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หลักการด าเนินธุรกจิ 
 
 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมธรรมำภิบำลขององค์กร  โดยมุ่งเน้น
กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยครอบคลุมควำมต้องกำรของ
กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุด้ำน  และสอดคล้องกบัวิถีแห่งกำรสร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงธุรกิจ 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่จะน ำไปสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งควำมยัง่ยืน     

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้จดัให้มีคู่มือ “จริยธรรมทำงธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิใน
กำรท ำงำน” เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทใน
กลุ่มสมบูรณ์ โดยด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนแห่งธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภำยใน และภำยนอกองค์กร และก ำหนดให้มีกำรทบทวน ติดตำมผลกำร
ปฏิบตัิงำนตำมคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน อย่ำงต่อเน่ือง   
     

 

(นำยสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม) 
                                                                         ประธำนกรรมกำร  
                                           บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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1.   ค านิยาม 
 

จริยธรรม หมำยถึง กำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวปฏิบติัท่ีดี 
สมบรูณ์กรุ๊ป หมำยถึง บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
SAT หมำยถึง บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)       
บริษัทย่อย หมำยถึง (1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสำหกรรม จ ำกดั  

(2) บริษัท บำงกอกสปริง อินดสัเตรียล จ ำกดั  
(3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ำกดั  
(4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ำกดั 
(5) บริษัทสมบรูณ์อินเตอร์เนชัน่แนลเจแปนจ ำกดั 

บริษัทร่วม หมำยถึง (1) บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ำกดั  
(2) บริษัท ยำมำดะ สมบรูณ์ จ ำกดั  
(3) บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ำกดั  
(4) บริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั  

กรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อย หมำยถึง กรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย 
พนกังำน หมำยถึง ผู้บริหำร พนกังำนประจ ำ พนกังำนชัว่ครำว พนกังำนสญัญำจ้ำงพิเศษ 
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง หมำยถึง บคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตอ่ไปนี ้  

(1) บคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคลให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำร
ของนิติบคุคลนัน้ด้วย 
(2) คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ ของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลตำม (1) 
(3) นิติบคุคลท่ีบคุคลตำม (1) หรือ (2) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
(4) บคุคลอื่นท่ีมีลกัษณะตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย หมำยถึง ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้ผู้ ร่วมทุนและพันธมิตรทำงธุรกิจ ภำครัฐ 
ภำคเอกชน สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม 

กำรเปิดเผยข้อมลู 
 
 
กำรทจุริต 

หมำยถึง 
 
 
หมำยถึง 

กำรเปิดเผยรำยละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทตำม พ.ร.บ.บริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
กำรติดสินบนทกุรูปแบบ เช่น เสนอให้   สญัญำ  มอบให้  ให้ค ำมัน่  เรียกร้องหรือรับเงิน / ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดซึง่ไมเ่หมำะสมกบั หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน  คู่ค้ำ  ลกูค้ำและผู้มีส่วน
ได้เสียทกุกลุม่   ไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม   

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอำจมีควำมต้องกำรส่วนตัว หรือของบุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่ว่ำโดยทำง
สำยเลือด หรือทำงอื่นใด เข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ หรืออำจขดัขวำง หรือเป็นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สงูสดุ 

กำรให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด หมำยถึง กำรให้สิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด   เพื่อเป็นสินน ำ้ใจ เป็นรำงวลั 
หรือ เพื่อกำรสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดี 

กำรให้สินบน หมำยถึง กำรเสนอให้หรือรับของขวญั รำงวลั หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจำกบคุคลซึ่งต้องกำร
โน้มน้ำวให้กระท ำกำรบำงอย่ำงท่ีไมส่จุริต ผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรมทำงธุรกิจ 

ประเพณีนิยม หมำยถึง เทศกำล วนัส ำคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีกำรปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมำ เป็นเอกลกัษณ์ และมีควำมส ำคญัต่อ
สงัคม 
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2.  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
  

2.1 แนวทางการด าเนินธุรกจิ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้น ำหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน มำใช้เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” เพ่ือสร้ำงควำมยัง่ยืนแก่ธุรกิจและ
รักษำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสงัคม เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงควำมเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนิน
กิจกำร เพ่ือเป็นกลไก และกระบวนกำรท่ีจะดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง น ำไปสู่กำรเป็นองค์กร         
ธรรมำภิบำลที่แท้จริง   ดงันี ้     

1.    ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
2.    ปฏิบตัิตำม นโยบำย “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” และ “จริยธรรมทำงธุรกิจ” ของบริษัทฯ   
3.    มุง่มัน่ท่ีจะประกอบธรุกิจด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรม   
4.    ยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปลกูฝังให้พนกังำนมีจิตส ำนกึท่ีดี   
5. ค ำนงึถงึผลประโยขน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กร ด้วยควำมเสมอภำคและเป็น

ธรรม ทำงสงัคม ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ  
6.    ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและรักษำประโยชน์ของผู้มสีว่นได้เสียและสงัคม   
7.    สร้ำงระบบงำนท่ีเข้มแข็ง เพ่ือป้องกนักำรทจุจริต ผ่ำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน             
8.    ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทัว่ทัง้องค์กร มีสว่นร่วมในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต รำยงำน

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล สง่เสริมคณุภำพชีวิตในกำรท ำงำน  
9.    เปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีช่องทำงกำรร้องเรียนและรับฟังควำมคิดเห็น และมีมำตรกำร

คุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแส 

วิสัยทศัน์ :  เป็นบริษัทท่ีเติบโตของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในเอเชีย ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรออกแบบ
และผลิต ด้วยควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียและสงัคม  

พันธกจิ :  
 เพ่ิมศกัยภำพกำรจดักำรภำยในองค์กร เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับและสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
 ตอบสนองควำมคำดหวงัของลกูค้ำด้วยผลิตภณัฑ์และบริหำรที่มีคณุภำพสงู 
 เป็นหุ้นสว่นกบัลกูค้ำ เพ่ือกำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์  
 เพ่ิมศกัยภำพกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นผู้น ำด้ำนต้นทุน

