
 

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
BUSINESS CODE OF CONDUCT 

 

1. วัตถุประสงค ์OBJECTIVE 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้ประเทศไทย มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  และแนวทางการพฒันา
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การสรา้งจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อนัน าไปสู่การพฒันาสงัคมและประเทศที่ยั่งยืน 
Frasers Property Thailand aims to carry out its businesses with transparency, integrity, and in compliance with laws, good corporate governance and 
sustainable business development whilst focusing on the establishment of good conscience in relation to economic, social and environmental 
responsibility which lead to national sustainable development. 

 

2. นิยาม DEFINITION 
 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ ้ประเทศไทย หมายถึง บริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  Frasers Property Thailand                 means      Frasers Property (Thailand) Public Company Limited 

 

  บริษัทในเครอื  หมายถึง บริษัทหรือองคก์รอื่นใดที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรือ อยู่ภายใต้การควบคุมเช่นเดียวกับ       
เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ประเทศไทย 

  Affiliated Company                            means Any company or organization that controls, is controlled by, or is under common control 
with Frasers Property Thailand 
 

คู่ค้าทางธุรกิจ หมายถึง ผูข้ายสินคา้บริการ ผูร้บัจา้ง และ/หรือผูใ้หบ้ริการแก่เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้ประเทศไทย และ
บริษัทในเครือ                                                                         

Business Partner                                means Vendors, contractors and/or service providers to Frasers Property Thailand and its 
Affiliated Company  
 

ผู้เช่า หมายถึง ผู้ เ ช่ า อ า ค า ร  ค ลั ง สิ น ค้ า  โ ร ง ง า น  ห รื อ อ สั ง ห า ริ มท รัพ ย์อื่ น ใ ด ขอ ง เ ฟ ร เ ซอ ร์ส  
พรอ็พเพอรต์ี ้ประเทศไทย และบริษัทในเครือ 

Lessee  means      a person who rents building, warehouse, factory or any other immovable property of 
Frasers Property Thailand and its Affiliated Company 

                                                                                                                                                 
คู่คา้ทางธุรกิจ และผูเ้ช่าจะตอ้งด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง ตามขอบเขตและแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
Business Partner and Lessee shall conduct businesses based on righteousness according to the following scopes and guidelines. 

 
3. ขอบเขตและแนวปฏิบัติ SCOPE AND GUIDELINE 
 

3.1  จริยธรรมทางธุรกิจ BUSINESS ETHICS 

• ความซ่ือสัตย ์INTEGRITY 
จะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง ซื่อสตัย ์สจุริต โปรง่ใสดว้ยหลกัการในการตอ่ตา้นการทจุริตทกุรูปแบบ ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเครง่ครดั  
To conduct businesses with righteousness, integrity and transparency in accordance with all anti-corruption principles, and in strict 
compliance with relevant laws and regulations. 
 

• ความเป็นธรรม FAIRNESS  
จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี และไม่ใชว้ิธีการที่ไม่สจุริตเพื่อท าลายคู่แข่งทางการคา้ หรือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขั นอย่างไม่เป็น
ธรรม  
To respect competition rules and shall not use unfair practices to destroy competitors or unfairly create competitive advantages. 
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• การรกัษาความลับ CONFIDENTIALITY 
จะไม่เปิดเผยหรือน าขอ้มลูความลบัของเฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ประเทศไทยและบริษัทในเครือ คู่คา้ทางธุรกิจและผูเ้ช่า ไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตวัของ
บคุคลใดบคุคลหนึ่งโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลดงักล่าว เวน้แต่เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายก าหนด 
Not to disclose or use confidential information of Frasers Property Thailand and its Affiliated Company, other Business Partner and Lessee 
for its own benefits without such person’s consent, except as required by laws. 

 

• สิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญา INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
จะเคารพสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาของเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้ประเทศไทย บริษัทในเครือ และผู้อื่น และจะระมัดระวังไม่ใหม้ีการละเมิดสิทธิ
ดงักล่าว 
To respect all intellectual property rights of Frasers Property Thailand, its Affiliated Company and other entities and shall take precaution 
to prevent violation of such rights. 

 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม SOCIAL RESPONSIBILITIES 
จะยึดมั่นประพฤติปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการใชท้รพัยากร และมุ่งสรา้งความเจริญใหส้งัคมและอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 
To behave as a good citizen, having social responsibility for the use of resources, creating social prosperity and preserving environment.  

