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หลักการดาํเนินธุรกจิ 
 

คณ ะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร            

โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุม

ความต้องการของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุด้าน  และสอดคล้องกบัวิถีแห่งการสร้าง

ความสมดุลระหว่างธุรกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นองค์กรแห่ง

ความยัง่ยืน 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้จัดให้มีคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึง

ปฏิบตัิในการทํางาน” เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานแห่งธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร และกําหนดให้มีการทบทวน 

ติดตามผลการปฏิบตัิงานตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน 

อยา่งตอ่เน่ือง   
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1.   คาํนิยาม 
 

จริยธรรม หมายถึง การดําเนินธรุกิจตามแนวปฏิบติัท่ีดี 

สมบูรณ์กรุ๊ป หมายถึง บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)          

และบริษัทยอ่ย 

SAT หมายถึง บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)       

บริษัทย่อย หมายถึง (1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั  

(2) บริษัท บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จํากดั  

(3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั  

(4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั 

(5) บริษัท สมบรูณ์อินเตอร์เนชัน่แนลเจแปน จํากดั 

บริษัทร่วม หมายถึง (1) บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จํากดั  

(2) บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จํากดั  

(3) บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จํากดั  

(4) บริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั  

กรรมการและ

กรรมการชุดย่อย 

หมายถึง กรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร พนกังานประจํา พนกังานชัว่คราว พนกังานสญัญา

จ้างพิเศษ 

บุคคลที่เก่ียวข้อง หมายถึง บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ตอ่ไปนี ้ 

(1) บคุคลท่ีมีอํานาจควบคมุกิจการบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติ

บคุคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

(2) คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ      

ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลตาม (1) 

(3) นิติบคุคลท่ีบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอํานาจควบคมุกิจการ 

(4) บคุคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ

ประกาศกําหนด 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี ้ผู้ ร่วมทุน

และพนัธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชุมชนและ

สิง่แวดล้อม 

การเปิดเผยข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
การทุจริต 

หมายถึง 

 

 
 
 
 
 
หมายถึง 

การเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางธุรกิจ

ของบริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้

คํามัน่  เรียกร้องหรือรับเงิน / ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่ง

ไม่เหมาะสมกับ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน  คู่ค้า  

ลูกค้าและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม   

ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีความต้องการสว่นตวั หรือของ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องไมว่า่โดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เข้ามา

มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรค

ตอ่ผลประโยชน์สงูสดุ 

การให้สิ่งของหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด 

หมายถึง การให้สิท ธิพิ เศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน  สิ่ งของ หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือเป็นสินนํา้ใจ เป็นรางวัล หรือ เพ่ือการ

สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 

การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้หรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด

ให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระทําการ

บางอยา่งท่ีไมส่จุริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธรุกิจ 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วนัสําคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัสืบเน่ืองกันมา 

เป็นเอกลกัษณ์ และมีความสําคญัตอ่สงัคม 
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2.  จริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

2.1  แนวทางการดาํเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นําหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจภายใต้ป รัชญ าการดําเนินธุรกิจ                

“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”  เพ่ือสร้างความยัง่ยืนแก่ธุรกิจและรักษาประโยชน์ของผู้ มี

ส่วนได้เสียและสงัคม เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนิน

กิจการ เพ่ือเป็นกลไก และกระบวนการท่ีจะดแูลให้มีการดําเนินการอย่างจริงจงั นําไปสู่

การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีแท้จริง   ดงันี ้     

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อยา่งเคร่งครัด 

2. ปฏิบัติตาม นโยบาย “การกํากับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ”   

ของบริษัทฯ   

3. มุง่มัน่ท่ีจะประกอบธรุกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรม   

4. ยดึมัน่ในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปลกูฝังให้พนกังานมีจิตสํานกึท่ีดี   

5. คํานึงถึงผลประโยขน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร          

ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทางสงัคม ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ  

6. ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียและ

สงัคม   

7. สร้างระบบงานท่ีเข้มแข็ง เพ่ือป้องกันการทุจจริต ผ่านระบบการตรวจสอบ

ภายใน             

8. กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทัว่ทัง้องค์กร มีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทจุริต รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การสื่อสารอย่างมี

ประสทิธิผล สง่เสริมคณุภาพชีวิตในการทํางาน  

9. เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น 

และมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส 
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วิสัยทัศน์ :  เป็นบริษัทท่ีเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและ

สงัคม  

พนัธกจิ :  