กำรผลิต ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภำพ 
 เสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ควำมสอดคล้องของหลำกหลำยวฒันธรรมและคณุภำพชีวิตของบคุลำกร 
 รักษำและยกระดบัธรรมภิบำล กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และสงัคม บนพืน้ฐำนของกำรมีควำมรู้คูค่ณุธรรม 



- 3 - 
 

 วัฒนธรรมองค์กร : สร้ำงสรรค์สิ่งใหม ่ ใสใ่จลกูค้ำ มีวินยัถ้วนหน้ำ พฒันำทีม ท ำงำนรับผิดชอบ 
รอบคอบเร่ืองคณุภำพ 

 ปรัชญา   : รวมใจมุง่มัน่ ร่วมกนัก้ำวไกล สร้ำงสรรค์สิ่งใหม ่ใสใ่จลกูค้ำ พฒันำยืดหยุ่น เน้นคณุภำพชีวิต 

 

2.2 นโยบายการต่อต้านการทจุริต (Anti – corruption Policy) 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  เป็นธรรม  ยึดมั่นในควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม  รวมถึงปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรม
ทำงธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำนของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด    
 

เพ่ือมัน่ใจว่ำ  กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำนของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ จะปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม
และประเทศชำติ   คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นควรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตกับทุกกิจกรรมของ
บริษัทฯ ดงันี ้
 

1. ห้ำมมิให้กรรมกำร  ผู้บริหำรและพนกังำน ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์  ยอมรับกำรทุจริตทุกรูปแบบทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม ได้แก่ กำรรับสิ่งของ ของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง เงินเร่ียไร  เงินบริจำคและ
ผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองจำกบคุคลท่ีท ำธุรกิจกบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

  

2. ครอบคลมุถงึพนกังำน  คูค้่ำ  ลกูค้ำ  และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  และ
จัดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ     
1 ครัง้   ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ   ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 

 
แนวปฏบิัต ิ
 

1. กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  และ
จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน โดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชัน่    ไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ  หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่ง ๆ  หำกมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถำมให้ปรึกษำผู้บงัคบับญัชำ หรือ 
บคุคลท่ีก ำหนดให้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมธุรกิจผ่ำนช่องตำ่ง ๆ ท่ี
ก ำหนดไว้ 
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3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำนท่ีปฏิเสธ หรือ แจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท
และบริษัทย่อย   โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ ตำมท่ีบริษัทก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

4. ผู้ ท่ีกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นกำรกระท ำท่ีผิดจริยธรรมของบริษัทฯ  ซึง่ต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษ
ทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้   และโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

5. บริษัท/บริษัทย่อย ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่  ให้ควำมรู้  และท ำควำมเข้ำใจกบับุคคลอื่นท่ี
ต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ  

6. บริษัท มุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนำและสร้ำง “ ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตส ำนึกท่ีดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
สงัคมและประเทศชำติ   

 
ข้อก าหนดส าหรับการด าเนินการ 
 

1.  กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตให้ใช้แนวปฏิบัติตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร และ คู่มือ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน    นโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียทกุกลุม่  ระเบียบ คูม่ือปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้อง  และแนวทำงปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีบริษัทจะก ำหนดขึน้ตอ่ไป  

2. นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตนี ้ ให้ครอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทย่อย 
3. ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงตอ่กำรเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร เป็นประจ ำทกุปี 
4. เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองควำมเสี่ยงกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่  กรรมกำร  ผู้บริหำร 

และพนกังำนในกลุม่สมบรูณ์ทกุระดบัต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมระมดัระวงัในเร่ืองตอ่ไปนี  ้

4.1   ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรองและคำ่ใช้จ่ำย   :    กำรให้/รับ  ของก ำนลั  กำรเลีย้งรับรอง ให้เป็นไป 
ตำมท่ีก ำหนดในคูม่ือจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำนของบริษัทฯ 

4.2   เงินบริจำคเพ่ือกำรกศุล หรือเงินสนบัสนนุ  :    กำรให้/รับเงินบริจำค  เงินเร่ียไร ต้องเป็นไปอย่ำง 
โปร่งใสถ่กูต้องตำมกฎหมำย  โดยต้องมัน่ใจวำ่เงินบริจำค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน ำไปใช้เพ่ือ 
เป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 

4.3   ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซือ้จดัจ้ำง :ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิดกบั   
คูค้่ำ คูส่ญัญำ  หน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนท่ีด ำเนินธุรกิจกบับริษัทฯ   ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป
อย่ำงโปร่งใสและตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้  
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3.  จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุง่หวงัให้ กรรมกำร กรรมกำรชดุย่อย และกรรมกำรบริษัทย่อย ปฏิบตัิหน้ำท่ีภำยใต้กรอบ
จริยธรรม ด ำรงตน หรือ ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุในกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้ 

      

      3.1 การปฏบิัตติามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ  

3.1.1 ปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(2) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องไมห่ลีกเลี่ยงกำรปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

(3) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะต้องให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดแูลกิจกำรที่
บริษัทฯก ำหนดขึน้ และรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืน กำรไมป่ฏิบตัิตำมระเบียบ 
ข้อบงัคบั และกฎหมำย ตอ่หนว่ยงำนนัน้ ๆ  

3.1.2 ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมเป็นกลำง โดยในกำรประชุม มีเร่ืองท่ีจะพิจำรณำ กรรมกำรท่ีมีส่วนได้
เสียท่ำนนัน้ต้องออกจำกห้องประชุมและงดกำรมีส่วนร่วมใด ๆ ในกำรพิจำรณำตดัสินใจใน
เร่ืองดงักลำ่ว 

3.1.3 หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรบริหำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดงันี ้

(1) ไมน่ ำข้อมลูที่ได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี เพ่ือแสวงหำประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(2) ไมใ่ช้ควำมลบัขององค์กรในทำงท่ีผิด และไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นควำมลบัขององค์กร แม้

