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จรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) 

บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริน้ท์ จ ากดั (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตาม

หลกัคณุธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ในการบริหารจดัการ อนัจะน ามาซึง่การเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนและเกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ จงึได้ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ขึน้มาเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อจจะได้น าไปปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรมตอ่ไป 

1. การก ากบัดูแลองค์กร (Organizational Governance) 

นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

 

 บริษัทฯ เห็นวา่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดมีีความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึน้ จึงมี

การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ เพือ่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และให้

ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุการตรวจสอบภายใน ก ากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอยา่งมี

ประสทิธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายในกรอบข้อก าหนดของกหหมายและจริยธรรมทาง

ธุรกิจดงันี ้
 

1.1 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีรายละเอยีดดงันี  ้
 

พนักงาน: บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่

เหมาะสม ตามกหหมายแรงงาน  

คู่ ค้า: บริษัทฯ  มีการซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึง

การปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค้่าด้วยความเที่ยงธรรม 

เจ้าหนี:้ บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการค้า โดยมีการช าระเงินตรงตามก าหนดที่ตกลงไว้ 

ลูกค้า: บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ผลติสนิค้าทีม่ีคณุภาพและได้มาตรฐาน

ตามข้อก าหนด รักษาความลบัของลกูค้า และหากมข้ีอร้องเรียนจากลกูค้า มี

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ และฝ่ายบริหารมิชกัช้าในการท าให้ข้อบกพร่องนัน้ลลุว่งจน

ท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจโดยพลนั 

คู่แข่ง: บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติการการแขง่ขนัท่ียตุิธรรม รักษาบรรทดัฐานของข้อ

พงึปฏิบตัิในการแขง่ขนั ไมม่ีการทุม่ตลาด และหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อ

ท าลายคูแ่ขง่ขนั โดยมีการแขง่ขนักนัอยา่งเปิดเผย ซื่อตรง 
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ชุมชน: บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม ไมม่ีการปลอ่ย

น า้เสยีออกสูล่ ารางสาธารณะ และมีการก าจดัขยะอนัตรายอยา่งถกูต้องตามที่

กระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด 

ผู้ถอืหุ้น: บริษัทฯ ด าเนินงานอยา่งสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และ/หรือหลกัการก ากบั

ดแูลตามพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตามกหหมาย

ทกุฉบบัท่ีก าหนดโดยกระทรวงตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด 

ภาครัฐ: บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกักหหมาย ตามทีกิ่จการบริษัทต้องปฏิบตัิ หรือระเบียบอื่น

ใดที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดความเรียบร้อย

และสงบสขุของประเทศ 

NGO: บริษัทฯ ให้ความร่วมมือ และสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีตอ่ทกุสว่น 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกหหมาย กหระเบยีบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สทิธิของผู้  

มีสว่นได้เสยีเหลา่นี ้ได้รับการดแูลอยา่งเทา่เทยีม และเทีย่งธรรม 

 

1.2 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอยา่งรอบคอบ เมื่อเกิดรายการท่ี

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก าหนดนโยบายวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง 

น าข้อมลูอนัเป็นความลบัภายในของบริษัทฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สว่นตนดงันี ้

1.2.1 รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทราบถงึรายการท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และได้พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทกุ

ครัง้ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยราคาและ

เง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้

เปิดเผยรายละเอยีด มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุล/ความจ าเป็นไว้ในหมาย

เหตทุ้ายงบการเงิน 

1.2.2 การดูแลเร่ืองการใช้มูลภายใน 

(1) ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่

ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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(2) ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือหนว่ยงานที่ได้รับทราบข้อมลูภายใน เปิดเผย

ข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่ไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง และไม่

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่

ตอ่สาธารณชน 

 

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชมุเป็นปกติทกุ 3 เดือนและมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตาม 

ความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระชดัเจนลว่งหน้าและจะมวีาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงาน 

