จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
บริ ษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ น้ ท์ จากัด (มหาชน) ได้ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ตามการกากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีความโปร่งใส ในการบริ หารจัดการ อันจะนามาซึง่ การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จึงได้ กาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(Code of Conduct)

ขึ ้นมาเป็ น

ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อจจะได้ นาไปปฏิบตั ิให้ เป็ นรูปธรรมต่อไป
1.

การกากับดูแลองค์ กร (Organizational Governance)
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ เห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดมี ีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตยิ่งขึ ้น จึงมี
การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ

เพือ่ กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ

และให้

ความสาคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ ดาเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายในกรอบข้ อกาหนดของกหหมายและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจดังนี ้
1.1

สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
พนักงาน:

บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่
เหมาะสม ตามกหหมายแรงงาน

คู่ค้า:

บริ ษัทฯ มีการซื ้อสินค้ าและบริ การจากคูค่ ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า รวมถึง
การปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคูค่ ้ าด้ วยความเที่ยงธรรม

เจ้ าหนี:้

บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการค้ า โดยมีการชาระเงินตรงตามกาหนดที่ตกลงไว้

ลูกค้ า:

บริ ษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า ผลิตสินค้ าทีม่ ีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
ตามข้ อกาหนด รักษาความลับของลูกค้ า และหากมีข้อร้ องเรียนจากลูกค้ า มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และฝ่ ายบริ หารมิชกั ช้ าในการทาให้ ข้อบกพร่องนันลุ
้ ลว่ งจน
ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจโดยพลัน

คู่แข่ ง:

บริ ษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขันที่ยตุ ิธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้ อ
พึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน ไม่มีการทุม่ ตลาด และหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อ
ทาลายคูแ่ ข่งขัน โดยมีการแข่งขันกันอย่างเปิ ดเผย ซื่อตรง
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ชุมชน:

บริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม ไม่มีการปล่อย
น ้าเสียออกสูล่ ารางสาธารณะ และมีการกาจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้ องตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด

ผู้ถอื หุ้น:

บริ ษัทฯ ดาเนินงานอย่างสอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล และ/หรื อหลักการกากับ
ดูแลตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกหหมาย
ทุกฉบับที่กาหนดโดยกระทรวงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ภาครัฐ:

บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักกหหมาย ตามทีก่ ิจการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิ หรื อระเบียบอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังให้
้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดความเรี ยบร้ อย
และสงบสุขของประเทศ

NGO:

บริ ษัทฯ ให้ ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ทุกส่วน

ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกหหมาย กหระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้
มีสว่ นได้ เสียเหล่านี ้ ได้ รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และเทีย่ งธรรม
1.2

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการทีเ่ กี่ยว
โยงกันไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังก
้ าหนดนโยบายวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
นาข้ อมูลอันเป็ นความลับภายในของบริ ษัทฯ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
1.2.1

รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ทราบถึงรายการที่มคี วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุก
ครัง้ รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้
เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ นไว้ ในหมาย
เหตุท้ายงบการเงิน

1.2.2

การดูแลเรื่องการใช้ มูลภายใน
(1)

กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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(2)

ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน เปิ ดเผย
ข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง และไม่
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน

1.3

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการกาหนดให้ มีการประชุมเป็ นปกติทกุ 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตาม

ความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ าและจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงาน
เป็ นประจา ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ า
ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครัง้ จะใช้ เวลา 1-2 ชัว่ โมงแล้ วแต่วาระมีมากน้ อยเพียงไร
ทังนี
้ ้ได้ มีการจดบันทาการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวขอ้ งตรวจสอบได้
1.4

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังระดั
้ บบริ หาร ระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้ มี

ประสิทธิภาพ จึงได้ กาหนดหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
1.5

ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใสและทัว่ ถึง

ทังรายงานข้
้
อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสือ่
การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
2.

