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1.   ค านิยาม 
 

จริยธรรม หมายถึง การด าเนินธุรกิจตามแนวปฏิบตัิที่ดี 
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ หมายถึง บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  

(“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่มีลกัษณะในลกัษณะหนึ่งดงันี ้

(1) บริษัทที่ผู้ออกหลกัทรัพย์มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(3) บริษัทที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2) 
ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยู่ภายใต้อ านาจควบคุม
กิจการของบริษัทตาม (2)  

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่ ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมี 
ส่วนร่วมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการ
ด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ ถึงระดับที่จะมีอ านาจควบคุม
นโยบายดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า  

กรรมการและ
กรรมการชุดย่อย 

หมายถึง กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร พนักงานประจ า พนักงานช่ัวคราว รวมทัง้ 
พนักงานสญัญาจ้างพิเศษ 

บุคคลที่เก่ียวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งต่อไปนี ้ 
(1) บุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่เป็นนิต ิ 
     บุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนัน้ด้วย 
(2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ       
      ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) 
(3) นิตบิุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(4) บุคคลอื่นที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
     ประกาศก าหนด 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี ้ผู้ร่วมทุน
และพันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 

 
 
 

การทุจริตคอร์รัปชัน 

หมายถึง 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง 

การเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ พ .ศ. 2535 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
การติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ มอบให้ 
ให้ค ามั่น ว่าจะให้  เรียกร้องห รือรับ เงิน  / ทรัพ ย์ สิน  ห รือ
ประโยชน์อื่ น ใดแก่เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึง
ธุรกิจ หรือได้มาซ่ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตวั หรือของ
บุคคลที่เก่ียวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข้ามา
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรค
ต่อผลประโยชน์สงูสดุ 

การให้สิ่งของหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

หมายถึง การให้ สิทธิพิ เศษ ใน รูปของ เงิน ทรัพ ย์สิน  ส่ิงของ ห รือ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน า้ใจ เป็นรางวัล หรือ เพื่อการ
สร้างสมัพนัธภาพที่ดี 

การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้หรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซ่ึงต้องการโน้มน้าวให้กระท าการ
บางอย่างที่ไม่สจุริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธุรกิจ 

ประเพณีนิยม 

 
หมายถึง 
 

เทศกาล วนัส าคัญ หรือ กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา 
เป็นเอกลกัษณ์ และมีความส าคญัต่อสงัคม 
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ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมายถึง เคร่ืองมือและระบบงานต่าง ๆ ที่ ใช้ในการประมวลผลและ 
ส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต อีเมล รหสัผ่าน หรือโปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น 
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2.  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

2.1 แนวทางการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ  
“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจและรักษาประโยชน์ของ 
ผู้ มีส่วนได้เสียและสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไก และกระบวนการที่จะดูแลให้มีการด าเนินการอย่างจริงจัง 
น าไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่แท้จริง ดงันี ้ 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
2. ปฏิบัติตาม นโยบาย “การก ากับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ”  

ของบริษัทฯ 
3. มุ่งมัน่ที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรม 
4. ยึดมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลกูฝังให้พนักงานมีจิตส านึกที่ดี 
5. ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร 

ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสงัคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  
6. ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย 

และสงัคม 
7. สร้างระบบงานที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันการทุจริต ผ่านระบบการตรวจสอบ

ภายใน 
8. ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทัว่ทัง้องค์กร มีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน  

9. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น 
และมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส 
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วิสัยทัศน์ :  เราจะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวิศวกรรมชัน้น า พร้อมสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับความ
ยัง่ยืนของสงัคมและสิ่งแวดล้อม  

พันธกิจ :  

• ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการที่น่าเช่ือถือในราคาที่แข่งขนัได้ให้กับลูกค้า   
• พฒันานวตักรรมและน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้เพื่อผลกัดนัการเปลี่ยนแปลง 
ในกลุ่มธุรกิจหลัก  

• สร้างการเติบโตทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรและท าตามสิ่งที่สญัญาร่วมกันไว้  
• ส่งเสริมความสามารถขององค์กรและบุคลากรให้สามารถปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

• มุ่งมัน่ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  

 วัฒนธรรมองค์กร : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า มีวินัยถ้วนหน้า พัฒนาทีม 
ท างานรับผิดชอบ รอบคอบเร่ืองคุณภาพ 

 ปรัชญาธุรกิจ : 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล  

 ฅนสมบูรณ์ บริษัทให้ความส าคญัและส่งเสริมการพฒันาให้พนักงานมีความรู้
และทกัษะในการท างานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยน้อมน าหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เป็น “ฅนสมบูรณ์” ที่พร้อม
สร้างคุณ ค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคม ” โดยมุ่ งเน้นการ
เสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนา
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ศักยภาพของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและน า ไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งที่เป็นรากฐานขององค์กรอย่างแท้จริง 

