนวปฏบิตัติอคแูขง 
บริษัทฯ มีการกำหนดนยบายทีไจะปฏิบัติตอคูขงทางการคຌาภาย฿ตຌกรอบหงกฎหมายกีไยวกับหลักปฏิบตัิการ
ขงขันทางการคຌา ดยเมละมิดความลับหรือลวงรูຌความลับทางการคຌาของคูขงดຌวยวิธีการฉຌอฉล บริษัทฯ จึง
กำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.15.1 สนับสนุนการคຌาสรี ละเมกำหนด฿หຌคูคຌาตຌองทำการคຌากับบริษัทฯ ทานัๅน 

2.15.2 ประพฤติปฏิบัติภาย฿ตຌกรอบกติกาการขงขันทีไดี 

2.15.3 เมสวงหาขຌอมูลทีไป็นความลับของคูขงทางการคຌาดຌวยวิธีการทีไเมสุจริตหรือเมหมาะสม        

2.15.4 เมทำลายชืไอสียงของคูขงทางการคຌา ดຌวยการกลาวหา฿นทางรຌาย 
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2.16 นโยบายและแนวปฏบิตัติอพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกระดับซึไงป็นทรัพยากรบุคคลทีไมีคาละสำคัญยิไง บริษัทฯ จึง
กำหนดนยบายการปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับดຌวยความสมอภาคละทาทียมกัน ซึไงรวมถึงผลตอบทน การ
ลืไอนตำหนงละการพัฒนาศักยภาพอยางตอนืไอง ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.16.1 ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดຌวยความคารพ฿นกียรติละศักดิ์ศรี 

2.16.2 คัดลือกบุคคล พืไอทำงาน฿นตำหนงตาง โ ดຌวยความยุติธรรม ดยคำนึงถึงคุณสมบัติทีไหมาะสม
สำหรับตำหนงงาน ชน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ละขຌอกำหนดอืไนทีไจำป็นดยเมมีขຌอจำกัดรืไอง พศ 
อายุ ชืๅอชาติ ศาสนา 

2.16.3 กำหนดคาตอบทนทีไป็นธรรมกพนักงาน 

2.16.4 การลืไอนตำหนง การยกยຌาย การ฿หຌรางวัล ละการลงทษพนักงานป็นเปดຌวยความยุติธรรม ละ
ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของความรูຌความสามารถ ละความหมาะสมป็นกณฑ์ 

2.16.5 กำหนดละสืไอสารนวทางการปฏิบัติงานอยางชัดจน 

2.16.6 จัด฿หຌมีการฝຄกอบรมละพัฒนาความรูຌความสามารถของพนักงานอยางตอนืไอง 

2.16.7 ปຂดอกาส฿หຌพนักงานซักถาม รຌองรียน สดงความหใน ละสนอนะ฿นขຌอสงสัยละปัญหาตาง โ 
ซึไงควรจะเดຌรับการพิจารณาอยางจริงจัง ละหาวิธีกຌเขทีไดีทีไสุด พืไอ฿หຌกิดประยชน์กทุกฝຆาย ละ
สรຌางสัมพันธ์อันดี฿นการทำงานรวมกัน 

2.17 นโยบายในการปฏบิตัตินของพนกังาน และการปฏิบตัติอพนกังานอืน่ 

บริษัทฯ มีการกำหนดนยบาย฿นการปฏิบัติตนของพนักงาน ละการปฏิบัติตอพนักงานอืไน พืไอ ฿หຌพนักงานมี
ความระมัดระวัง฿นการปฏิบัติตน ละการปฏิบัติตอพนักงานอืไน รวมทัๅงปງองกันเม฿หຌกระทำการ฿ด โ ทีไป็นการ
ละมิดกฎ ระบียบ ละขຌอบังคับกีไยวกับการทำงาน ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.17.1 พึงปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความมุงมัไน ซืไอตรง ปรง฿ส 

2.17.2 พึงงดวຌนการ฿หຌของขวัญกผูຌบังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา 

2.17.3 คารพ฿นสิทธิของพนักงานอืไน รวมทัๅงฝຆายจัดการ 

2.17.4 ผูຌบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตน฿หຌป็นทีไคารพนับถือของพนักงาน ละพนักงานเมพึงกระทำการ฿ด โ อัน
ป็นการเมคารพนับถือผูຌบังคับบัญชา 

2.17.5 พึงป็นผูຌมีวินัย ละประพฤติปฏิบัติตามกฎระบียบขององค์กร ละประพณีอันดีงาม  

2.17.6 รวมสรຌางละรักษาบรรยากาศหงความสามัคคี ละความป็นนๅำหนึไง฿จดียวกัน฿นหมูพนักงาน  พึง
หลีกลีไยงการกระทำ฿ด โ อันอาจกระทบตอชืไอสียงละภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือป็นปัญหาก
บริษัทฯ ฿นภายหลังเดຌ 
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2.18 นโยบายการใหความรแูละฝกอบรมพนกังานในเรือ่งสิง่แวดลอม 

บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการ฿หຌความรูຌ ละปลูกฝังจิตสำนึกกีไยวกับการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม฿หຌกผูຌพนักงานทุกระดับ 
ดยกำหนดมาตรการละวิธีปฏิบัติภาย฿นองค์กร พืไอสดงถึงความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอมเวຌดังนีๅ 

2.18.1 จัด฿หຌมีการ฿หຌความรูຌละฝຄกอบรมพนักงาน฿หຌรูຌจักคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติอยางตอนืไอง 

2.18.2 การ฿หຌการสนับสนุน฿นกิจกรรมของพนักงานทีไมีการลดการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ 

2.18.3 ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม฿หຌกิดขึๅน฿นบริษัทฯ ละพนักงานอยางตอนืไอง 

2.18.4 สงสริม฿หຌมีการอนุรักษ์ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2.19 นโยบายวาดวยการเคารพกฎหมายและหลักสทิธมินษุยชนสากล 

บริษัทฯ ฿หຌความคารพตอสิทธิละสรีภาพของบุคคลทุกคน  จึงเดຌกำหนดนยบายวาดຌวยการคารพกฎหมาย
ละหลักสิทธิมนุษยชนสากล พืไอป็นหลักสำหรับการปฏิบัติของพนักงานทุกระดับเวຌดังนีๅ 

2.19.1 พึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางครงครัด 

2.19.2 มีมาตรการกำกับดูล มิ฿หຌธุรกิจของบริษัทฯ ขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการลวงละมิดสิทธิมนุษยชน   

2.19.3 เมสนับสนุนกิจกรรมทีไป็นการละมิดกฎหมายละหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

2.19.4 ฿หຌความรูຌความขຌา฿น฿นหลักสิทธิมนุษยชนสากลกผูຌบริหารละพนักงานของบริษัทฯ  พืไอนำเปป็น
สวนหนึไง฿นการปฏิบัติงาน 

2.20 นโยบายวาดวยการใชสิทธทิางการเมอืง 
บริษัทฯ  สนับสนุน฿หຌพนักงานทุกระดับ ฿ชຌสิทธิของตนอง฿นฐานะพลมืองดีตามกฎหมาย  ตหຌามเม฿หຌขຌารวม
กิจกรรม฿ด โ ทีไอาจกอ฿หຌกิดความขຌา฿จวาบริษัทฯ มีสวนกีไยวขຌองหรือ฿หຌการสนับสนุนกพรรคการมือง กลุม
ทางการมืองหรือนักการมือง ดยกำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.20.1 พึง฿ชຌสิทธิของตน฿นฐานะพลมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 

2.20.2 มีสิทธิขຌารวมกิจกรรมทางการมือง฿นนามของตัวองนอกหนือวลาทำงาน ละเม฿ช฿นนามบริษัทฯ 

2.20.3 เม฿ชຌอำนาจหนຌาทีไชีๅชวน กดดัน หรือบังคับ฿หຌพื ไอนรวมงาน รวมทัๅ ผู ຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿หຌสนับสนุน
กิจกรรม฿ด โ ทางการมืองของพรรคการมือง กลุมทางการมือง หรือนักการมืองเมวาทัๅงทางตรง
หรือทางอຌอม 

2.20.4 เมนำทรัพยากรของบริษัทฯ เปสนับสนุนกิจกรรมทางการมืองของพรรคการมือง  กลุมทางการมือง 
หรือนักการมืองคน฿ด เมวาทางตรงหรือทางอຌอม  ละเมอนุญาต฿หຌพรรคการมืองขຌา฿ชຌทรัพยากร  ละ
ครงการตาง โ ของบริษัทฯ ฿นการจัดกิจกรรมทางการมือง 
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2.21 นโยบายดานความปลอดภยั อาชวีอนามัย และส่ิงแวดลอม 

บริษัทฯ มีความมุงมัไนทีไจะดำนินธุรกิจบนพืๅนฐานของความปลอดภัย  อาชีวอนามัย ละสิไงวดลຌอมทีไดี  ดย
กำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.21.1 ปฏิบัติตามกฎหมายละขຌอบังคับตาง โ ทีไกี ไยวขຌอง฿นดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ละ
สิไงวดลຌอม 

2.21.2 มุงมัไนดูลรักษาสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน฿หຌมีความปลอดภัยตอชีวิตละทรัพย์สินของพนักงาน 
ละบริษัทฯ   