พ้นสภำพหรือสิน้สดุกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีขององค์กรไปแล้ว 
(3) ไมห่ำประโยชน์สว่นตวั จำกกำรเป็นกรรมกำร 
(4) ไมส่ร้ำงข้อผกูมดัท่ีอำจขดัแย้งกบัหน้ำท่ีของตนในภำยหลงั 
(5) ไมรั่บสิ่งของ หรือประโยนชน์อืน่ใดอนัเป็นกำรขดัตอ่ประโยชน์ขององค์กร  

3.1.4 รักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง  ซึ่งอำจจะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรหรือผู้มีสว่นได้เสีย  ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย 

3.1.5 กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมกำร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติ
ภำวะ  ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรปฏิบัติ
เก่ียวกบักำรได้มำหรือกำรจ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรัพย์ของกรรมกำรและพนกังำน พ.ศ. 2547 
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 3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

3.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือพนกังำน ของบริษัทฯ แสวงหำผลประโยชน์สว่นตนและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จงึก ำหนดข้อควรปฏิบตัิ
ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกบัตนเองและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ                                         

(2) กรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนัน้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท ำรำยกำรนัน้เสมือนกำร
ท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกท่ีมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึง
กระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไป ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีเป็น
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตัิ และมี
หน้ำท่ีต้อง ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน ไปเป็นกรรมกำร หุ้นสว่น หรือท่ีปรึกษำใน
องค์กรอื่น กำรด ำรงต ำแหน่งนัน้ต้องไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีโดยตรงในบริษัทฯ 

(4) ในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  (Conflicts of 
Interest) ระหว่ำงผู้ ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งอื่น ซึ่งใช้
เป็นแนว ปฏิบตัิอย่ำงชดัเจน และเช่ือมัน่ได้วำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วมีควำมเป็นธรรม 
โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้จัดให้มีแบบ
รำยงำนกำร เปิดเผยรำยกำรท่ีสงสยัว่ำจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักับผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ไว้ในคูม่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

(5) บคุคลท่ีด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่มีสว่นได้เสียกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมว่ำ่ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม จะต้องมีหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสีย ดงันี ้

 กรรมกำรและผู้บริหำร จะต้องมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียทันที ท่ีมีรำยกำร
เกิดขึน้ และเพ่ือมั่นใจได้ว่ำ บริษัทฯได้มีกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ จึงก ำหนดให้
เลขำนุกำรบริษัทฯ มีหน้ำท่ีส ำรวจรำยกำรท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ ำทุกสิน้ปี และ
รำยงำนประธำนกรรมกำร และรำยงำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและ     
ธรรมำภิบำลรับทรำบ  อย่ำงน้อยปีละครัง้ 
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 ผู้บริหำรระดบัจดักำรตัง้แต่ ผู้จดักำรแผนก ถึง ผู้จดักำรทัว่ไป และพนกังำนท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องมีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จึงก ำหนดให้
ผู้บริหำรในระดบัจัดกำรทุกคนและพนักงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน มี
หน้ำท่ีรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียทนัทีท่ีมีรำยกำรเกิดขึน้ และ/หรือรำยงำนกำรมีส่วน
ได้เสียเป็นประจ ำทุกสิน้ปี โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหน้ำท่ี
ประธำนคณะท ำงำนธรรมำภิบำล มีหน้ำท่ีส ำรวจและรำยงำนต่อกรรมกำร
ผู้อ ำนวยกำร รับทรำบเป็นประจ ำหรืออย่ำงน้อยปีละครัง้  

(6) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีมีส่วนรู้ข้อมูลภำยในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และก ำหนดให้
กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตอ่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ 

(7) ประกำศให้ทรำบทั่วกนัว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ท่ีรับทรำบข้อมลูภำยในท่ีมี
นยัส ำคญัท่ีอำจสง่ผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ จะต้องระงบักำรซือ้
ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทฯจะมีกำรประกำศผลกำร
ด ำเนินงำน หรือข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผยตอ่สำธำรณชน 

(8) เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมดแูลกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 
หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง ซึง่มีสว่นได้เสียกบักำรบริหำรจดักำรของบริษัทและบริษัท
ย่อย ตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำน
ข้อมลูของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัทกุไตรมำส  และตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 

(9) ในกรณีบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เข้ำไปมีสว่นร่วมหรือถือหุ้นในกิจกำรที่แข่งขนักบัธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึง่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ให้ด ำเนินกำรดงันี ้

 กรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลที่เก่ียวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ            
ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 พนกังำน จะต้องแจ้งให้กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3.2.2 การใช้ข้อมูลภายใน 

(1) ห้ำมใช้โอกำสหรือข้อมลูที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน ในกำรหำ
ประโยชน์สว่นตน เพ่ือผู้อื่น หรือท ำธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทฯ และ/หรือธรุกิจที่เก่ียวเน่ือง 

(2) ห้ำมใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลู
ภำยในแก่บคุคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ 

(3) ห้ำมใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตน และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
(4) ห้ำมใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้ำงอิงต่อบุคคลภำยนอก  เพ่ือสร้ำงประโยชน์ส่วนตัว 

และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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(5) ห้ำมเปิดเผยข้อมลูควำมลบัทำงธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภำยนอก โดยเฉพำะคูแ่ข่งขนั  
แม้หลงัพ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนของบริษัทฯ ไปแล้ว 

 

3.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหำร พนกังำน ใช้ทรัพยำกร และทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่ำงมีประสทิธิภำพ เพ่ือ
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรให้บริกำรท่ีดีแกล่กูค้ำ โดยก ำหนดเป็นแนวปฏิบตัิของผู้บริหำรและ
พนกังำน ดงันี ้

1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยำกรของบริษัทฯ อย่ำงประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
2. ช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสื่อมคำ่หรือสญูหำยโดยมิชอบ 

3.3.1 การจัดท าเอกสาร 

(1)   ต้องจดัท ำเอกสำรตำ่ง ๆ ด้วยควำมสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
(2)   ห้ำมมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รำยงำน หรือเอกสำรของบริษัทฯ 

3.3.2 การใช้คอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        

(1)  อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมลูสำรสนเทศตำ่งๆ ให้ถือเป็น
ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ผู้บริหำรและพนกังำนไมค่วรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือประโยชน์สว่นตวั 