ธุรกิจสมบูรณ์  บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมลูค่าทางธุรกิจบนพืน้ฐานความพอเพียง
และความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กร
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุล
ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน การเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน และ
การพฒันาห่วงโซ่ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ยกระดบัขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้
บรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทด้านธุรกิจสมบูรณ์ 

ชุมชนสมบูรณ์ บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความส าคญักับชุมชนหรือสงัคม ที่อยู่รอบโรงงาน 
เพื่อเป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็งจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง  ๆ 
มากมาย ดงันี ้

•การสร้างโอกาสเพือ่การศึกษา 

•การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน 

•การพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

•การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคมของโรงงานในบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 

•การสืบสานประเพณีท้องถ่ิน 

•การสร้างพนัธมิตรหรือเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ 
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2.2  นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) 

  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สจุริต เป็นธรรม 
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  รวมถึงปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อมั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัทสมบูรณ์ จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ไม่ยอมรับการ
ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทุกกิจการและ 
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม ่าเสมอ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวและแนวทางปฏิบัติ 
ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมเป็นประจ า 

  คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพกับทุกหน่วยงานและ
ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ดงันี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ด าเนินการ
หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 
การให้และรับสิ่งของ ของขวัญ การเลีย้งรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาคและ
ผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ 

2. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี ้มีการเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลกูค้า และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนัเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวน
แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
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เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องเป็นระยะ 

3. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและ
ก ากับดูแลให้บริษัทมีระบบสนับสนุนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทัง้ให้ความส าคัญกับการต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชนัของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบการ
รายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการรับเร่ืองแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน การสอบสวน
ข้อเท็จจริง การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงรายงานเร่ืองที่
ส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. กรรมการผู้อ านวยการ คณะจัดการและผู้บริหาร  มีหน้าที่และรับผิดชอบ 
ในการน านโยบายนี ไ้ปปฏิบัติอย่างทั่วถึง ก าหนดและสนับสนุนให้มี
ระบบงานที่จ าเป็นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั และให้มีการสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบงานในเร่ืองต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และข้อกฎหมายต่าง ๆ 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
ทุจริตคอร์รัปชนัขององค์กร รวมทัง้สอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการ
ควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงาน
ต่าง ๆ มีการปฏิบติัถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั และข้อกฎหมายต่าง ๆ 
เป็นประจ าทุกปี รวมถึงให้ค าแนะน าถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยงทุจริต 
คอร์รัปชัน และมีการรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
สม ่าเสมอ รวมถึงมีการรายงานผลการสอบทานอย่างเร่งด่วนในกรณีตรวจ
พบประเด็นที่ส าคญัต่อบริษัท ต่อผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการบริษัท  
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แนวปฏิบัต ิ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน โดยต้องไม่เข้าไป
เก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย
ทุจริตคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บังคับบญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท า
หน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่
ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชนั ตามที่บริษัทก าหนดไว้ในนโยบายการ
แจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

4. ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชนั ถือเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซ่ึงต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย 
หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯ/บริษัทย่อย ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความ
เข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ทัง้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชนัดงักล่าวนี ้ 

6. บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันาและสร้าง “ฅนสมบูรณ์” ให้มีจิตส านึกที่ดี และปฏิบติัตน
เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับการ 
คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 
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ข้อก าหนดและข้อปฏิบัติอ่ืนส าหรับการด าเนินการ 

1. การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบติัในการ
ท างาน นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบติัอื่นใดที่บริษัทจะก าหนดขึน้ต่อไป  

2. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี ้ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

3. ช่องทางการสื่อสาร : บริษัทได้ก าหนดช่องทางต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั โดยพนักงาน ผู้ เก่ียวข้อง และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้จาก website ของบริษัท / คู่มือ Code of 
Conduct  

4. ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยงดงักล่าวนีเ้ป็นประจ าทุกปี 
และมีการรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ สม ่าเสมอ 

5. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองความเสี่ยงที่ส าคัญกับการทุจริต 
คอร์รัปชัน บริษัทฯ ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มสมบูรณ์ทุก
ระดบัต้องปฏิบติัหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปนี ้

5.1   ของก านัลหรือของขวญั การเลีย้งรับรองและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง: การให้/รับ 
ของก านัลหรือของขวัญ การเลีย้งรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในคู่มือ
จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท างานของบริษัทฯ  รวมถึงค าสั่งต่าง ๆ  
ที่บริษัทได้ประกาศออกมา 

5.2   เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน: การให้/รับเงินบริจาค เงินเร่ียไร 
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค 
หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 
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5.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้จัดจ้าง: ห้ามให้หรือรับสินบนในการ
ด าเนินธุรกิจทุกชนิดกับ คู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่
ด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดไว้  

5.4  การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก : ห้ามจ่ายค่าอ านวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่รัฐทุกกรณีทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