เป็นประจ า ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและ

เอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพยีงพอก่อนเข้า

ร่วมประชมุ ปกติการประชมุแตล่ะครัง้จะใช้เวลา 1-2 ชัว่โมงแล้วแตว่าระมีมากน้อยเพียงไร 

  ทัง้นีไ้ด้มีการจดบนัท าการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการ

รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได้ 

 

1.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ระดบับริหาร ระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มี 

ประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนดหน้าที ่อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง

ชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

1.5 ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถงึ  

ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

โดยได้เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ดงักลา่วเพื่อให้ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ โดยผา่นช่องทางและสือ่

การเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ 

 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึสทิธิในความเป็นมนษุย์ที่ควรได้รับการปฏิบตัติอ่ผู้ เก่ียวข้องทีเ่ทา่เทียมกนั  ไม่ 

เลอืกปฏิบตัิตอ่บคุคลใดลคุคลหนึง่ ไมว่า่จะเป็นฝ่ายจดัการ พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า ผู้ขายสนิค้าและ

ให้บริการแก่บริษัทฯ คูแ่ขง่ทางการค้า ชมุชน เป็นต้น อนัเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกตา่งไมว่า่จะเป็น 

เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุวฒันธรรม หรือสิง่อื่นใด อนัอาจจะแบง่แยกได้ ได้แก่ 
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2.1 บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่บคุลากรทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมแ่บง่แยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ 

อาย ุศาสนา ฐานะ ความพิการ สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

กบัการปฏิบตัิงาน หรือน ามาเป็นปัจจยัส าคญัในการเลอืกพนกังานเข้าท างาน ทัง้เร่ืองการพฒันา

บคุลากรและการเลือ่นต าแหนง่ 

2.2 ข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน อนัได้แก่ประวตัิพนกังาน ประวตัิการท างาน ประวตัิสขุภาพหรือ

ข้อมลูสว่นตวัอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครอง ไมใ่ห้น ามาเปิดเผยอนัอาจจะท าให้เกิดความเสยีหาย

แก้เจ้าของหรือบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 พนกังานต้องปฏิบตัิตอ่กนัด้วยความเคารพ ไมก่ระท าการท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือ

รบกวนการปฏิบตัิงานท่ีมีลกัษณะการคกุคามทางเพศ ไมว่า่ตอ่บคุลากรในและนอกบริษัทฯ 

รวมถงึการลว่งละเมิดทางเพศ การลวนลาม การอนาจาร การเกีย้วพาราณส ีและการมีไว้ซึง่สือ่

ลามก อนาจารทกุประเภท 

2.4 บริษัทฯ ค านงึถึงความปลอดภยัทัง้ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังาน บริษัทได้ด าเนินมาตรการรักษา

ความปลอดภยัขัน้พืน้ฐาน ไมล่ะเมิดสทิธิสว่นบคุคลตามทีก่หหมายก าหนด 

2.5 บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ที่เก่ียวข้อง เคารพในทรัพย์สนิ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน รวมถงึ

หลกีเลีย่งไมท่ าธุรกรรมกบัองค์กรท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชน 

2.6 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ชมุชน โดยเฉพาะที่อยูร่อบสถานประกอบการของบริษัทฯ หรือผู้ที่มีสว่น

เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น ส าหรับโครงการตา่งๆ ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่วิถีการ

ด าเนินชีวติของชมุชน 

2.7 บริษัทฯ ด าเนินนโยบายการเป็นกลางทางการเมืองหรือไมก่ระท าการใดๆ ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือให้

การสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 

2.8 บริษัทฯ ให้สทิธิเสรีภาพ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง อนัไมข่ดัตอ่ความสงบเรียบร้อยและ

หลกัศีลธรรมอนัดีของสงัคม 

2.9 บริษัทฯ ห้ามมใิห้พนกังานทกุคน ท าการเร่ียไร เพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมอืง ยกเว้นเพื่อ

สนบัสนนุทางด้านศาสนา 

 

3. การปฏิบัตด้ิานแรงงาน (Labor Practices) 

