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สารจากประธานกรรมการ 
 

 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯภายใต้การบริหารงาน
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยความมุ่งมั่นให้ความส าคัญกับ         
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ือสร้างการเติบโตทางธุรกิจและมลูค่าเพ่ิมอย่าง
ยัง่ยืนให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบริษัทฯตระหนักดีว่าการร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริตและมีจรรยาบรรณทัง้ของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะเป็นปัจจัยสาคญัท่ีจะน าพาบริษัทฯ 
ให้ไปสูค่วามส าเร็จนัน้ได้ดงันัน้บริษัทฯจึงจดัให้มี “คูม่ือจริยธรรมธรุกิจ” แสดงข้อพึงปฏิบตัิในการท างานเพ่ือให้
ทกุท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานมีความเข้าใจตามแนวปฏิบตัิท่ีดีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

บริษัทฯหวงัเป็นอย่างย่ิงว่ากรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะท าความเข้าใจและยึดถือคู่มือ
จริยธรรมธรุกิจฉบบันีเ้ป็นแนวทางในการปฎิบตัิงานเพ่ือร่วมกนัพฒันาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 

นายมาซามิ คัตซูโมโต 

        ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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1. ค านิยาม 
จรรยาบรรณธุรกิจ  หมายถึง มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรม 

และความประพฤต ิซึ่งสามารถอ้างอิงเป็นเอกสารส าหรับองค์กร หรือบคุคล
ทัว่ไปท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องเพ่ือสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรมและกรอบ
ทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
องค์กร 

 
บริษัท   หมายถึง บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
กรรมการบริษัท      หมายถึง กรรมการของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   (มหาชน) 
 
พนักงาน    หมายถึง ผู้บริหาร พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว พนกังานสญัญาจ้าง 
   พิเศษ 
 
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง    หมายถึง บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตอ่ไปนี ้

1) บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคลให้
หมายความรวมถึง กรรมการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 
2) คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบคุคลตาม (1) 
3) นิติบคุคลท่ีบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคมุกิจการ 

 
ผู้มีส่วนได้เสีย   หมายถึง ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในด้านตา่งๆ เช่น กรรมการบริษัท    

ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่  รัฐบาล ภาคเอกชน 
สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน  เป็นต้น 

 
คู่ค้า   หมายถึง ผู้ ท่ียอมเข้าผกูพนัตนและมีสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีปรากฏ 

ในสญัญาท่ีได้ท าไว้กบับริษัทฯ  ได้แก่ ผู้ขายสินค้า  ผู้รับเหมา และ ผู้รับจ้าง
ช่วง  
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ผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ   หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามท่ีบริษัทฯ มีการติดต่อสมัพันธ์ทาง

ธรุกิจ ไมว่า่จะเป็นรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรเพ่ือการกศุล  เป็นต้น 

 
การเปิดเผยข้อมูล   หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ     
พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้อบังคบั ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีความต้องการสว่นตวั หรือของ 

บุคคล ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เข้ามามีอิทธิพล  
ตอ่การตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชน์สงูสดุ 

 
การให้สินบน  หมายถึง การเสนอให้หรือรับของขวญั รางวลั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่

ตนเองหรือจากบุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระท าการอย่างท่ีไม่สุจริต      
ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธรุกิจ 

 
ทรัพย์สิน   หมายถึง  ทรัพย์สินทัง้ ท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ 
แผนธรุกิจ ประมาณทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล 
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2. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัยึดถือในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากบริษัทฯ  ซึ่งให้ความส าคญักบัการปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัจะต้องรับทราบท าความ
เข้าใจและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย 
โปร่งใส ซ่ือสตัย์ ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท่ี
จะอธิบายชีแ้จงและสามารถตรวจสอบได้ 
 
วิสัยทศัน์  :   บริษัท Sanko มุง่มัน่สูค่วามเป็นผู้น าในอตุสาหกรรม Diecasting ให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากล รวมทัง้ร่วมสร้างนวตักรรมใหมใ่นทกุด้าน จนสามารถสร้างผลิตภณัฑ์
ภายใต้ เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทให้เป็นท่ียอมรบัในด้านคณุภาพและบริการจาก
ลกูค้าอย่างยัง่ยืน 