(2) ห้ำมผู้บริหำรและพนกังำนเปิดเผยข้อมลูทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึข้อมลูที่ทำงบริษัทฯ 
ซือ้มำทัง้ท่ีอยู่และไมอ่ยู่ในระบบข้อมลูของบริษัทฯ หรือคดัลอกข้อมลูใสใ่นสื่อบนัทกึ
ข้อมลูสว่นตวัโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

(3) ห้ำมผู้บริหำรและพนกังำน เปลี่ยนแปลง ท ำซ ำ้ ลบทิง้ หรือท ำลำยข้อมลูของบริษัทฯ โดย
ไมไ่ด้รับอนญุำต 

(4) ห้ำมผู้บริหำรและพนกังำน น ำซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมำยมำใช้ และห้ำมคดัลอกซอฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ิด้วยเหตผุลใด ๆโดยมิได้รับอนญุำตจำกบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นัน้ ๆ 

(5) ห้ำมผู้ บริหำรและพนักงำนปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์หรือติดตัง้อุปกรณ์ใด  ๆ ท่ี
นอกเหนือจำกอปุกรณ์มำตรฐำนท่ีบริษัทฯติดตัง้ให้ นอกจำกได้รับอนญุำตเป็นกรณีไป 

(6) ห้ำมผู้บริหำรและพนกังำนใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในกำรสง่ตอ่ข้อควำมท่ีกลำ่วร้ำย ท ำให้เสื่อม
เสีย หรือข้อควำมท่ีหยำบคำย ลำมก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้ำงควำมร ำคำญให้กบัผู้อื่น 

(7) ผู้บริหำรและพนกังำน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรแสวงหำข้อมลูและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่กำรปฏิบตัิงำน และจะต้องหลีกเลี่ยงเวบ็ไซต์ท่ีผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงำม 
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(8) ผู้บริหำรและพนกังำนควรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอปุกรณ์สื่อสำรอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯ 
จดัให้ เชน่ โทรศพัท์ โทรสำร โทรศพัท์มือถือ อย่ำงมีจิตส ำนกึและรับผิดชอบ โดยค ำนงึถงึ
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

(9) ห้ำมผู้บริหำร และพนกังำนเข้ำถงึระบบหรือข้อมลูที่ไมไ่ด้รับอนญุำต หรือไมไ่ด้มีไว้ส ำหรับ
ตนโดยมิชอบ 

(10) ห้ำมผู้ บ ริหำรและพนักงำนท่ีล่วงรู้มำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีผู้อื่นจดัท ำขึน้ หรือไม่ได้มีไว้ส ำหรับตนโดยมิชอบ และปรำรถนำหรือท ำให้
เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น  

(11) บริษัทฯ หรือหน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรตรวจสอบกำร
ใช้งำนทรัพย์สินภำยใต้ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ ตำมควำมเหมำะสม 

 

4.  จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

4.1 การปฏบิัตด้ิานความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมสำมำรถในกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยัง่ยืนขององค์กร ภำยใต้
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีว่ำ “SBG เน้นกำรพฒันำองค์กรโดยมี “คน” เป็นทรัพยำกรหลกัในกำร
ขบัเคลื่อนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่ำงสมดลุและสำมำรถอยู่ร่วมกบัสงัคมได้อย่ำง
มีควำมสขุและยัง่ยืน” อีกทัง้บูรณำกำรยุทธศำสตร์ควำมยัง่ยืนขององค์กร 3 ด้ำน ได้แก่ คน ธุรกิจ และสงัคม 
ตำมปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดลุ ซึง่ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชน
สมบรูณ์  

ด้วยควำมมุง่มัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยควำมสจุริต เป็นธรรมและโปร่งใส ต่อต้ำนกำรทุจริต ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน และค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ตลอดจนกำรดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวะ
อนำมยั และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสงัคมและ
ท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
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4.2 นโยบายการปฎิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น         

บริษัทฯ ตระหนกัดีวำ่ ผู้ ถือหุ้นคือเจ้ำของกิจกำร บริษัทฯมีหน้ำท่ีสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยำว จงึก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงตอ่ไปนี ้  

 

4.2.1 ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต ภำยใต้กำรตดัสนิใจอยำ่ง
สมเหตสุมผล บนพืน้ฐำนข้อมลูที่เช่ือวำ่เพียงพอ ถกูต้อง ไมม่ีสว่นได้เสียทัง้ทำงตรง ทำงอ้อม 
และท ำโดยสจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ มีจดุมุง่หมำยโดยชอบและเหมำะสม ไม่
กระท ำกำรโดยมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ    

4.2.2 ปฏิบตัิตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมกำร มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัิท่ีดีของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร และจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั ทัง้ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และรำยย่อย เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

4.2.3 จดักำร ดแูล มิให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เสื่อมคำ่ หรือสญูหำยโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคมุ
ภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสทิธิผล 

4.2.4 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำมำมีสว่นในกำรดแูลกิจกำร และให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนิน
กิจกำร ภำยใต้กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

4.2.5 รำยงำนสถำนภำพของบริษัทฯอย่ำงสม ่ำเสมอ ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง และทันต่อ
สถำนกำรณ์ 

4.2.6 แจ้งข้อมลู ข่ำวสำรและสำรสนเทศของบริษัทฯ ท่ีถกูต้องตำมข้อเท็จจริง และเพียงพอตอ่กำร
ตดัสินใจแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั และในเวลำท่ีเหมำะ 

4.2.7 ดแูลไมใ่ห้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดย
ให้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สำธำรณะ เปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ ตอ่
บคุคลภำยนอก และ/หรือด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

4.2.8 จดัให้มีช่องทำงส ำหรับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำท่ีไมส่จุริตหรือข้อร้องเรียนตำ่ง ๆ ครอบคลมุ
ถงึเวบ็ไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนำคม และมีกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครอง
ผู้ ร้องเรียน รวมถงึแจ้งผลกำรด ำเนินกำรตอ่ผู้ ร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบและยตุิธรรม 

4.2.9 จดัให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูหลำกหลำยช่องทำง รวมทัง้จดัท ำเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้
ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยโดยสะดวก และจัดท ำข้อมูลด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยทัง้ใน
รูปแบบทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  
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4.3  นโยบายการปฏบิัตต่ิอพนักงาน 