บริษัทฯ ถือพนกังานเสมือนทรัพยากรอนัมคีณุคา่ ซึง่มีสว่นชว่ยสนบัสนนุให้บริษัทฯ ด าเนินกิจการให้

บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้ ดงันัน้บริษัทฯ มีนโยบายดแูลสภาพการจ้างงานท่ียตุิธรรม ถกูต้องตามกหหมาย 

และค านงึถึงสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้สะอาด สะดวกและปลอดภยั ถกูสขุอนามยั รวมทัง้พฒันา 
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ความรู้ความสามารถของพนกังานให้อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการผลกัดนัให้มคีวามก้าวหน้าในหน้าทีก่าร

งานเสมอเมื่อมีโอกาส บริษัทฯ ยดึแนวปฏิบตัิดงันี ้

3.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนแสดงความคดิเห็น ความสามารถและสร้างแรงกระตุ้นใน

การท างาน ทัง้นี ้พนกังานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมในรูปของเงินเดือน โบนสั เบีย้ขยนั 

คา่อาหารกะ รวมถงึสวสักิการอื่นๆ ทัง้ในรูปตวัเงินและ ไมอ่ยูใ่นรูปตวัเงิน พร้อมทัง้ปรับการจา่ย

ผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่กหหมายก าหนดทกุครัง้ 

3.2 บริษัทฯ ไมท่ าการหรือสนบัสนนุให้มีการใช้แรงงานส าหรับเดก็ที่มอีายตุ า่กวา่ตามทีก่หหมาย

ก าหนด และไมม่กีารใช้แรงงานบงัคบัในทกุรูปแบบ 

3.3 บริษัทฯ เคารพและปฏิบตัิการให้เป็นไปตามสิทธิมนษุยชนตอ่พนกังานสตรี ผู้พิการ ชนพืน้เมือง

หรือท้องถ่ิน แรงงานอพยพ หรือกลุม่บคุคลที่ต้องการดแูลเป็นพิเศษ 

3.4 บริษัทฯ ให้สทิธิที่พนกังานจะเข้าถึงกระบวนการ และรับฟังการชีแ้จงก่อนทีจ่ะมีการตดัสนิลงโทษ

ทางวินยั ซึง่การด าเนินการทางวนิยัดงักลา่ว จะเป็นไปตามระเบียบบงัคบัของบริษัท ซึง่ได้มีการ

สือ่สารไปให้พนกังานทกุคนรับทราบ และถือปฏิบตัิ 

3.5 บริษัทฯ ให้เสรีภาพแก่พนกังานในการสมาคม และรวมกลุม่เพื่อการเจรจาตอ่รอง ทัง้นีต้้องอยูใ่น

กรอบของกหหมาย 

3.6 พนงังานจะได้รับโอกาสที่เทา่เทยีมกนัตามความสามารถที่มีอยู ่และไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิ 

3.7 บริษัทฯ จดัการให้พนกังานมีการตรวจสขุภาพประจ าปี มคีวามปลอดภยัในการท างาน โดยมีการ

อบรม มอบอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายจากการท างานให้แตล่ะต าแหนง่ตามที่สมควรได้รับ พร้อมทัง้

จดัให้มีการซ้อมแผนการอพยพและแผนการปอ้งกนัอคัคีภยัทกุปี มีการเดินตรวจความปลอดภยั

ประจ าเดือนในทกุพืน้ท่ี พร้อมทัง้มีการประกาศเสยีงตามสาย สือ่สารให้พนกังานตระหนกัถึงความ

ปลอดภยัจากการท างาน รวมทัง้การท าการ์ดปอ้งกนัจดุหมนุท่ีเสีย่ง อนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายจาก

การท างาน 

3.8 บริษัทฯ ให้โอกาสพนกังานพฒันาความรู้ ความสามารถอยา่งทัว่ถึง โดยมกีารท าแผนการจดัอบรม

ประจ าปี ให้แตล่ะหนว่ยงานเสนอความต้องการได้รับการอบรมตามที่ผู้จดัการเห็นสมควรให้มีการ

