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1.   ค านิยาม 
 

จริยธรรม หมายถงึ การด าเนินธุรกิจตามแนวปฏิบตัิท่ีดี 
สมบูรณก์รุ๊ป หมายถงึ บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)          

และบรษัิทย่อย 
SAT หมายถงึ บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)       
บริษัทย่อย หมายถงึ (1) บรษัิท สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั  

(2) บรษัิท บางกอกสปรงิ อินดสัเตรยีล จ ากดั  
(3) บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ ากดั  
(4) บรษัิท สมบรูณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี จ ากดั 
(5) บรษัิท มเูบีย สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ จ ากดั 
(6) บรษัิท นิปอ้นคิไค เอนจิเนียริ่ง จ ากดั  

บริษัทร่วม หมายถงึ (1) บรษัิท ซชึิโยชิ สมบรูณโ์คเตท แซนด ์จ ากดั  
(2) บรษัิท ยามาดะ สมบรูณ ์จ ากดั  
(3) บรษัิท นิชินโบะ สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ จ ากดั  
(4) บรษัิท สมบรูณ ์โซมิค แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั 

กรรมการและ
กรรมการชุดย่อย 

หมายถงึ กรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

พนักงาน หมายถงึ ผูบ้รหิาร พนกังานประจ า พนกังานชั่วคราว รวมทัง้ 
พนกังานสญัญาจา้งพิเศษ 

บุคคลทีเ่นกี่ยวข้อง หมายถงึ บคุคลท่ีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตอ่ไปนี ้ 
(1) บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบรษัิทและในกรณีท่ีเป็นนิติ  
     บคุคลใหห้มายความรวมถงึกรรมการของนิติบคุคลนัน้ดว้ย 
(2) คูส่มรส บตุร หรอืบตุรบญุธรรมท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ       
      ของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลตาม (1) 
(3) นิติบคุคลท่ีบคุคลตาม (1) หรอื (2) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
(4) บคุคลอื่นท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ประกาศก าหนด 



- 2 - 
 

 
กลุ่มผู้มีส่วนไดเ้นสีย 

 

หมายถงึ 
 

ผูถื้อหุน้ นักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หนี ้ผูร้่วมทุน
และพนัธมิตรทางธุรกิจ ภาครฐั ภาคเอกชน สงัคม ชมุชนและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

การเนปิดเนผยข้อมูล 
 
 
 

 

 
 

การทุจริตคอรรัปช่ัน 

 

หมายถงึ 
 
 
 

 

 
 

หมายถงึ 

 

การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
การติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้
ค  ามั่น  เรียกรอ้งหรือรบัเงิน / ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่ง
ไม่เหมาะสมกับ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน  คู่ค ้า  
ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม   

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

หมายถงึ การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีความตอ้งการส่วนตวั หรอืของ
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่โดยทางสายเลือด หรอืทางอ่ืนใด เขา้มา
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ หรอือาจขดัขวาง หรอืเป็นอปุสรรค
ตอ่ผลประโยชนส์งูสดุ 

การใหส่ิ้งของหรือ
ประโยชนอ่ื์นใด 

หมายถงึ การให้สิท ธิพิ เศษ ในรูปของ เงิน  ทรัพย์สิ น สิ่ งของ หรือ
ประโยชน์อื่นใด  เพื่อเป็นสินน ้าใจ เป็นรางวัล หรือ เพื่อการ
สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี 

การใหส้ินบน หมายถงึ การเสนอให้หรือรบัของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชนอ์ื่นใด
ใหแ้ก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งตอ้งการโนม้นา้วใหก้ระท าการ
บางอยา่งท่ีไม่สจุรติ ผิดกฎหมาย หรอืผิดจรยิธรรมทางธุรกิจ 

ประเนพณีนิยม หมายถงึ เทศกาล วนัส าคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีการปฏิบตัิสืบเน่ืองกนัมา 
เป็นเอกลกัษณ ์และมีความส าคญัตอ่สงัคม 
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2.  จริยธรรมในการด าเนนินธุรกจิ 

2.1 แนวทางการด าเนนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินธุรกิจ  
อย่างยั่ งยืน มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจภายใต้ปรชัญาการด าเนินธุรกิจ                
“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”  เพ่ือสรา้งความยั่ งยืนแก่ธุรกิจและรกัษาประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินกิจการ เพ่ือเป็นกลไก และกระบวนการท่ีจะดแูลใหม้ีการด าเนินการอย่างจรงิจงั 
น าไปสูก่ารเป็นองคก์รธรรมาภิบาลท่ีแทจ้รงิ   ดงันี ้     

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างเครง่ครดั 
2. ปฏิบัติตาม นโยบาย “การก ากับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ”   

ของบรษัิทฯ   
3. มุง่มั่นที่จะประกอบธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ซ่ือสตัยส์จุรติ และเป็นธรรม   
4. ยดึมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปลกูฝังใหพ้นกังานมีจิตส  านึกท่ีดี   
5. ค านึงถึงผลประโยขน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร          

ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทางสงัคม ต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียของบรษัิทฯ  
6. ด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบและรกัษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

และสงัคม   
7. สรา้งระบบงานท่ีเขม้แข็ง เพ่ือป้องกันการทุจจริต ผ่านระบบการตรวจสอบ

ภายใน             
8. ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทั่วทั้งองคก์ร มีส่วนร่วมในการ

ต่อตา้นการทจุรติ รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การสื่อสารอย่างมี
ประสทิธิผล สง่เสรมิคณุภาพชีวิตในการท างาน  

9. เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีช่องทางการรอ้งเรียนและรบัฟังความคิดเห็น 
และมีมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแส 
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วิสัยทัศน์ :  มุ่งมั่นสรา้งการเติบโตอย่างยั่ งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ผ่านความรว่มมือกบัพนัธมติรทางธุรกิจ 

พันธกิจ   :  

 สรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 รว่มมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือยกระดบัเทคโนโลยีท่ีทันสมยั และขยาย

ฐานการตลาด 
 ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ  

รว่มออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
 ยกระดบัความสามารถดา้นการผลิตและการบรหิารองคก์ร ดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเป็นเลศิ 
 มีความโปรง่ใสและความยตุิธรรมต่อคู่คา้ ตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

 มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

 เสริมสรา้ง ฅนสมบูรณ์ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง ผ่านศูนย์การเรียนรูข้อง
สมบรูณ ์

 วัฒนธรรมองคก์ร : สรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่ ใสใ่จลกูคา้ มีวินยัถว้นหนา้ พฒันาทีม 
ท างานรบัผดิชอบ รอบคอบเรื่องคณุภาพ 

