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ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้จัดให้มีคู่มือ “จริยธรรมทำงธุรกิจ และข้อพึง
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1.   ค านิยาม 
 

จริยธรรม หมำยถงึ กำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวปฏิบตัิท่ีดี 
สมบูรณ์กรุ๊ป หมำยถงึ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)          

และบริษัทย่อย 
SAT หมำยถงึ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)       
บริษัทย่อย หมำยถงึ (1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสำหกรรม จ ำกดั  

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

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

กรรมการและ
กรรมการชุดย่อย 

หมำยถงึ กรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

พนักงาน หมำยถงึ ผู้บริหำร พนกังำนประจ ำ พนกังำนชัว่ครำว พนกังำนสญัญำ
จ้ำงพิเศษ 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมำยถงึ บคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ตอ่ไปนี ้ 
(1) บคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติ  
     บคุคลให้หมำยควำมรวมถงึกรรมกำรของนิติบคุคลนัน้ด้วย 
(2) คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ       
      ของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลตำม (1) 
(3) นิติบคุคลท่ีบคุคลตำม (1) หรือ (2) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
(4) บคุคลอื่นท่ีมีลกัษณะตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
     ประกำศก ำหนด 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถงึ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้ผู้ ร่วมทุน
และพนัธมิตรทำงธุรกิจ ภำครัฐ ภำคเอกชน สงัคม ชมุชนและ
สิ่งแวดล้อม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 

 

 

 

การทุจริต 

หมำยถงึ 
 
 
 

 

 

 

หมำยถงึ 

กำรเปิดเผยรำยละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทำงธุรกิจ
ของบริษัทตำม พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
กำรติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญำ มอบให้ ให้
ค ำมัน่  เรียกร้องหรือรับเงิน / ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่ง
ไม่เหมำะสมกับ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน  คู่ค้ำ  
ลูกค้ำและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม   

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

หมำยถงึ กำรด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอำจมีควำมต้องกำรส่วนตวั หรือของ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องไม่วำ่โดยทำงสำยเลือด หรือทำงอ่ืนใด เข้ำมำ
มีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจ หรืออำจขดัขวำง หรือเป็นอปุสรรค
ตอ่ผลประโยชน์สงูสดุ 

การให้สิ่งของหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

หมำยถงึ กำรให้สิทธิพิ เศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือ
ประโยชน์อื่นใด  เพื่อเป็นสินน ำ้ใจ เป็นรำงวัล หรือ เพื่อกำร
สร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดี 

การให้สินบน หมำยถงึ กำรเสนอให้หรือรับของขวัญ รำงวัล หรือผลประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ตนเอง หรือจำกบคุคลซึ่งต้องกำรโน้มน้ำวให้กระท ำกำร
บำงอยำ่งท่ีไม่สจุริต ผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรมทำงธุรกิจ 

ประเพณีนิยม หมำยถงึ เทศกำล วนัส ำคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีกำรปฏิบตัิสืบเน่ืองกนัมำ 
เป็นเอกลกัษณ์ และมีควำมส ำคญัตอ่สงัคม 
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2.  จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

2.1  แนวทางการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้น ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรด ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงยั่งยืน มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจ                
“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”  เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนแก่ธุรกิจและรักษำประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม เปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนได้เสียแสดงควำมเห็นเก่ียวกับกำร
ด ำเนินกิจกำร เพ่ือเป็นกลไก และกระบวนกำรท่ีจะดแูลให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจงั 
น ำไปสูก่ำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำลท่ีแท้จริง   ดงันี ้     

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ปฏิบตัิตำม นโยบำย “กำรก ำกับดูแลกิจกำร” และ “จริยธรรมทำงธุรกิจ”   

ของบริษัทฯ   
3. มุง่มัน่ที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรม   
4. ยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปลกูฝังให้พนกังำนมีจิตส ำนึกท่ีดี   
5. ค ำนึงถึงผลประโยขน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กร          

ด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม ทำงสงัคม ต่อผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ  
6. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและรักษำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

และสงัคม   
7. สร้ำงระบบงำนท่ีเข้มแข็ง เพ่ือป้องกันกำรทุจจริต ผ่ำนระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน             
8. ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทัว่ทัง้องค์กร มีส่วนร่วมในกำร

ต่อต้ำนกำรทจุริต รำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสทิธิผล สง่เสริมคณุภำพชีวิตในกำรท ำงำน  

9. เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทำงกำรร้องเรียนและรับฟังควำมคิดเห็น 
และมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแส 
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วิสัยทัศน์ :  เป็นบริษัทท่ีเติบโตของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในเอเชีย ท่ีมีควำม
เช่ียวชำญในกำรออกแบบและผลิต ด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สงัคม  

พันธกิจ :  

 เพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรภำยในองค์กร เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับและสร้ำง
มลูค่ำเพิ่มให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 ตอบสนองควำมคำดหวงัของลกูค้ำด้วยผลติภณัฑ์และบริหำรท่ีมีคณุภำพสงู 
 เป็นหุ้นสว่นกบัลกูค้ำ เพ่ือกำรออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์  
 เพิ่มศกัยภำพกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ืองและ

เป็นผู้น ำด้ำนต้นทนุกำรผลติ ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสทิธิภำพ 
 เสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ควำมสอดคล้องของหลำกหลำยวัฒนธรรมและ

คณุภำพชีวิตของบคุลำกร 
 รักษำและยกระดบัธรรมภิบำล กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมรับผิดชอบต่อ   

ผู้มีสว่นได้สว่นเสียและสงัคม บนพืน้ฐำนของกำรมีควำมรู้คู่คณุธรรม 

 วัฒนธรรมองค์กร : สร้ำงสรรค์สิง่ใหม ่ ใสใ่จลกูค้ำ มีวินยัถ้วนหน้ำ พฒันำทีม 
ท ำงำนรับผดิชอบ รอบคอบเร่ืองคณุภำพ 