จดั 

 

4. การปฏิบัตด้ิานสิ่งแวดล้อม (The Environment) 

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิง่แวดล้อม มีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจพร้อมทัง้ปกปอ้งสิง่แวดล้อม

ภายใต้ขีดความสามารถเทา่ที่บริษัทฯ จะท าได้ดงันี ้
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4.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ชมุชน  โดยเฉพาะที่อยูร่อบสถานประกอบการของบริษัทฯ และผู้มีสว่น

เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็น โครงการตา่งๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน หรือข้อ

ร้องเรียนตา่งๆ ท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.2 ให้ความร่วมมือปฏิบตัติามมาตรฐานตา่งๆ เพื่อชว่ยปอ้งกนัหรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

4.3 กระบวนการผลติถกูออกแบบและพฒันาเพื่อควบคมุและลดมลพษิ ได้แก่ น า้เสยี ฝุ่ น หรือของเสยี

ตา่งๆ จากกระบวนการผลติ 

4.4 ให้ความรู้และปฏิบตัใินการลดการเกิดขยะ หรือของเสยีทัง้จากกระบวนการผลติและการใช้งาน

ทัว่ไป 

4.5 ประเมินความเสีย่งและผลกระทบเร่ืองที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม สขุภาพ และความปลอดภยั ท า

รายงานผลของมลพิษ การก าจดัขยะอนัตรายให้เป็นไปตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมก าหนดไว้ 

4.6 ปกปอ้งและฟืน้ฟแูหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อม

ให้คงอยูแ่ละใช้ได้ตลอดรุ่นลกู รุ่นหลาน 

 

5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

บริษัทฯ ด าเนินงานให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และ/หรือหลกัการก ากบัดแูลของบริษัทจด 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยยดึหลกัดงันี ้
 

5.1 ความตระหนักในหน้าที่ (Accountability) ต้องเกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยส านกึในความ

รับผิดชอบอยา่งแท้จริง 

5.1.1 การมเีปา้หมายทีช่ดัเจนวา่ ประสงค์จะบรรลอุะไรและต้องการสิง่นัน้ได้อยา่งไร 

5.1.2 ก าหนดเปา้หมายร่วมกนั เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคดิเห็นเพื่อ

ก่อให้เกิดก าลงัใจในการท างานร่วมกนั เพื่อผลลพัธ์ที่มีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล 

5.1.3 สร้างวฒันธรรมพร้อมรับผิดชอบและส านกึในการรับผิดชอบ ท าให้เกิดการ

ประสานงานระหวา่งกนัภายในบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5.1.4 การติดตามและประเมินการท างานเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพงานท่ี

ก าหนดไว้ ควรมีการแก้ไขในทนัทีที่การปฏิบตัิงานนัน้ไมไ่ด้มาตรฐาน 

 

5.2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะต าแหนง่

อยา่งชดัเจน ไมเ่กิดความซ า้ซ้อนในการท างาน และมีความโปร่งใสในการปฏิบตัิหน้าทีใ่นทกุ

ต าแหนง่ 
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5.2.1 พนกังานพงึศกึษาและท าความเข้าใจในรายละเอยีด (Job Description) 

กหหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก

บริษัทฯ 

5.2.2 พนกังานต้องไมฝ่่าฝืน หลกีเลีย่ง หรือเพิกเฉยตอ่นโยบาย และระเบียบ

ข้อบงัคบัในการท างาน ขัน้ตอนการท างาน หรือวิธิปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถงึค าสัง่อนัชอบด้วยกหหมายของผู้บงัคบับญัชา 

5.2.3 พนกังานพงึปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

5.2.4 พนกังานพงึรักษาทรัพย์สนิของบริษัทฯ อนัหมายถึงสงัหาริมทรัพย์หรือ

อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมลู และความลบัของบริษัทฯ 

5.2.5 พนกังานพงึไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการรับเงิน สิง่ของ หรือประโยชน์อื่นใด 