 ปรัชญาธุรกิจ  :  3 สมบรูณส์รา้งสมดลุ  

 ฅนสมบูรณ ์ บรษัิทใหค้วามส าคญัและส่งเสรมิการพฒันาใหพ้นกังานมีความรู้
และทกัษะในการท างานควบคู่ไปกบัการมีคณุธรรมและจรยิธรรม
โดยน้อมน าหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวทางในการพฒันาพนักงานใหเ้ป็น “ฅนสมบรูณ”์ ท่ีพรอ้ม
สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคม” โดยมุ่ งเน้นการ
เสริมสรา้งใหพ้นักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าท่ีและมี
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ความรบัผิดชอบต่อสังคมเพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ใหม้ีประสิทธิภาพและน า ไปสู่การสรา้ง
ความเขม้แข็งท่ีเป็นรากฐานขององคก์รอย่างแทจ้รงิ 

ธุรกิจสมบูรณ ์ บรษัิทฯ มุง่เนน้การสรา้งมลูค่าทางธุรกิจบนพืน้ฐานความพอเพียง
และความรบัผิดชอบต่อสังคม ยึดหลกัธรรมาภิบาล เป็นองคก์ร
โปร่งใสตรวจสอบได้  มี การบริห ารความ เสี่ ย งเพ่ื อ รักษา
ผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สีย และสอดคลอ้งกบัวิถีแห่งการสรา้ง
ความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
พฒันาคุณภาพชีวิตในการท างาน การเติบโตตามสายอาชีพของ
พนักงาน และการพฒันาห่วงโซ่ธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพ ยกระดบั
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน  ด้วยนวัตกรรมและสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทดา้นธุรกิจ
สมบรูณ ์

ชุมชนสมบูรณ ์บริษัทไดเ้ล็งเห็นและใหค้วามส าคญักับชุมชนหรือสงัคม ทัง้ท่ีอยู่รอบ
โรงงานเพ่ือเป็นการสรา้งเพ่ือสงัคมท่ีเขม้แข็งจึงไดจ้ดักิจกรรมส่งเสรมิ
ต่างๆ มากมาย ดงันี ้

•การสรา้งโอกาสเพ่ือการศกึษา 

•การสรา้งอาชีพ สรา้งรายไดใ้หช้มุชน 

•การพฒันาคณุภาพชีวิตผูด้อ้ยโอกาส 

•การบ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือสงัคมของโรงงานในบรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์

•การสืบสานประเพณีทอ้งถ่ิน 

•การสรา้งพนัธมติรหรอืเครอืข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ 
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2.2  นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti – corruption Policy) 

  คณะกรรมการบรษัิทฯ มุง่มั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ  เป็นธรรม  
ยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  รวมถึงปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั เพ่ือมั่นใจว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บรษัิทสมบรูณ ์จะปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ    

  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตกับทุก
กิจกรรมของบรษัิทฯ ดงันี ้

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ยอมรบั
การทุจริตทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การรบัสิ่งของ ของขวญั 
การเลีย้งรบัรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชนอ่ื์นใด ใหแ้ก่ตนเอง
จากบคุคลที่ท  าธุรกิจกบับรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์

2. นโยบายต่อตา้นการทจุรตินี ้ครอบคลมุถึงพนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียทกุกลุ่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  และจดัใหม้ีการสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ  
1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ ขอ้บงัคบั  และขอ้ก าหนด
ทางกฎหมาย 
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แนวปฏิบัต ิ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจรติ  และจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน โดยตอ้งไม่เขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องการทจุรติคอรร์ปัชั่น ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. พนกังานของกลุม่บรษัิทฯ ไมพ่งึละเลยหรอืเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่าย
ทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท/บริษัทย่อย ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือ
บุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  
หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดใหท้ า
หนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ 
ท่ีก าหนดไว ้

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่อง
คอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกับบรษัิทและบรษัิทย่อย โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 
หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชั่น ตามท่ีบรษัิทก าหนดไว้
ในนโยบายการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ 

4. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่น เป็นการกระท าท่ีผิดจริยธรรมของบริษัทฯ  ซึ่งตอ้ง
ได้รบัการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว ้และโทษตาม
กฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

5. บรษัิท/ บรษัิทย่อย ตระหนกัถึงความส าคัญในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความ
เข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และ  
ผูม้ีสว่นไดเ้สียของบรษัิทฯ  

6. บรษัิท มุง่มั่นที่จะพฒันาและสรา้ง “ ฅนสมบูรณ ์” ใหม้ีจิตส านึกที่ดี และปฏิบตัิตน
เป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ   
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ข้อก าหนดส าหรับการด าเนนินการ 

1. การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้
ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมและขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน    
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่บรษัิทจะก าหนดขึน้ต่อไป  

2. นโยบายต่อตา้นการทจุรตินี ้ ใหค้รอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

3. ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต
คอรร์ปัชั่นทั่วทัง้องคก์ร เป็นประจ าทกุปี  

4. เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน ในการด าเนินการในเรื่องความเสี่ยงกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น  
บรษัิทฯ ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในกลุ่มสมบูรณท์ุกระดบัตอ้ง
ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องต่อไปนี ้

4.1   ของก านลั การเลีย้งรบัรองและค่าใชจ้่าย   :   การให/้รบั ของก านลั  การเลีย้ง
รบัรอง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ
ท างานของบรษัิทฯ 

4.2   เงินบรจิาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนบัสนนุ  :   การให/้รบัเงินบรจิาค เงินเรี่ยไร 
ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค 
หรอืเงินสนบัสนนุไมไ่ดถ้กูน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสนิบน 

 

4.3 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจัดซือ้จดัจา้ง :  หา้มใหห้รือรบัสินบนในการ
ด าเนินธุรกิจทุกชนิดกับ คู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานท่ี
ด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้ 
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3.  จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบัติ
หน้าท่ีภายใต้กรอบจริยธรรม ด ารงตน หรือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมดัระวังรอบคอบ เพ่ือประโยชนส์ูงสุดในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
ของบรษัิทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

3.1 การปฏบิัตติามกฎหมาย และระเนบยีบทีเ่นกี่ยวข้อง 

3.1.1  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ดงันี ้

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงาน
ก ากบัดแูลกิจการท่ีบรษัิทฯ ก าหนดขึน้ และรายงานขอ้มลูเก่ียวกบัการ
ฝ่าฝืน การไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ต่อหน่วยงาน
นัน้ ๆ  

3.1.2 ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องท่ีจะพิจารณา 
กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียท่านนัน้ตอ้งออกจากหอ้งประชมุและงดการมีสว่น
รว่มใด ๆ ในการพิจารณาตดัสนิใจในเรื่องดงักลา่ว 

3.1.3 หลีกเลี่ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการ
บรหิารอย่างมีประสทิธิภาพ ดงันี ้



- 10 - 
 

(1) ไม่น าขอ้มูลท่ีไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชนใ์หแ้ก่
ตนหรอืผูอ่ื้นโดยมชิอบ 

(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
ความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิน้สุดการปฏิบัติหน้าท่ีของ
องคก์รไปแลว้ 