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็ นมนุษย์ที่ควรได้ รับการปฏิบตั ติ อ่ ผู้เกี่ยวข้ องทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคลใดลุคคลหนึง่ ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ขายสินค้ าและ
ให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ คูแ่ ข่งทางการค้ า ชุมชน เป็ นต้ น อันเนื่องมาจากความเหมือนหรื อความแตกต่างไม่วา่ จะเป็ น
เพศ เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ วัฒนธรรม หรื อสิง่ อื่นใด อันอาจจะแบ่งแยกได้ ได้ แก่
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2.1

บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ บุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ
อายุ ศาสนา ฐานะ ความพิการ สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อม
กับการปฏิบตั ิงาน หรื อนามาเป็ นปั จจัยสาคัญในการเลือกพนักงานเข้ าทางาน ทังเรื
้ ่ องการพัฒนา
บุคลากรและการเลือ่ นตาแหน่ง

2.2

ข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้ แก่ประวัติพนักงาน ประวัติการทางาน ประวัติสขุ ภาพหรื อ
ข้ อมูลส่วนตัวอื่นๆ จะได้ รับความคุ้มครอง ไม่ให้ นามาเปิ ดเผยอันอาจจะทาให้ เกิดความเสียหาย
แก้ เจ้ าของหรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

2.3

พนักงานต้ องปฏิบตั ิตอ่ กันด้ วยความเคารพ ไม่กระทาการที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญ หรื อ
รบกวนการปฏิบตั ิงานทีม่ ีลกั ษณะการคุกคามทางเพศ ไม่วา่ ต่อบุคลากรในและนอกบริ ษัทฯ
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การลวนลาม การอนาจาร การเกี ้ยวพาราณสี และการมีไว้ ซงึ่ สือ่
ลามก อนาจารทุกประเภท

2.4

บริ ษัทฯ คานึงถึงความปลอดภัยทังชี
้ วติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน บริ ษัทได้ ดาเนินมาตรการรักษา
ความปลอดภัยขันพื
้ ้นฐาน ไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลตามทีก่ หหมายกาหนด

2.5

บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง เคารพในทรัพย์สนิ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น รวมถึง
หลีกเลีย่ งไม่ทาธุรกรรมกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.6

บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน โดยเฉพาะที่อยูร่ อบสถานประกอบการของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการแสดงข้ อคิดเห็น สาหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ดาเนินชีวติ ของชุมชน

2.7

บริ ษัทฯ ดาเนินนโยบายการเป็ นกลางทางการเมืองหรื อไม่กระทาการใดๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อให้
การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่

2.8

บริ ษัทฯ ให้ สทิ ธิเสรี ภาพ ที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมือง อันไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยและ
หลักศีลธรรมอันดีของสังคม

2.9

บริ ษัทฯ ห้ ามมิให้ พนักงานทุกคน ทาการเรี่ยไร เพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้ นเพื่อ
สนับสนุนทางด้ านศาสนา

3.

การปฏิบัตดิ ้ านแรงงาน (Labor Practices)
บริ ษัทฯ ถือพนักงานเสมือนทรัพยากรอันมีคณ
ุ ค่า ซึง่ มีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ ดาเนินกิจการให้
บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ดังนันบริ
้ ษัทฯ มีนโยบายดูแลสภาพการจ้ างงานที่ยตุ ิธรรม ถูกต้ องตามกหหมาย
และคานึงถึงสภาพแวดล้ อมในทีท่ างานให้ สะอาด สะดวกและปลอดภัย ถูกสุขอนามัย รวมทังพั
้ ฒนา
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ความรู้ความสามารถของพนักงานให้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันให้ มคี วามก้ าวหน้ าในหน้ าทีก่ าร
งานเสมอเมื่อมีโอกาส บริ ษัทฯ ยึดแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
3.1

บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็น ความสามารถและสร้ างแรงกระตุ้นใน
การทางาน ทังนี
้ ้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมในรูปของเงินเดือน โบนัส เบี ้ยขยัน
ค่าอาหารกะ รวมถึงสวัสกิการอื่นๆ ทังในรู
้ ปตัวเงิ นและ ไม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน พร้ อมทังปรั
้ บการจ่าย
ผลตอบแทนให้ เป็ นไปตามที่กหหมายกาหนดทุกครัง้

3.2

บริ ษัทฯ ไม่ทาการหรื อสนับสนุนให้ มีการใช้ แรงงานสาหรับเด็กที่มอี ายุตา่ กว่าตามทีก่ หหมาย
กาหนด และไม่มกี ารใช้ แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ

3.3

บริ ษัทฯ เคารพและปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานสตรี ผู้พิการ ชนพื ้นเมือง
หรื อท้ องถิ่น แรงงานอพยพ หรื อกลุม่ บุคคลที่ต้องการดูแลเป็ นพิเศษ