พนัธกิจ   :  1. สร้างความเป็นเลิศในทกุๆด้าน 
2. น าเทคโนโลยีใหม ่นวตักรรมใหมม่าใช้ในเร่ืองการออกแบบ การพฒันา 
    กระบวนการผลิต 
3. น าศกัยภาพและความสามารถของพนกังานในองค์กรร่วมสร้างเคร่ืองหมายการค้า 
    ให้ได้ภายในปี 2562 

ค่านิยมองค์กร   : •  การคิดเชิงนวตักรรม 

 •  การท างานเชิงรุก 
 •  ความมุง่มัน่สูค่วามส าเร็จ 
 •  มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อพงึปฏิบัต ิดงันี ้
2.1 การเคารพกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ   

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไมห่ลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตาม นโยบาย “การก ากบัดแูลกิจการ” และ 
“จรรยาบรรณธรุกิจ” ของบริษัทฯ 

(4) บคุลากรทกุระดบัท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้ในประเทศ และ/หรือ ในตา่งประเทศ เพ่ือให้การจดัท าบญัชีและบนัทึกทางการเงินของบริษัทฯเป็นไป 
อย่างถกูต้อง และสมบรูณ์ 
 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

บริษัทฯมีนโยบายท่ีมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนกังานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดข้อควรปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขดัแย้งของผล 
ประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสตัย์ 
สจุริต อย่างมีเหตผุลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดีโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯเป็นส าคัญ
เพ่ือให้มัน่ใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลกัส าคญั โดยผู้ ท่ีสว่น
ได้เสียในเร่ืองใดจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว 

(2) ต้องไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ ได้แก่ การท าให้บริษัทฯ 
เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกวา่ท่ีควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ 

(3) ไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 
(4) หลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทฯ 
(5) กรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการนัน้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการ

กับบุคคลภายนอกท่ีมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ี วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปด้วย
อ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องและต้องไมม่ี
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ส่วนในการพิจารณาอนุมตัิ และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยง 

(6) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรของบคุคล 
ดงักลา่ว แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการสว่นตวักบับริษัทฯ เช่น กระท าการใด ๆ เพ่ือขายสินค้าและบริการ 
ให้กบับริษัทฯ หากมีการกระท านัน้ๆ ต้องท าเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยข้อมลูให้บริษัทฯทราบทกุกรณี 
 
2.3 การรักษาและใช้ทรัพย์สินและความลับของบริษัทฯ    

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน มีหน้าท่ีรักษาและใช้ทรัพย์สิน ข้อมลูและความลบัของบริษัทฯ ให้เกิด 
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิดงันี ้

(1) พนกังานต้องดแูล บ ารุงรักษา เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และวสัดอุปุกรณ์ในการท างานให้
อยู่ในสภาพดีและใช้ทรัพยากร หรือพลงังานในการท างานโดยประหยดั หรือสิน้เปลืองน้อยท่ีสดุ 

(2) พนกังานต้องช่วยกนัระมดัระวงั และปกป้องทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทฯ มิให้เสียหาย หรือสญูหาย
จากบคุคลใดหรือภยัพิบตัิ และไมน่ าทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ อ่ืน โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

(3) ต้องจดัท าเอกสารตา่งๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และห้ามมิ
ให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 

(4) พนกังานต้องไมฝ่่าฝืนระเบียบหรือค าสjังของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดอบุตัิเหต ุหรือท าให้ทรัพย์สิน
ของบริษัทฯเสียหาย 

(5) พนักงานต้องทราบและปฏิบัติตามแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอย่าง
ถกูต้องและเหมาะสม 

(6) ห้ามน าซอฟต์แวร์มาติดตัง้ หรือบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยมิได้รับอนญุาต 
(7) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สิน 

ของบริษัทฯ  ผู้บริหารและพนกังานไมค่วรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์สว่นตวั 
  