(3) ไมห่าประโยชนส์ว่นตวั จากการเป็นกรรมการ 
(4) ไมส่รา้งขอ้ผกูมดัที่อาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 
(5) ไม่รบัสิ่งของ หรือประโยนชน์อ่ืนใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ของ

องคก์ร  
3.1.4 รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลท่ีไม่

เก่ียวขอ้ง  ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

3.1.5 การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส 
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  ใหป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการได้มาหรือการ
จ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ. 2547 

 3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และการรักษาข้อมูลความลับ 

3.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บรษัิทฯ มีนโยบายที่มใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
และ/หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จงึก าหนดขอ้ควรปฏิบตัิไว ้ดงัต่อไปนี ้

(1) หลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองและ/หรือผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง     
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ                                         
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(2) กรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการนั้น เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท า
รายการนั้นเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทาง
การคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไป ดว้ย
อ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมตัิ และมีหนา้ท่ีตอ้ง ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใน
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน 
หรือท่ีปรึกษาในองค์กร อ่ืน  การด ารงต าแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อ
ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และการปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยตรงในบรษัิทฯ 

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflicts of Interest) ระหว่างผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้งอ่ืน  ซึ่งใช้เป็นแนว ปฏิบัติอย่างชัดเจน และ   
เช่ือมั่นได้ว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม  โปร่งใส 
สมเหตุสมผล และเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้น รวมทัง้จดัใหม้ี
แบบรายงานการ เปิดเผยรายการท่ีสงสยัว่าจะเป็นผลประโยชนท่ี์ขดักนั
กบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ไวใ้นคู่มือการก ากบัดแูลกิจการ 

(5) บุคคลท่ีด าเนินการใด ๆ ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชนืกับการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม จะตอ้งมีหนา้ท่ีใน
การรายงานรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดงันี ้

 กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีหนา้ท่ีรายงานรายการความขัดแยง้
ทางผลประโยชน ์ทนัที ท่ีมีรายการเกิดขึน้ และเพ่ือมั่นใจไดว้่า บรษัิทฯ 
ไดม้ีการตรวจสอบเป็นประจ า จงึก าหนดใหเ้ลขานกุารบรษัิทฯ มีหนา้ท่ี
ส  ารวจรายการรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจ า 
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ทุก ปี  และรายงานประธานกรรมการ  และรายงานประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาลรบัทราบ อย่างนอ้ยปีละ
ครัง้ 

 ผูบ้ริหารระดับจัดการตั้งแต่  ผู้จัดการแผนก ถึง ผูจ้ัดการทั่วไป และ
พนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี จึงก าหนดให้ผู้บริหารในระดับจัดการทุกคนและ
พนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน มีหนา้ท่ีรายงานรายการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทันทีท่ีมีรายการเกิดขึน้  และ/หรือ
รายงานรายการความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นประจ าทุกสิน้ปี 
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ฯ ซึ่ งปฏิบัติหน้าท่ีประธาน
คณะท างานธรรมาภิบาล มีหน้าท่ีส  ารวจและรายงานต่อกรรมการ
ผูอ้  านวยการ รบัทราบเป็นประจ าหรอือย่างนอ้ยปีละครัง้  

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนรู ้ข้อมูลภายใน  มีหน้าท่ี
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ต่อคณะกรรมการ
เป็นประจ า 

(7) ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 
วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้/ขายหลกัทรพัย ์ผ่านเลขานกุารบรษัิทฯ  และ
รายงานใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ รายไตรมาส 

(8) ประกาศใหท้ราบทั่วกนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ท่ีรบัทราบ
ขอ้มลูภายในท่ีมีนยัส  าคญัที่อาจสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซือ้
ขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ในช่วง 
1 เดือนก่อนท่ีบรษัิทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือขอ้มูล
ภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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(9) เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามดแูลรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ซึ่งมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัการบรหิารจดัการของบรษัิทและ
บริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ.หลักทรพัย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก าหนดใหม้ีการรายงานขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกไตรมาส  
และตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

(10) ในกรณีบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เขา้ไปมีสว่นรว่มหรอืถือหุน้ในกิจการที่แข่งขนั
กบัธุรกิจของบรษัิทฯ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
บรษัิทฯ  ใหด้  าเนินการดงันี ้

 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ี เก่ียวข้อง จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ  ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 พนักงาน จะตอ้งแจง้ใหก้รรมการผูอ้  านวยการ ทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

3.2.2 การใช้ข้อมูลภายใน 

(1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน ในการหาประโยชนส์่วนตน เพ่ือผูอ่ื้น หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขัน
กบับรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง 

(2) หา้มใชข้อ้มลูภายในเพ่ือประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ 
หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของ
บรษัิทฯ 

(3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  และ/หรือผู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(4) หา้มใช้ขอ้มูลของบริษัทฯ ไปใชอ้้างอิงต่อบุคคลภายนอก  เพ่ือสรา้ง
ประโยชนส์ว่นตวั และ/หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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(5) หา้มเปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะคู่แข่งขนั  แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ
พนกังานของบรษัิทฯ ไปแลว้ 
 

3.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพยส์ินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรพัยากร และทรพัยส์ินของบริษัทฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการท่ีดีแก่
ลกูคา้ โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิของผูบ้รหิารและพนกังาน ดงันี ้

1. ใชท้รพัยส์นิและทรพัยากรของบรษัิทฯ อย่างประหยดั และเกิดประโยชนส์งูสดุ 
2. ช่วยกนัดแูลมใิหท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ เสื่อมคา่หรอืสญูหายโดยมชิอบ 

3.3.1 การจัดท าเนอกสาร 

(1) ตอ้งจัดท าเอกสารต่าง ๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตาม        
มาตรฐานที่ก าหนด 

(2) หา้มมใิหป้ลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรอืเอกสารของบรษัิทฯ 

3.3.2 การใช้คอมพวิเนตอรแ์ละระบบเนทคโนโลยสีารสนเนทศ        

(1) อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มลูสารสนเทศ
ต่างๆ ใหถื้อเป็นทรพัยส์ิน ของบรษัิทฯ ผูบ้รหิารและพนักงานไม่ควรใช้
คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนส์ว่นตวั 

(2) หา้มผูบ้ริหารและพนักงานเปิดเผยขอ้มลูทางธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึง
ขอ้มลูท่ีทางบรษัิทฯ ซือ้มาทัง้ท่ีอยู่และไม่อยู่ในระบบขอ้มลูของบรษัิทฯ 
หรอืคดัลอกขอ้มลูใสใ่นสื่อบนัทกึขอ้มลูสว่นตวัโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

(3) ห้ามผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลาย
ขอ้มลูของบรษัิทฯ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 



- 15 - 
 

(4) หา้มผูบ้รหิารและพนักงาน น าซอฟตแ์วรท่ี์ผิดกฎหมายมาใช้ และหา้ม
คัดลอกซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิด้วยเหตุผลใด ๆโดยมิได้รับอนุญาตจาก
บรษัิทผูผ้ลติซอฟตแ์วรน์ัน้ ๆ 