4.3.1 บริษัทฯมีมำตรกำรคุ้มครองพนกังำนท่ีให้ข้อมลูแก่ทำงกำรกรณีมีกำรท ำผิดกฎหมำย หรือผิด
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ จะได้รับควำมคุ้มครอง บริษัทฯ ไมส่ำมำรถ
ปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรม ไมว่ำ่จะเป็นกำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สัง่
พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตัิงำน เลิกจ้ำง (มำตรำ 89/2) อนัเน่ืองมำจำกสำเหตแุห่งกำรแจ้ง
เบำะแสเก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำยหรือกำรผิดจรรยำบรรณ  

4.3.2 บริษัทฯ ตระหนกัว่ำพนกังำนเป็นปัจจัยส ำคญัในกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์คณุภำพแก่บริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรม โดยยึดหลกัควำมเท่ำเทียมและเสมอภำค 
ทัง้ในเร่ืองกำรจ้ำงงำน ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และกำรพฒันำศกัยภำพควบคู่กบักำร
พฒันำคณุธรรม เพ่ือให้พนกังำนเป็นผู้มีควำมสำมำรถและเป็นคนดีของสงัคมด้วย บริษัทฯ จึง
ได้ก ำหนดหลกักำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนดงันี ้

(1) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำน และข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังำนอย่ำงเคร่งครัด 
(2) ปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมสภุำพ ให้ควำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรี

ของควำมเป็นมนษุย์ ตำมหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล 
(3) จัดเง่ือนไขกำรจ้ำงงำนท่ีเป็นธรรมส ำหรับพนักงำนและให้พนักงำนได้รับค่ำตอนแทนท่ี

เหมำะสมตำมศกัยภำพ 
(4) ดแูลรักษำสภำพแวดล้อม และจดัระบบกำรท ำงำนให้พนกังำนมีควำมปลอดภยัในชีวิต 

และทรัพย์สิน รวมถงึมีสขุอนำมยัท่ีดี  
(5) ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภำพ โดยเปิดโอกำส

ให้พนกังำนมีกำรเรียนรู้อย่ำงทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ 
(6) แตง่ตัง้ โยกย้ำย ให้รำงวลัและลงโทษพนกังำน ด้วยควำมสจุริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐำน

ของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำน 
(7) บริษัทฯจดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำน 
(8) ให้ข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและสถำนภำพของบริษัทฯ ให้พนกังำนทรำบ

อย่ำงสม ่ำเสมอ  
(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนกังำน 
(10) หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำร

งำนของพนกังำน หรือคกุคำมและสร้ำงควำมกดดนัตอ่สภำพจิตใจของพนกังำน 
(11) สร้ำงจิตส ำนกึท่ีดีให้พนกังำนรู้จกักำรเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
(12) จดัให้มีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถร้องเรียน ในกรณีไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรม หรือแจ้ง

เบำะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย และมีกระบวนกำรแก้ไข รวมถงึ
มำตรกำรคุ้มครองพนกังำนผู้ ร้อง ท่ีเป็นระบบและยตุิธรรม 
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(13) บริษัทฯและตวัแทนองค์กรต้องสนบัสนนุกำรใช้สิทธิทำงกำรเมืองของพนกังำนด้วยควำม
เป็นกลำง 

(14) สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของพนกังำนในกำรเสนอแนะและแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน และ/
หรือข้อตกลงต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และสร้ำงควำมสมัพันธ์อนัดีในกำร
ท ำงำนร่วมกัน ภำยใต้วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกัน ตลอดจนมีควำมสำมัคคีภำยใน
องค์กร 

(15) ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทัง้ภำยในและภำยนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และสงัคมเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมผูกพันต่อองค์กร ตำมควำมเหมำะสมและ
ดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชำ 

 

4.4 นโยบายการปฏบัิตต่ิอลูกค้า 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงคุณค่ำและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้ำ ตลอดจนเป็นท่ี
ไว้วำงใจของลกูค้ำ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีน ำไปสู่ ควำมส ำเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบตัิต่อลูกค้ำด้วยควำมจริงใจ
และสุภำพอ่อนน้อม และมีเจตจ ำนงท่ีจะแสวงหำวิธีกำรท่ีจะสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำให้มีประสิทธิภำพ
มำกย่ิงขึน้ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและข้อปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลิต ออกแบบ และสง่มอบสนิค้ำท่ีผ่ำนกำรรับรองคณุภำพและได้มำตรฐำน ตรงตำมข้อตกลงกบั
ลกูค้ำในรำคำท่ีเป็นธรรม ไมค้่ำก ำไรเกินควร 

2. ให้ข้อมลูข่ำวสำรและค ำแนะน ำท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัเหตกุำรณ์ ตอ่ลกูค้ำ เพ่ือให้ทรำบ
เก่ียวกบัสินค้ำ กำรบริกำร  

3. ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่ง ๆ ท่ีมีต่อลกูค้ำอย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดได้ 
ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้ำทรำบ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

4. ปฏิบตัิกบัลกูค้ำด้วยควำมสภุำพ และเป็นท่ีวำงใจของลกูค้ำ  
5. มีระบบกำรจดัเก็บข้อมูลของลกูค้ำอย่ำงปลอดภยั มีมำตรกำรรักษำควำมลบัของลกูค้ำ ไม่ส่งต่อ

ข้อมูลโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำ และไม่น ำข้อมูลของลูกค้ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

6. รับประกนัสินค้ำ ภำยใต้เง่ือนไขระยะเวลำท่ีเหมำะสม และปฏิบตัิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

7. ให้มีระบบ/กระบวนกำร ท่ีให้ลกูค้ำร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณ ควำมปลอดภัยของสินค้ำ
และบริกำร รวมทัง้ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรส่งมอบ และกำรด ำเนินกำรอย่ำงถึงท่ีสุด 
เพ่ือให้ลกูค้ำได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว 