2.4. การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯและการใช้ข้อมูลภายใน  
 ข้อมลูตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือข้อมลูท่ีหากมีการเปิดเผยออกไป
แล้วท าให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมลูท่ีเป็นความลบั และมีความส าคญั ดงันัน้การจดัท าเก็บ
รักษาหรือเปิดเผยข้อมลู ต้องด าเนินการให้เหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม และ
ความถกูต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด และต้องไมใ่ช้ข้อมลูนัน้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอ่ืน  ดงันี ้       
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 (1) บริษัทฯ ได้ก าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถึงคูส่มรส
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว    ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงเวลา1 เดือน ก่อนการ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูส าคัญอ่ืน ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 
ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนท่ีจะซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
              (2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ
นิติ ภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 
ของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือท าการซือ้ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวน
ให้บคุคลอ่ืนซือ้ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนท่ีข้อมลูนัน้
จะได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน กระท าดงักลา่วโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่า ฝืนจะถกูลงโทษตาม
มาตรการทางวินยัของบริษัทฯ 

  (3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไมว่า่โดยทางตรง 
หรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก่็ตาม 

  (4) ต้องรักษาไว้ซึงผลประโยชน์และความลบัของบริษัทฯ หรือของลกูค้า ห้ามน าความลบัของบริษัทฯ
ไปเปิดเผยแก่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานของ
บริษัทฯ ไปแล้ว 

 
2.5 ระบบการควบคุม การตรวจสอบและรายงานทางการเงนิ  

1) ฝ่ายจดัการของบริษัทฯมีความรับผิดชอบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องครบถ้วน
และทนัตอ่เวลา ทัง้งบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ 
              (2) จัดให้มีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯได้
ปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎหมายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบ
ทานของกรรมการตรวจสอบ 
 
2.6 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

กรรมการผู้บริหารและพนกังาน  ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มี
อ านาจในการควบคมุ  มุง่มัน่ท่ีจะมีสว่นร่วมในการตอ่ต้านและป้องกนัการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ โดยบริษัทฯ
ก าหนดให้ปฏิบตัิตามแนวทางการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบอย่างเคร่งครดั   

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารประชาสมัพนัธ์นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ตา่งๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
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และความตระหนกัให้เกิดขึน้ และหากไมป่ฏิบตัติามนโยบายเหลา่นีจ้ะต้องได้รับโทษทางวินยั  ในขณะเดียวกนั
บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายท่ีจะให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระท านัน้จะท าให้
บริษัทฯ ต้องสญูเสียโอกาสทางธรุกิจก็ตาม 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายงัประธานคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตกุารณ์การกระท าท่ีสอ่ถึงทจุริต หรือประพฤติมิชอบของ
บคุคล รวมถึงบริษัทฯ ได้ก าหนดกระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน
ไว้ในคูม่ือจรรณยาบรรณธรุกิจของบริษัทฯ 

 
2.7 การให้หรือรับของขวัญ การบันเทงิ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีอาจสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจท่ีไม่ชอบธรรม 
 การให้หรือรับทรัพย์สนิ ของขวญัหรือการบนัเทิง เพ่ือเป็นของขวญั/ของท่ีระลกึตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ถือเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ไมป่ระสงค์ให้พนกังานรับของขวญั/ของท่ีระลกึ ท่ีมี
คา่เกินกวา่ปกติวิสยัจากผู้เก่ียวข้องทางธรุกิจ ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัดิงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานไมเ่รียก ให้ หรือยินยอมท่ีจะรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
ผู้เก่ียวข้องทางธรุกิจกบับริษัท 

(2) หากพนกังานได้รับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมลูคา่เกินปกติวิสยั จากผู้เก่ียวข้อง
ทางธรุกิจกบับริษัท ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั 

(3) ด าเนินธรุกิจและการแขง่ขนัด้วยกลยทุธ์ท่ีชอบธรรม และไมร่ับสิ่งของ หรือเงินจากลกูค้าหรือคูค้่า 
 เพราะจะท าให้เกิดความขดัแย้งในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

(4) ไมใ่ห้ของขวญัหรือของก านลัท่ีมีคา่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าท่ีของรฐัเพ่ือเอือ้ประโยชน์
ตอ่การด าเนินธรุกิจ เว้นแตเ่ป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยมเชน่เดยีวกบัการมอบให้แก่
ลกูค้าของบริษัท 

 
2.8 การปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯกบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างความ
มัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ โดย กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของ
บริษัทฯจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้
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2.8.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ 
(2) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ และเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ท่ี www.sankothai.net  โดยให้เสนอมายงับริษัทฯ ลว่งหน้า ภายใน 31 ธนัวาคม 

(3) บริษัทฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

(4) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้
มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider 
Trading) ของบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูรวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ หรือน าข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกัน
การน าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ 

(6) การให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตาม
มาตรา รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของ ตลท. 