(5) ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮารด์แวรห์รือติดตั้ง
อุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯติดตั้งให ้
นอกจากไดร้บัอนญุาตเป็นกรณีไป 

(6) หา้มผูบ้รหิารและพนักงานใชอี้เมลข์องบรษัิทฯ ในการส่งต่อขอ้ความท่ี
กลา่วรา้ย ท าใหเ้สื่อมเสีย หรอืขอ้ความท่ีหยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน 
หรอืสรา้งความร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น 

(7) ผูบ้ริหารและพนักงาน ควรใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มูลและ
ความรูท่ี้เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน และจะตอ้งหลีกเลี่ยงเว็บไซต์
ท่ีผิดกฎหมาย หรอืละเมดิศีลธรรมอนัดีงาม 

(8) ผูบ้ริหารและพนักงานควรใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์
สื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้ เช่น โทรศัพท ์โทรสาร โทรศัพทม์ือถือ 
อย่างมีจิตส านึกและรบัผิดชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ    
เป็นหลกั 

(9) หา้มผูบ้ริหาร และพนักงานเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูลท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต 
หรอืไมไ่ดม้ีไวส้  าหรบัตนโดยมชิอบ 

(10) หา้มผู้บริหารและพนักงานท่ีล่วงรูม้าตรการป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูล
และระบบคอมพิวเตอรท่ี์ผูอ่ื้นจัดท าขึน้ หรือไม่ไดม้ีไวส้  าหรบัตนโดย    
มชิอบ และปรารถนาหรอืท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น  

(11) บรษัิทฯ หรอืหน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การตรวจสอบการใชง้านทรพัยส์ินภายใตร้ะบบสารสนเทศของบรษัิทฯ 
ตามความเหมาะสม 
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4.  จริยธรรมตอ่ผู้มส่ีวนไดส้่วนเนสยี 

4.1 การปฏบิัตดิ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาความยั่งยนื 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนักถึงความสามารถในการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนขององคก์ร ภายใตน้โยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีว่า “SBG เนน้การพฒันา
องคก์รโดยมี “คน” เป็นทรพัยากรหลกัในการขบัเคลื่อนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอย่างสมดุลและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  
และยั่งยืน” อีกทัง้บรูณาการยทุธศาสตรค์วามยั่งยืนขององคก์ร 3 ดา้น ไดแ้ก่ คน ธุรกิจ  
และสังคม ตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สรา้งสมดุล ซึ่งประกอบด้วย  
ฅนสมบรูณ ์ธุรกิจสมบรูณ ์และชมุชนสมบรูณ ์ 

ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส 
ต่อตา้นการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถ้วน และ
ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรต่อผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียของบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวะอนามยั 
และสิ่งแวดลอ้มไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการ
พฒันาสงัคมและทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แข็ง 

4.2 นโยบายการปฎบัิติต่อผู้ถอืหุน้         

บรษัิทฯ ตระหนกัดีว่า ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการ บรษัิทฯมีหนา้ท่ีสรา้งมลูค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว จึงก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบัติ
ตามแนวทางต่อไปนี ้  

4.2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสตัยส์ุจริต ภายใต้
การตดัสนิใจอย่างสมเหตสุมผล บนพืน้ฐานขอ้มลูท่ีเช่ือว่าเพียงพอ ถกูตอ้ง 
ทั้งทางตรง ทางออ้ม และท าโดยสุจริตเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ มี
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จุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระท าการโดยมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับรษัิทฯ    

4.2.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงคข์อ้บงัคบัของบรษัิทฯ มติกรรมการ มติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น  ด าเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักการก ากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น     
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชนส์ูงสุด
ของผูถื้อหุน้ 

4.2.3 จัดการ ดูแล มิให้สินทรพัยข์องบริษัทฯ เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ   
จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิผล 

4.2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขา้มามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็น
เก่ียวกบัการด าเนินกิจการ ภายใตก้ารปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

4.2.5 รายงานสถานภาพของบรษัิทฯ อย่างสม ่าเสมอ ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
และทนัต่อสถานการณ ์

4.2.6 แจง้ขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง 
และเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และใน
เวลาท่ีเหมาะ 

4.2.7 ดแูลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเอง
และผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยให้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ
ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษัิทฯ 

4.2.8 จัดให้มีช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือ ข้อ
รอ้งเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต ์ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม และมี
กระบวนการตอบสนองขอ้รอ้งเรียน การคุม้ครองผูร้อ้งเรียน รวมถึงแจง้ผล
การด าเนินการต่อผูร้อ้งเรยีนอย่างเป็นระบบและยตุิธรรม 
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4.2.9 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง  รวมทั้งจัดท า
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยโดยสะดวก และ
จัดท าข้อมูลด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

4.3  นโยบายการปฏบิัติต่อพนักงาน 

4.3.1 บริษัทฯ  มีมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีใหข้อ้มลูแก่ทางการกรณีมีการทะ
ผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
จะไดร้บัความคุม้ครอง บรษัิทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ 
รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่ง
การแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรอืการผิดจรรยาบรรณ  

4.3.2 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญในการสรา้งผลิตภัณฑ์
คุณภาพแก่บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็น
ธรรม โดยยึดหลกัความเท่าเทียมและเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติเรื่อง เพศ 
สญัชาติ และศาสนา ในเรื่องการจา้งงาน ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย 
และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคณุธรรม เพ่ือใหพ้นกังานเป็น
ผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคมด้วย บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
หลกัการปฏิบตัิต่อพนกังานดงันี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
พนกังานอย่างเครง่ครดั ไดแ้ก่  

- ไม่จ้างแรงงานเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด ใน
กรณีท่ีคู่ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กท่ีมีอายุมากกว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนดต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามท่ีกฎหมาย
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ก าหนดทกุประการรวมทัง้การพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและ
การท างานอย่างเหมาะสม 

- ไม่ใหล้กูจา้งหญิงท างานในลกัษณะท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย ในกรณีลูกจา้งซึ่งเป็นหญิงมีครรภต์อ้งจัดให้
ไดร้บัความคุม้ครองและสทิธิประโยชนต์ามท่ีกฎหมายก าหนด  

- การจา้งแรงงานต่างดา้ว ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

- ไม่ใชแ้รงงานในลักษณะท่ีเป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษ
ทางกาย การขู่ เข็ญ การกักขัง การคุกคาขมขู่  การล่วงละเมิด 
การคา้มนษุย ์หรอืใชค้วามรุนแรงไมว่่าจะรูปแบบใด ๆ  

(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล 

(3) จัดเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรบัพนักงานและให้พนักงาน
ไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ 