 

• การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ ์และระเบยีบข้อบังคับท่ีเกีย่วขอ้ง                             
RESPECT AND COMPLIANCE WITH THE RELEVANT LAWS, RULES AND REGULATIONS  
จะให้ความส าคัญ ตระหนัก เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย   
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
To emphasize, aware, respect and comply with the laws, rules and regulations in relation to business operations as well as the laws, rules 
and regulations of the relevant authorities.  

 
3.2  สิทธิมนุษยชนและคุม้ครองแรงงาน  HUMAN RIGHTS AND LABOR PROTECTION  

 

• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน NON-DISCRIMINATION  
จะเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิส่วนบุคคลของลกูจา้ง โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันแรงงาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างดา้น  
เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อาย ุสญัชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือเร่ืองอื่นใด  
To respect human dignity and employees’ rights without discrimination or labor exclusion due to race, color, religion, gender, age, national 
origin, citizenship, sexual orientation, disability or any other matters. 

 

• การไมบ่ังคบัใช้แรงงาน PREVENTION OF FORCED LABOR  
จะไม่กระท าหรือสนบัสนนุใหม้ีการบงัคบัใชแ้รงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คกุคามแรงงานในทกุรูปแบบ 
Not to use or support forced labor, including all types of harassment and threatening. 
 

• การคุม้ครองแรงงาน LABOR PROTECTION 
▪ การจา้งแรงงานเด็ก การใชแ้รงงานสตรีมีครรภ ์และการจา้งแรงงานต่างดา้วตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 Employment of children, pregnant women and foreign workers shall comply with applicable laws. 

 

▪ การเลิกจา้งตอ้งด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนตามกฎหมายแรงงานและตอ้งไม่เลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม 
 All processes of termination of employment shall comply with labor law and unfair termination of employment shall be 

prohibited. 
 

• ระยะเวลาการท างาน WORKING HOURS 
ไม่ใหล้กูจา้งท างานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด กรณีมีการท างานล่วงเวลาตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจของลกูจา้ง รวมทัง้จดัใหม้ีวนัหยดุ
และวนัลาไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนด 
To secure that working hours are not longer than the period specified by applicable laws.  All overtime work shall be at employee’s 
voluntary, and shall provide vacation leave and leave periods not less than those stipulated by applicable laws. 
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• การจา่ยคา่จ้างและผลประโยชน์ WAGES AND BENEFITS 
จ่ายค่าจา้ง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ และผลประโยชนท์ี่ลกูจา้งพึงไดร้บัอย่างถกูตอ้ง เป็นธรรม ไม่ต  ่ากว่าอตัราที่กฎหมายก าหนด และ
ตรงตามก าหนดเวลา 
Wages, overtime pay, holiday pay, and benefits which payable to employees shall be paid not less than those stipulated by applicable 
laws in a fair and timely manner. 

 
3.3  ความปลอดภยั และอาชวีอนามัย OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH  

 

• จัดสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ และเอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการก าหนดใหม้ีการควบคมุขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ปลอดภยั การป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจ
เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน 
To provide a safe and healthy working environment to ensure effective operations and compliance with relevant laws and regulations.     
To put in place necessary safety control processes and measures for the operations to prevent accidents and adverse health impacts 
that may occur from the operations.  

 
3.4  ส่ิงแวดล้อม ENVIRONMENT 

 

• ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้ม  
To comply with environmental laws, regulations and standards. 

 

• ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
To conduct environmentally-friendly business operations and consider an impact on the environment. 

 

• รว่มดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
To participate in environmental conservation through efficient and effective uses of natural resources. 

 
3.5 การให้บรกิาร จัดซือ้ จัดหา และการปฏิบัติต่อเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ ้ประเทศไทย และบริษัทในเครือ  

 PROVIDING SERVICE AND PROCUREMENT TO FRASERS PROPERTY THAILAND AND AFFILIATED COMPANY 
 

• ให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ เกี่ ยวข้องและ  
มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
To emphasize and promote innovation that creates value for the business and to relevant stakeholders in parallel, and be responsible for 
society and the environment. 