5.5  การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ: ห้ามว่าจ้าง
เจ้าหน้าที่รัฐและคู่สมรส รวมถึงบุคคลใกล้ชิดที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจ
ก่อให้เกิดการขดัแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

5.6  การวางตวัเป็นกลางทางการเมือง และงดการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง 
6. ช่องทาง/ขัน้ตอนการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน: ให้ถือปฏิบติัตามที่บริษัทก าหนด
ไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ จะให้ความเป็น
ธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียน ทุกกรณี 

7. บทลงโทษ: หากมีการกระท าความผิด พนักงานผู้นัน้ต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินัยตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ้าง และอาจได้รับโทษทางกฎหมาย 

8. ช่องทางส าหรับการสอบถามข้อมลู: หากมีข้อซกัถามข้อมลู/ขอค าปรึกษาเพิ่มเติมให้
ติดต่อสอบถามจากผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่าย Compliance 

 
2.3  การท าธุรกรรมของบริษัทฯ 

  การด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่ เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท 
ในกลุ่มสมบูรณ์ ต้องค านึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
รวมถึงระเบียบและอ านาจด าเนินการของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
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2.4 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแ ก่
ลกูค้า โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบติัของผู้บริหารและพนักงาน ดงันี ้

1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
2. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สนิของบริษทัฯ เสื่อมค่าหรือสญูหายโดยมิชอบ 

2.4.1 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ มีส่วนได้เสีย ดังนัน้ ข้อมูล 
ส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล 
ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล
สขุภาพ หรือข้อมลูส่วนตวัอื่น ๆ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย หรือถูกโอนไปยงับุคคลอื่นอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 
โดยก าหนดนโยบายและมีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปนี ้

(1) ต้องเคารพในข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ 
หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ จะมีฐานหรือเหตุแห่งการ
ประมวลผลให้ท าได้ตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบุคคล 

(2) ผู้ท าหน้าที่เก็บรักษาข้อมลูที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแล
รักษาของบริษัทฯ ต้องคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ที่
เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ ดังนัน้การใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องจะกระท าได้เท่าที่จ าเป็น 
ตามหน้าที่การงานปกติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 
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2.4.2 การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใช้ข้อมลูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้จากการใช้งานในลกัษณะที่ไม่ถูกต้อง 
และมีความปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทฯ โดยการใช้งานต้องเป็นไปเพื่อการท างานที่ตนเองรับผิดชอบ และช่วยกัน
ป้องกันความเสียหาย สญูเสีย และการใช้งานข้อมลูในทางที่ผิด ไม่อนุญาตให้น าไปใช้
เพื่อประโยชน์หรือธุรกิจส่วนตวั รวมทัง้ห้ามมีการท าซ า้ เปลี่ยนแปลง ลบทิง้ หรือท าลาย
ข้อมลูของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2.4.2.1 การจัดท าข้อมูลและเอกสาร 

(1) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ซือ้มาทัง้ที่อยู่และไม่อยู่ในระบบ
ข้อมูลของบริษัทฯ หรือคัดลอกข้อมูลใส่ในสื่อบันทึกข้อมูล
ส่วนตวัโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(2) ห้ามผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือ
ท าลายข้อมลูของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(3) ต้องจดัท าเอกสารต่าง ๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(4) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 

2.4.2.2 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทัง้ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน

ระบบฯ เพื่ อประโยชน์ของบริษัทฯ  เท่านั น้  ผู้ ใช้งานต้อง
ตระหนักว่าข้อมลูคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 
ต้องไม่น าข้อมลูคอมพิวเตอร์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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(2) ห้ามใช้งานระบบฯ เพื่อเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนือ้หาขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี หรือเป็นการให้ร้ายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
ขดัต่อกฎหมาย กระทบต่อความมัน่คงของชาติ 

(3) ใช้งานระบบฯ ให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต เก็บรักษา
และไม่ยินยอมให้ผู้ อื่นใช้การยืนยันตัวตนของตนเอง เช่น
รหสัผ่านเข้าใช้งานระบบฯ 

(4) หลีกเลี่ยงการกระท าที่ เสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น  
การเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา การดาวน์โหลดโปรแกรม 
และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ 
ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟท์แวร์ที่เป็น
อนัตรายอื่น ๆ 

(5) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานน าซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมถึงห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ิ และห้ามท าการติดตัง้ซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง ในกรณีท่ี
ลักษณะงานมีความจ าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นเป็นพิเศษ  
ให้ผู้ใช้งานติดต่อกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(6) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานน าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนตวัมาใช้
เพื่อเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีที่ได้รับ
อนุญาตเป็นพิเศษจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(7) ข้อมูลคอมพิวเตอร์บางอย่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลส่วน
บุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลที่จ ากัดสิทธิ เช่น 
Product Designs, Source Code, Pending Patent, 
Customer Lists, Pricing Cost and Sales Information, Third 
Party Contracts เป็นต้น เป็นข้อมูลที่ มีความละเอียดอ่อน  
อาจมีกฎหมายที่เก่ียวข้องและก ากับโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานต้อง
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ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของบริษัทเก่ียวกับการแบ่ง
ประเภทข้อมลูคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบข้อมลู และการปกป้อง
ข้อมลู โดยเคร่งครัด 