(7) คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร ต้องแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯลว่งหน้าอย่างน้อย 1 
วันก่อน ท าการซือ้ขายหุ้ นโดยแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทฯให้ทราบ และเลขานุการบริษัทฯต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการให้ทราบ และเมื่อซือ้ขายเรียบร้อยแล้ว ให้มีการเพ่ือจัดท ารายงานการถือครองหลกัทรัพย์น าส่ง
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบเพ่ือป้องกันการซือ้หรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน และเพ่ือ
หลีกเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้หรือขายหุ้นของบคุคลภายใน 

 
2.8.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า  
(1) ให้การเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบลกูค้าทกุรายด้วยความเป็นธรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ 

ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน รักษาความลบัของลกูค้า และ
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ไมน่ าไปเพ่ือใช้ประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนก่อนได้รับอนญุาตยินยอมจากลกูค้า รวมทัง้ให้บริการท่ีมีคณุภาพ
ด้วยความเช่ียวชาญในอาชีพ ในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลกูค้าอย่างเท่าเทียมกนั 

  (2) น าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีตรงต่อความต้องการของลกูค้าและมีคณุภาพ เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับสินค้า
อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับการ
บริการ และด าเนินการอย่างดีท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว 

(3) ให้บริการท่ีเป็นเลิศ ด้วยคณุภาพ และประสิทธิภาพท่ีสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า 
(4) ให้การดแูลและรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าอย่างเหมาะสมและยตุิธรรม 
(5) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้

ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
(6) ปฏิบตัิกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ เป็นท่ีวางใจได้ของลกูค้า 

  (7) สง่มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
(8) สนบัสนนุการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้า 

 
2.8.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ 
(1) ไมเ่รียกร้อง ไมร่ับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า หรือเจ้าหนีแ้ละปฏิบตัิ 

ตามเง่ือนไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
(2) การจดัหา จดัซือ้ จดัจ้างกบับริษัทและ/บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือมีความสมัพนัธ์กบักรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานทุกระดบัชัน้ จะต้องอยู่ภายใต้หลกัการความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบริษัท และจะต้องด าเนินการตามระเบียบของบริษัท พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูสามารถตรวจสอบได้ 

(3) หลีกเลี่ยงการจดัหา จดัซือ้ จดัจ้างท่ีจะขดักบัผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท 
(4) ผู้เก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหา จดัซือ้ จดัจ้างต้องไมร่ับประโยชน์ไมว่า่ทางตรง หรือทางอ้อมจากคูค้่า  

และต้องวางตวัเป็นกลาง ไมม่ีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจ 
(5) หากพบเหตท่ีุจะท าให้ไมส่ามารถด าเนินการตามข้อตกลงหรือสญัญาได้  ผู้รับผิดชอบต้องรีบ                              

รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาทนัที และต้องรับแจ้งให้คูค้่า และ/ หรือเจ้าหน้าท่ีทราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไข 

(6) มุง่มัน่ท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่าและคูส่ญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์ชดัเจนในเร่ืองของ 
คณุภาพสินค้า และให้ความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั 

(7) ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีก้ารค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้ผลตอบแทน 
ท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
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2.8.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
(1) ประพฤตปิฏิบตัิภายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัด้วยความเป็นธรรม 
(2) ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 
(3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา/ลิขสิทธ์ 
(4) ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยวิธีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะ 
(5) ประพฤติปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้าตามกฎหมายและกติกาตา่งๆบนมาตรฐานท่ียอมรับของสากล 
(6) สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่คูแ่ขง่ ซึ่งอาจจะพฒันามาเป็นพนัธมิตรทางการค้า 

 

2.8.5 การปฏิบัติต่อพนักงาน 
(1) ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 
(2) ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีผลงานและความรับผดิชอบ 
(3) จดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน 
(4) จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 

ของพนกังาน 
(5) จดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนกังาน 
(6) สง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึง 