8. ริเร่ิมสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้ำ 
9. มุง่เน้นกำรพฒันำเพ่ือผลิตสินค้ำ กำรใช้บรรจภุณัฑ์ และกำรขนสง่สินค้ำท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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10. สร้ำงช่องทำงในกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ำทรำบอย่ำง
ตอ่เน่ือง 

 

4.5  นโยบายการปฏบัิตต่ิอคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะให้กำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ รวมถึงเจ้ำหนี ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมพนัธสญัญำ ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รำยงำนท่ีถูกต้อง โดยมีแนว
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทเปิดโอกำสในกำรท ำธุรกิจให้กบัทกุคูค้่ำและกำรพิจำรณำคดัเลือกคูค้่ำ ตัง้อยู่บนพืน้ฐำน
ควำมเสมอภำคและเป็นธรรม 

2. ใช้สินค้ำและบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมำยกำรค้ำถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้ำ
หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

3. กำรรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อืน่ใด :   
3.1 ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนกังำน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวญั เช่น กำรเลีย้งรับรอง กำรให้บริกำร 

กำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน หรือ เงินรำงวลั จำกคูค้่ำและเจ้ำหนีท่ี้ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ 
3.2 ห้ำมรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกบคุคลอี่นที่มีหน้ำท่ี หรือธุรกิจเก่ียวข้องกบัองค์กร 

เว้นแตใ่นโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพงึปฏิบตัิตอ่กนั  โดยสิ่งของหรือ
ประโยชน์อื่นใดนัน้ ต้องมีรำคำหรือมลูคำ่กำรรับในแตล่ะโอกำส มีมลูคำ่ไมเ่กิน 2,000 บำท  
ต้องรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำของตนทรำบทนัที  โดยกำรรับสิ่งของดงักลำ่วต้องไมม่ีอิทธิพล
ตอ่กำรตดัสินใจอย่ำงหนึง่อย่ำงใด โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ี   

3.3 กำรรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 ซึง่มีควำมจ ำเป็นท่ี
ต้องรักษำสมัพนัธภำพอนัดีระหวำ่งบคุคลหรือระหวำ่งองค์กรให้ผู้ รับรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำ
ของตนทรำบ   และสง่มอบสิ่งของนัน้ให้ส ำนกักรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ผ่ำนเลขำนกุำรบริษัท 
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

4. กำรให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด : ห้ำมมิให้ผู้ บริหำร และพนักงำนเสนอผลประโยชน์ หรือ
สิ่งจงูใจในรูปใด ๆ ทัง้สิน้ ตอ่บคุคลภำยนอกอ่ืนใดเพ่ือจงูใจให้ปฏิบตัิในทำงท่ีมิชอบ และก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้ง 

5. กรณีท่ีมีข้อมูลว่ำมีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้อง
เปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำและร่วมกนัแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ว หำมำตรกำรป้องกนั 
และให้โอกำสเท่ำเทียมกนัในกำรคดัเลือกโดยพิจำรณำคณุสมบตัิเป็นส ำคญั 

6. ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่ง ๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัคูค้่ำ และ/หรือ เจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครัด 
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7. กรณีท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งลว่งหน้ำ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำแนว
ทำงแก้ไข 

8. ให้โอกำสคูค้่ำท่ีด ำเนินธุรกิจถกูต้องตำมกฎหมำย ปฏิบตัิตำมระบบมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม ควำม
ปลอดภยัและอำชีวอนำมยั และมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

9. สง่เสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่ำ และเปิดโอกำสให้คูค้่ำเข้ำมำมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทฯ 
 

4.6   นโยบายการปฏบัิตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯมีนโยบำยท่ีจะปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิกำรแข่งขนั
ทำงกำรค้ำ ไมล่ะเมิดควำมลบั หรือลว่งรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีฉ้อฉล ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี สง่เสริมกำรค้ำเสรี และไมใ่ช้วิธีทุ่มตลำด 
2. ไมแ่สวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมำะสม เช่น 

กำรให้สินบน หรือวำ่จ้ำงพนกังำนของบริษัทคูแ่ข่งเพ่ือให้ได้มำซึง่ข้อมลูที่เป็นควำมลบัของบริษัท
คูแ่ข่ง 

3. ไมท่ ำลำยช่ือเสียงของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำในทำงร้ำย 
4. ไมส่นบัสนนุให้มีกำรปฏิบตัิร่วมกนัเพ่ือกระท ำกำรหรือสมยอมในกำรเสนอรำคำท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูค้ำ 
5. ไมล่ะเมิดและปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงเคร่งครัด 

 

4.7   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อมท่ีดี ภำยใต้
แนวปฏิบัติ “ธุรกิจสมบูรณ์” ท่ีส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรท่ีเป็นมิตรต่อพนกังำนและสิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และข้อบงัคบัตำ่งๆ ด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม 
2. ปฏิบตัิตำมระบบมำตรฐำน ISO 14001  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ มีมำตรกำรประหยัดพลงังำน 

และสง่เสริมกระบวนกำรน ำทรัพยำกรกลบัมำใช้ใหม่ตลอดกระบวนกำรทำงธุรกิจ 
4. จัดให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นให้เกิดควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนท่ีท ำงำนอย่ำง

เหมำะสม เช่น กำรมรีะบบป้องกนัมลพิษท่ีอำจเกิดขึน้ในระหวำ่งปฏิบตัิงำน กำรจดัสถำนท่ีท ำงำน
ให้สะอำดและถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้บุคลำกรตลอดจนผู้ เข้ำมำในบริษัททุกคนปลอดภัยจำก
อนัตรำยจำกอบุตัิเหตแุละโรคภยั 
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5. ก ำหนดให้ผู้ บริหำรและพนักงำนต้องเอำใจใส่อย่ำงจริงจังต่อกิจกรรมทัง้ปวงท่ีจะเสริมสร้ ำง
คุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติงำนด้วยจิตส ำนึกถึงควำม
ปลอดภยั และค ำนงึถงึสิ่งแวดล้อมตลอดเวลำ 

6. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และสื่อสำรกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัย อำชีวะอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ให้พนกังำนและผู้ เก่ียวข้องรับทรำบ
อย่ำงตอ่เน่ือง 
 