(8) บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ขอสงวน
สิท ธ์ิในการตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินภายใต้ระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 

2.4.3 นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้พนักงาน ดูแลและปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาขององค์กรให้พ้นจากการละเมิด หรือน าไปใช้หรือเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

(2) ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
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3.  จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบัติ
หน้าท่ีภายใต้กรอบจริยธรรม ด ารงตน หรือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดงันี ้

3.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.1  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบั ติตาม
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ก ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ก าหนดขึน้ และรายงานข้อมลูเก่ียวกับการ
ฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ต่อหน่วยงาน
นัน้ ๆ  

3.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเร่ืองที่จะพิจารณา 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนัน้ต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วน
ร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 

3.1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
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(1) ไม่น าข้อมลูที่ได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ ไปแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตน
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ เป็น
ความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิน้สุดการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรไปแล้ว 

(3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตวั จากการเป็นกรรมการ 
(4) ไม่สร้างข้อผูกมดัที่อาจขดัแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลงั 
(5) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ขององค์กร  

3.1.4 รักษาข้อมูลที่ เป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่ วไหลไปยังบุคคลที่ไม่
เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้ มีส่วนได้เสีย 
ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 

3.1.5 การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส 
และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ให้ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการปฏิบัติเก่ียวกับการได้มาหรือการ
จ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547 

 
3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลความลับ 

3.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง จึงก าหนดข้อควรปฏิบติัไว้ ดงัต่อไปนี ้

(1) หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองและ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
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(2) กรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้ เพื่ อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท า
รายการนัน้เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไป  
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ เก่ียวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมัติ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน 
หรือที่ป รึกษาในองค์กรอื่ น  การด ารงต าแหน่งนั น้ ต้องไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบติัหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ 

(4) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งอื่น ซ่ึงใช้เป็นแนว ปฏิบัติอย่างชดัเจน และเช่ือมั่น
ได้ว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล 
และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้จัดให้มีแบบรายงาน
การเปิดเผยรายการที่ สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ ขัด กัน กับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการ 

(5) บุคคลที่ด าเนินการใด ๆ ซ่ึงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมีหน้าที่ใน
การรายงานรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้

• กรรมการและผู้บริหาร จะต้องมีหน้าที่รายงานรายการความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทนัที ที่มีรายการเกิดขึน้ และเพื่อมัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ 
ได้มีการตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ 
มีหน้าที่ส ารวจรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจ าทุกปี 
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และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบ อย่างน้อยปีละครัง้ 

• ผู้บริหารระดับจดัการตัง้แต่ ผู้จัดการแผนก ถึง ผู้จัดการทั่วไป และ
พนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงก าหนดให้ผู้บริหารในระดับจัดการทุกคนและ
พนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงาน มีหน้าที่รายงานรายการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ทันทีที่ มีรายการเกิดขึน้ และ/หรือ 
รายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจ าทุกสิน้ปี 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ ซ่ึงปฏิบติัหน้าที่ประธาน
คณะท างานธรรมาภิบาล มีหน้าที่ส ารวจและรายงานต่อกรรมการ
ผู้อ านวยการ รับทราบเป็นประจ าหรืออย่างน้อยปีละครัง้  

(6) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายใน มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ต่อคณะกรรมการ
เป็นประจ า 

(7) ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย  
1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผ่านฝ่ายก ากับและตรวจสอบ 
และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ รายไตรมาส 

(8) ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบ
ข้อมลูภายในที่มีนัยส าคญัที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซือ้
ขายหลักทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 
1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือข้อมูล
ภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

(9) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
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ซ่ึงมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับการบริหารจดัการของบริษัทและ
บริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด 
ให้มีการรายงานข้อมลูของรายการที่เก่ียวโยงกันทุกไตรมาส และตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

(10) ในกรณีบุคคลที่เก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้ นในกิจการที่
แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้ด าเนินการดงันี ้

• กรรมการ ผู้ บ ริหาร และบุคคลที่ เก่ียวข้อง จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• พนักงาน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้อ านวยการ ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

3.2.2 การใช้ข้อมูลภายใน 

(1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือ
พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อผู้อื่น หรือท าธุรกิจที่แข่งขัน
กับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(2) ห้ามใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของ
บริษัทฯ 

(3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน  และ/หรือ ผู้ ที่
เก่ียวข้อง 

(4) ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้าง
ประโยชน์ส่วนตวั และ/หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง 