• เพ่ิมศักยภาพการจัดการภายในองค์กร เพ่ือสร้างการยอมรับและสร้าง

มลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

• ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าด้วยผลติภณัฑ์และบริหารท่ีมีคณุภาพสงู 

• เป็นหุ้นสว่นกบัลกูค้า เพ่ือการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  

• เพ่ิมศกัยภาพกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและ

เป็นผู้ นําด้านต้นทนุการผลติ ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสทิธิภาพ 

• เสริมสร้างความสามารถ ความสอดคล้องของหลากหลายวัฒนธรรมและ

คณุภาพชีวิตของบคุลากร 

• รักษาและยกระดบัธรรมภิบาล การบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อ   

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและสงัคม บนพืน้ฐานของการมีความรู้คูค่ณุธรรม 

 วัฒนธรรมองค์กร : สร้างสรรค์สิง่ใหม ่ ใสใ่จลกูค้า มีวินยัถ้วนหน้า พฒันาทีม 

ทํางานรับผิดชอบ รอบคอบเร่ืองคณุภาพ 

 ปรัชญา   : รวมใจมุง่มัน่ ร่วมกนัก้าวไกล สร้างสรรค์สิง่ใหม ่ใสใ่จลกูค้า พฒันา

ยืดหยุน่ เน้นคณุภาพชีวิต 
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2.2  นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti – corruption Policy) 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธรุกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  เป็นธรรม  

ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  รวมถึงปฏิบัติตาม

นโยบายการกํากับดแูลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน

ของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด    

เพ่ือมั่นใจว่า  กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ จะปฏิบตัิตน

เป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ   คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนด

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตกบัทกุกิจกรรมของบริษัทฯ ดงันี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหารและพนักงาน ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์  ยอมรับ

การทจุริตทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวญั 

การเลีย้งรับรอง เงินเร่ียไร  เงินบริจาคและผลประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่ตนเอง

จากบคุคลท่ีทําธรุกิจกบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

2. ครอบคลมุถงึพนกังาน  คูค้่า  ลกูค้า  และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ  และจดัให้มีการสอบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายการ

ตอ่ต้านการทจุริตเป็นประจําอย่างน้อยปีละ     1 ครัง้   ตลอดจนทบทวนแนว

ป ฏิ บัติ  และข้อ กําหนดในการดําเนินการเพ่ื อให้สอดคล้องกับ การ

เปลี่ยนแปลงของธรุกิจ   ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดทางกฎหมาย 

แนวปฏบัิต ิ

1. กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อต้านการทจุริต  และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน โดยต้องไม่เข้าไป

เก่ียวข้องกบัเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่    ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนกังานของกลุม่บริษัทฯ ไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ย

ทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคบับัญชา  หรือ
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บุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีกําหนดให้ทํา

หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ 

ท่ีกําหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ หรือ แจ้งเร่ือง

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทย่อย   โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทกําหนดไว้

ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

4. ผู้ ท่ีกระทําการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําท่ีผิดจริยธรรมของบริษัทฯ  ซึ่งต้อง

ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้   และโทษตาม

กฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

5. บริษัท/ บริษัทย่อย ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่  ให้ความรู้  และทํา

ความเข้าใจกบับคุคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทย่อย และ

ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ  

6. บริษัท มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและสร้าง “ ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสํานึกท่ีดี และปฏิบตัิตน

เป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ   

ข้อกาํหนดสาํหรับการดาํเนินการ 

1.  การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทจุริตให้ใช้แนวปฏิบตัิตามท่ีกําหนด

ไว้ในคู่มือการกํากบัดแูลกิจการ และ คู่มือ จริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน    

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข้อง  และแนวทางปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีบริษัทจะกําหนดขึน้ตอ่ไป  

2. นโยบายตอ่ต้านการทจุริตนี ้ ให้ครอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน

ของบริษัท บริษัทยอ่ย 
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3. กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทัง้องค์กร        

เป็นประจําทกุปี 

4. เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองความเสี่ยงกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่  

กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มสมบูรณ์ทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความระมดัระวงัในเร่ืองตอ่ไปนี ้

4.1   ของกํานลั การเลีย้งรับรองและค่าใช้จ่าย   :   การให้/รับ ของกํานลั  การเลีย้ง

รับรอง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ

ทํางานของบริษัทฯ 

4.2   เงินบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ  :   การให้/รับเงินบริจาค  เงินเร่ียไร 

ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส่ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค 

หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูนําไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

4.3   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้จัดจ้าง :ห้ามให้หรือรับสินบนในการ

ดําเนินธุรกิจทุกชนิดกบั   คู่ค้า คู่สญัญา  หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ี

ดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ   ต้องดําเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  
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3.  จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบัติ

หน้าท่ีภายใต้กรอบจริยธรรม ดํารงตน หรือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

ระมัดระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน

ของบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสยี ดงันี ้

3.1 การปฏบิัตติามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ  

3.1.1  ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ

ดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน

กํากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯกําหนดขึน้ และรายงานข้อมลูเก่ียวกบัการ

ฝ่าฝืน การไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมาย ตอ่หน่วยงาน

นัน้ ๆ  

3.1.2 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุ มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา 

กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียท่านนัน้ต้องออกจากห้องประชมุและงดการมีสว่น

ร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองดงักลา่ว 
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3.1.3 หลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการ

บริหารอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

(1) ไม่นําข้อมูลท่ีได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้แก่

ตนหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น

ความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิน้สุดการปฏิบัติหน้าท่ีของ

องค์กรไปแล้ว 

(3) ไมห่าประโยชน์สว่นตวั จากการเป็นกรรมการ 

(4) ไมส่ร้างข้อผกูมดัท่ีอาจขดัแย้งกบัหน้าท่ีของตนในภายหลงั 

(5) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยนชน์อ่ืนใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ของ

องค์กร  

3.1.4 รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กร ไม่ให้ ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่

เก่ียวข้อง  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้ มีส่วนได้เสีย  

ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

3.1.5 การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส 

และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการปฏิบัติเก่ียวกับการได้มาหรือการ

จําหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์ของกรรมการและพนกังาน พ.ศ. 2547 

 3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

3.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการ

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนและ/

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จงึกําหนดข้อควรปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง     

ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ                                         

(2) กรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการนัน้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทํา

รายการนัน้เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีมีข้อตกลงทาง

การค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไป ด้วย

อํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ 

ผู้ บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา

อนุมัติ และมีหน้าท่ีต้อง ปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใน

เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน 

หรือท่ีป รึกษาในองค์กรอ่ืน  การดํารงตําแหน่งนัน้ ต้องไม่ขัดต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยตรงในบริษัทฯ 

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคล

ท่ีอาจมีความขัดแย้งอ่ืน  ซึ่งใช้เป็นแนว ปฏิบัติอย่างชัดเจน  และ   

เช่ือมั่นได้ว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส 

สมเหตสุมผล และเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้จดัให้มี

แบบรายงานการ เปิดเผยรายการท่ีสงสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนั

กบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการ 

(5) บคุคลท่ีดําเนินการใด ๆ ซึง่มีสว่นได้เสียกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานการมีส่วนได้

เสีย ดงันี ้

• กรรมการและผู้ บริหาร จะต้องมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสีย

ทันที ท่ีมีรายการเกิดขึน้ และเพ่ือมั่นใจได้ว่า บริษัทฯได้มีการ
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ตรวจสอบเป็นประจํา จึงกําหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าท่ี

สํารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจําทุกสิน้ปี และรายงาน

ประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และ   ธรรมาภิบาลรับทราบ  อยา่งน้อยปีละครัง้ 

• ผู้บริหารระดบัจดัการตัง้แต่ ผู้จดัการแผนก ถึง ผู้จดัการทัว่ไป และ

พนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องมีนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี จึงกําหนดให้ผู้บริหารในระดับจัดการทุกคนและ

พนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการดําเนินงาน มีหน้าท่ีรายงานการมี

ส่วนได้เสียทันทีท่ีมีรายการเกิดขึน้ และ/หรือรายงานการมีส่วนได้

เสียเป็นประจําทุกสิน้ปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่ง

ปฏิบตัิหน้าท่ีประธานคณะทํางานธรรมาภิบาล มีหน้าท่ีสํารวจและ

รายงานต่อกรรมการผู้ อํานวยการ รับทราบเป็นประจําหรืออย่าง

น้อยปีละครัง้  

(6) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนว

ปฏิบตัิ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือ

ครองหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตอ่คณะกรรมการเป็นประจํา 

(7) กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 

วันล่วงหน้าก่อนทําการซือ้/ขายหลักทรัพย์  ผ่านเลขานุการบริษัทฯ  

และรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ รายไตรมาส 

(8) ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีรับทราบ

ข้อมลูภายในท่ีมีนยัสําคญัท่ีอาจสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของราคาซือ้

ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 

1 เดือนก่อนท่ีบริษัทฯจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรือข้อมูล

ภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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(9) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียกับ

การบริหารจดัการของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการรายงานข้อมูลของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัทกุไตรมาส  และตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