และสม ่าเสมอ ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานสามารถเลีย้งดตูนเองได้ เมื่อเกษียณอายแุล้ว 
(7) บริหารงานโดยหลีกเลีย่งการกระท าใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมและปฎิบตัิตอ่พนกังานด้วยความ 

สภุาพ ให้ความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 
(8) ให้ความเป็นธรรมและสง่เสริมสนบัสนนุให้พนกังานมีความเจริญก้าวหน้า 
(9) จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังาน 

           (10) แตง่ตัง้ โยกย้าย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสจุริต และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
 

2.8.6 การปฏิบัติต่อชมุชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(1) ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือสนบัสนนุลกูค้าท่ีท าธรุกิจไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคม และ

ประเทศชาต ิ
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(2) เปิดโอกาสให้ชมุชนและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง มีสว่นร่วมในการให้ข้อคดิเหน็ส าหรับโครงการตา่งๆท่ี
อาจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน และเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนตา่งๆท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 

(3) ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดบัสากลในเร่ืองตา่งๆ ท่ีจดัท าข้น
เพ่ือช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

(4) ออกแบบและพฒันากระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ให้สามารควบคมุและ/ลดมลพิษ โดยให้
ครอบคลมุเร่ืองน า้เสีย ฝุ่ นละออง อากาศ รวมทัง้ของเสยีตา่งๆ 

(5) ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ต้องควบคมุดแูลไมใ่ห้
เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมเกินกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  

(6) ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสยีทัง้จากกระบวนการผลิตและการใช้งานทัว่ไป 
(7) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการผลิตหรือเคร่ืองจกัร  มีหน้าท่ีดแูล  ปรับปรุง และบ ารุงรักษา

กระบวนการผลิตหรือเคร่ืองจกัรให้อยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
(8) ให้ความร่วมมือกบัมาตรการด้านการอนรุักษ์พลงังานของบริษัทฯ    
(9)สร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผดิชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้กบัพนกังานทกุระดบั

อย่างตอ่เน่ือง 
(10) ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้ชมุชนท่ี

องค์กรตัง้อยู่มีคณุภาพชีวิต ท่ีดีขึน้ ทัง้ท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน 
 
3. จรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของจริยธรรมในการประกอบธรุกิจ บริษัทฯ จึงก าหนดข้อพึงประพฤต ิ
ปฏิบตัิไว้ให้พนกังานน าไปใช้ในการท างานดงันี ้
3.1 การปฏบัิตต่ิอตนเอง 

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความขยนัหมัน่เพียร อดทน เสียสละ มีความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนพฒันา
ตนเองให้มีความรอบรู้ในด้านตา่งๆ ทัง้ในหน้าท่ีการงานและความรู้ในเชิงธรุกิจ 

(2) ใช้เวลาในการปฏิบตัิงานอย่างเตม็ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามท่ีก าหนด รวมทัง้ไมก่ระท า 
หรือชกัจงูผู้ อ่ืนให้ใช้เวลาปฏิบตัิงานเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของบริษัท 

(3) พนกังานไมพ่ึงประกอบกิจการหรือลงทนุใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนัหรือขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 
(4) รักษาวินยัด้วยการประพฤติปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนประเพณีอนัดีงามของบริษัท 

รวมทัง้ปฏิบตัิตามหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
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3.2 การปฏบัิตต่ิอเพื่อนร่วมงาน 
(1) รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งผู้ ร่วมงานและชว่ยเหลือเกือ้กลู มีน า้ใจไมตรีเอือ้อาทรซึง่ 

กนัและกนั เพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 
(2) ปฏิบตัิตอ่ทกุคนด้วยความสภุาพและให้เกียรต ิ
(3) ไมท่ าลายบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(4) แนะน า ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกนัโดยไมปิ่ดบงั 
(5) ไมม่ีพฤติกรรมท่ีเป็นการคกุคามทางเพศ 
(6) ไมน่ าเร่ืองสว่นตวัของเพ่ือนร่วมงานไปเปิดเผย วิจารณ์ ในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียตอ่ 

ผู้ อ่ืนและไมน่ าผลงานของผู้ อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
(7) เสริมสร้างการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดความรัก ความสามคัคีภายในองคก์ร 
(8) ไมช่กัจงูหรือชีน้ าการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 