(5) ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว 
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4.  จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4.1 การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความย่ังยืน 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสามารถในการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยัง่ยืนขององค์กร ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมที่ว่า “SBG เน้นการพฒันา
องค์กร โดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและ
ยั่งยืน” อีกทัง้บูรณาการยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์กร 3 ด้าน ได้แก่ คน ธุรกิจ  
และสังคม ตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ซ่ึงประกอบด้วย  
ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์  

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน 
และค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรต่อผู้ มีส่วน 
ได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการพัฒนา
สงัคมและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
 
4.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางต่อไปนี ้

4.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต ภายใต้
การตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล บนพืน้ฐานข้อมลูที่เช่ือว่าเพียงพอ ถูกต้อง 
ทัง้ทางตรง ทางอ้อม และท าโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
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มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระท าการโดยมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ  

4.2.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมการ มติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการก ากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น  
อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น 

4.2.3 จัดการ ดูแล มิให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ 
จดัให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

4.2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็น
เก่ียวกับการด าเนินกิจการ ภายใต้การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

4.2.5 รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
และทนัต่อสถานการณ์ 

4.2.6 แจ้งข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
และเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และใน
เวลาที่เหมาะสม 

4.2.7 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผู้ที่เก่ียวข้องโดยให้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ 
ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ 

4.2.8 จัดให้มีช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท าที่ไม่สุจริตหรือข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม และมี
กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล
การด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม 



- 23 - 
 

4.2.9 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง  รวมทัง้จัดท า
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยโดยสะดวก และ
จดัท าข้อมลูด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 
4.3  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

4.3.1 บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการท า
ผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ 
รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่ง
การแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการท าผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ  

4.3.2 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญในการส ร้างผลิตภัณฑ์
คุณภาพแก่บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น
ธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติเร่ือง เพศ 
สญัชาติ และศาสนา ในเร่ืองการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย 
และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กับการพฒันาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็น
ผู้ มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลักการ
ปฏิบติัต่อพนักงานดงันี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่  

- ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด  
ในกรณีที่คู่ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนดต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมาย
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ก าหนดทุกประการรวมทัง้การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การท างานอย่างเหมาะสม 

- ไม่ให้ลูกจ้างหญิงท างานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพ
และความปลอดภัย ในกรณีลูกจ้างซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้
ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด  

- การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน 

- ไม่ใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซ่ึงรวมถึงการลงโทษ
ทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด 
การค้ามนุษย์ หรือใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ  

(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล 

(3) จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงานและให้พนักงาน
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ 

(4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการท างานให้พนักงานมีความ
ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสขุอนามยัที่ดี  

(5) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน
ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ
สม ่าเสมอ 

(6) แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสจุริตใจ และ
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงาน 

(7) บริษัทฯ จดัให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงาน 
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(8) แจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ  
ให้พนักงานทราบอย่างสม ่าเสมอ  

(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงตัง้อ ยู่บนพืน้ฐานความรู้ทาง
วิชาชีพของพนักงาน 

(10) หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดัน 
ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

(11) สร้างจิตส านึกท่ีดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ ให้ และเป็นพลเมืองดี 
ของสงัคม 

(12) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความ
เป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิด
กฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงาน 
ผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม 

(13) บริษัทฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมือง 
ของพนักงานด้วยความเป็นกลาง 

(14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และ/หรือ ข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรม
องค์กรที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองค์กร 

(15)  ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความ
ผูกพนัต่อองค์กร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผู้บงัคบับญัชา 
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4.3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการด าเนิน
ธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซ่ึงเป็นรากฐานของการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณค่า 

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัมากในการสร้างผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ จึงให้ความส าคัญในการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทัง้ใน
เร่ืองการให้ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศักยภาพควบคู่
กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้ มีความสามารถและเป็นคนดี
ของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน และให้พนักงาน
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
จัดระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน  
มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่าง
ทัว่ถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัท อย่างสม ่าเสมอ 

แนวทางในการปฏิบัติ 

(1) ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมลูแก่ทางการกรณีมีการท า
ผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
เพื่ อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  ไม่ ว่าจะเป็นการเปลี่ยน 
ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวน 
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส 
เก่ียวกับการท าผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

(2) ก าหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ท าธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน ด้านเชือ้
ชาติ สตรี เด็ก ความพิการ เป็นต้น 
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(3) ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระท าผิดกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

(4) ก าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดย
ก าหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปี 
และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ 

(5) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่าน
เว็บไซต์ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท  

(6) มีช่องทางการสื่อสารและช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงานหรือผู้
มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส 

(7) จดัให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงาน 

ทัง้นี  ้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่
การพฒันาที่ยัง่ยืนขององค์กร 

4.4  นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส าคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับ
ลกูค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซ่ึงเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ ความส าเร็จของธุรกิจ
บริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจ านง  
ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบติัไว้ ดงัต่อไปนี ้