 ปรัชญา   :  รวมใจมุ่งมัน่ ร่วมกนัก้ำวไกล สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลกูค้ำ พฒันำ
ยืดหยุ่น เน้นคณุภำพชีวิต 
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2.2  นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti – corruption Policy) 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มุง่มัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต  เป็นธรรม  
ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  รวมถึงปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำงธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน
ของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด    

เพ่ือมัน่ใจว่ำ  กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำนของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ จะปฏิบตัิตน
เป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชำติ   คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นควรก ำหนด
นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตกบัทกุกิจกรรมของบริษัทฯ ดงันี ้

1. ห้ำมมิให้กรรมกำร  ผู้บริหำรและพนักงำน ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์  ยอมรับ
กำรทุจริตทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ได้แก่ กำรรับสิ่งของ ของขวญั 
กำรเลีย้งรับรอง เงินเร่ียไร  เงินบริจำคและผลประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่ตนเอง
จำกบคุคลที่ท ำธุรกิจกบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

2. ครอบคลมุถึงพนกังำน  คู่ค้ำ  ลกูค้ำ  และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ  และจดัให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้   ตลอดจนทบทวนแนว
ปฏิบัติ  และข้อก ำหนดในกำรด ำ เ นินกำรเ พ่ือให้สอดคล้ องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ ข้อบงัคบั  และข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 

แนวปฏิบัต ิ

1. กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต  และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน โดยต้องไม่เข้ำไป
เก่ียวข้องกบัเร่ืองกำรทจุริตคอร์รัปชัน่   ไมว่่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. พนกังำนของกลุม่บริษัทฯ ไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำย
ทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บงัคับบญัชำ  หรือ
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บุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  
หำกมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถำมให้ปรึกษำผู้บงัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีก ำหนดให้ท ำ
หน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมธุรกิจผ่ำนช่องต่ำง ๆ 
ท่ีก ำหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงำนท่ีปฏิเสธ หรือ แจ้งเร่ือง
คอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทย่อย   โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 
หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ตำมท่ีบริษัทก ำหนดไว้
ในนโยบำยกำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

4. ผู้ ท่ีกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นกำรกระท ำท่ีผิดจริยธรรมของบริษัทฯ  ซึ่งต้อง
ได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้   และโทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

5. บริษัท/ บริษัทย่อย ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่  ให้ควำมรู้  และท ำ
ควำมเข้ำใจกบับคุคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทย่อย และ
ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ  

6. บริษัท มุง่มัน่ที่จะพฒันำและสร้ำง “ ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตส ำนึกที่ดี และปฏิบตัิตน
เป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชำติ   

ข้อก าหนดส าหรับการด าเนินการ 

1. กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตให้ใช้แนวปฏิบตัิตำมท่ีก ำหนดไว้
ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำร และ คู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน    
นโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงำนท่ี
เก่ียวข้อง  และแนวทำงปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทจะก ำหนดขึน้ต่อไป  

2. นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตนี ้ ให้ครอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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3. ก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นผู้ ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดทุจริต
คอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร เป็นประจ ำทกุปี  

4. เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจน ในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองควำมเสี่ยงกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่  
บริษัทฯ ก ำหนดให้  กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำนในกลุ่มสมบรูณ์ทกุระดบัต้อง
ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปนี ้

4.1   ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรองและค่ำใช้จ่ำย   :   กำรให้/รับ ของก ำนลั  กำรเลีย้ง
รับรอง ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำร
ท ำงำนของบริษัทฯ 

4.2   เงินบริจำคเพ่ือกำรกศุล หรือเงินสนบัสนนุ  :   กำรให้/รับเงินบริจำค  เงินเร่ียไร 
ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส่ถูกต้องตำมกฎหมำย  โดยต้องมัน่ใจว่ำเงินบริจำค 
หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน ำไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสนิบน 

 

4.3 ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซือ้จดัจ้ำง :  ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำร
ด ำเนินธุรกิจทกุชนิดกบั   คู่ค้ำ คู่สญัญำ  หน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนท่ี
ด ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ   ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้  
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3.  จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุ่งหวงัให้ กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรบริษัทย่อย ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีภำยใต้กรอบจริยธรรม ด ำรงตน หรือ ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสุดในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน
ของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้

3.1 การปฏบิัตติามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ  

3.1.1  ปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(2) กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน ต้องไม่หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

(3) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะต้องให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีบริษัทฯ ก ำหนดขึน้ และรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบักำร
ฝ่ำฝืน กำรไมป่ฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำย ต่อหน่วยงำน
นัน้ ๆ  

3.1.2 ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมเป็นกลำง โดยในกำรประชมุ มีเร่ืองท่ีจะพิจำรณำ 
กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสียท่ำนนัน้ต้องออกจำกห้องประชมุและงดกำรมีส่วน
ร่วมใด ๆ ในกำรพิจำรณำตดัสนิใจในเร่ืองดงักลำ่ว 
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3.1.3 หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ ดงันี ้

(1) ไม่น ำข้อมูลท่ีได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี เพ่ือแสวงหำประโยชน์ให้แก่
ตนหรือผู้ อ่ืนโดยมชิอบ 

(2) ไม่ใช้ควำมลับขององค์กรในทำงท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
ควำมลับขององค์กร แม้พ้นสภำพหรือสิน้สุดกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
องค์กรไปแล้ว 

(3) ไมห่ำประโยชน์สว่นตวั จำกกำรเป็นกรรมกำร 
(4) ไมส่ร้ำงข้อผกูมดัที่อำจขดัแย้งกบัหน้ำท่ีของตนในภำยหลงั 
(5) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยนชน์อ่ืนใดอันเป็นกำรขัดต่อประโยชน์ของ

องค์กร  
3.1.4 รักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับขององค์กร ไม่ให้ ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่

เก่ียวข้อง  ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย 

3.1.5 กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมกำร คู่สมรส 
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  ให้ปฏิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรได้มำหรือกำร
จ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรัพย์ของกรรมกำรและพนกังำน พ.ศ. 2547 