(10) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้ นในกิจการท่ี

แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ให้ดําเนินการดงันี ้

• กรรมการ ผู้ บ ริหาร และบุคคลท่ี เก่ียวข้อง จะต้องแจ้งให้

คณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• พนักงาน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้ อํานวยการ ทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

3.2.2 การใช้ข้อมูลภายใน 

(1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือ

พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพ่ือผู้ อ่ืน หรือทําธุรกิจท่ีแข่งขัน

กบับริษัทฯ และ/หรือธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

(2) ห้ามใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของ

บริษัทฯ 

(3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง 

(4) ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก  เพ่ือสร้าง

ประโยชน์สว่นตวั และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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(5) ห้ามเปิดเผยข้อมลูความลบัทางธรุกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั  แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 
 

3.3 ความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทฯ 

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการท่ีดีแก่

ลกูค้า โดยกําหนดเป็นแนวปฏิบตัิของผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ้

1. ใช้ทรัพย์สนิและทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

2. ชว่ยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เสื่อมคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ 

3.3.1 การจัดทาํเอกสาร 

(1) ต้องจัดทําเอกสารต่าง ๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตาม        

มาตรฐานท่ีกําหนด 

(2)  ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 

3.3.2 การใช้คอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        

(1) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูสารสนเทศ

ต่างๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานไม่ควรใช้

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์สว่นตวั 

(2) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

ข้อมลูท่ีทางบริษัทฯ ซือ้มาทัง้ท่ีอยู่และไม่อยู่ในระบบข้อมลูของบริษัทฯ 

หรือคดัลอกข้อมลูใสใ่นสื่อบนัทกึข้อมลูสว่นตวัโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

(3) ห้ามผู้ บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทําซํา้ ลบทิง้ หรือทําลาย

ข้อมลูของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
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(4) ห้ามผู้บริหารและพนกังาน นําซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้าม

คัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิด้วยเหตุผลใด ๆโดยมิได้รับอนุญาตจาก

บริษัทผู้ผลติซอฟต์แวร์นัน้ ๆ 

(5) ห้ามผู้ บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตัง้

อุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯติดตัง้ให้ 

นอกจากได้รับอนญุาตเป็นกรณีไป 

(6) ห้ามผู้บริหารและพนกังานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความท่ี

กลา่วร้าย ทําให้เสื่อมเสีย หรือข้อความท่ีหยาบคาย ลามก ขม่ขู ่ก่อกวน 

หรือสร้างความรําคาญให้กบัผู้ อ่ืน 

(7) ผู้บริหารและพนักงาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและ

ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์

ท่ีผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

(8) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์

สื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 

อย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ    

เป็นหลกั 

(9) ห้ามผู้บริหาร และพนกังานเข้าถึงระบบหรือข้อมลูท่ีไม่ได้รับอนญุาต 

หรือไมไ่ด้มีไว้สําหรับตนโดยมิชอบ 

(10) ห้ามผู้บริหารและพนักงานท่ีล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผู้ อ่ืนจัดทําขึน้ หรือไม่ได้มีไว้สําหรับตนโดย    

มิชอบ และปรารถนาหรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน  

(11) บริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน

การตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

ตามความเหมาะสม 
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4.  จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 การปฏบิตัด้ิานความรับผดิชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสามารถในการเติบโตอย่างมัน่คงและ

ยัง่ยืนขององค์กร ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีว่า “SBG เน้นการพฒันา

องค์กรโดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลกัในการขบัเคลื่อนเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างสมดลุและสามารถอยู่ร่วมกบัสงัคมได้อย่างมีความสขุและ

ยัง่ยืน” อีกทัง้บรูณาการยทุธศาสตร์ความยัง่ยืนขององค์กร 3 ด้าน ได้แก่ คน ธุรกิจ และ

สังคม ตามปรัชญาการดําเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ซึ่งประกอบด้วย ฅนส

มบรูณ์ ธรุกิจสมบรูณ์ และชมุชนสมบรูณ์  

ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความสจุริต เป็นธรรมและโปร่งใส ตอ่ต้าน

การทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน และคํานึงถึง

ผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ

บริษัทฯ ตลอดจนการดูแลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการพฒันา

สงัคมและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 

4.2 นโยบายการปฎบิตัต่ิอผู้ถือหุ้น         

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บริษัทฯมีหน้าท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิม

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ

ตามแนวทางตอ่ไปนี ้  

4.2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต ภายใต้

การตดัสินใจอย่างสมเหตสุมผล บนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเช่ือว่าเพียงพอ ถกูต้อง 