 

• จะส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการที่มีคณุภาพตรงตามมาตรฐานภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม 
To provide quality products and services in accordance with standard practices and with fair terms and conditions. 

 

• จะมุ่งมั่นพฒันาสินคา้และบริการที่มีคณุภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ดว้ยราคาที่สมเหตสุมผล และมีเงื่อนไขที่ป็นธรรม รวมทัง้ค  านึงถึงมาตรฐาน
ต่างๆ ที่พึงมี เช่น มาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้ม มาตรฐานดา้นอตุสาหกรรม เป็นตน้ 
Having an aim to develop quality products and services to meet the demand, with a reasonable price and fair terms and conditions, 
including taking into the consideration of the relevant standards such as environmental standards and industrial standards, etc. 

 

• จะค านึงถึงความพึงพอใจสงูสดุ มีความรบัผิดชอบ โดยใหบ้ริการดว้ยความรวดเรว็ มีอธัยาศยัดีและไม่เลือกปฏิบตัิ 
Having an aim in utmost satisfaction, having responsibility towards customers, providing courteous and quick response service to 
customers without discrimination. 

 

• จะใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัสินคา้ หรือบริการที่ถกูตอ้ง เพียงพอ เพื่อใหม้ีขอ้มลูเพียงพอในการตดัสินใจโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตใุหเ้กิด
ความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆของสินคา้หรือบริการ 

 To provide accurate and adequate information on products and services with sufficient information enabling a decision making, without 
any exaggeration, which causes any mislead about quality, quantity or any conditions of products or services. 
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• จะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑห์รือขัน้ตอนที่ก าหนดไวใ้นระเบียบการจดัซือ้ จดัหาของบริษัท และสอดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ มีความเป็นธรรม
แก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง  
To ensure that the procurement and supply process are in accordance with all company’s rules and procedures, and shall comply with 
company’s delegation of authority, and be fair to relevant stakeholders. 

 

• บคุลากรของบริษัทตอ้งไม่เรียกรบัประโยชน ์วางตวัเป็นกลาง และปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัใินจรรยาบรรณของบริษัทวา่ดว้ยการมีส่วนไดเ้สยีและการขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ์ย่างเครง่ครดั 
Company personnel shall remain neutral, refrain from any request for, or acceptance of, benefit from business partners, and shall strictly 
comply with the company code of conduct on conflict of interest. 

 

• จะปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีเหตุที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา  บุคคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องต้องรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรกึษาในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
To strictly adhere to contractual agreements. If there is any non-compliance to the agreed terms and conditions, the company personnel 
shall immediately report to its line of authority in order to obtain promptly consultation and corrective action. 

       
3.6 การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน ANTI-CORRUPTION 

 

• จะสนบัสนนุการสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่บคุลากรในการปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัย ์โปรง่ใส เที่ยงตรง สนบัสนนุการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปั
ชนัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้บริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
To support in raising awareness, core value and attitude to company personnel on the performance of their works with integrity, 
transparency and righteousness, and support anti-corruption as its corporate culture, and conduct management activities under good 
corporate governance. 

 

• ตอ้งไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหนา้ที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกั บบริษัทที่อาจท าให้
เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาเพื่อชกัน าใหก้ระท า หรือละเวน้การกระท าที่ไม่ถกูตอ้ง ไดแ้ก่ ค่ารบัรองหรือ
ของขวญั ความบนัเทิง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกบัสิทธิพิเศษที่
ไม่พึงได ้รวมทัง้ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่ หรือแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเอง และ/หรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 
Not to conduct any form of bribery including request, or acceptance of any goods or other benefits from any relevant persons in charge 
of or doing the business with the company that may create motivation leading to unfair decision making or intend to induce to incorrectly 
act or omit such as entertainment expenses, gifts, entertainments, touring or travelling expenses, accommodation costs, meal allowance 
or any same kinds of benefits, and not to accept the inappropriate special privilege nor seek inappropriate benefits by using one’s position 
or illegitimate method for their own or another person’s interest. 

 
 
 
ตกลงและรบัทราบจรรยาบรรณทางธรุกิจ 
Agreed and acknowledged this Business Code of Conduct 
 
 
ลงชื่อ/Signed: _____________________________________ 
ชื่อ/Name: _____________________________________ 
ต าแหน่ง/Title: _____________________________________ 
วนัที่/Date: _____________________________________ 

 