 
3.3 การปฏบัิตต่ิอผู้บังคับบัญชา 

(1) มีวินยั ให้เกียรติผู้บงัคบับญัชา ไมแ่สดงกริยาก้าวร้าว กระด้างกระเดื่อง ไมป่ฏิบตัิงานข้าผู้บงัคบั 
บญัชา  เว้นแตเ่ป็นกรณีจ าเป็นหรือเร่งดว่นและเป็นค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีสงูกวา่ 
(2) เคารพ เช่ือฟัง และปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีชอบด้วยระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
(3) เอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ ด้วย 
(4) ความสจุริตใจ และพร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อติชมตา่งๆ 
(5) ละเว้นการให้ของขวญั หรือของก านลัแก่ผู้บงัคบับญัชา 

 
3.4 การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

(1) สง่เสริม และสนบัสนนุให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาท างานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ 

(2) เป็นผู้น า และแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติ ปฏิบตัิตน มีวินยั มีความยตุิธรรม 
(3) ใช้ภาวะผู้น า/วิจารญาณในการพิจารณาแก้ไขปัญหาและตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ อย่างรอบคอบ 
(4) สอนงาน แนะน างาน ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา และติดตามควบคมุ 

การท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
(5) มีคณุธรรมในการดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชา รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น ให้ค าปรึกษาด้วยความจริงใจ 

และมีเหตผุล 
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3.5 การด าเนินการด้านการเมือง 
บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไมก่ระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุพรรคการเมือง

หนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดท่ีมีอ านาจทางการเมือง  อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ ตระหนักและให้ความ
เคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนกังาน โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิ ดงันี  ้

(1) สนบัสนนุให้พนกังาน ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมาย 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ให้เสรีภาพแก่พนกังาน ในการแสดงความคิดเห็น และแสดงออกทางการเมือง โดยอิสระ แตจ่ะ 
ต้องไมก่ระท าการโดยอ้างช่ือของบริษัทฯ และไมก่ระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทฯ  

(3) หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ และไมแ่สดงความคิดเห็นใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความเข้าใจวา่บริษัทมีสว่นเก่ียวข้อง หรือให้การสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุม่พลงัใด
กลุม่พลงัหนึ่ง อนัอาจน าไปสูค่วามไมส่ามคัคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ 

(4) ไมใ่ช้ทรัพย์สินเพ่ือสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึ่ง 
เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อนัมิชอบ   
 
4. การดแูลให้มีการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ  

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้อง
รับทราบ ท าความเข้าใจ ในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธรุกิจท่ีก าหนดไว้ และข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน อย่าง
เคร่งครัด มิใช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจ และไมส่ามารถอ้างอิงวา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดขึน้ ซึ่งผู้บริหารทุก
ระดบัในองค์กรจะต้องก ากบัดแูล และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคบับัญชา
ของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธรุกิจและจรรยาบรรณพนกังานท่ีก าหนดไว้อย่างจริงจงั พร้อม
ทัง้ลงลายมือช่ือให้การรับรองในการปฏิบตัิตามทกุประการ 

 
5. การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียนการแสดง 
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายท่ีพบเห็นในเหตกุารณ์หรือการ
กระท าใดๆ ท่ีอาจมีผลตอ่การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ ขดัตอ่คณุธรรม จริยธรรมอนัดี ท่ี
จะสง่ผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมตอ่บริษัทฯ โดยก าหนดให้สามารถแจ้งผา่นช่องทางจดหมายถึง  
 ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบบริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)จ ากัด 
(มหาชน) 3/14 หมูท่ี่ 2  ต าบลหนองบวั   อ าเภอบ้านคา่ย  จงัหวดัระยอง  21120   
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หรือ ผา่นหน้าเวบไซต์ www.sankothai.net/investor   
ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบ จะรับข้อมลูเหลา่นัน้โดยตรง โดยให้ความส าคญัวา่ 

เป็นข้อมลูลบัเฉพาะ เพ่ือปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้จะ
ด าเนินการอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงข้อมลูเบาะแสท่ีได้รับ และการพิสจูน์ เพ่ือด าเนินการตดัสินใจและจัดการ
ตามความเหมาะสมตอ่ไป 
5.1 กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