(4) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม และจดัระบบการท างานใหพ้นกังานมีความ
ปลอดภยัในชีวิต และทรพัยส์นิ รวมถึงมีสขุอนามยัที่ดี  

(5) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกทักษะและเพิ่มพูน
ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรูอ้ย่างทั่ วถึงและ
สม ่าเสมอ 

(6) แต่งตัง้ โยกยา้ย ใหร้างวลัและลงโทษพนกังาน ดว้ยความสจุรติใจ และ
ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนกังาน 

(7) บรษัิทฯ จดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังาน 
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(8) ใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานและสถานภาพของบรษัิทฯ ให้
พนกังานทราบอย่างสม ่าเสมอ  

(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรูท้าง
วิชาชีพของพนกังาน 

(10) หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ      
  มั่นคงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน หรอืคกุคามและสรา้งความกดดนั 
ต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

(11) สรา้งจิตส านึกท่ีดีให้พนักงานรูจ้ักการเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดี 
ของสงัคม 

(12) จดัใหม้ีช่องทางใหพ้นกังานสามารถรอ้งเรยีน ในกรณีไมไ่ดร้บัความ 
เป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับเรื่องท่ีอาจเป็นการกระท าผิด
กฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึงมาตรการคุม้ครองพนักงาน 
ผูร้อ้ง ท่ีเป็นระบบและยตุิธรรม 

(13) บริษัทฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมือง 
ของพนกังานดว้ยความเป็นกลาง 

(14) สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของพนกังานในการเสนอแนะและแนวทางใน   
การปฏิบตัิงาน และ/หรอืขอ้ตกลงต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุ 
ฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั ภายใต ้
วฒันธรรมองคก์รท่ีดีรว่มกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองคก์ร 

(15)  ส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็น         
ประโยชนต์่อองคก์รและสงัคมเพ่ือสรา้งการมีสว่นรว่มและความผกูพนั
ต่อองคก์ร ตามความเหมาะสมและดลุพินิจของผูบ้งัคบับญัชา 
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4.3.3 การเคารพสทิธิมนษุยชน 

          คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการ
ด าเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เคารพต่อศกัดศ์รีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทกุคน ซึ่งเป็นรากฐานของ
การด าเนินธุรกิจอย่างมีและคณุค่า 

  บริษัท  ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญมากในการสรา้ง
ผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพ จึงใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่าง
เป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการ
พัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพ่ือให้พนักงานเป็นผู้มี
ความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม เช่น การจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรบั
พนกังาน และใหพ้นกังานไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ ดแูล
รกัษาสภาพแวดลอ้มและจดัระบบการท างานใหพ้นกังานมีความปลอดภยั
ในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยท่ีดี พัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกทักษะและ
เพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึงและ ใหพ้นักงานรบัทราบข่าวสารของบริษัท 
อย่างสม ่าเสมอ 

          แนวทางในการปฏิบัต ิ

(1) ก าหนดมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีใหข้อ้มลูแก่ทางการกรณีมีการท า  
ผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เพ่ือป้องกันการปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรม  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน 
ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่ งพักงาน ข่มขู่ รบกวน 
การปฏิบัติงาน เลิกจา้ง   อันเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแส 
เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรอืการผิดจรรยาบรรณ 



- 22 - 
 

(2) ก าหนดนโยบายใหบ้ริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ท าธุรกรรมกับบริษัทท่ีไม่
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน ดา้นเชือ้
ชาติ สตร ีเด็ก ความพิการ เป็นตน้ 

(3) ก าหนดใหม้ีการประเมินความเสี่ยงจากการกระท าผิดกฎหมายสิทธิ
มนษุยชน เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

(4) ก าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดย
ก าหนดใหเ้ป็นกระบวนการหลกัในการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปี 
และรายงานคณะกรรมการบรษัิท ทราบ 

(5) เปิดโอกาสใหพ้นกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ แสดงความเห็นผ่าน 
ผ่าน   E-mail  ของกรรมการอิสระหรอืเลขานกุารบรษัิท  

(6) มีช่องทางการสื่อสารและชอ่งทางการแจง้เบาะแสเพ่ือใหพ้นกังานหรอืผู้
มีสว่นไดเ้สีย ทราบความคืบหนา้ในการแจง้เบาะแส 

(7) จดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังาน   

ทั้งนี ้บริษัทไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างเครง่ครดั อย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมี
ช่องทางการรอ้งเรยีน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสู่
การพฒันาท่ียั่งยืนขององคก์ร 

4.4  นโยบายการปฏบัิตติ่อลูกค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส าคัญต่อการสรา้งคุณค่าและเติบโตไปพรอ้มกับ
ลกูคา้ ตลอดจนเป็นท่ีไวว้างใจของลกูคา้ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ ความส าเรจ็ของธุรกิจ
บริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจ านง  
ท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
โดยก าหนดเป็นนโยบายและขอ้ปฏิบตัิไว ้ดงัต่อไปนี ้
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1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินคา้ท่ีผ่านการรบัรองคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
ตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม ไมค่า้ก าไรเกินควร 

2. ให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าท่ีถูกต้อง  เพียงพอ และทันเหตุการณ ์         
ต่อลกูคา้ เพ่ือใหท้ราบเก่ียวกบัสนิคา้ การบรกิาร  

3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขขอ้ใดได้ ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา 

4. ปฏิบตัิกบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ และเป็นที่วางใจของลกูคา้  
5. มีระบบการจดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้อย่างปลอดภยั มีมาตรการรกัษาความลบั

ของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รบัความยินยอมจากลูกค้า  และไม่น า
ขอ้มูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดย      
มชิอบ 

6. รับประกันสินค้า ภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม  และปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัิคุม้ครองผูบ้รโิภค 

7. ใหม้ีระบบ/กระบวนการ ท่ีใหล้กูคา้รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปรมิาณ ความ
ปลอดภยัของสินคา้และบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่ง
มอบ และการด าเนินการอย่างถึงท่ีสดุ เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองอย่าง
รวดเรว็ 

8. รเิริม่สนบัสนนุการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของลกูคา้ 
9. มุง่เนน้การพฒันาเพ่ือผลติสนิคา้ การใชบ้รรจภุณัฑ ์และการขนสง่สนิคา้ท่ีเป็น

มติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
10. สรา้งช่องทางในการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้

ลกูคา้ทราบอย่างต่อเน่ือง 
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4.5 นโยบายการปฏบัิตติ่อคู่ค้า และ/หรือเนจ้าหนี ้

บรษัิทฯ มีนโยบายท่ีจะใหก้ารปฏิบตัิต่อคู่คา้ รวมถึงเจา้หนี ้อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯและตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทั้ง
ปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง โดยมีแนวปฏิ บัติ
ดงัต่อไปนี ้