4.8 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม   

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะกำรอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสงัคมอย่ำงมีควำมสุขภำยใต้แนวคิด “ชุมชน
สมบูรณ์” ช่วยเหลือดูแลกันและกันและมีส่วนร่วมพัฒนำเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั ง้มุ่งเน้น
กระบวนกำรท ำงำนร่วมกบัชมุชน และสง่เสริมกิจกรรมตำ่งๆ ของชมุชนทัง้ใกล้ไกลตำมนโยบำยของบริษัทและ
สอดคล้องกบัทิศทำงกำรพฒันำของภำครัฐ เพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชมุชนอย่ำงยัง่ยืน 

1. บริษัทฯ จะด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีค ำนึงถึงประโยชน์และควำมยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็น
ส ำคญั 

2. บริษัทฯ จะส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนภำคสังคมในกำรร่วมประชุม 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ีอกำรพัฒนำชีวิตควำม
เป็นอยู่ของชมุชนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3. บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนและมำตรกำรป้องกนั / แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชมุชน อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4. จดักิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม โดยกำรมีส่วนร่วมของพนกังำนและส่งเสริมให้พนกังำน
ร่วมปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอำสำ 

5. บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะพฒันำควำมรู้และกำรศกึษำของเยำวชนไทยตำมศกัยภำพท่ีมีอยู่ของบริษัท 
6. สร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนตำ่ง ๆ ในท้องถ่ิน ในกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของสถำนศกึษำ 

ศำสนสถำน และสขุลกัษณะของเยำวชนและผู้ ด้อยโอกำส รวมถงึสิ่งแวดล้อมของชมุชน 
7. ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศำสนำและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงำมของ

ท้องถ่ิน 
8. สง่เสริมกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัธุรกิจชมุชนท้องถ่ิน และให้โอกำสในกำรเป็น

คูค้่ำกบับริษัทฯ 
9. สร้ำงรำยได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยกำรสรรหำและสนับสนุนในกำรจ้ำงงำนและ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ชุมชนมีควำมรู้เพ่ือกำรประกอบ
อำชีพและสำมำรถน ำเอำควำมรู้ไปสร้ำงหรือส่งเสริมครอบครัวและชุมชนให้มีรำยได้เพ่ิมและ
สำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง 
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10. สื่อสำรกบัชมุชนและสงัคมอย่ำงสม ่ำเสมอและมีควำมโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่และรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ได้รับทรำบ 
 

5.  จริยธรรมพนักงาน 

 บริษัทฯ มุ่ง เน้นกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนสู่ควำมเป็นพลเมืองดีของสังคม ภำยใต้แนวคิด             
“ฅนสมบรูณ์” เพ่ือสง่เสริมและพฒันำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนบุคคล ( Individual 
Social Responsibility: ISR) เน้นให้พนกังำนเป็นศนูย์กลำง เพ่ือส่งเสริมกำรเป็นฅนสมบูรณ์ท่ีเป็นทัง้“คนเก่ง
และคนดี” และสำมำรถขยำยผลไปสูส่งัคมและผู้มีสว่นได้สว่นเสียของธุรกิจ โดยมีแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้
 

5.1 การปฏบิัตต่ิอตนเอง 

1. ปฏิบตัิงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต รำยงำนตำมควำมเป็นจริง 
2. เคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด 
3. ปฏิบตัิงำนด้วยควำมระมดัระวงั  ซื่อสตัย์ สจุริต  และไมใ่ช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีหำผลประโยขน์ในทำงมิชอบ 

 

5.2 การปฏบัิตต่ิอลูกค้า ผู้เก่ียวข้องและสังคม 

1. ผลิตชิน้งำนท่ีมีคณุภำพ และสง่มอบให้ตรงเวลำตำมท่ีลกูค้ำต้องกำร 
2. ปฏิบตัิตำมกฏระเบียบด้ำนควำมปลอดภยั  ตลอดจนดแูลและรักษำสภำพแวดล้อมให้ปลอดภยั 
3. ยอมรับในข้อผิดพลำดและสง่มอบสินค้ำทดแทนให้กบัลกูค้ำ 
4. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้ำก่อนได้รับอนญุำต 
5. มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีบริษัทฯ จดัขึน้ 
6. มีสว่นร่วมในกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 
7. ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกลกูค้ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
  

5.3 การปฏบิัตริะหว่างพนักงาน 

1. ไมช่กัจงูหรือชีน้ ำกำรตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงำนในสิทธิเร่ืองกำรเมือง 
2. มีน ำ้ใจกบัเพ่ือนร่วมงำน ช่วยเหลือกำรงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 
3. ใช้สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสภุำพและเหมำะสม  

5.4 การปฏบิัตต่ิอองค์กร 

1. ท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ 
2. กำรใช้ทรัพย์สิน และสวสัดิกำรตำ่งๆ ขององค์กร อย่ำงรู้คณุค่ำ 
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3. เม่ือพบเห็นเหตกุำรณ์ทจุริต ประพฤติมิชอบ คอรัปชัน่ หรือเหตกุำรณ์ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ตอ่องค์กร ต้องรำยงำนทนัทีผำ่นช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (หมวดท่ี 7 กำร
แจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ) ท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ 

4. ตัง้ใจเรียนรู้เพ่ือพฒันำตนเองให้ก้ำวหน้ำ 
5. ติดตำมข่ำวสำรเพ่ือใช้เป็นเหตผุลในกำรพดูคยุ 
6. สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยตำมท่ีบริษัทฯก ำหนด 

 

5.5 การใช้สิทธิทางการเมือง    บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไมเ่ข้ำไปมี
สว่นร่วม และไมฝั่กใฝ่พรรคกำรเมืองหนึง่พรรคกำรเมืองใด หรือผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมืองคนหนึง่คนใด 
ไมน่ ำเงินทนุหรือทรัพยำกรของบริษัทฯไปใช้สนบัสนนุ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่พรรคกำรเมือง
หรือนกักำรเมืองใด ๆ   

 
6.  การดูแลให้มีการปฏิบัตติามและการทบทวน 

บริษัทฯก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนท่ีจะต้อง
รับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ ปฏิบตัิตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ใน คูม่ือจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน
นี ้อย่ำงเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบตัิตำมสมคัรใจ และไมส่ำมำรถอ้ำงอิงวำ่ไมท่รำบแนวปฏิบตัิท่ีก ำหนดขึน้ 