 3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

3.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่มใิห้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใช้โอกำสจำกกำร
เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน ของบริษัทฯ แสวงหำผลประโยชน์สว่นตนและ/
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จงึก ำหนดข้อควรปฏิบตัิไว้ ดงัต่อไปนี ้
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(1) หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกับตนเองและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง     
ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ                                         

(2) กรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนัน้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท ำ
รำยกำรนัน้เสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกท่ีมีข้อตกลงทำง
กำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไป ด้วย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีเป็นกรรมกำร 
ผู้ บริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำ
อนุมตัิ และมีหน้ำท่ีต้อง ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ใน
เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน ไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน 
หรือท่ีปรึกษำในองค์กร อ่ืน กำรด ำรงต ำแหน่งนัน้ ต้องไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีโดยตรงในบริษัทฯ 

(4) ในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(Conflicts of Interest) ระหว่ำงผู้ ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคล
ท่ีอำจมีควำมขัดแย้งอ่ืน ซึ่งใช้เป็นแนว ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน และ   
เช่ือมั่นได้ว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
สมเหตสุมผล และเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้จดัให้มี
แบบรำยงำนกำร เปิดเผยรำยกำรท่ีสงสยัว่ำจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนั
กบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

(5) บคุคลที่ด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่มีสว่นได้เสียกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม จะต้องมีหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสีย ดงันี ้

 กรรมกำรและผู้ บริหำร จะต้องมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ทันที ท่ีมีรำยกำรเกิดขึน้ และเพ่ือมั่นใจได้ว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำร
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ตรวจสอบเป็นประจ ำ จึงก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทฯ มีหน้ำท่ี
ส ำรวจรำยกำรท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ ำทุกสิน้ปี  และรำยงำน
ประธำนกรรมกำร และรำยงำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และ   ธรรมำภิบำลรับทรำบ  อย่ำงน้อยปีละครัง้ 

 ผู้บริหำรระดบัจดักำรตัง้แต่ ผู้จดักำรแผนก ถึง ผู้จดักำรทัว่ไป และ
พนกังำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี จึงก ำหนดให้ผู้บริหำรในระดับจัดกำรทุกคนและ
พนกังำนที่มีสว่นเก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียทนัทีท่ีมีรำยกำรเกิดขึน้ และ/หรือรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียเป็นประจ ำทุกสิน้ปี โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ซึ่ง
ปฏิบตัิหน้ำท่ีประธำนคณะท ำงำนธรรมำภิบำล มีหน้ำท่ีส ำรวจและ
รำยงำนต่อกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร รับทรำบเป็นประจ ำหรืออย่ำง
น้อยปีละครัง้  

(6) กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนท่ีมีส่วนรู้ข้อมูลภำยในใช้เป็นแนว
ปฏิบตัิ และก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ต่อคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ 

(7) ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบอย่ำงน้อย 1 
วนัลว่งหน้ำก่อนท ำกำรซือ้/ขำยหลกัทรัพย์ ผ่ำนเลขำนกุำรบริษัทฯ  และ
รำยงำนให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ รำยไตรมำส 

(8) ประกำศให้ทรำบทัว่กนัว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ท่ีรับทรำบ
ข้อมลูภำยในท่ีมีนยัส ำคญัที่อำจสง่ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ จะต้องระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 
1 เดือนก่อนท่ีบริษัทฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรือข้อมูล
ภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
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(9) เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียกับ
กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทและบริษัทย่อย ตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลของ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัทกุไตรมำส  และตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 

(10) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้ำไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้ นในกิจกำรท่ี
แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ให้ด ำเนินกำรดงันี ้

 กรรมกำร ผู้ บริหำร และบุคคลท่ีเ ก่ียวข้อง  จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 พนักงำน จะต้องแจ้งให้กรรมกำรผู้ อ ำนวยกำร ทรำบเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

3.2.2 การใช้ข้อมูลภายใน 

(1) ห้ำมใช้โอกำสหรือข้อมูลท่ีได้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้ บริหำร หรือ
พนักงำน ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน เพ่ือผู้ อ่ืน หรือท ำธุรกิจท่ีแข่งขัน
กบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง 

(2) ห้ำมใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ 
หรือให้ข้อมูลภำยในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในกำรซือ้ขำยหุ้นของ
บริษัทฯ 

(3) ห้ำมใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

(4) ห้ำมใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้ำงอิงต่อบุคคลภำยนอก  เพ่ือสร้ำง
ประโยชน์สว่นตวั และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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(5) ห้ำมเปิดเผยข้อมลูควำมลบัทำงธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก 
โดยเฉพำะคู่แข่งขนั  แม้หลงัพ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำร ผู้ บริหำร หรือ
พนกังำนของบริษัทฯ ไปแล้ว 
 

3.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหำร พนักงำน ใช้ทรัพยำกร และทรัพย์สินของบริษัทฯ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรให้บริกำรท่ีดีแก่
ลกูค้ำ โดยก ำหนดเป็นแนวปฏิบตัิของผู้บริหำรและพนกังำน ดงันี ้

1. ใช้ทรัพย์สนิและทรัพยำกรของบริษัทฯ อย่ำงประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
2. ช่วยกนัดแูลมใิห้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เสื่อมคำ่หรือสญูหำยโดยมชิอบ 

3.3.1 การจัดท าเอกสาร 

(1) ต้องจัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ ด้วยควำมสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตำม        
มำตรฐำนที่ก ำหนด 

(2)  ห้ำมมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รำยงำน หรือเอกสำรของบริษัทฯ 

3.3.2 การใช้คอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        

(1) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมลูสำรสนเทศ
ต่ำงๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ผู้บริหำรและพนกังำนไม่ควรใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือประโยชน์สว่นตวั 

(2) ห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนเปิดเผยข้อมลูทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ข้อมลูที่ทำงบริษัทฯ ซือ้มำทัง้ท่ีอยู่และไม่อยู่ในระบบข้อมลูของบริษัทฯ 
หรือคดัลอกข้อมลูใสใ่นสื่อบนัทกึข้อมลูสว่นตวัโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