ไม่มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรง ทางอ้อม และทําโดยสจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
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ของบริษัทฯ มีจดุมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไมก่ระทําการโดยมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ    

4.2.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมการ มติท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ น  ดําเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักการกํากับดูแล

กิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น     

อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของผู้ ถือหุ้น 

4.2.3 จัดการ ดูแล มิให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ   

จดัให้มีระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิผล 

4.2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็น

เก่ียวกบัการดําเนินกิจการ ภายใต้การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

4.2.5 รายงานสถานภาพของบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

และทนัตอ่สถานการณ์ 

4.2.6 แจ้งข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

และเพียงพอต่อการตดัสินใจแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และใน

เวลาท่ีเหมาะ 

4.2.7 ดแูลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยให้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ

ดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กบับริษัทฯ 

4.2.8 จัดให้มีช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสการกระทําท่ีไม่สุจริตหรือข้อ

ร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลมุถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม และมี

กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล

การดําเนินการตอ่ผู้ ร้องเรียนอยา่งเป็นระบบและยตุิธรรม 
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4.2.9 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทัง้จัดทํา

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยโดยสะดวก และ

จัดทําข้อมูลด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายทัง้ในรูปแบบทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  

4.3  นโยบายการปฏบิตัต่ิอพนักงาน 

4.3.1 บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีให้ข้อมลูแก่ทางการกรณีมีการทําผิด

กฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะได้รับ

ความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวน

การปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจ้ง

เบาะแสเก่ียวกบัการทําผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ  

4.3.2 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์

คณุภาพแก่บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัในการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็น

ธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ทัง้ในเร่ืองการจ้างงาน 

ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพัฒนาศกัยภาพควบคู่กับการ

พัฒนาคุณธรรม เพ่ือให้พนักงานเป็นผู้ มีความสามารถและเป็นคนดีของ

สงัคมด้วย บริษัทฯ จงึได้กําหนดหลกัการปฏิบตัิตอ่พนกังานดงันี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

พนกังานอยา่งเคร่งครัด 

(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็น

ปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน

สากล 

(3) จัดเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนักงานและให้พนักงาน

ได้รับคา่ตอนแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 
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(4) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความ

ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ รวมถงึมีสขุอนามยัท่ีดี  

(5) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิมพูน

ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ

สม่ําเสมอ 

(6) แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสจุริตใจ และ

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนกังาน 

(7) บริษัทฯจดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังาน 

(8) ให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการดําเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้

พนกังานทราบอยา่งสม่ําเสมอ  

(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ทาง

วิชาชีพของพนกังาน 

(10) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบต่อความ

มัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน หรือคกุคามและสร้างความกดดนั

ตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

(11) สร้างจิตสํานกึท่ีดีให้พนกังานรู้จกัการเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของ

สงัคม 

(12) จดัให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความ

เป็นธรรม  หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิด

กฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้

ร้อง ท่ีเป็นระบบและยตุิธรรม 

(13) บริษัทฯและตวัแทนองค์กรต้องสนบัสนนุการใช้สทิธิทางการเมืองของ

พนกังานด้วยความเป็นกลาง 
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(14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางใน

การปฏิบตัิงาน และ/หรือข้อตกลงตา่งๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรม

องค์กรท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองค์กร 

(15) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรและสงัคมเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมและความผกูพนั

ตอ่องค์กร ตามความเหมาะสมและดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชา 

4.4  นโยบายการปฏบิัตต่ิอลูกค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสําคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับ

ลกูค้า ตลอดจนเป็นท่ีไว้วางใจของลกูค้า ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีนําไปสู่ ความสําเร็จของธุรกิจ

บริษัทฯ โดยปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความจริงใจและสภุาพอ่อนน้อม และมีเจตจํานงท่ีจะ

แสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดย

กําหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าท่ีผ่านการรับรองคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ไมค้่ากําไรเกินควร 

2. ให้ข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําท่ีถูกต้อง เพียงพอ  และทันเหตุการณ์          

ตอ่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสนิค้า การบริการ  

3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา 

4. ปฏิบตัิกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ และเป็นท่ีวางใจของลกูค้า  

5. มีระบบการจดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอย่างปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบั

ของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นํา

- 19 - 
 



ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดย      

มิชอบ 

6. รับประกันสินค้า ภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม  และปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค 

7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความ

ปลอดภยัของสินค้าและบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่ง

มอบ และการดําเนินการอย่างถึงท่ีสดุ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว 