1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ตรงตามข้อตกลงกับลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้าก าไรเกินควร 

2. ให้ข้อมลูข่าวสารและค าแนะน าที่ถูกต้อง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ต่อลกูค้า 
เพื่อให้ทราบเก่ียวกับสินค้า และการบริการ  
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3. ปฏิบติัตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดได้  ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหา 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

4. ปฏิบติักับลกูค้าด้วยความสภุาพ และเป็นที่วางใจของลกูค้า  
5. มีระบบการจดัเก็บข้อมลูของลูกค้าอย่างปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลับ

ของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่น า
ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องโดย 
มิชอบ 

6. รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่ เหมาะสม  และปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

7. มีระบบ/กระบวนการ ที่ ใ ห้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ  ปริมาณ  
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนอง
การส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่ อให้ลูก ค้าได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

8. สนับสนุนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของลกูค้า 
9. มุ่งเน้นการพฒันาเพื่อผลิตสินค้า การใช้บรรจุภณัฑ์ และการขนส่งสินค้าที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
10. สร้างช่องทางในการให้ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

ลกูค้าทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
4.5  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานที่เป็นธรรมต่อทัง้
สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบัติ
ตามพนัธสญัญา ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปนี ้
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1. บริษัทฯ เปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า 
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าถูกต้อง และ
ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

3. การรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด : 
3.1 ห้ามมิให้ผู้ บริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวัญ  เช่น  

การเลีย้งรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน หรือ เงินรางวัล 
จากคู่ค้าและเจ้าหนีท่ี้ท าธุรกิจกับบริษัทฯ 

3.2 ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจ
เก่ียวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม 
ที่คนทัว่ไปพึ่งปฏิบติัต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนัน้ และต้องมี
ราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส ไม่เกิน 2,000 บาท ต้องรายงาน
ให้ผู้บงัคบับญัชาของตนทราบทันที โดยการรับสิ่งของดังกล่าวต้องไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติั
หน้าที่ 

3.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 
ซ่ึงมีความจ าเป็นที่ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือ
ระหว่างองค์กร ให้ผู้ รับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และ 
ส่งมอบสิ่งของนัน้ให้ส านักกรรมการผู้อ านวยการ ผ่านเลขานุการบริษัท 
ภายใน 5 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

4. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด : ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานเสนอ
ผลประโยชน์ หรือสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทัง้สิน้ ต่อบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อ
จูงใจให้ปฏิบติัในทางที่มิชอบ และก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

5. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่
สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดย
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ยุติธรรมและรวดเร็ว หามาตรการป้องกัน และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการ
คดัเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาคุณสมบติัเป็นส าคญั 

6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี อ้ย่าง
เคร่งครัด 

7. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขท่ีตกลงไว้กับเจ้าหนี ้ได้ ต้องรีบแจ้งให้
เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข 

8. ให้โอกาสคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

9. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของคู่ค้า และเปิดโอกาส
ให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทฯ 

10. บริษัทฯ จะน าประเด็นด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิมนุษยชน การดูแล
พนักงานและแรงงาน จรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบัติตามกฏหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบ และ/หรือ 
ประเมินคู่ค้าด้วย 

 
4.6 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล ดงัต่อไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการค้าเสรี และ
ไม่ใช้วิธีทุ่มตลาด 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบน หรือว่าจ้างพนักงานของบริษัท คู่แข่ง
เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทคู่แข่ง 

3. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
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4. ไม่สนับสนุนให้มีการปฏบิติัร่วมกันเพื่อกระท าการหรือสมยอมในการเสนอ
ราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อลกูค้า 

5. ไม่ละเมิดและปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด 
6. ไม่สนับสนุนการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรมทุกกรณ ี

 
4.7   นโยบายสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยค านึงถึง 
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติในทุก ๆ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จะไม่กระท าการใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนสากล อย่างเคร่งครัด โดยหมัน่ตรวจตราดูแลมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทมีแนวทางเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน ดงันี ้

 กลุ่มบริษัทฯ และ พนักงาน 
 สิทธิแรงงานและสภาพการจ้างของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานทัง้ในระดบัสากล และ กฎหมายไทย ซ่ึงครอบคลมุหลกัเกณฑ์ที่ระบุ
ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 
นโยบายด้านการจ้างงาน และบรรจุพนักงาน นโยบายด้านการประเมินผลงาน 
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร และ นโยบาย
ด้านแรงงานสมัพนัธ์ ของบริษัทฯ 

 กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ 
บริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้าเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีการคัดเลือกและด าเนิน

ธุรกิจกับคู่ค้าอยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้คู่ค้ามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมบริษัทเพื่อสร้างจิตส านึกเพื่อสังคมตามที่ได้ระบุในจริยธรรมธุรกิจ 
และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เรียกร้องให้
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คู่ค้าแสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็น การป้องกัน การลดผลกระทบ และการ
รับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในกรณีที่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน  