จากลกูค้า คูค้่า ผู้ขายสนิค้า/ผู้ให้บริการ ผู้ รับเหมา และการรับของขวญัใน

เทศกาลตา่งๆ อนัมีมลูคา่เกินปกติวิสยัที่บคุคลทัว่ไปพงึให้แก่กนั รวมถงึการจดั

ไปเที่ยวตามสถานท่ีตา่งๆ อนัเป็นการร่ืนเริง  

5.2.6 พนกังานพงึหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัอาจจะกระทบตอ่ช่ือเสยีงหรือเป็น

ปัญหาแก่บริษัทได้ 

5.2.7 พนกังานต้องใช้สือ่อินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างาน 

ไมก่ระท าการอนัเป็นการรบกวน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ของ

ผู้ รับในบริษัทฯ ไมใ่ช้ระบบคอมพวิเตอร์บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมลูที่ไมเ่หมาะสม

ในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนยีมและจารีตประเพณีหรือละเมิดกหหมาย เช่น

การมีไว้ซึง่สือ่ลามก อนาจาร การสง่ตอ่เมล (forward mail) ที่เป็นการ

รบกวน สร้างความร าคาญให้กบัผู้อื่น เป็นต้น 

5.2.8 พนกังานต้องปฏิบตังิานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง ห้าม

ติดตัง้และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิในบริษัทฯ อยา่ง

เด็ดขาด และห้ามลงโปรแกรมอื่นใดที่บริษัทฯ มิได้ลงให้ในคอมพวิเตอร์ของ

บริษัทฯ  

5.2.9 พนกังานต้องเก็บรักษารหสัผา่น (password) ของตนให้เป็นความลบั ไมบ่อก

ตอ่บคุคลภายอื่น เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้บคุคลอื่นเข้าถึงรหสัผา่นของตน รวมทัง้ไม่ 

ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่อาจสง่ผลกระทบอนัตรายตอ่ระบบคอมพิวเตอร์

ของบริษัทฯ 
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5.3 ความยุติธรรม (Fairness) มีความยตุิธรรม ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการท่ีชดัเจน 

 

การทุจริตคอร์รัปชั่น 

5.3.1 ห้ามพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ และติดสนิบน ไมว่า่

ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นกระท าการใดๆ เพื่อให้ได้มา

ซึง่ความได้เปรียบทางธุรกิจ สทิธิพิเศษ ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมแก้

เจ้าหน้าที่รัฐหรือบคุคลอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง 

5.3.2 ห้ามพนกังานและครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวญั สิง่ของ การรับรองหรือ

ประโยชน์อื่นใด ไมว่า่จะเป็นตวัเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากลกูค้า ผู้ขาย

สนิค้าหรือบริการ ผู้ รับเหมา อนัอาจเกิดผลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการ

ปฏิบตัิหน้าที่ 

5.3.3 การใช้จา่ยเพื่อเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เป็นเร่ืองที่ยอมรับได้ แตต้่องเป็นไปอยา่ง

สมเหตสุมผล และถกูต้องตามทีก่หหมายก าหนด 

5.3.4 บริษัทฯ จดัฝึกอบรมให้พนกังานเรียนรู้และเข้าใจในเร่ืองคอร์รัปชั่น มีการ

สือ่สารให้รับทราบ ตระหนกัในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัว่ทัง้

องค์กร 
 

การด าเนินการรับข้อร้องเรียน 

5.3.5 ผู้ รับข้อร้องเรียน จะด าเนินการรวบรวมข้อเทจ็จริงทีเ่ก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัิตามกหระเบียบข้อบงัคบั นโยบายหรือประกาศอื่นๆ ด้วยตนเองหรือ

มอบหมายให้บคุคลอื่นที่มีความเหมาะสมด าเนินการ 

5.3.6 ผู้ รับข้อร้องเรียน จะพิจารณาขัน้ตอน วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเร่ือง

โดยอาจจะ 

- ด าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระท าการแทนตน 

- รายงานตอ่บคุคลท่ีมีอ านาจพจิารณาและเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ เป็น