8. ริเร่ิมสนบัสนนุการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้า 

9. มุง่เน้นการพฒันาเพ่ือผลติสินค้า การใช้บรรจภุณัฑ์ และการขนสง่สนิค้าท่ีเป็น

มิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

10. สร้างช่องทางในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้

ลกูค้าทราบอยา่งตอ่เน่ือง 

4.5  นโยบายการปฏบิัตต่ิอคู่ ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบตัิต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี ้อย่างเสมอภาคและ

เป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมต่อ

ทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้

ปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทเปิดโอกาสในการทําธุรกิจให้กบัทกุคู่ค้าและการพิจารณาคดัเลือกคู่ค้า 

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าถกูต้อง และ

ไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

3. การรับสิง่ของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด :   
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3.1 ห้ามมิให้ผู้ บริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวัญ เช่น การ

เลีย้งรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน หรือ เงินรางวัล 

จากคูค้่าและเจ้าหนีท่ี้ทําธรุกิจกบับริษัทฯ 

3.2 เพ่ือป้องกันการปฏิบตัิงานท่ีไม่เป็นธรรมและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

อย่างใดอย่างหนึง่  ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลอ่ีนท่ี

มีหน้าท่ี หรือธรุกิจเก่ียวข้องกบัองค์กร  

3.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 

ซึ่งมีความจําเป็นท่ีต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือ

ระหว่างองค์กรให้ผู้ รับรายงานให้ผู้บงัคับบญัชาของตนทราบ   และส่ง

มอบสิ่งของนัน้ให้สํานักกรรมการผู้ อํานวยการ ผ่านเลขานุการบริษัท 

ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีได้รับสิง่ของหรือประโยชน์อ่ืนใด 

4. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ามมิให้ผู้ บริหาร และพนักงานเสนอ

ผลประโยชน์ หรือสิ่งจงูใจในรูปใด ๆ ทัง้สิน้ ต่อบคุคลภายนอกอ่ืนใดเพ่ือจงูใจ

ให้ปฏิบตัิในทางท่ีมิชอบ และก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

5. กรณีท่ีมีข้อมลูว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่

สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดย

ยุติธรรมและรวดเร็ว หามาตรการป้องกัน และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการ

คดัเลือกโดยพิจารณาคณุสมบตัิเป็นสําคญั 

6. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้กับคู่ ค้า และ/หรือ เจ้าหนีอ้ย่าง

เคร่งครัด 

7. กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนั

พิจารณาแนวทางแก้ไข 

8. ให้โอกาสคูค้่าท่ีดําเนินธุรกิจถกูต้องตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามระบบมาตรฐาน

สิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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9. สง่เสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาส

ให้คูค้่าเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทฯ 

4.6 นโยบายการปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับ

ทางการค้าของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี สง่เสริมการค้าเสรี และ

ไมใ่ช้วิธีทุม่ตลาด 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต 

หรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบน หรือว่าจ้างพนักงานของบริษัทคู่แข่ง

เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทคูแ่ขง่ 

3. ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

4. ไมส่นบัสนนุให้มีการปฏิบตัิร่วมกนัเพ่ือกระทําการหรือสมยอมในการเสนอ

ราคาท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูค้า 

5. ไมล่ะเมิดและปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

4.7   ความปลอดภยั อาชีวอ นามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สิ่งแวดล้อมท่ีดี ภายใต้แนวปฏิบตัิ “ธุรกิจสมบรูณ์” ท่ีสง่เสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนการ

ท่ีเป็นมิตรตอ่พนกังานและสิง่แวดล้อม โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั 

และสิง่แวดล้อม 

2. ปฏิบตัิตามระบบมาตรฐาน ISO 14001  

3. สง่เสริมและสนบัสนนุใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่ มีมาตรการ

ประหยดัพลงังาน และสง่เสริมกระบวนการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ตลอด

กระบวนการทางธรุกิจ 

4. จัดให้มีระบบการทํางานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยใน

สถานท่ีทํางานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดขึน้ใน

ระหว่างปฏิบตัิงาน การจดัสถานท่ีทํางานให้สะอาดและถกูสขุลกัษณะ เพ่ือให้

บคุลากรตลอดจนผู้ เข้ามาในบริษัททกุคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอบุตัิเหตุ

และโรคภยั 

5. กําหนดให้ผู้บริหารและพนกังานต้องเอาใจใสอ่ย่างจริงจงัตอ่กิจกรรมทัง้ปวงท่ี

จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม

ตลอดเวลา 

6. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงานของบริษัทฯ และ

สื่อสารกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั อาชีวะอนามยัและสิ่งแวดล้อม 

ให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องรับทราบอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