(3) ห้ำมผู้ บริหำรและพนักงำน เปลี่ยนแปลง ท ำซ ำ้ ลบทิง้ หรือท ำลำย
ข้อมลูของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุำต 
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(4) ห้ำมผู้บริหำรและพนกังำน น ำซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมำยมำใช้ และห้ำม
คัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิด้วยเหตุผลใด ๆโดยมิได้รับอนุญำตจำก
บริษัทผู้ผลติซอฟต์แวร์นัน้ ๆ 

(5) ห้ำมผู้ บริหำรและพนักงำนปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์หรือติดตัง้
อุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจำกอุปกรณ์มำตรฐำนท่ีบริษัทฯติดตัง้ให้ 
นอกจำกได้รับอนญุำตเป็นกรณีไป 

(6) ห้ำมผู้บริหำรและพนกังำนใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในกำรส่งต่อข้อควำมท่ี
กลำ่วร้ำย ท ำให้เสื่อมเสีย หรือข้อควำมท่ีหยำบคำย ลำมก ข่มขู่ ก่อกวน 
หรือสร้ำงควำมร ำคำญให้กบัผู้ อ่ืน 

(7) ผู้บริหำรและพนักงำน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรแสวงหำข้อมูลและ
ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิงำน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์
ท่ีผิดกฎหมำย หรือละเมดิศีลธรรมอนัดีงำม 

(8) ผู้บริหำรและพนักงำนควรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์
สื่อสำรอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้ เช่น โทรศัพท์ โทรสำร โทรศัพท์มือถือ 
อย่ำงมีจิตส ำนึกและรับผิดชอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ    
เป็นหลกั 

(9) ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำนเข้ำถึงระบบหรือข้อมูลท่ีไม่ได้รับอนุญำต 
หรือไมไ่ด้มีไว้ส ำหรับตนโดยมชิอบ 

(10) ห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนท่ีล่วงรู้มำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล
และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผู้ อ่ืนจัดท ำขึน้ หรือไม่ได้มีไว้ส ำหรับตนโดย    
มชิอบ และปรำรถนำหรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ อ่ืน  

(11) บริษัทฯ หรือหน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
กำรตรวจสอบกำรใช้งำนทรัพย์สินภำยใต้ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ 
ตำมควำมเหมำะสม 
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4.  จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 การปฏบิัตด้ิานความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำมำรถในกำรเติบโตอย่ำงมัน่คงและ
ยัง่ยืนขององค์กร ภำยใต้นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีว่ำ “SBG เน้นกำรพฒันำ
องค์กรโดยมี “คน” เป็นทรัพยำกรหลกัในกำรขบัเคลื่อนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุลและสำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
และยัง่ยืน” อีกทัง้บรูณำกำรยทุธศำสตร์ควำมยัง่ยืนขององค์กร 3 ด้ำน ได้แก่ คน ธุรกิจ  
และสังคม ตำมปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดุล ซึ่งประกอบด้วย  
ฅนสมบรูณ์ ธุรกิจสมบรูณ์ และชมุชนสมบรูณ์  

ด้วยควำมมุง่มัน่ที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมสจุริต เป็นธรรมและโปร่งใส ต่อต้ำน
กำรทุจริต ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน และค ำนึงถึง
ผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัทฯ ตลอดจนกำรดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวะอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
สงัคมและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 

4.2 นโยบายการปฎบัิติต่อผู้ถือหุ้น         

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่ำ ผู้ ถือหุ้นคือเจ้ำของกิจกำร บริษัทฯมีหน้ำท่ีสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว จึงก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตัิ
ตำมแนวทำงต่อไปนี ้  

4.2.1 ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวัง และซ่ือสตัย์สุจริต ภำยใต้
กำรตดัสนิใจอย่ำงสมเหตสุมผล บนพืน้ฐำนข้อมลูท่ีเช่ือว่ำเพียงพอ ถกูต้อง 
ไม่มีส่วนได้เสียทัง้ทำงตรง ทำงอ้อม และท ำโดยสจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
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ของบริษัทฯ มีจดุมุง่หมำยโดยชอบและเหมำะสม ไมก่ระท ำกำรโดยมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ    

4.2.2 ปฏิบตัิตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมกำร มติท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ น  ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำร และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  และปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น     
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และรำยย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผู้ ถือหุ้น 

4.2.3 จัดกำร ดูแล มิให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เสื่อมค่ำ หรือสูญหำยโดยมิชอบ   
จดัให้มีระบบควบคมุภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสทิธิผล 

4.2.4 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นเข้ำมำมีส่วนในกำรดูแลกิจกำร และให้ควำมเห็น
เก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำร ภำยใต้กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

4.2.5 รำยงำนสถำนภำพของบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 
และทนัต่อสถำนกำรณ์ 

4.2.6 แจ้งข้อมูล ข่ำวสำรและสำรสนเทศของบริษัทฯ ท่ีถูกต้องตำมข้อเท็จจริง 
และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และใน
เวลำท่ีเหมำะ 

4.2.7 ดแูลไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยให้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรือ
ด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
กบับริษัทฯ 

4.2.8 จัดให้มีช่องทำงส ำหรับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำท่ีไม่สุจริตหรือข้อ
ร้องเรียนต่ำง ๆ ครอบคลมุถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนำคม และมี
กระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล
กำรด ำเนินกำรต่อผู้ ร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบและยตุิธรรม 
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4.2.9 จัดให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลหลำกหลำยช่องทำง  รวมทัง้จัดท ำ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้โดยโดยสะดวก และ
จัดท ำข้อมูลด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยทัง้ในรูปแบบทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ  