ผู้ด าเนินการประมวลผลและกร่ันกรองข้อมลู 

5.3.7 ให้ผู้มีอ านาจก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืน ไมป่ฏิบตัิตามกห 

ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย หรือประกาศอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสยีหายให้กบั

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

5.3.8 ให้ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานผลกบัผู้ ร้องเรียนทราบ 
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5.3.9 ผู้ ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง โดยถือวา่ ข้อมลูที่ได้รับเป็นความลบัและจะ

เปิดเผยเทา่ทีจ่ าเป็น โดยค านงึถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผู้

ร้องเรียน แหลง่ที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 
 

5.4 ความโปร่งใส (Transparency) การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholder) อยา่ง

ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา เช่นข้อมลูส าคญัทางการเงิน ข้อมลูในรายงานประจ าปี ท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือ

หุ้น รวมถึงความโปร่งใสในด้านการจดัซือ้ ซึง่มีขัน้ตอนปฏิบตัิเพื่อให้เช่ือได้วา่ โปร่งใส ทวนสอบได้  

 5.4.1 การจดัซือ้ จดัจ้าง และบริการต้องค านงึถงึความต้องการ คุ้มคา่ ทัง้ในด้านราคา 

และคณุภาพ โดยต้องด าเนินการอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กรเสมอ 

5.4.2  ต้องเก็บเอกสาร หลกัฐาน สญัญา หนงัสอืรับมอบงาน ไว้เป็นหลกัฐานตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

5.4.3 การจดัซือ้ จดัจ้างและบริการ ควรท าอยา่งรอบคอบ โดยให้เวลาเพียงพอกบัการ

เตรียมงาน ข้อสญัญาไมค่วรมีการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป ควรท าให้ถกูต้องตามกหหมาย 

5.4.4 การเจรจาตอ่รอง ต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง

กบังานต้องไมเ่รียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากการจดัซือ้จดัหา ต้องวางตวัเป็นกลางไมใ่กล้ชิดคู่

ค้าจนเกินไป 

 

5.5 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellency) ด าเนินนโยบายคณุภาพอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

5.5.1 บริษัทฯ ก าหนดหนว่ยงานรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินและการ

บริหารความเสีย่งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย หรือ

ความส าเร็จของงานตา่งๆ  ได้ 

5.5.2 บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลความเพียงพอตอ่การควบคมุภายในและการ

ตรวจปฏิบตัิตามระบบ โดยน าผลไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะกบัสถานการณ์ 

สิง่แวดล้อม และปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ ท่ีเปลีย่นแปลงไป 

5.5.3 บริษัทฯ มีหนว่ยงานอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบภายในอยา่งมีประสทิธิภาพและ

ยดึมัน่ในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

5.5.4 พนกังานทกุคนมคีวามรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูที่

ถกูต้องตามความเป็นจริงและรายงานทนัทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่

ชอบมาพากลตอ่ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
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6. ผู้บริโภค (Consumer Issues) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัถึงความพงึพอใจของลกูค้าเป็นส าคญั จงึได้ด าเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง

คณุภาพของระบบ ISO 9001 โดยก าหนดนโยบายคณุภาพ (Quality Policy) ดงันี ้

“ความพึงพอใจ และม่ันใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของเรา” โดยมวีตัปุระสงค์ในการ

ด าเนินการดงันี ้ 

1) ด าเนินงานและกิจกรรมภายในบริษัทฯ ที่สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 

2) ด าเนินการตามระบบบริหารคณุภาพ และกฏหมายข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

3) พฒันาบคุลากร ผลติภณัฑ์ และบริการอยา่งตอ่เนื่อง 

4) บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์เชิงปอ้งกนัตลอดเวลา 

โดยบริษัทฯ ด าเนินการดงันี ้

6.1 บริษัทฯ มุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า ด้วยราคาที่

สมเหตสุมผล และมีการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องภายใต้ระบบมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