1. บรษัิทเปิดโอกาสในการท าธุรกิจใหก้บัทุกคู่คา้และการพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ 
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ใชส้ินคา้และบรกิารท่ีมีลิขสิทธ์ิ สทิธิบตัร และเครื่องหมายการคา้ถกูตอ้ง และ
ไมส่นบัสนนุสนิคา้หรอืการกระท าท่ีเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

3. การรบัสิ่งของ หรอื ประโยชนอ่ื์นใด :   
3.1 ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเรี่ยไรของขวัญ  เช่น  

การเลีย้งรบัรอง การใหบ้รกิาร การสนบัสนนุทางการเงิน หรือ เงินรางวลั 
จากคู่คา้และเจา้หนีท่ี้ท าธุรกิจกบับรษัิทฯ 

3.2 หา้มรบัสิ่งของหรือผลประโยชนอ่ื์นใด จากบคุคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ี หรอืธุรกิจ
เก่ียวขอ้งกับองคก์ร เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม  
ท่ีคนทั่วไปพึ่งปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ต้องมี
ราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท  
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทันที โดยการรับสิ่งของ
ดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็น
ธรรมต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

3.3 การรบัสิ่งของหรือประโยชนอ่ื์นใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.2 
ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือ
ระหว่างองค์กรให้ผู้รบัรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ   และ 
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ส่งมอบสิ่งของนั้นใหส้  านักกรรมการผูอ้  านวยการ ผ่านเลขานกุารบรษัิท 
ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ไดร้บัสิ่งของหรอืประโยชนอ่ื์นใด 

4. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานเสนอ
ผลประโยชน ์หรือสิ่งจงูใจในรูปใด ๆ ทัง้สิน้ ต่อบคุคลภายนอกอ่ืนใดเพ่ือจงูใจ
ใหป้ฏิบตัิในทางท่ีมชิอบ และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

5. กรณีท่ีมีขอ้มลูว่ามีการเรียก หรือการรบั หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่
สุจริตเกิดขึน้ ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดย
ยุติธรรมและรวดเร็ว หามาตรการป้องกัน และใหโ้อกาสเท่าเทียมกันในการ
คดัเลือกโดยพิจารณาคณุสมบตัิเป็นส าคญั 

6. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้กับคู่ค้า  และ/หรือ เจ้าหนี้อย่าง
เครง่ครดั 

7. ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัเจา้หนี ้ได ้ ตอ้งรบีแจง้ให้
เจา้หนีท้ราบลว่งหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข 

8. ใหโ้อกาสคู่คา้ท่ีด าเนินธุรกิจถกูตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

9. สง่เสรมิการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของคู่คา้ และเปิดโอกาส
ใหคู้่คา้เขา้มามีสว่นรว่มในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบรษัิทฯ 

10. บริษัทฯ จะน าประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิมนุษยชน  
การดูแลพนักงานและแรงงาน จรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบัติตามกฏหมาย  
ด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้ป็นเง่ือนไขในการพิจารณาคัดเลือก  ตรวจสอบ  
และ/หรอืประเมนิคู่คา้ดว้ย   
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4.6 นโยบายการปฏบัิติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย
เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า  ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้วามลับ
ทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีฉอ้ฉล ดงัต่อไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี สง่เสรมิการคา้เสรี และ
ไมใ่ชว้ิธีทุ่มตลาด 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบน หรือว่าจ้างพนักงานของบริษัทคู่แข่ง
เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษัิทคู่แข่ง 

3. ไมท่  าลายช่ือเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 
4. ไมส่นบัสนนุใหม้ีการปฏิบตัิรว่มกนัเพ่ือกระท าการหรอืสมยอมในการเสนอ

ราคาที่ไมเ่ป็นธรรมต่อลกูคา้ 
5. ไมล่ะเมดิและปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเครง่ครดั 
6. ไมส่นบัสนนุการแข่งขนัที่ไมเ่ป็นธรรมทกุกรณี 

 
4.7   นโยบายสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฏหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ
ปอ้งกนัและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนษุยชนของพนกังาน คู่คา้ทางธุรกิจ และ ชมุชน
ทอ้งถ่ิน ภายใตบ้ทบัญญัติท่ีไดก้ าหนดไวต้ามกฏหมายไทย รวมถึงกฏเกณฑต์่าง ๆ 
ประกอบดว้ยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
 กลุ่มบริษัทฯ และ พนักงาน 
 สิทธิแรงงานและสภาพการจ้างของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานทัง้ในระดบัสากล และ กฏหมายไทย ซึ่งครอบคลมุหลกัเกณฑท่ี์ระบุ
ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 
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นโยบายด้านการจ้างงาน และบรรจุพนักงาน นโยบายด้านการประเมินผลงาน 
นโยบายดา้นการบริหารค่าตอบแทน นโยบายดา้นการพัฒนาบุคลากร และ นโยบาย
ดา้นแรงงานสมัพนัธ ์ของบรษัิทฯ 
 กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ 

บริษัทฯ มุ่งหวังใหคู้่คา้เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีการคัดเลือกและด าเนิน
ธุรกิจกบัคู่คา้อยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม และเปิดโอกาสใหคู้่คา้มี
ส่วนรว่มกบักิจกรรมบรษัิทเพ่ือสรา้งจิตส านึกเพ่ือสงัคมตามท่ีไดร้ะบใุนจรยิธรรมธุรกิจ  
และขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดเ้รียกรอ้งให้
คู่ค้าแสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็น  การป้องกัน การลดผลกระทบ และการ
รบัผิดชอบต่อผลกระทบดา้นสทิธิมนษุยชนในกรณีท่ีมีการละเมดิดา้นสทิธิมนษุยชน    

กลุ่มสังคมและชุมชน 
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนดว้ยความเคารพต่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม
โดยรอบ เพ่ือลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตของสงัคมชมุชน ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดจ้ัดเตรียมช่องทางส าหรบั
ชมุชนในการรอ้งเรยีนและใหค้ าแนะน าต่าง ๆ โดยบรษัิทฯ จะด าเนินการเก่ียวกบัเรื่องท่ี
ถกูรอ้งเรยีนอย่างทนัทีและเหมาะสม ในกรณีท่ีมีการละเมดิสทิธิมนษุยชน 
 
4.8   นโยบายการบริหารจัดการด้านภาษี 

  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ใหค้วามส าคัญกับการบริหารจัดการดา้นภาษี  
โดยยึดหลักความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของ
บริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน มีความสอดคลอ้งตามหลกัปรชัญาใน
การด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สรา้งสมดุล” และยึดหลักความถูกตอ้งครบถว้น
ภายใตห้ลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ จึงไดก้  าหนดนโยบายดา้นภาษี
ของบรษัิทฯ ดงันี ้
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1. ด าเนินการให้มี การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่ าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งดา้นภาษีอย่างถกูตอ้งครบถว้น รวมถึงการใชส้ิทธิประโยชน์
ทางภาษีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุทัง้แก่ผูถื้อหุน้และหน่วยงานของรฐั 