4.3  นโยบายการปฏบิัติต่อพนักงาน 

4.3.1 บริษัทฯ  มีมำตรกำรคุ้มครองพนักงำนท่ีให้ข้อมลูแก่ทำงกำรกรณีมีกำรท ำ
ผิดกฎหมำย หรือผิดพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
จะได้รับควำมคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สัง่พกังำน ข่มขู่ 
รบกวนกำรปฏิบตัิงำน เลิกจ้ำง (มำตรำ 89/2) อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุแห่ง
กำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำยหรือกำรผิดจรรยำบรรณ  

4.3.2 บริษัทฯ ตระหนักว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์
คุณภำพแก่บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อพนักงำนอย่ำงเป็น
ธรรม โดยยึดหลกัควำมเท่ำเทียมและเสมอภำค ไม่เลือกปฎิบตัิเร่ือง เพศ 
สญัชำติ และศำสนำ ในเร่ืองกำรจ้ำงงำน ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย 
และกำรพฒันำศกัยภำพควบคู่กบักำรพฒันำคณุธรรม เพ่ือให้พนกังำนเป็น
ผู้ มีควำมสำมำรถและเป็นคนดีของสังคมด้วย บริษัทฯ จึงได้ก ำหนด
หลกักำรปฏิบตัิต่อพนกังำนดงันี ้

(1) ปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน และข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
พนกังำนอย่ำงเคร่งครัด 

(2) ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็น
ปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ตำมหลกัสิทธิมนุษยชน
สำกล 
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(3) จัดเง่ือนไขกำรจ้ำงงำนท่ีเป็นธรรมส ำหรับพนักงำนและให้พนักงำน
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมตำมศกัยภำพ 

(4) ดแูลรักษำสภำพแวดล้อม และจดัระบบกำรท ำงำนให้พนกังำนมีควำม
ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ รวมถึงมีสขุอนำมยัที่ดี  

(5) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนเพ่ือฝึกทักษะและเพิ่มพูน
ศักยภำพ โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและ
สม ่ำเสมอ 

(6) แต่งตัง้ โยกย้ำย ให้รำงวลัและลงโทษพนกังำน ด้วยควำมสจุริตใจ และ
ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของ
พนกังำน 

(7) บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำน 
(8) ให้ข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและสถำนภำพของบริษัทฯ ให้

พนกังำนทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ  
(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมรู้ทำง

วิชำชีพของพนกังำน 
(10) หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำม

มัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำนของพนกังำน หรือคกุคำมและสร้ำงควำมกดดนั
ต่อสภำพจิตใจของพนกังำน 

(11) สร้ำงจิตส ำนกึท่ีดีให้พนกังำนรู้จกักำรเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของ
สงัคม 

(12) จดัให้มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับควำม
เป็นธรรม หรือแจ้งเบำะแสเก่ียวกับเร่ืองท่ีอำจเป็นกำรกระท ำผิด
กฎหมำย และมีกระบวนกำรแก้ไข รวมถึงมำตรกำรคุ้มครองพนักงำน 
ผู้ ร้อง ท่ีเป็นระบบและยตุิธรรม 
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(13) บริษัทฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนกำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง 
ของพนกังำนด้วยควำมเป็นกลำง 

(14) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรเสนอแนะและแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิงำน และ/หรือข้อตกลงต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ำย 
และสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดีในกำรท ำงำนร่วมกัน ภำยใต้วัฒนธรรม
องค์กรท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีควำมสำมคัคีภำยในองค์กร 

(15) ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทัง้ภำยในและภำยนอกซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและสงัคมเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมผกูพนั
ต่อองค์กร ตำมควำมเหมำะสมและดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชำ 

4.4  นโยบายการปฏบัิตต่ิอลูกค้า 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงคุณค่ำและเติบโตไปพร้อมกับ
ลกูค้ำ ตลอดจนเป็นท่ีไว้วำงใจของลกูค้ำ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีน ำไปสู่ ควำมส ำเร็จของธุรกิจ
บริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยควำมจริงใจและสุภำพอ่อนน้อม และมีเจตจ ำนง  
ท่ีจะแสวงหำวิธีกำรท่ีจะสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  
โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและข้อปฏิบตัิไว้ ดงัต่อไปนี ้

1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้ำท่ีผ่ำนกำรรับรองคณุภำพและได้มำตรฐำน 
ตรงตำมข้อตกลงกบัลกูค้ำในรำคำที่เป็นธรรม ไมค้่ำก ำไรเกินควร 

2. ให้ข้อมูลข่ำวสำรและค ำแนะน ำท่ีถูกต้อง  เพียงพอ และทันเหตุกำรณ์          
ต่อลกูค้ำ เพ่ือให้ทรำบเก่ียวกบัสนิค้ำ กำรบริกำร  

3. ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลกูค้ำอย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัิ
ตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ เพ่ือร่วมกันพิจำรณำหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ 

4. ปฏิบตัิกบัลกูค้ำด้วยควำมสภุำพ และเป็นที่วำงใจของลกูค้ำ  
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5. มีระบบกำรจดัเก็บข้อมลูของลกูค้ำอย่ำงปลอดภยั มีมำตรกำรรักษำควำมลบั
ของลูกค้ำ ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำ  และไม่น ำ
ข้อมูลของลูกค้ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดย      
มชิอบ 

6. รับประกันสินค้ำ ภำยใต้เง่ือนไขระยะเวลำท่ีเหมำะสม  และปฏิบัติตำม
พระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค 

7. ให้มีระบบ/กระบวนกำร ท่ีให้ลกูค้ำร้องเรียนเก่ียวกับคุณภำพ ปริมำณ ควำม
ปลอดภยัของสินค้ำและบริกำร รวมทัง้ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรส่ง
มอบ และกำรด ำเนินกำรอย่ำงถึงท่ีสดุ เพ่ือให้ลกูค้ำได้รับกำรตอบสนองอย่ำง
รวดเร็ว 

8. ริเร่ิมสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้ำ 
9. มุง่เน้นกำรพฒันำเพ่ือผลติสนิค้ำ กำรใช้บรรจภุณัฑ์ และกำรขนสง่สนิค้ำท่ีเป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม 
10. สร้ำงช่องทำงในกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ให้