3.4

บริ ษัทฯ ให้ สทิ ธิที่พนักงานจะเข้ าถึงกระบวนการ และรับฟั งการชี ้แจงก่อนทีจ่ ะมีการตัดสินลงโทษ
ทางวินยั ซึง่ การดาเนินการทางวินยั ดังกล่าว จะเป็ นไปตามระเบียบบังคับของบริษัท ซึง่ ได้ มีการ
สือ่ สารไปให้ พนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบตั ิ

3.5

บริ ษัทฯ ให้ เสรี ภาพแก่พนักงานในการสมาคม และรวมกลุม่ เพื่อการเจรจาต่อรอง ทังนี
้ ้ต้ องอยูใ่ น
กรอบของกหหมาย

3.6

พนังงานจะได้ รับโอกาสที่เท่าเทียมกันตามความสามารถที่มีอยู่ และไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ

3.7

บริ ษัทฯ จัดการให้ พนักงานมีการตรวจสุขภาพประจาปี มีความปลอดภัยในการทางาน โดยมีการ
อบรม มอบอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายจากการทางานให้ แต่ละตาแหน่งตามที่สมควรได้ รับ พร้ อมทัง้
จัดให้ มีการซ้ อมแผนการอพยพและแผนการป้องกันอัคคีภยั ทุกปี มีการเดินตรวจความปลอดภัย
ประจาเดือนในทุกพื ้นที่ พร้ อมทังมี
้ การประกาศเสียงตามสาย สือ่ สารให้ พนักงานตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากการทางาน รวมทังการท
้
าการ์ ดป้องกันจุดหมุนที่เสีย่ ง อันอาจก่อให้ เกิดอันตรายจาก
การทางาน

3.8

บริ ษัทฯ ให้ โอกาสพนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทัว่ ถึง โดยมีการทาแผนการจัดอบรม
ประจาปี ให้ แต่ละหน่วยงานเสนอความต้ องการได้ รับการอบรมตามที่ผ้ จู ดั การเห็นสมควรให้ มีการ
จัด

4.

การปฏิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม (The Environment)
บริ ษัทฯ มีนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดาเนินธุรกิจพร้ อมทังปกป้
้ องสิง่ แวดล้ อม
ภายใต้ ขีดความสามารถเท่าที่บริษัทฯ จะทาได้ ดงั นี ้
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4.1

บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน โดยเฉพาะที่อยูร่ อบสถานประกอบการของบริษัทฯ และผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการให้ ข้อคิดเห็น โครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน หรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนต่างๆ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯ

4.2

ให้ ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันหรื อลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม

4.3

กระบวนการผลิตถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อควบคุมและลดมลพิษ ได้ แก่ น ้าเสีย ฝุ่ น หรื อของเสีย
ต่างๆ จากกระบวนการผลิต

4.4

ให้ ความรู้และปฏิบตั ใิ นการลดการเกิดขยะ หรื อของเสียทังจากกระบวนการผลิ
้
ตและการใช้ งาน
ทัว่ ไป

4.5

ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบเรื่ องที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย ทา
รายงานผลของมลพิษ การกาจัดขยะอันตรายให้ เป็ นไปตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมกาหนดไว้

4.6

ปกป้องและฟื น้ ฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังให้
้ ความร่วมมือในการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อม
ให้ คงอยูแ่ ละใช้ ได้ ตลอดรุ่นลูก รุ่นหลาน

5.

การดาเนินงานอย่ างเป็ นธรรม (Fair Operating Practices)
บริ ษัทฯ ดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล และ/หรื อหลักการกากับดูแลของบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยยึดหลักดังนี ้
5.1

ความตระหนักในหน้ าที่ (Accountability) ต้ องเกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยสานึกในความ
รับผิดชอบอย่างแท้ จริง
5.1.1

การมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนว่า ประสงค์จะบรรลุอะไรและต้ องการสิง่ นันได้
้ อย่างไร

5.1.2

กาหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ก่อให้ เกิดกาลังใจในการทางานร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

5.1.3

สร้ างวัฒนธรรมพร้ อมรับผิดชอบและสานึกในการรับผิดชอบ ทาให้ เกิดการ
ประสานงานระหว่างกันภายในบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.4

การติดตามและประเมินการทางานเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพงานที่
กาหนดไว้ ควรมีการแก้ ไขในทันทีที่การปฏิบตั ิงานนันไม่
้ ได้ มาตรฐาน

5.2

ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง
อย่างชัดเจน ไม่เกิดความซ ้าซ้ อนในการทางาน และมีความโปร่งใสในการปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นทุก
ตาแหน่ง
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5.2.1

พนักงานพึงศึกษาและทาความเข้ าใจในรายละเอียด (Job Description)
กหหมาย นโยบาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
บริ ษัทฯ

5.2.2

พนักงานต้ องไม่ฝ่าฝื น หลีกเลีย่ ง หรื อเพิกเฉยต่อนโยบาย และระเบียบ
ข้ อบังคับในการทางาน ขันตอนการท
้
างาน หรื อวิธิปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงคาสัง่ อันชอบด้ วยกหหมายของผู้บงั คับบัญชา

5.2.3

พนักงานพึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต

5.2.4

พนักงานพึงรักษาทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ อันหมายถึงสังหาริ มทรัพย์หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทังความรู
้
้ เทคโนโลยี ข้ อมูล และความลับของบริ ษัทฯ

5.2.5

พนักงานพึงไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการรับเงิน สิง่ ของ หรื อประโยชน์อื่นใด
จากลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ขายสินค้ า/ผู้ให้ บริ การ ผู้รับเหมา และการรับของขวัญใน
เทศกาลต่างๆ อันมีมลู ค่าเกินปกติวิสยั ที่บคุ คลทัว่ ไปพึงให้ แก่กนั รวมถึงการจัด
ไปเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ อันเป็ นการรื่ นเริ ง

5.2.6

พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงหรื อเป็ น
ปั ญหาแก่บริ ษัทได้

5.2.7

พนักงานต้ องใช้ สอื่ อินเทอร์ เน็ต (Internet) เพื่อเป็ นประโยชน์ในการทางาน
ไม่กระทาการอันเป็ นการรบกวน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์ เน็ต ของ
ผู้รับในบริ ษัทฯ ไม่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
ในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณีหรื อละเมิดกหหมาย เช่น
การมีไว้ ซงึ่ สือ่ ลามก อนาจาร การส่งต่อเมล (forward mail) ที่เป็ นการ
รบกวน สร้ างความราคาญให้ กบั ผู้อื่น เป็ นต้ น

5.2.8

พนักงานต้ องปฏิบตั งิ านโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง ห้ าม
ติดตังและใช้
้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในบริษัทฯ อย่าง
เด็ดขาด และห้ ามลงโปรแกรมอื่นใดที่บริ ษัทฯ มิได้ ลงให้ ในคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษัทฯ

5.2.9

พนักงานต้ องเก็บรักษารหัสผ่าน (password) ของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอก
ต่อบุคคลภายอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ บคุ คลอื่นเข้ าถึงรหัสผ่านของตน รวมทังไม่
้
ใช้ อินเทอร์ เน็ต (Internet) ที่อาจส่งผลกระทบอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์
ของบริ ษัทฯ
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5.3

ความยุติธรรม (Fairness) มีความยุติธรรม ในการดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการทีช่ ดั เจน
การทุจริตคอร์ รัปชั่น
5.3.1 ห้ ามพนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
่ และติดสินบน ไม่วา่
ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นกระทาการใดๆ เพื่อให้ ได้ มา
ซึง่ ความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ ทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อมแก้
เจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อบุคคลอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ อง
5.3.2

ห้ ามพนักงานและครอบครัวเรียกร้ องหรื อรับของขวัญ สิง่ ของ การรับรองหรื อ
ประโยชน์อื่นใด ไม่วา่ จะเป็ นตัวเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้ า ผู้ขาย
สินค้ าหรื อบริ การ ผู้รับเหมา อันอาจเกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่

5.3.3

การใช้ จา่ ยเพื่อเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ เป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้ แต่ต้องเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผล และถูกต้ องตามทีก่ หหมายกาหนด

5.3.4

บริ ษัทฯ จัดฝึ กอบรมให้ พนักงานเรี ยนรู้และเข้ าใจในเรื่ องคอร์ รัปชั่น มีการ
สือ่ สารให้ รับทราบ ตระหนักในเรื่องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทัง้
องค์กร