(1) รวบรวมข้อเทจ็จริง 
ผู้รับข้อร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมด าเนินการ 
(2) ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู 
ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้สง่เร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบภายใน  7 วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีได้รับเร่ือง

ร้องเรียนจากผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน เพ่ือพิจารณาขัน้ตอน วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเร่ือง โดยอาจ 
- รายงานตอ่บคุคลท่ีมีอ านาจด าเนินการและเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ  
- รายงานข้อเท็จจริงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ เพ่ือสอบสวนหาข้อเทจ็จริง ประมวลผล

และกลัน่กรองข้อมลู 
(3) ก าหนดมาตรการด าเนินการ 
ผู้ ท่ีด าเนินการตามข้อ (2)  ก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ

และบรรเทาความเสียหายให้กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงความเดือดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด  
หากผู้ ร้องเรียนไมพ่อใจมาตรการด าเนินการเพ่ือระงบัข้อร้องเรียนให้ย่ืนอทุธรณ์ภายใน 7 วนั นับตัง้แต่

วนัท่ีทราบมาตรการด าเนินการเพ่ือระงบัข้อร้องเรียน 
(4) รายงานผล 
ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลตามข้อ (3) ให้ผู้ ร้องเรียนทราบหากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตน  
ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญัให้ผู้รับเร่ืองร้องเรียน จะเป็นผู้ รายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เชน่ เป็นเร่ืองท่ีกระทบตอ่ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
หรือขดัแย้งกบันโยบายการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ หรือเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น 

 
 
 
 

http://www.sankothai.net/
http://www.sankothai.net/investor
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5.2 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
(1) ผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้ หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความไม่

ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเอง กจ็ะท าให้องค์กรสามารถรายงานความ
คืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ 

(2) ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึง
ความปลอดภยัและความเสียหายของผู้รายงาน แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

 โดยได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ ท่ีให้ข้อมลู และ/หรือ ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อมลู โดยจะได้รับการประกนัจากบริษัทฯ วา่จะไมเ่ป็นเหต ุหรือถือเป็นเหตท่ีุจะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือ
ด าเนินการใด ท่ีเกิดผลร้ายตอ่พนกังานดงักลา่ว 

(3) กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเหน็วา่ ตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย ผู้ 
ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯอาจก าหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือนร้อนเสยีหายหรือ
ความไมป่ลอดภยั 
 
6. วินัย 

กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทจะต้องท าความเข้าใจ  และปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณธรุกิจท่ีบริษัทก าหนดดงักลา่วข้างต้นอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามถือเป็นการท าผิด
วินยัตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 
 
7. การทบทวนการ แก้ไขและยกเลิกจรรยาบรรณธุรกิจ 

การพิจารณาทบทวน เพ่ือให้จรรยาบรรณธรุกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ปฏิบัติของทางการ  และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ   คณะกรรมการ
บริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ อย่างไรก็ตามอาจ
มีการสอบทานตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกท่ีมีสาระสาคญั 

การแก้ไขหรือยกเลิกจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจนีจ้ะต้องน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจฉบบันีม้ีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัท่ี
ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

http://www.sankothai.net/
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แบบฟอร์มตกลงการถือปฏิบัติตาม 
“คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” 

 
 
 
บริษัทซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 
1. ข้าพเจ้าได้รับและอา่น ”คูม่ือจริยธรรมธรุกิจ” แล้ว 
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยึดถือ ”คูม่ือจริยธรรมธรุกิจ” ของบริษัทเป็นหลกัปฏิบตัใินการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ..................................................................  
(                                                             )  

ต าแหน่ง……………………………………………. 
รหสัพนกังาน........................................................ 
วนัท่ี ....................................................................  

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ :  หากท่านต้องการค าชีแ้จงและค าขยายความเพ่ิมเตมิใดๆในเนือ้หาท่ีปรากฏอยู่ในเลม่นี ้
-ส าหรับกรรมการและผู้บริหารโปรดติดตอ่เลขานกุารบริษัทฯ   โทร. 02-6122311 
-ส าหรับพนกังานโปรดติดตอ่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล   โทร. 033-010701-5  ตอ่ 131 
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