ลกูค้ำทรำบอย่ำงต่อเน่ือง 

4.5  นโยบายการปฏบัิตต่ิอคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะให้กำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ รวมถึงเจ้ำหนี ้อย่ำงเสมอภำคและ
เป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนท่ีเป็นธรรมต่อ
ทัง้สองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้
ปฏิบัติตำมพันธสัญญำ ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รำยงำนท่ีถูกต้อง โดยมีแนวปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี ้

1. บริษัทเปิดโอกำสในกำรท ำธุรกิจให้กบัทกุคู่ค้ำและกำรพิจำรณำคดัเลือกคู่ค้ำ 
ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมเสมอภำคและเป็นธรรม 
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2. ใช้สนิค้ำและบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมำยกำรค้ำถกูต้อง และ
ไมส่นบัสนนุสนิค้ำหรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

 
3. กำรรับสิง่ของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด :   

3.1 ห้ำมมิให้ผู้ บริหำร และพนักงำน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวัญ เช่น  
กำรเลีย้งรับรอง กำรให้บริกำร กำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน หรือ เงินรำงวลั 
จำกคู่ค้ำและเจ้ำหนีท่ี้ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ 

3.2 ห้ำมรับสิง่ของหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จำกบคุคลอ่ืนท่ีมีหน้ำท่ี หรือธุรกิจ
เก่ียวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยม  
ท่ีคนทั่วไปพึ่งปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดนัน้ ต้องมี
รำคำหรือมูลค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส มีมูลค่ำไม่เกิน 2,000 บำท  
ต้องรำยงำนให้ผู้ บังคับบัญชำของตนทรำบทันที โดยกำรรับสิ่งของ
ดงักล่ำวต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยไม่เป็น
ธรรมต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี 

3.3 กำรรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องรักษำสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบุคคลหรือ
ระหว่ำงองค์กรให้ผู้ รับรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำของตนทรำบ   และส่ง
มอบสิ่งของนัน้ให้ส ำนักกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำร ผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท 
ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้รับสิง่ของหรือประโยชน์อ่ืนใด 

4. กำรให้สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนักงำนเสนอ
ผลประโยชน์ หรือสิง่จงูใจในรูปใด ๆ ทัง้สิน้ ต่อบคุคลภำยนอกอ่ืนใดเพ่ือจงูใจ
ให้ปฏิบตัิในทำงท่ีมชิอบ และก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง 

5. กรณีท่ีมีข้อมลูว่ำมีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่
สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำและร่วมกันแก้ไขปัญหำโดย
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ยุติธรรมและรวดเร็ว หำมำตรกำรป้องกัน และให้โอกำสเท่ำเทียมกันในกำร
คดัเลือกโดยพิจำรณำคณุสมบตัิเป็นส ำคญั 

6. ปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกันไว้กับคู่ค้ำ  และ/หรือ เจ้ำหนีอ้ย่ำง
เคร่งครัด 

7. ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไว้กบัเจ้ำหนี ้ได้  ต้องรีบแจ้งให้
เจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำแนวทำงแก้ไข 

8. ให้โอกำสคู่ค้ำท่ีด ำเนินธุรกิจถกูต้องตำมกฎหมำย ปฏิบตัิตำมระบบมำตรฐำน
สิง่แวดล้อม ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั และมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

9. สง่เสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของคู่ค้ำ และเปิดโอกำส
ให้คู่ค้ำเข้ำมำมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทฯ 

10. บริษัทฯ จะน ำประเด็นด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น สทิธิมนษุยชน กำรดแูล
พนกังำนและแรงงำน จรรยำบรรณธุรกิจ กำรปฏิบตัิตำมกฏหมำยด้ำน
สิง่แวดล้อม มำใช้ป็นเง่ือนไขในกำรพิจำรณำคดัเลือก ตรวจสอบ และ/หรือ
ประเมนิคู่ค้ำด้วย 

4.6 นโยบายการปฏบัิติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำย
เก่ียวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่ละเมิดควำมลับ หรือล่วงรู้ควำมลับ
ทำงกำรค้ำของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีฉ้อฉล ดงัต่อไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมกำรค้ำเสรี และ
ไมใ่ช้วิธีทุ่มตลำด 

2. ไม่แสวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรท่ีไม่สจุริต 
หรือไม่เหมำะสม เช่น กำรให้สินบน หรือว่ำจ้ำงพนักงำนของบริษัทคู่แข่ง
เพ่ือให้ได้มำซึง่ข้อมลูที่เป็นควำมลบัของบริษัทคู่แข่ง 

3. ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำในทำงร้ำย 
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4. ไมส่นบัสนนุให้มีกำรปฏิบตัิร่วมกนัเพ่ือกระท ำกำรหรือสมยอมในกำรเสนอ
รำคำที่ไมเ่ป็นธรรมต่อลกูค้ำ 

5. ไมล่ะเมดิและปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สนิทำงปัญญำอย่ำงเคร่งครัด 
6. ไมส่นบัสนนุกำรแข่งขนัที่ไมเ่ป็นธรรมทกุกรณี 

 
4.7   ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุง่มัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ภำยใต้แนวปฏิบตัิ “ธุรกิจสมบรูณ์” ท่ีส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนกำร
ท่ีเป็นมติรต่อพนกังำนและสิง่แวดล้อม โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และข้อบงัคบัต่ำงๆ ด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั 
และสิง่แวดล้อม 

2. ปฏิบตัิตำมระบบมำตรฐำน ISO 14001  
3. สง่เสริมและสนบัสนนุใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสทิธิภำพและคุ้มค่ำ มีมำตรกำร

ประหยดัพลงังำน และสง่เสริมกระบวนกำรน ำทรัพยำกรกลบัมำใช้ใหม่ตลอด
กระบวนกำรทำงธุรกิจ 

4. จัดให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นให้เกิดควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยใน
สถำนที่ท ำงำนอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอำจเกิดขึน้ใน
ระหว่ำงปฏิบตัิงำน กำรจดัสถำนท่ีท ำงำนให้สะอำดและถกูสขุลกัษณะ เพ่ือให้
บคุลำกรตลอดจนผู้ เข้ำมำในบริษัททกุคนปลอดภยัจำกอนัตรำยจำกอบุตัิเหตุ
และโรคภยั 

5. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนต้องเอำใจใสอ่ย่ำงจริงจงัต่อกิจกรรมทัง้ปวงท่ี
จะเสริมสร้ำงคุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  
ปฏิบัติงำนด้วยจิตส ำนึกถึงควำมปลอดภัย และค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลำ 
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6. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และ
สื่อสำรกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัควำมปลอดภยั อำชีวะอนำมยัและสิ่งแวดล้อม 
ให้พนกังำนและผู้ เก่ียวข้องรับทรำบอย่ำงต่อเน่ือง 

 
4.8 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม   

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะกำรอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่ำงมีควำมสุข
ภำยใต้แนวคิด “ชุมชนสมบูรณ์” ช่วยเหลือดูแลกันและกันและมีส่วนร่วมพัฒนำเพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกระบวนกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน และ
ส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ของชมุชนทัง้ใกล้ไกลตำมนโยบำยของบริษัทและสอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพฒันำของภำครัฐ เพ่ือพฒันำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่ำง
ยัง่ยืน 

1. บริษัทฯ จะด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจที่ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมยัง่ยืนของ
ชมุชนและสงัคมเป็นส ำคญั 

2. บริษัทฯ จะส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชมุชนและหน่วยงำนภำคสงัคมในกำร
ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ เพ่ีอกำรพฒันำชีวิตควำมเป็นอยู่ของชมุชนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3. บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนและมำตรกำรป้องกัน / แก้ไข เมื่อเกิดผล
กระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4. จดักิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม โดยกำรมีส่วนร่วมของพนกังำนและ
สง่เสริมให้พนกังำนร่วมปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอำสำ 

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนำควำมรู้และกำรศึกษำของเยำวชนไทยตำม
ศกัยภำพท่ีมีอยู่ของบริษัท 

6. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในท้องถ่ิน ในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พืน้ฐำนของสถำนศึกษำ ศำสนำสถำน และสุขลักษณะของเยำวชนและ
ผู้ ด้อยโอกำส รวมถึงสิง่แวดล้อมของชมุชน 
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7. ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศำสนำและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอนัดีงำมของท้องถ่ิน 

8. สง่เสริมกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัธุรกิจชมุชนท้องถ่ิน และ
ให้โอกำสในกำรเป็นคู่ค้ำกบับริษัทฯ 

9. สร้ำงรำยได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยกำรสรรหำและสนับสนุน  
ในกำรจ้ำงงำนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม  
ท่ีมุง่เน้นให้ชมุชนมีควำมรู้เพ่ือกำรประกอบอำชีพและสำมำรถน ำเอำควำมรู้
ไปสร้ำงหรือส่งเสริมครอบครัวและชุมชนให้มีรำยได้เพิ่มและสำมำรถอยู่ได้
ด้วยตนเอง 

10. สื่อสำรกับชุมชนและสังคมอย่ำงสม ่ำเสมอและมีควำมโปร่งใส ตลอดจน
เผยแพร่และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ได้รับทรำบ 
 

5.  จริยธรรมพนักงาน 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนสู่ควำมเป็นพลเมืองดีของสังคม 
ภำยใต้แนวคิด  “ฅนสมบูรณ์”  เพ่ือส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility: ISR) เน้นให้
พนกังำนเป็นศนูย์กลำง เพ่ือสง่เสริมกำรเป็นฅนสมบรูณ์ท่ีเป็นทัง้“คนเก่งและคนดี” และ
สำมำรถขยำยผลไปสูส่งัคมและผู้มีสว่นได้สว่นเสียของธุรกิจ โดยมีแนวทำงดงัต่อไปนี ้

5.1 การปฏบิัตต่ิอตนเอง 

1. ปฏิบตัิงำนด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต รำยงำนตำมควำมเป็นจริง 
2. เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่ำง

เคร่งครัด 
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3. ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวัง  ซ่ือสัตย์ สุจริต  และไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ี     
หำผลประโยชน์ในทำงมชิอบ 

5.2 การปฏบัิตต่ิอลูกค้า ผู้เก่ียวข้องและสังคม 

1. ผลติชิน้งำนที่มีคณุภำพ และสง่มอบให้ตรงเวลำตำมท่ีลกูค้ำต้องกำร 
2. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัย  ตลอดจนดูแลและรักษำ

สภำพแวดล้อมให้ปลอดภยั 
3. ยอมรับในข้อผดิพลำดและสง่มอบสนิค้ำทดแทนให้กบัลกูค้ำ 
4. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้ำก่อนได้รับอนญุำต 
5. มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีบริษัทฯ จดัขึน้ 
6. มีสว่นร่วมในกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 
7. ก ำหนดช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำ  

เพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

5.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 

1. ไมช่กัจงูหรือชีน้ ำกำรตดัสนิใจของเพ่ือนร่วมงำนในสทิธิเร่ืองกำรเมือง 
2. มีน ำ้ใจกบัเพ่ือนร่วมงำน ช่วยเหลอืกำรงำนอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
3. ใช้สทิธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสภุำพและเหมำะสม  

5.4 การปฏบิัตต่ิอองค์กร 

1. ท ำงำนด้วยควำมรับผดิชอบอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ 
2. กำรใช้ทรัพย์สนิ และสวสัดกิำรต่ำงๆ ขององค์กร อย่ำงรู้คณุค่ำ 
3. เมื่อพบเห็นเหตกุำรณ์ทจุริต ประพฤติมชิอบ คอรัปชัน่ หรือเหตกุำรณ์ท่ีอำจท ำ

ให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร ต้องรำยงำนทันทีผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งข้อ
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (หมวดที่ 7 กำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ) 
ท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ 
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4. ตัง้ใจเรียนรู้เพ่ือพฒันำตนเองให้ก้ำวหน้ำ 
5. ติดตำมข่ำวสำรเพ่ือใช้เป็นเหตผุลในกำรพดูคยุ 
6. สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยตำมท่ีบริษัทฯก ำหนด 