การดาเนินการรับข้ อร้ องเรียน
5.3.5

ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน จะดาเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ งทีเ่ กี่ยวกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกหระเบียบข้ อบังคับ นโยบายหรื อประกาศอื่นๆ ด้ วยตนเองหรื อ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นที่มีความเหมาะสมดาเนินการ

5.3.6

ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน จะพิจารณาขันตอน
้
วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง
โดยอาจจะ
-

ดาเนินการด้ วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นกระทาการแทนตน

-

รายงานต่อบุคคลที่มีอานาจพิจารณาและเกี่ยวข้ องในเรื่ องนันๆ
้ เป็ น
ผู้ดาเนินการประมวลผลและกรั่นกรองข้ อมูล

5.3.7

ให้ ผ้ มู ีอานาจกาหนดมาตรการดาเนินการระงับการฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตามกห
ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย หรื อประกาศอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ กบั
ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ

5.3.8

ให้ ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยนรายงานผลกับผู้ร้องเรี ยนทราบ
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5.3.9

ผู้ร้องเรี ยนจะได้ รับความคุ้มครอง โดยถือว่า ข้ อมูลที่ได้ รับเป็ นความลับและจะ
เปิ ดเผยเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้
ร้ องเรี ยน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

5.4

ความโปร่ งใส (Transparency) การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholder) อย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา เช่นข้ อมูลสาคัญทางการเงิน ข้ อมูลในรายงานประจาปี ที่เสนอต่อผู้ถือ
หุ้น รวมถึงความโปร่งใสในด้ านการจัดซื ้อ ซึง่ มีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิเพื่อให้ เชื่อได้ วา่ โปร่งใส ทวนสอบได้
5.4.1

การจัดซื ้อ จัดจ้ าง และบริ การต้ องคานึงถึงความต้ องการ คุ้มค่า ทังในด้
้ านราคา
และคุณภาพ โดยต้ องดาเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรเสมอ

5.4.2

ต้ องเก็บเอกสาร หลักฐาน สัญญา หนังสือรับมอบงาน ไว้ เป็ นหลักฐานตาม

ระยะเวลาที่กาหนด
5.4.3

การจัดซื ้อ จัดจ้ างและบริ การ ควรทาอย่างรอบคอบ โดยให้ เวลาเพียงพอกับการ

เตรี ยมงาน ข้ อสัญญาไม่ควรมีการเอารัดเอาเปรี ยบจนเกินไป ควรทาให้ ถกู ต้ องตามกหหมาย
5.4.4

การเจรจาต่อรอง ต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพนักงานที่เกี่ยวข้ อง

กับงานต้ องไม่เรี ยกรับผลประโยชน์ใดๆ จากการจัดซื ้อจัดหา ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่ใกล้ ชิดคู่
ค้ าจนเกินไป
5.5

มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ (Excellency) ดาเนินนโยบายคุณภาพอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
5.5.1

บริ ษัทฯ กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องการประเมินและการ
บริ หารความเสีย่ งที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อ
ความสาเร็จของงานต่างๆ ได้

5.5.2

บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลความเพียงพอต่อการควบคุมภายในและการ
ตรวจปฏิบตั ิตามระบบ โดยนาผลไปปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะกับสถานการณ์
สิง่ แวดล้ อม และปั จจัยความเสีย่ งต่างๆ ที่เปลีย่ นแปลงไป

5.5.3

บริ ษัทฯ มีหน่วยงานอิสระทาหน้ าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

5.5.4

พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้ าใจและให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่
ถูกต้ องตามความเป็ นจริงและรายงานทันทีเมื่อพบข้ อผิดพลาดหรือความไม่
ชอบมาพากลต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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6.