6.2 บริษัทฯ ไมใ่ห้ข้อมลูที่ไมถ่กูต้องตอ่ลกูค้าหรือท าให้หลงเช่ือในคณุภาพท่ีเกินจริง 

6.3 ความมีมาตรฐานและความปลอดภยัตอ่การใช้สนิค้าที่ผลติของบริษัทฯ มีความส าคญัอยา่งยิ่ง 

บริษัทฯ จะอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนการผลติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

และระมดัระวงัเร่ืองการปนเปือ้น โดยมีการผลติที่ปลอดภยัตอ่ผู้น าบรรจภุณัฑ์ไปใช้อยา่งเคร่งครัด 

6.4 บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของข้อมลูของลกูค้า ดงันัน้ บริษัทฯ ต้องปกปิดข้อมลูลกูค้าไว้เป็น

ความลบั ทัง้นีพ้นกังานบริษัทฯ ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าตอ่พนกังานบริษัทฯ และ

บคุคลภายนอกที่ไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแตจ่ะเป็นไปตามข้อบงัคบัของกหหมายให้เปิดเผย 

6.5 เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สงูสดุ บริษัทฯ แขง่ขนัธุรกิจอยา่งเสรี ภายใต้หลกัการแขง่ขนัท่ีเป็น

ธรรม ไมโ่จมตีหรือให้ข้อมลูที่เป็นการกลา่วร้าย ทัง้บิดเบือนความจริงแกคู่แ่ขง่ รวมทัง้บริษัทฯ ให้

ความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐหรืออื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสง่เสริมการด าเนินธุรกิจและ/หรือ

แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม พร้อมทัง้ตอ่ต้านการผกูขาดและการทุม่ตลาด 

 

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามมาตรฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 

สขุอนามยัและสิง่แวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบตอ่ความเสยีหายของสงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชน 

รวมทัง้ให้ความส าคญักบักิจกรรมที่มุง่เน้นการพฒันาชมุชนและสงัคม ในด้านการศกึษา สขุอนามยั  
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สร้างงาน อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน หรือกลุม่คน

ด้อยโอกาสให้เข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได้ 

 

7.1 บริษัทฯ มุง่ท าความเข้าใจสือ่สารถึงข้อเทจ็จริง ในการด าเนินงาน ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและ

สงัคมโดยรวม 

7.2 บริษัทฯ มุง่มัน่มีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคม ในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สงัคมในการรักษาสิง่แวดล้อม และพฒันาคณุภาพชีวติของคนในชมุชน ด้วยหลกัการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยืน 

7.3 บริษัทฯ ค านงึถึงการใช้ทรัพยากร โดยให้มีผลกระทบด้านความเสยีหายทางสงัคม สิง่แวดล้อม 

และคณุภาพชีวิตให้น้อยที่สดุของประชาชน ให้น้อยที่สดุ และสนบัสนนุการลดใช้พลงังานและ

ทรัพยากร โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

7.4 สง่เสริม สนบัสนนุความรู้ในท้องถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้การสนบัสนนุการอนรัุกษ์วฒันธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินให้คงอยูต่ราบนานเทา่นาน 

7.5 สง่เสริมให้มีการสร้างงานและพฒันาทกัษะของคนในชมุชนเพื่อการสร้างงานท่ีเหมาะสมใน

ท้องถ่ิน 

7.6 บริษัทฯ ให้ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่

ชมุชน 

7.7 มีสว่นร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน โดยการช าระภาษีท้องถ่ิน ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีหกั ณ ที่

จ่าย ฯลฯ อยา่งถกูต้อง และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูที่จ าเป็นอยา่งถกูต้องตอ่หนว่ยงาน

ราชการและชมุชน รวมทัง้สนบัสนนุโครงการหรือกิจกรรมที่ชว่ยให้ชมุชนลดการพึง่พาจากการ

บริจาคหรือจากหนว่ยงานภาครัฐ 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................... 

 (นายสรัุช นาวีการ) 

      กรรมการ 

 