2.21.3 สงสริมการดำนินการทุกวิถีทางพืไอควบคุมละปງองกันความสูญหายหรือสูญสียทีไอาจจะกิดขึๅนอัน
นืไองมาจากอุบัติหตุ  อัคคีภัย  การบาดจใบหรือจใบปຆวยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือสียหาย  
การปฏิบัติงานเมถูกวิธีละความผิดพลาดตาง โ ทีไอาจจะกิดขึๅน 

2.21.4 จัด฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ละสืไอสารพืไอสรຌางความรูຌละความขຌา฿จ฿หຌกผูຌบริหารละพนักงานของ
บริษัทฯ ตลอดจนผูຌมีสวนกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌทราบละขຌา฿จ฿นนยบาย  กฎระบียบ  ขัๅนตอนวิธีการปฏิบัติ  
ละขຌอควรระวังตาง โ ทางดຌานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสิไงวดลຌอม  ตลอดจนนำเป
ปฏิบัติอยางถูกตຌองดยเมกอ฿หຌกิดอันตรายตอสุขภาพ  ทรัพย์สิน ละสิไงวดลຌอม 

2.21.5 มุงมัไนละมีสวนรวม฿นการรับผิดชอบตอสังคม฿นรืไองคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ละ
สิไงวดลຌอมอยางจริงจังละตอนืไอง  ตลอดจนการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  ดย
ตระหนักถึงความสำคัญของสิไงวดลຌอมละความปลอดภัยของผูຌมีสวนเดຌสียทีไกีไยวขຌอง  ตลอดจน
สงสริมกิจกรรมทางสังคม฿นการรักษาสิไงวดลຌอมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนตาม
หลักการพัฒนาอยางยัไงยืน 

2.21.6 พนักงานทุกระดับพึงขຌารวมกิจกรรมทัๅงปวงทีไบริษัทฯ จัดขึๅน พืไอสริมสรຌางคุณภาพ อาชีวอนามัยละ
สิไงวดลຌอม  

2.22 นโยบายการด าเนนิธรุกิจภายใตมาตรฐานสิง่แวดลอม 

บริษัทฯ มุงมั ไนพัฒนาธุรกิจ฿หຌจริญกຌาวหนຌา ภาย฿ตຌการมีความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม บริษัทฯ จึง฿หຌ
ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนยบายสิไงวดลຌอมอยางครงครัด ดยกำหนดนวทางการปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.22.1 ฿หຌมีการประมินประดในความสีไยงดຌานสิไงวดลຌอม ความปลอดภัยละอาชีวอนามัย  ฿นครงการ
กอสรຌางทีไอยูอาศัยทุกครงการ พืไอปງองกันละลดผลกระทบทีไอาจกิดขึๅน 

2.22.2 ตรียมความพรຌอมพืไอรองรับสถานการณ์ฉุกฉิน 

2.22.3 จัด฿หຌมีผนปງองกัน ระงับสถานการณ์ฉุกฉิน รวมทัๅงบรรทาผลกระทบทีไอาจกิดขึๅน 

2.22.4 วางนวทางการปฏิบัติรืไองการจัดการสิไงปฏิกูลละวัสดุหลือ฿ชຌ อยางถูกตຌองตามหลักวิชาการ 

2.22.5 จัด฿หຌมีการตรวจสอบ ติดตามละประมินผลการดำนินการดຌานสิไงวดลຌอมอยางสมไำสมอ พืไอ
ปรับปรุงละพัฒนาตอเป 
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2.22.6 จัด฿หຌมีการสืไอสารขຌอมูลทีไสำคัญดຌานสิไงวดลຌอม ความปลอดภัยละอาชีวอนามัย ถึงพนักงานทุก
ระดับ พรຌอมรับขຌอรຌองรียนจากภาย฿นละภายนอกองค์กร 

2.23 นโยบายความรบัผดิชอบตอชุมชนและสงัคม 

บริษัทฯ ฿นฐานะบริษัทของคนเทย ซึไงถือป็นสวนหนึไงของสังคม  บริษัทฯ ยอมตຌองมีหนຌาทีไ฿นการพัฒนา ละ
คืนกำเรสูชุมชนละสังคม พืไอ฿หຌบริษัทฯ มีความจริญติบตอยางยัไงยืนควบคูเปกับชุมชนละสังคม  ดย
กำหนดป็นขຌอปฏิบัติเวຌดังนีๅ 

2.23.1 สนับสนุนทำความขຌา฿จละสืไอสารกับสงัคมถึงการดำนินงานของบริษัทฯ  ความรับผิดชอบตอชุมชน 
ละสังคม  ดยเมปกปຂดขຌอทใจจริงทีไอาจปຂดผยเดຌ  

2.23.2 บริษัทฯ สรຌางสรรค์ Noble ID พืไอ฿ชຌสานความสัมพันธ์กับลูกคຌาทีไ฿หຌการสนับสนุนครงการภาย฿ตຌ
บรนด์ของนบิลฯ ดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การสรຌางความสัมพันธ์ทีไยัไงยืนอยางตอนืไองตาม
วิสัยทัศน์หลักขององค์กร คือ การสรຌางบຌานทีไป็นมากกวาคทีไอยูอาศัย พืไอวันพรุงนีๅทีไดีกวา Noble 