ผู้บริโภค (Consumer Issues)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญถึงความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสาคัญ จึงได้ ดาเนินธุรกิจภายใต้ แนวทาง
คุณภาพของระบบ ISO 9001 โดยกาหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ดังนี ้
“ความพึงพอใจ และมั่นใจของลูกค้ า คือเป้ าหมายสูงสุดของเรา” โดยมีวตั ปุ ระสงค์ในการ
ดาเนินการดังนี ้
1)

ดาเนินงานและกิจกรรมภายในบริ ษัทฯ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า

2)

ดาเนินการตามระบบบริ หารคุณภาพ และกฏหมายข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด

3)

พัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริ การอย่างต่อเนื่อง

4)

บารุงรักษาเครื่ องจักร และอุปกรณ์เชิงป้องกันตลอดเวลา

โดยบริ ษัทฯ ดาเนินการดังนี ้
6.1

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยราคาที่
สมเหตุสมผล และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้ ระบบมาตรฐานที่กาหนดไว้

6.2

บริ ษัทฯ ไม่ให้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ องต่อลูกค้ าหรื อทาให้ หลงเชื่อในคุณภาพที่เกินจริง

6.3

ความมีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อการใช้ สนิ ค้ าที่ผลิตของบริ ษัทฯ มีความสาคัญอย่างยิ่ง
บริ ษัทฯ จะอบรมพนักงานให้ มีความรู้ความเข้ าใจในขันตอนการผลิ
้
ตตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
และระมัดระวังเรื่ องการปนเปื อ้ น โดยมีการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้นาบรรจุภณ
ั ฑ์ไปใช้ อย่างเคร่งครัด

6.4

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของข้ อมูลของลูกค้ า ดังนัน้ บริ ษัทฯ ต้ องปกปิ ดข้ อมูลลูกค้ าไว้ เป็ น
ความลับ ทังนี
้ ้พนักงานบริ ษัทฯ ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าต่อพนักงานบริษัทฯ และ
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่จะเป็ นไปตามข้ อบังคับของกหหมายให้ เปิ ดเผย

6.5

เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ประโยชน์สงู สุด บริ ษัทฯ แข่งขันธุรกิจอย่างเสรี ภายใต้ หลักการแข่งขันที่เป็ น
ธรรม ไม่โจมตีหรื อให้ ข้อมูลที่เป็ นการกล่าวร้ าย ทังบิ
้ ดเบือนความจริ งแก่คแู่ ข่ง รวมทังบริ
้ ษัทฯ ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิ จและ/หรื อ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม พร้ อมทังต่
้ อต้ านการผูกขาดและการทุม่ ตลาด

7.

การมีส่วนร่ วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิง่ แวดล้ อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิง่ แวดล้ อมและชุมชน
รวมทังให้
้ ความสาคัญกับกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาชุมชนและสังคม ในด้ านการศึกษา สุขอนามัย
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สร้ างงาน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน หรื อกลุม่ คน
ด้ อยโอกาสให้ เข้ มแข็ง สามารถพึง่ พาตนเองได้
7.1

บริ ษัทฯ มุง่ ทาความเข้ าใจสือ่ สารถึงข้ อเท็จจริง ในการดาเนินงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม

7.2

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ มีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สังคมในการรักษาสิง่ แวดล้ อม และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ด้ วยหลักการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน

7.3

บริ ษัทฯ คานึงถึงการใช้ ทรัพยากร โดยให้ มีผลกระทบด้ านความเสียหายทางสังคม สิง่ แวดล้ อม
และคุณภาพชีวิตให้ น้อยที่สดุ ของประชาชน ให้ น้อยที่สดุ และสนับสนุนการลดใช้ พลังงานและ
ทรัพยากร โดยใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

7.4

ส่งเสริ ม สนับสนุนความรู้ในท้ องถิ่นอย่างสม่าเสมอ รวมทังการสนั
้
บสนุนการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ คงอยูต่ ราบนานเท่านาน

7.5

ส่งเสริ มให้ มีการสร้ างงานและพัฒนาทักษะของคนในชุมชนเพื่อการสร้ างงานทีเ่ หมาะสมใน
ท้ องถิ่น

7.6

บริ ษัทฯ ให้ ความรู้ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้ เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่
ชุมชน

7.7

มีสว่ นร่วมในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ชมุ ชน โดยการชาระภาษี ท้องถิ่น ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี หกั ณ ที่
จ่าย ฯลฯ อย่างถูกต้ อง และให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่จาเป็ นอย่างถูกต้ องต่อหน่วยงาน
ราชการและชุมชน รวมทังสนั
้ บสนุนโครงการหรื อกิจกรรมที่ชว่ ยให้ ชมุ ชนลดการพึง่ พาจากการ
บริ จาคหรื อจากหน่วยงานภาครัฐ

ลงชื่อ ...................................................
(นายสุรัช นาวีการ)
กรรมการ
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