ผู้บริหำรทกุระดบัในองค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรให้พนกังำนภำยใต้
สำยบงัคบับญัชำของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตัิตำม คูม่ือจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัใินกำรท ำงำน อย่ำง
จริงจงั 

บริษัทฯไมพ่งึปรำรถนำท่ีจะให้กำรกระท ำใด ๆ ท่ีผิดกฎหมำย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หำกกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนกังำนผู้ใดกระท ำผิดจริยธรรมท่ีก ำหนดไว้ จะได้รับโทษทำงวินยัอย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำร
กระท ำท่ีเช่ือได้วำ่ผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภำครัฐ บริษัทฯจะสง่เร่ืองให้เจ้ำหน้ำท่ี
ภำครัฐด ำเนินกำรตอ่ไปโดยไมช่กัช้ำ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล ก ำหนดให้มีกำรทบทวนคูม่อื 
“จริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน” เป็นประจ ำทกุปี 

 

7.   การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนและผู้มีสว่นได้เสีย มีช่องทำงกำรร้องเรียน กำรแสดง
ควำมเห็น และแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย โดยก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทฯ ท ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยรับข้อ
ร้องเรียนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ดงันี ้

 

7.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

7.1.1 กรรมการอสิระที่อีเมล์  

1) นำยสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ อีเมล์ท่ี   sansern.w@somboon.co.th หรือ 
2)  นำยปัญจะ   เสนำดิสยั   อีเมล์ท่ี   panja.sena@gmail.com      หรือ 
3)  นำยไพฑรูย์    ทวีผล          อีเมล์ท่ี   ptaveebhol@gmail.com    หรือ 
4)  นำยสบสนัต์ิ    เกตสุวุรรณ   อีเมล์ท่ี   sobsonket@gmail.com      หรือ 
5)  นำยอจัฉรินทร์   สำรสำส     อีเมล์ท่ี   ajarin.s@gmail.com   หรือ 
6) นำยสรุะศกัด์ิ เคำรพธรรม อีเมล์ท่ี surasak@lombardinvestments.com  

7.1.2 เลขานุกาบริษัทฯ อีเมล์ที่ thanakit.p@somboon.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถงึ                    
เลขำนกุำรบริษัทฯ   อำคำร 11 ชัน้ 2    บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี  เลขท่ี 129 หมู ่2  

                      ถนนบำงนำ-ตรำด กม.15 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 

7.2 กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนมีช่องทำงกำรร้องเรียนและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ เพ่ือเป็น
แนวทำงสูก่ำรพฒันำและสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

1. ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบักำรฝ่ำฝืน หรือกำรไมป่ฏิบตัิตำมจริยธรรม 
2. ผู้ รับข้อร้องเรียนรำยงำนข้อเท็จจริงตอ่กรรมกำรอิสระ ปฏิบตัิหน้ำท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือ

พิจำรณำกำรร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องออกเป็นประเดน็ ด้ำนกำรบริหำรจดักำร ด้ำน
กำรพฒันำควำมรู้ กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 

3. มำตรกำรด ำเนินกำร: ผู้ รับข้อร้องเรียนน ำเสนอกรรมกำรอิสระเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง และก ำหนด
มำตรกำรด ำเนินกำรเพ่ือระงบักำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย 

4. กำรรำยงำนผล: ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้ำท่ีแจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทรำบ หำกผู้ ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง 
ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส ำคญั ให้รำยงำนผลตอ่ประธำนกรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ทรำบ 

 

mailto:ptaveebhol@gmail.com
mailto:sobsonket@gmail.com
mailto:ajarin.s@gmail.com
mailto:surasak@lombardinvestments.com
mailto:thanakit.p@somboon.co.th
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7.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน     บริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตำมหลกัเกณฑ์ 
ดงันี ้

1. ผู้ ร้องเรียน สำมำรถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั แต่
หำกมีกำระเปิดเผยตนเองก็จะท ำให้องค์กรสำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้
ทรำบ 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นควำมลบั/ค ำนงึถงึควำมปลอดภยั โดยได้ก ำหนด
มำตรกำรคุ้มครองพนกังำนท่ีร้องเรียน และ/หรือ ผู้ ท่ีให้ข้อมลู และ/หรือ ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบข้อมลู โดยจะได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม เช่น กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง
งำน ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สัง่พกังำน ข่มขู ่ รบกวนกำรปฏิบตัิงำน เลิกจ้ำง อนัเน่ืองมำจำก
สำเหตแุห่งกำรแจ้งข้อร้องเรียน  

  
8.  วนัิย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯถือวำ่จริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน เป็นวินยัอย่ำงหนึง่ ซึง่กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตำมถือเป็นกำรท ำผิดวินยั 
ตำมระเบียบวำ่ด้วยกำรบริหำรงำนบคุคล 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน มีหน้ำท่ีต้องปฏิบตัิตำมและสง่เสริมให้ผู้อื่นปฏิบตัิตำม
จริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน โดยกำรกระท ำตอ่ไปนีถื้อเป็นกำรผิดจริยธรรม 

1. กำรไมป่ฏิบตัิตำมจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน 
2. แนะน ำ สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้อื่นไมป่ฏิบตัิตำมจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน 
3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตำมจริยธรรมฯ ในกรณีท่ีตนทรำบ 
4. ไมใ่ห้ควำมร่วมมือ ขดัขวำง กำรสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5. กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียน จำกกำรรำยงำนกำรไมป่ฏิบตัิตำมจริยธรรมฯ  

                                     
แหล่งที่มา/ข้อมูลอ้างองิ 

1. หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 5 หมวด(ฉบบัปรับปรุงปี 2549) : ศนูย์พฒันำก ำกบัดแูลกิจกำร  ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

3. ข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. รำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร : ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5. คูม่ือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

6. เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสงัคม ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. หลกัเกณฑ์กำรประเมินสถำนภำพบรรษัทภิบำล : สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