ID ป็นชองทางการ฿หຌขาวสาร การชวยหลือละอำนวยความสะดวก฿หຌกับลูกคຌา รวมทัๅงการจัด
กิจกรรมตาง โ ทีไป็นประยชน์ ละตอบสนองการ฿ชຌชีวิตของลูกคຌา นอกหนือจากการพัฒนา
ครงการทีไอยูอาศัย ดยมุงนຌนพืไอสรຌางความพึงพอ฿จทีไกินความคาดหมาย ละความภาคภูมิ฿จ฿หຌกบั
ลูกคຌาทุกกลุมละลูกบຌานนบิลทุกคน นอกจากกิจกรรมตาง โ ลຌว Noble ยังเดຌสงตอนวคิดชิง 
Life Architecture ละการสรຌางสรรค์วันพรุ งนี ๅที ได ีกวา ฿หຌกับลูกบຌานทุกคนผาน Noble Living 

Magazine ละชองทางตาง โ อยางตอนืไอง 

2.23.3 ลือก฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรทาทีไจำป็น  ดยกอ฿หຌกิดผลกระทบตอความสียหายของชุมชนละ
สังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌนຌอยทีไสุด 

2.23.4 ปลูกฝังจิตสำนึก฿นรืไองความรับผิดชอบตอชุมชนละสังคม฿หຌกับผูຌบริหารละพนักงานอยางสมไำสมอ 

2.23.5 จัดกิจกรรมพืไอป็นการคืนกำเรกชุมชนละสังคมอยางสมไำสมอ ดยกิจกรรมทีไจัดตຌองปน็กิจกรรม
ทีไหมาะสม  สรຌางประยชน์฿หຌกับชุมชนละสังคมเดຌอยางทຌจริง   

2.23.6 ตรวจสอบขຌอมูลผูຌรับบริจาค พืไอ฿หຌน฿จวาผูຌรับบริจาคเดຌนำงินหรือทรัพย์สินทีไบริจาคเป฿ชຌพืไอการ
กุศลอยางมีประสิทธิภาพ ละกอ฿หຌกิดประยชน์อยางทຌจริง  

3. การติดตามดูแลใหมกีารปฏบิตัิ 
บริษัทฯ กำหนด฿หຌป็นหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูຌบริหาร ละพนักงานทุกคนทีไจะรับทราบ 
ทำความขຌา฿จ ละปฏิบัติตามนยบายละขຌอปฏิบัติตามทีไกำหนดเวຌ฿นจรรยาบรรณธุรกิจนีๅอยางครงครัด มิ฿ชการ
ปฏิบัติตามความสมัคร฿จ ละเมสามารถอຌางเดຌวาเมทราบนวปฏิบัติทีไกำหนดขึๅนนีๅ  ดยระบียบขຌอบังคับของบริษทัฯ 
กำหนดบทลงทษทีไหมาะสมหากมีการฝຆาฝน ละบริษัทฯ มีการจัดอบรมละการติดตามปฏิบัติตามนยบายอยาง
สมไำสมอ ซึไงป็นเปตามนวทางการดำนินงานของกลุมงานทรัพยากรมนุษย์ 
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ผูຌบริหารทุกระดับ฿นองค์กรจะตຌองดูลรับผิดชอบละถือป็นรืไองสำคัญทีไจะดำนินการ฿หຌพนักงานภาย฿ตຌสายบังคับ
บัญชาของตนทราบ ขຌา฿จ ละปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยางจริงจัง 

บริษัทฯ จัด฿หຌมีชองทางพืไอ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสียละผูຌมีสวนกีไยวขຌองเดຌมีอกาสสอบถามขຌอสงสัย ละรຌองรียน฿นกรณีทีไ
เมเดຌรับความป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ หรือพบหในการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ดยผานทาง 
Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com ดยบริษัทฯ มีหนวยงานทีไป็นศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูลดังกลาวกอน
จัดสงขຌอมูล฿หຌคณะกรรมการละผูຌบริหารรับทราบตอเป 

บริษัทฯ กำหนดระยะวลาทีไจะมีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ 2 ปตอครัๅง หรือทุกป ถຌามีการปลีไยนปลงอยางมี
นัยสำคัญ พืไอปรับปรุงพิไมติมนยบายละขຌอปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌองกับหนวยงานทีไมีหนຌาทีไกำกับดูล ตลอดจนพืไอ฿หຌมี
ความหมาะสมกับสภาวการณ์ ละสภาพวดลຌอมทางธุรกิจทีไอาจปลีไยนปลงเป 
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