กลุ่มสังคมและชุมชน 
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในทุกขัน้ตอนด้วยความเคารพต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ เพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของสงัคมชุมชน ซ่ึงเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมช่องทางส าหรับ
ชุมชนในการร้องเรียนและให้ค าแนะน าต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองที่
ถูกร้องเรียนอย่างทนัทีและเหมาะสม ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
4.8   นโยบายการบริหารจัดการด้านภาษี 

  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึด
หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ  
“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” และยึดหลกัความถูกต้องครบถ้วนภายใต้หลกัธรรมาภิบาลใน
การด าเนินธรุกิจ จึงได้ก าหนดนโยบายด้านภาษีของบริษัทฯ ดงันี ้

1. ด าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้แก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานของรัฐ 

2. ด าเนินการน าส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดรวมถึงการ
บริหารจัดการช าระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนภาษีอากร (ถ้ามี) เพื่อให้เกิด
สภาพคล่องสงูสดุแก่บริษัทฯ 

3. ท าการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม ่าเสมอเม่ือมีกฎหมาย
หรือนโยบายทางภาษีอากรใหม่ ๆ ประกาศออกมา รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ  
มีการท าธุรกรรมใหม่ ๆ เกิดขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 
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4. บริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีอากรโดยมีการศึกษากฎหมายรวมถึง
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงมีการปรึกษา
ผู้ เช่ียวชาญทางภาษีอากร เพื่อให้การน าไปปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยไม่เป็นการ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย 

5. จัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านภาษีและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  
ด้านภาษี เพื่อให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
รวมถึงการให้ข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้  
เม่ือได้รับการร้องขอหรือเรียกตรวจจากหน่วยงานของรัฐ 

6. ท าการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายภาษีรายปีของบริษัทฯ สู่สาธารณชน เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการปฏิบติัหน้าที่ในการจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตลอดจน
มีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. ให้ความรู้ทางภาษีแก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

4.9  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจบนพื น้ฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมที่ ดี  ภายใต้แนวปฏิบัติ  “ธุรกิจสมบูรณ์ ” ที่ส่ งเส ริมให้บริษัทฯ  
มีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปนี ้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปฏิบติัตามระบบมาตรฐาน ISO 14001  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการ

ประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอด
กระบวนการทางธุรกิจ 
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4. จัดให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานที่ท างานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึน้ใน
ระหว่างปฏิบติังาน การจดัสถานที่ท างานให้สะอาดและถูกสขุลกัษณะ เพื่อให้
บุคลากรตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอนัตรายจากอุบติัเหตุ
และโรคภยั 

5. ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทัง้ปวง 
ที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัย และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลา 

6. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
สื่อสารกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม 
ให้พนักงานและผู้เก่ียวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
4.10  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสงัคมอย่างมีความสขุภายใต้
แนวคิด “ชุมชนสมบูรณ์” ช่วยเหลือดูแลกันและกันและมีส่วนร่วมพัฒนาเพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกับชุมชน และส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนทัง้ใกล้ไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพฒันาของภาครัฐ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยัง่ยืน 

1. บริษัทฯ จะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ค านึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของ
ชุมชนและสงัคมเป็นส าคญั 

2. บริษัทฯ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสงัคมในการ
ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพี่อการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 
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3. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกัน / แก้ไข เม่ือเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4. จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและ
ส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอาสา 

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพฒันาความรู้และการศึกษาของเยาวชนไทยตามศักยภาพ 
ที่มีอยู่ของบริษัท 

6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน และสุขลักษณะของเยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

7. ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ิน 

8. ส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน และ
ให้โอกาสในการเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ 

9. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุน  
ในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน  ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม 
ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและสามารถน าเอาความรู้
ไปสร้างหรือส่งเสริมครอบครัวและชุมชนให้มีรายได้เพิ่มและสามารถอยู่ได้
ด้วยตนเอง 

10. สื่อสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม ่าเสมอและมีความโปร่งใส ตลอดจน
เผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้ผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ 
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5.  จริยธรรมพนักงาน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นพลเมืองดีของสังคม 
ภายใต้แนวคิด  “ฅนสมบูรณ์”  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล ( Individual Social Responsibility: ISR) เน้นให้
พนักงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมการเป็นฅนสมบูรณ์ที่เป็นทัง้ “คนเก่งและคนดี” 
และสามารถขยายผลไปสู่สังคมและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ โดยมีแนวทาง
ดงัต่อไปนี ้

5.1  การปฏิบัติต่อตนเอง 

1. ปฏิบติังานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต รายงานตามความเป็นจริง 
2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครัด 
3. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์ สุจริต และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ 

หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
 

5.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม 

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และส่งมอบให้ตรงเวลาตามที่ลกูค้าต้องการ 
2. ปฏิบั ติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย  ตลอดจนดูแลและรักษา

สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั 
3. ยอมรับในข้อผิดพลาดและสง่มอบสนิค้าทดแทนให้กับลกูค้า 
4. ไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าก่อนได้รบัอนุญาต 
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จดัขึน้ 
6. มีส่วนร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 
7. ก าหนดช่องทางการรับฟั งความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจากลูกค้า 

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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5.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 

1. ไม่ชกัจูงหรือชีน้ าการตดัสินใจของเพื่อนร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 
2. มีน า้ใจกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
3. ใช้สิทธใินการแสดงความคิดเห็นอย่างสภุาพและเหมาะสม  

 
5.4 การปฏิบัติต่อองค์กร 

1. ท างานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
2. การใช้ทรัพย์สิน และสวสัดิการต่าง ๆ ขององค์กร อย่างรู้คุณค่า 
3. เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชัน หรือเหตุการณ์ที่อาจ

ท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันทีผ่านช่องทางการแจ้ง 
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (หมวดที่ 7 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ) 
ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

4. ตัง้ใจเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า 
5. ติดตามข่าวสารเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการพูดคุย  
6. สวมใส่อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายตามที่บริษทัฯ ก าหนด 

 
5.5 การใช้สิทธิทางการเมือง  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม 
และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอ านาจทางการเมือง 
คนหนึ่งคนใด ไม่น าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ 
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6.  การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และการทบทวนจริยธรรม
ขององค์กร 

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้ใน 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการท างานนี ้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตาม
สมคัรใจ และไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบติัที่ก าหนดขึน้ 

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคัญที่จะ
ด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการท างาน อย่างจริงจงั 

บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้มีการกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลัก
จริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระท าผิดจริยธรรมที่ก าหนดไว้ 
จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ชกัช้า 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ก าหนดให้มี
การทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการท างาน” เป็นประจ าทุกปี 
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7.  การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

เม่ือมีการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรม
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน” เป็นประจ าทุกปี โดยให้บริษัทท าการติดตาม
เพื่อให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานผลการติดตาม
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย 
โดยก าหนดให้เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ดงันี ้

7.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

7.1.1 กรรมการอิสระที่อีเมล 

1) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม      sansern.w@somboon.co.th 
2) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั           panja.sena@somboon.co.th 
3) นายอจัฉรินทร์ สารสาส        ajarin.s@somboon.co.th 
4) นายไพฑูรย์ ทวีผล                ptaveebhol@somboon.co.th 
5) ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง    suthad.setboonsarng@somboon.co.th 
6) นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ prayongh@somboon.co.th 

7.1.2 เลขานุกาบริษัท  pasucha.s@somboon.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์

ถึง เลขานุการบริษัท อาคาร 11 ชัน้ 2 บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
เลขที่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

mailto:sansern.w@somboon.co.th
mailto:prayongh@somboon.co.th
mailto:pasucha.s@somboon.co.th
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7.2 กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กับองค์กร ดงันี ้

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามจริยธรรม 

2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบติัหน้าที่สอบสวน
ข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองที่เก่ียวข้องออกเป็น
ประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพฒันาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เป็นต้น 

3. มาตรการด าเนินการ: ผู้รับข้อร้องเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวน
ข้อเท็จจริง และก าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

4. การรายงานผล : ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ หาก 
ผู้ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเร่ืองส าคญั ให้รายงานผลต่อประธาน
กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ทราบ 
 

7.3 มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน  บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้
จะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้องค์กรสามารถรายงาน
ความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่ เก่ียวข้องไว้เป็นความลับ/ค านึงถึงความ
ปลอดภัย โดยได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ  
ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล  โดยจะได้รับ 



- 41 - 
 

ความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง 
อนัเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  

 
 
8.  วนัิย 

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เป็นวินัย
อย่างหนึ่ง ซ่ึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท าผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบติัตามและส่งเสริมให้
ผู้อื่นปฏิบติัตามจริยธรรมและข้อพึงปฏิบติัในการท างาน โดยการกระท าต่อไปนีถื้อเป็น
การผิดจริยธรรม 

1. การไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและข้อพึงปฏิบติัในการท างาน 
2. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติผิดจริยธรรมและข้อพึงปฏิบติัใน

การท างาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ ในกรณี

ที่ตนทราบ 
4. ไม่ให้ความร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบติัตาม

จริยธรรมฯ  
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9. แหล่งที่มา/ข้อมูลอ้างอิง 

1. หลักการก ากับดูแลกิจการ 5 หมวด (ฉบับปรับปรุงปี 2549) : ศูนย์พัฒนา
ก ากับดูแลกิจการ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2551 

3. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4. รายงานการก ากับดูแลกิจการ : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. เข็มทิศธุรกิจเพื่อสงัคม ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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  

 
 

 