5.5 การใช้สิทธิทางการเมือง    บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำร
เมือง ไมเ่ข้ำไปมีสว่นร่วม และไมฝั่กใฝ่พรรคกำรเมืองหนึ่งพรรคกำรเมืองใด หรือผู้
มีอ ำนำจทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น ำเงินทุนหรือทรัพยำกรของบริษัทฯไปใช้
สนบัสนนุ ไมว่่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่พรรคกำรเมืองหรือนกักำรเมืองใด ๆ   
 

6.  การดแูลให้มีการปฏบิัตติามและการทบทวน 

บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนท่ีจะต้องรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ ปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ใน 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำนนี ้อย่ำงเคร่งครัด มใิช่กำรปฏิบตัิตำม
สมคัรใจ และไมส่ำมำรถอ้ำงอิงว่ำไมท่รำบแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดขึน้ 

ผู้ บริหำรทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ  และถือเป็นเร่ืองส ำคัญท่ีจะ
ด ำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้สำยบงัคับบญัชำของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตัิตำม 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน อย่ำงจริงจงั 

บริษัทฯ ไมพ่งึปรำรถนำท่ีจะให้กำรกระท ำใด ๆ ท่ีผิดกฎหมำย ขดักบัหลกัจริยธรรม
ท่ีดี หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนผู้ ใดกระท ำผิดจริยธรรมท่ีก ำหนดไว้  จะได้รับ
โทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระท ำท่ีเช่ือได้ว่ำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ และข้อบงัคับของภำครัฐ บริษัทฯจะส่งเร่ืองให้เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐด ำเนินกำร
ต่อไปโดยไมช่กัช้ำ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล ก ำหนดให้มี
กำรทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน” เป็นประจ ำทกุปี 
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7.   การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

กำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล ก ำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ “จริยธรรม
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน” เป็นประจ ำทุกปี  โดยให้บริษัทท ำกำรติดตำม
เพ่ือให้มีกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง และให้รำยงำนผลกำรติดตำม
เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล และคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนและผู้มีสว่นได้เสีย มีช่องทำงกำร
ร้องเรียน กำรแสดงควำมเห็น และแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย โดยก ำหนดให้
เลขำนุกำรบริษัทฯ ท ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ดงันี ้

7.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

7.1.1 กรรมการอสิระที่อีเมล์  

1) นำยสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม   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) ดร.สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้ำง อีเมล์ท่ี suthad.setboonsarng@gmail.com  หรือ 
          5) นำยอจัฉรินทร์ สำรสำส     อีเมล์ท่ี ajarin.s@gmail.com    หรือ          

7.1.2 เลขานุกาบริษัทฯ อีเมล์ที่  pasucha.s@somboon.co.th หรือส่งผ่าน
ไปรษณีย์ถงึ เลขำนกุำรบริษัทฯ อำคำร 11 ชัน้ 2 บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ 
เทคโนโลยี  เลขท่ี 129 หมู่ 2 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.15 ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 

mailto:sansern.w@somboon.co.th
mailto:ptaveebhol@gmail.com
mailto:pasucha.s@somboon.co.th
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7.2 กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงกำรร้องเรียนและแสดงควำมเห็นอย่ำง
เป็นอิสระ เพ่ือเป็นแนวทำงสูก่ำรพฒันำและสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

1. ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบักำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบตัิ
ตำมจริยธรรม 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียนรำยงำนข้อเท็จจริงต่อกรรมกำรอิสระ ปฏิบตัิหน้ำท่ีสอบสวน
ข้อเท็จจริง เพ่ือพิจำรณำกำรร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องออกเป็น
ประเด็น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ กำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เป็นต้น 

3. มำตรกำรด ำเนินกำร: ผู้ รับข้อร้องเรียนน ำเสนอกรรมกำรอิสระเพ่ือสอบสวน
ข้อเท็จจริง และก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรเพ่ือระงบักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย 

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

7.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  บริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน
ตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. ผู้ ร้องเรียน สำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้
จะไม่ปลอดภัย แต่หำกมีกำระเปิดเผยตนเองก็จะท ำให้องค์กรสำมำรถ
รำยงำนควำมคืบหน้ำและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบ 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นควำมลับ/ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย โดยได้ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพนักงำนท่ีร้องเรียน และ/หรือ  
ผู้ ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับ 
ควำมคุ้มครองจำกกำรปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น กำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน 
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ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สัง่พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตัิงำน เลิกจ้ำง 
อนัเน่ืองมำจำกสำเหตแุห่งกำรแจ้งข้อร้องเรียน  

  
 

8.  วนัิย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือว่ำจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน เป็นวินยั
อย่ำงหนึ่ง ซึง่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด กำร
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมถือเป็นกำรท ำผิดวินัย ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บคุคล 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน มีหน้ำท่ีต้องปฏิบตัิตำมและส่งเสริมให้
ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตำมจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน โดยกำรกระท ำต่อไปนีถื้อเป็น
กำรผิดจริยธรรม 

1. กำรไมป่ฏิบตัิตำมจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน 
2. แนะน ำ ส่งเสริม สนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตำมจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิใน

กำรท ำงำน 
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมฯ         

ในกรณีท่ีตนทรำบ 
4. ไมใ่ห้ควำมร่วมมือ ขดัขวำง กำรสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5. กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมต่อผู้ ร้องเรียน จำกกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบตัิตำม

จริยธรรมฯ  
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แหล่งที่มา/ข้อมูลอ้างองิ 

1. หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร 5 หมวด (ฉบบัปรับปรุงปี 2549) : ศูนย์พัฒนำ
ก ำกบัดแูลกิจกำร  ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

3. ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4. รำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร : ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ 

6. เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสงัคม ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. หลกัเกณฑ์กำรประเมินสถำนภำพบรรษัทภิบำล : สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

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  

 
 
 