4.8 ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม   

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข

ภายใต้แนวคิด “ชุมชนสมบูรณ์” ช่วยเหลือดูแลกันและกันและมีส่วนร่วมพัฒนาเพ่ือ

ชุมชนเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกระบวนการทํางานร่วมกับชุมชน และ
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ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชมุชนทัง้ใกล้ไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกบั

ทิศทางการพฒันาของภาครัฐ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชมุชนอย่าง

ยัง่ยืน 

1. บริษัทฯ จะดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีคํานึงถึงประโยชน์และความยัง่ยืนของ

ชมุชนและสงัคมเป็นสําคญั 

2. บริษัทฯ จะสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนและหน่วยงานภาคสงัคมในการ

ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ตา่งๆ เพ่ีอการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนอยา่งสม่ําเสมอ 

3. บริษัทฯ กําหนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกัน / แก้ไข เม่ือเกิดผล

กระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน อนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4. จดักิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม โดยการมีสว่นร่วมของพนกังานและ

สง่เสริมให้พนกังานร่วมปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอาสา 

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาความรู้และการศึกษาของเยาวชนไทยตาม

ศกัยภาพท่ีมีอยูข่องบริษัท 

6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ในการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน และสุขลักษณะของเยาวชนและ

ผู้ ด้อยโอกาส รวมถงึสิง่แวดล้อมของชมุชน 

7. ส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ิน 

8. สง่เสริมการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัธุรกิจชมุชนท้องถ่ิน และ

ให้โอกาสในการเป็นคูค้่ากบับริษัทฯ 

9. สร้างรายได้และสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน โดยการสรรหาและสนบัสนนุในการ

จ้างงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้

ชมุชนมีความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพและสามารถนําเอาความรู้ไปสร้างหรือ

สง่เสริมครอบครัวและชมุชนให้มีรายได้เพ่ิมและสามารถอยูไ่ด้ด้วยตนเอง 
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10. สื่อสารกบัชมุชนและสงัคมอยา่งสม่ําเสมอและมีความโปร่งใส ตลอดจน

เผยแพร่และรายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้ผู้ มี

สว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ได้รับทราบ 
 

5.  จริยธรรมพนักงาน 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นพลเมืองดีของสังคม 

ภายใต้แนวคิด  “ฅนสมบูรณ์”  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความ

รับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility: ISR) เน้นให้

พนกังานเป็นศนูย์กลาง เพ่ือสง่เสริมการเป็นฅนสมบรูณ์ท่ีเป็นทัง้“คนเก่งและคนดี” และ

สามารถขยายผลไปสูส่งัคมและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของธรุกิจ โดยมีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

5.1 การปฏบิตัต่ิอตนเอง 

1. ปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต รายงานตามความเป็นจริง 

2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครัด 

3. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง  ซ่ือสัตย์ สุจริต  และไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ี     

หาผลประโยขน์ในทางมิชอบ 

 

 

 

5.2 การปฏบิตัต่ิอลูกค้า ผู้เก่ียวข้องและสังคม 

1. ผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพ และสง่มอบให้ตรงเวลาตามท่ีลกูค้าต้องการ 
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2. ปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัย   ตลอดจนดูแลและรักษา

สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั 

3. ยอมรับในข้อผิดพลาดและสง่มอบสนิค้าทดแทนให้กบัลกูค้า 

4. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าก่อนได้รับอนญุาต 

5. มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีบริษัทฯ จดัขึน้ 

6. มีสว่นร่วมในการสบืสานขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 

7. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากลกูค้า เพ่ือประโยชน์ใน

การปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ  

5.3 การปฏบิตัริะหว่างพนักงาน 

1. ไมช่กัจงูหรือชีนํ้าการตดัสนิใจของเพ่ือนร่วมงานในสทิธิเร่ืองการเมือง 

2. มีนํา้ใจกบัเพ่ือนร่วมงาน ชว่ยเหลือการงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

3. ใช้สทิธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสภุาพและเหมาะสม  

5.4 การปฏบิตัต่ิอองค์กร 

1. ทํางานด้วยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 

2. การใช้ทรัพย์สนิ และสวสัดิการตา่งๆ ขององค์กร อยา่งรู้คณุคา่ 

3. เม่ือพบเห็นเหตกุารณ์ทจุริต ประพฤติมิชอบ คอรัปชัน่ หรือเหตกุารณ์ท่ีอาจทํา

ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันทีผ่านช่องทางการแจ้งข้อ

ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (หมวดท่ี 7 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ) 

ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

4. ตัง้ใจเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า 

5. ติดตามขา่วสารเพ่ือใช้เป็นเหตผุลในการพดูคยุ 

6. สวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายตามท่ีบริษัทฯกําหนด 
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5.5 การใช้สิทธิทางการเมือง    บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการ

เมือง ไม่เข้าไปมีสว่นร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้

มีอํานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นําเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้

สนบัสนนุ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด ๆ   
 

6.  การดแูลให้มีการปฏบิัตติามและการทบทวน 

บริษัทฯกําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนท่ีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ใน 

คูมื่อจริยธรรมธรุกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางานนี ้อยา่งเคร่งครัด มิใชก่ารปฏิบตัิตาม

สมคัรใจ และไมส่ามารถอ้างอิงวา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดขึน้ 

ผู้ บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ  และถือเป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะ

ดําเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม 

คูมื่อจริยธรรมธรุกิจและข้อพงึปฏิบตัใินการทํางาน อยา่งจริงจงั 

บริษัทฯไม่พึงปรารถนาท่ีจะให้การกระทําใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรม

ท่ีดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานผู้ ใดกระทําผิดจริยธรรมท่ีกําหนดไว้ จะได้รับ

โทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําท่ีเช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐดําเนินการ

ตอ่ไปโดยไมช่กัช้า 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กําหนดให้มี

การทบทวนคูมื่อ “จริยธรรมธรุกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน” เป็นประจําทกุปี 

 

 

7.   การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสีย มีช่องทางการ

ร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยกําหนดให้

เลขานุการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธรุกิจ ของบริษัทฯ ดงันี ้

7.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

7.1.1 กรรมการอสิระที่อีเมล์  

1) นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุม่   อีเมล์ท่ี  sansern.w@somboon.co.th  หรือ 

2) นายปัญจะ      เสนาดิสยั   อีเมล์ท่ี  panja.sena@gmail.com        หรือ 

3) นายไพฑรูย์     ทวีผล          อีเมล์ท่ี  ptaveebhol@gmail.com        หรือ 

4) นายสบสนัติ์    เกตสุวุรรณ   อีเมล์ท่ี  sobsonket@gmail.com         หรือ 

5) นายอจัฉรินทร์ สารสาส อีเมล์ท่ี  ajarin.s@gmail.com      หรือ 

6) นายสรุะศกัดิ์    เคารพธรรม อีเมล์ท่ีsurasak@lombardinvestments.com  

7.1.2 เลขานุกาบริษัทฯ อีเมล์ที่  thanakit.p@somboon.co.th หรือส่งผ่าน

ไปรษณีย์ถงึ เลขานกุารบริษัทฯ อาคาร 11 ชัน้ 2 บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี  เลขท่ี 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

7.2 กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่าง

เป็นอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสูก่ารพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

1. ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิ

ตามจริยธรรม 
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2. ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีสอบสวน

ข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องออกเป็น

ประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง เป็นต้น 

3. มาตรการดําเนินการ: ผู้ รับข้อร้องเรียนนําเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวน

ข้อเท็จจริง และกําหนดมาตรการดําเนินการเพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย 

4. การรายงานผล: ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ หากผู้

ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั ให้รายงานผลต่อประธาน

กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบ 

7.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน

ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. ผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้

จะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการะเปิดเผยตนเองก็จะทําให้องค์กรสามารถ

รายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลับ/คํานึงถึงความ

ปลอดภยั โดยได้กําหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือ ผู้ ท่ี

ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความ

คุ้มครองจากการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลกัษณะ

งาน สถานท่ีทํางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อัน

เน่ืองมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน  
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8.  วนัิย 

คณะกรรมการบริษัทฯถือว่าจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน เป็นวินยั

อยา่งหนึง่ ซึง่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด การ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทําผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน

บคุคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามและส่งเสริมให้

ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตามจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน โดยการกระทําต่อไปนีถื้อเป็น

การผิดจริยธรรม 

1. การไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน 

2. แนะนํา ส่งเสริม สนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิ

ในการทํางาน 

3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ         

ในกรณีท่ีตนทราบ 

4. ไมใ่ห้ความร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 

5. การกระทําอนัไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบตัิตาม

จริยธรรมฯ  
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แหล่งที่มา/ข้อมูลอ้างอิง 

1. หลกัการกํากบัดแูลกิจการ 5 หมวด(ฉบบัปรับปรุงปี 2549) : ศนูย์พฒันากํากบั

ดแูลกิจการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

3. ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

4. รายงานการกํากบัดแูลกิจการ : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน : สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. เข็มทิศธรุกิจเพ่ือสงัคม ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

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  
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