2. ด าเนินการน าส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดรวมถึง
การบริหารจัดการช าระภาษีอากรและ /หรือขอคืนภาษีอากร (ถา้มี) 
เพ่ือใหเ้กิดสภาพคลอ่งสงูสดุแก่บรษัิทฯ 

3. ท าการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม ่าเสมอเมื่อมี
กฎหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรใหม่ๆ ประกาศออกมา รวมถึง
กรณีที่บรษัิทฯ มีการท าธุรกรรมใหม่ๆ เกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บรษัิท 

4. บริหารจัดการดา้นการวางแผนภาษีอากรโดยมีการศึกษากฎหมาย
รวมถึงขอ้บังคบัต่างๆ เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึง 
มีการปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญทางภาษีอากร เพ่ือใหก้ารน าไปปฏิบตัิเป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยไมเ่ป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

5. จดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบดา้นภาษีและติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานของ
รฐัดา้นภาษี เพ่ือใหก้ารด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
ครบถ้วน รวมถึงการให้ข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ตาม
ขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอหรือเรียกตรวจจากหน่วยงาน
ของรฐั 
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6. ท าการเปิดเผยขอ้มลูการจ่ายภาษีรายปีของบรษัิทฯ สู่สาธรณะชน เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและทบทวน
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7. ใหค้วามรูท้างภาษีแก่บุคคลากรในองคก์รเพ่ือใหบุ้คลากรที่เก่ียวขอ้ง
สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 
 

4.9   ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ภายใต้แนวปฏิบัติ  “ธุรกิจสมบูรณ์” ท่ีส่งเสริมให้บริษัทฯ มี
กระบวนการท่ีเป็นมติรต่อพนกังานและสิ่งแวดลอ้ม โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดลอ้ม 

2. ปฏิบตัิตามระบบมาตรฐาน ISO 14001  
3. สง่เสรมิและสนบัสนนุใชท้รพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการ

ประหยดัพลงังาน และสง่เสรมิกระบวนการน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ตลอด
กระบวนการทางธุรกิจ 

4. จัดให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานท่ีท างานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบปอ้งกนัมลพิษท่ีอาจเกิดขึน้ใน
ระหว่างปฏิบตัิงาน การจดัสถานที่ท  างานใหส้ะอาดและถกูสขุลกัษณะ เพ่ือให้
บคุลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบรษัิททกุคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอบุตัิเหตุ
และโรคภยั 
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5. ก าหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานตอ้งเอาใจใสอ่ย่างจรงิจงัต่อกิจกรรมทัง้ปวงที่
จะเสริมสรา้งคุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
ปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัย และค านึงถึงสิ่ งแวดล้อม
ตลอดเวลา 

6. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
สื่อสารกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภยั อาชีวะอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม 
ใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งรบัทราบอย่างต่อเน่ือง 

 
4.10  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม   

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข
ภายใตแ้นวคิด “ชุมชนสมบูรณ์” ช่วยเหลือดูแลกันและกันและมีส่วนร่วมพัฒนาเพ่ือ
ชุมชนเขม้แข็งอยู่ไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกับชุมชน และ
ส่งเสรมิกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทัง้ใกลไ้กลตามนโยบายของบรษัิทและสอดคลอ้งกับ
ทิศทางการพฒันาของภาครฐั เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

1. บรษัิทฯ จะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีค านึงถึงประโยชนแ์ละความยั่งยืนของ
ชมุชนและสงัคมเป็นส าคญั 

2. บรษัิทฯ จะส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชุมชนและหน่วยงานภาคสงัคมในการ
รว่มประชมุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ีอการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนอย่างสม ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกัน / แก้ไข เมื่อเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

4. จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยการมีส่วนรว่มของพนักงานและ
สง่เสรมิใหพ้นกังานรว่มปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอาสา 
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5. บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาความรู้และการศึกษาของเยาวชนไทยตาม
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ของบรษัิท 

6. สรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ในการพัฒนาโครงสรา้ง
พื ้นฐานของสถานศึกษา ศาสนาสถาน และสุขลักษณะของเยาวชนและ
ผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดลอ้มของชมุชน 

7. ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

8. ส่งเสรมิการด าเนินงานเพ่ือสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน และ
ใหโ้อกาสในการเป็นคู่คา้กบับรษัิทฯ 

9. สรา้งรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุน  
ในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม 
ท่ีมุ่งเนน้ใหชุ้มชนมีความรูเ้พ่ือการประกอบอาชีพและสามารถน าเอาความรู้
ไปสรา้งหรือส่งเสริมครอบครวัและชุมชนใหม้ีรายไดเ้พิ่มและสามารถอยู่ได้
ดว้ยตนเอง 

10. สื่อสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม ่าเสมอและมีความโปร่งใส ตลอดจน
เผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ไดร้บัทราบ 
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5.  จริยธรรมพนักงาน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นพลเมืองดีของสังคม 
ภายใตแ้นวคิด  “ฅนสมบูรณ์”  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรบุคคลให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล ( Individual Social Responsibility: ISR) เน้นให้
พนกังานเป็นศนูยก์ลาง เพ่ือสง่เสรมิการเป็นฅนสมบรูณท่ี์เป็นทัง้“คนเก่งและคนดี” และ
สามารถขยายผลไปสูส่งัคมและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของธุรกิจ โดยมีแนวทางดงัต่อไปนี ้

5.1  การปฏบิัตติ่อตนเนอง 

1. ปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ รายงานตามความเป็นจรงิ 
2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่าง

เครง่ครดั 
3. ปฏิบัติงานดว้ยความระมัดระวัง  ซ่ือสัตย ์สุจริต  และไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ี     

หาผลประโยชนใ์นทางมชิอบ 

5.2 การปฏบัิตติ่อลูกค้า ผู้เนกี่ยวข้องและสังคม 

1. ผลติชิน้งานที่มีคณุภาพ และสง่มอบใหต้รงเวลาตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ 
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย   ตลอดจนดูแลและรักษา

สภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั 
3. ยอมรบัในขอ้ผดิพลาดและสง่มอบสนิคา้ทดแทนใหก้บัลกูคา้ 
4. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ก่อนไดร้บัอนญุาต 
5. มีสว่นรว่มในกิจกรรมท่ีบรษัิทฯ จดัขึน้ 
6. มีสว่นรว่มในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีทอ้งถ่ิน 
7. ก าหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจากลูกค้า  

เพ่ือประโยชนใ์นการปรบัปรุงการด าเนินงานของบรษัิทฯ  

 



- 33 - 
 

5.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 

1. ไมช่กัจงูหรอืชีน้  าการตดัสนิใจของเพ่ือนรว่มงานในสทิธิเรื่องการเมือง 
2. มีน า้ใจกบัเพ่ือนรว่มงาน ช่วยเหลอืการงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
3. ใชส้ทิธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสภุาพและเหมาะสม  

5.4 การปฏบิัตติ่อองคก์ร 

1. ท างานดว้ยความรบัผดิชอบอยา่งเต็มความสามารถ 
2. การใชท้รพัยส์นิ และสวสัดกิารต่างๆ ขององคก์ร อย่างรูคุ้ณค่า 
3. เมื่อพบเห็นเหตกุารณท์จุรติ ประพฤติมชิอบ คอรปัชั่น หรอืเหตกุารณท่ี์อาจท า

ให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร ต้องรายงานทันทีผ่านช่องทางการแจง้ข้อ
รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ (หมวดที่ 7 การแจง้ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ) 
ท่ีบรษัิทฯ ก าหนดไว ้

4. ตัง้ใจเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ 
5. ติดตามข่าวสารเพ่ือใชเ้ป็นเหตผุลในการพดูคยุ Always keep update in 

order to  make a discussion. 
6. สวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายตามท่ีบรษัิทฯก าหนด 

5.5 การใช้สิทธิทางการเนมอืง  
   บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมี 

ส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด  หรือผู้มีอ  านาจ 
ทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น าเงินทนุหรือทรพัยากรของบรษัิทฯไปใชส้นบัสนนุ 
ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรอืนกัการเมืองใด ๆ   

 
 
 
 
 



- 34 - 
 

6.  การดแูลใหม้กีารปฏบิัตติามและการทบทวนจริยธรรม
ขององคก์ร 

บริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ ปฏิบัติตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้น 
คู่มือจรยิธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างานนี ้อย่างเครง่ครดั มใิช่การปฏิบตัิตาม
สมคัรใจ และไมส่ามารถอา้งอิงว่าไมท่ราบแนวปฏิบตัิที่ก  าหนดขึน้ 

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ  และถือเป็นเรื่องส าคัญ ท่ีจะ
ด าเนินการใหพ้นักงานภายใตส้ายบงัคับบญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบัติตาม 
คู่มือจรยิธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างาน อย่างจรงิจงั 

บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะให้การกระท าใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขัดกับหลัก
จรยิธรรมท่ีดี หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานผูใ้ดกระท าผิดจรยิธรรมท่ีก าหนดไว้ 
จะได้รบัโทษทางวินัยอย่างเคร่งครดั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บังคับของภาครฐั บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจา้หน้าท่ีภาครฐั
ด าเนินการต่อไปโดยไมช่กัชา้ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ก าหนดให้
มีการทบทวนคู่มือ “จรยิธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างาน” เป็นประจ าทกุปี 
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7.   การแจง้ข้อร้องเนรียน และขอ้เนสนอแนะ 

เมื่อมีการแจง้ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ก าหนดใหม้ีการทบทวนคู่มือ “จรยิธรรม
ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน” เป็นประจ าทุกปี  โดยใหบ้ริษัทท าการติดตาม
เพ่ือใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และใหร้ายงานผลการติดตาม
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท อย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้  

คณะกรรมการบรษัิทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการ
รอ้งเรียน การแสดงความเห็น และแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย โดยก าหนดให้
เลขานุการบริษัทฯ ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยรบัขอ้รอ้งเรียนดา้นการก ากับดูแลกิจการและ
จรยิธรรมธุรกิจ ของบรษัิทฯ ดงันี ้

7.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเนรียน และข้อเนสนอแนะ 

7.1.1 กรรมการอสิระทีอ่เีนมล ์ 

1) นายสรรเสรญิ  วงศช์ะอุ่ม      sansern.w@somboon.co.th      
2) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั           panja.sena@somboon.co.th    
3) นายอจัฉรนิทร ์สารสาส        ajarin.s@somboon.co.th  
4) นายไพฑรูย ์ทวีผล                ptaveebhol@somboon.co.th            

  5) ดร. สทุศัน ์เศรษฐบ์ญุสรา้ง    suthad.setboonsarn@somboon.co.th   
          6) นายประยงค ์หิรญัญะวณิชย ์ prayongh@somboon.co.th 
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7.1.2 เนลขานุกาบริษัทฯ  pasucha.s@somboon.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์

ถึง เลขานุการบริษัทฯ อาคาร 11 ชั้น  2  บมจ.สมบูรณ์  แอ๊ดวานซ ์
เทคโนโลยี  เลขท่ี 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

7.2 กระบวนการด าเนนินการเนมือ่ได้รับข้อร้องเนรียน 

บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหพ้นักงานมีช่องทางการรอ้งเรียนและแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสูก่ารพฒันาและสรา้งความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร ดงันี ้

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนรวบรวมขอ้เท็จจรงิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏิบตัิ
ตามจรยิธรรม 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรายงานขอ้เท็จจรงิต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบสวน
ขอ้เท็จจริง เพ่ือพิจารณาการรอ้งเรียน โดยแยกแยะเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น
ประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ เป็นตน้ 

3. มาตรการด าเนินการ: ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวน
ขอ้เท็จจรงิ และก าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย 

4. การรายงานผล: ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหน้าท่ีแจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ หากผู้
รอ้งเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคญั ใหร้ายงานผลต่อประธาน
กรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิทฯ  ทราบ 
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7.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเนรียน  บรษัิทฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. ผูร้อ้งเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น
จะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการะเปิดเผยตนเองก็จะท าให้องค์กรสามารถ
รายงานความคืบหนา้และชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ 

2. ผู้รับข้อรอ้งเรียน จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลับ/ค านึงถึงความ
ปลอดภัย โดยได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานท่ีรอ้งเรียน และ/หรือ  
ผู้ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับ 
ความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง 
อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน  
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8.  วนัิย 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ถือว่าจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน เป็นวินัย
อย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั การ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท าผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
บคุคล 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามและส่งเสรมิให้
ผูอ่ื้นปฏิบตัิตามจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน โดยการกระท าต่อไปนีถื้อเป็น
การผิดจรยิธรรม 

1. การไมป่ฏิบตัิตามจรยิธรรมและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างาน 
2. แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนนุใหผู้อ่ื้นปฏิบตัิตามจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิใน

การท างาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ         

ในกรณีท่ีตนทราบ 
4. ไมใ่หค้วามรว่มมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอ้เท็จจรงิ 
5. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบตัิตาม

จรยิธรรมฯ  
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9. แหล่งทีม่า/ขอ้มูลอ้างองิ 

1. หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด(ฉบบัปรบัปรุงปี 2549) : ศนูยพ์ฒันาก ากบั
ดแูลกิจการ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

3. ขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

4. รายงานการก ากบัดแูลกิจการ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

6. เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย 

8. The Roles, Duties and Responsibilities of the Director of Listed 
Companies: DCP Program : Thai Institute of Directors 

9. OECD Principles of Corporate Governance :  Organization for 
Economic Co-operation and Development 

10. GRI and ISO 26000: How to use the GRI Guidelines in conjunction 
with ISO 26000 

11. UN Global Compact  

 
 


