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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯภายใตก้าร
บริหารงานตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความมุ่งมั่นให้
ความส าคญักบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมเพ่ือสรา้งการเติบโตทาง
ธุรกิจและมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนใหแ้ก่องคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายบรษิัทฯตระหนกัดีวา่การรว่มกนัปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย์
สจุริตและมีจรรยาบรรณทัง้ของกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานทุก
ท่านจะเป็นปัจจยัสาคญัท่ีจะน าพาบริษัทฯ ใหไ้ปสู่ความส าเร็จนัน้
ได้ดังนั้นบริษัทฯจึงจัดให้มี  “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” แสดงข้อพึง
ปฏิบัติในการท างานเพ่ือให้ทุกท่านยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตังิานมีความเขา้ใจตามแนวปฏิบตัท่ีิดีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

บริษัทฯหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน
ทกุท่านจะท าความเขา้ใจและยึดถือคูมื่อจริยธรรมธุรกิจฉบบันีเ้ป็น
แนวทางในการปฎิบัติงานเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวไป
ขา้งหนา้อยา่งยั่งยืน 

 

 

 

 

นายอดุลย ์โชตนิิสากรณ ์

           ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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                                       กุมภาพันธ ์2564 
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1. ค านิยาม 
จรรยาบรรณธุรกิจ  หมายถึง มาตรฐานทางจรยิธรรม ซึ่งเป็นกฎเกณฑม์าตรฐานของพฤติกรรม 

และความประพฤต ิซึ่งสามารถอา้งอิงเป็นเอกสารส าหรบัองคก์ร หรือบคุคล
ทั่วไปท่ีมีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งเพ่ือสรา้งมาตรฐานทางพฤตกิรรมและกรอบ
ทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
องคก์ร 

 
บริษัท   หมายถึง บรษิัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
กรรมการบริษัท      หมายถึง กรรมการของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   (มหาชน) 
 
พนักงาน    หมายถึง ผูบ้รหิาร พนกังานประจ า พนกังานชั่วคราว พนกังานสญัญาจา้ง 
   พิเศษ 
 
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง    หมายถึง บคุคลท่ีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตอ่ไปนี ้

1) บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคลให้
หมายความรวมถึง กรรมการของนิติบคุคลนัน้ดว้ย 
2) คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือบคุคลตาม (1) 
3) นิตบิคุคลท่ีบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคมุกิจการ 

 
ผู้มีส่วนได้เสีย   หมายถึง ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ในดา้นตา่งๆ เช่น กรรมการบรษิัท    

ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้คูแ่ขง่  รฐับาล ภาคเอกชน 
สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน  เป็นตน้ 

 
คู่ค้า   หมายถึง ผูท่ี้ยอมเขา้ผกูพนัตนและมีสิทธิ หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีปรากฏ 

ในสญัญาท่ีไดท้  าไวก้บับรษิัทฯ  ไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้  ผูร้บัเหมา และ ผูร้บัจา้ง
ชว่ง  
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ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ   หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามท่ีบริษัทฯ มีการติดต่อสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรฐับาล หน่วยงานของรฐั  รฐัวิสาหกิจ  องคก์รภาคเอกชน 
องคก์รเพ่ือการกศุล  เป็นตน้ 

 
การเปิดเผยข้อมูล   หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ     
พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีความตอ้งการสว่นตวั หรือของ 

บุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เขา้มามีอิทธิพล  
ตอ่การตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชนส์งูสดุ 

 
การให้สินบน  หมายถึง การเสนอใหห้รือรบัของขวญั รางวลั หรือผลประโยชนอ่ื์นใดใหแ้ก่

ตนเองหรือจากบุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระท าการอย่างท่ี ไม่สุจริต      
ผิดกฎหมาย หรือผิดจรยิธรรมทางธุรกิจ 

 
ทรัพยส์ิน   หมายถึง ทรัพย์สินทั้ง ท่ี มีตัวตนและไม่ มีตัวตน เช่น  สังหาริมทรัพย ์

อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไดแ้ก่ 
แผนธุรกิจ ประมาณทางการเงิน ขอ้มลูดา้นทรพัยากรบคุคล 
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2. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  
บรษิัทฯ ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัยดึถือในการปฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีไดร้บั 

มอบหมายจากบรษิัทฯ  ซึ่งใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัจะตอ้งรบัทราบท าความ
เขา้ใจและถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย 
โปรง่ใส ซ่ือสตัย ์ค  านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มท่ี
จะอธิบายชีแ้จงและสามารถตรวจสอบได ้
 
วิสัยทศัน ์ :   บรษิัท Sanko มุง่มั่นสูค่วามเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรม Diecasting ใหเ้ป็นท่ียอมรบัใน

ระดบัสากล รวมทัง้รว่มสรา้งนวตักรรมใหมใ่นทกุดา้น จนสามารถสรา้งผลิตภณัฑใ์ห้
เป็นท่ียอมรบัในดา้นคณุภาพและบรกิารจากลกูคา้อยา่งยั่งยืน 

พันธกจิ   :   

 สรา้งความเป็นเลิศในทกุๆดา้น 

 น าเทคโนโลยีใหม่  นวัตกรรมใหม่มาใช้ในเรื่องการออกแบบ การพัฒนา
กระบวนการผลิต 

 พัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้ผลิตสินค้าท่ีทันสมัย ใน
อตุสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีชัน้สงู 

ค่านิยมองคก์ร   :  
 การคดิเชิงนวตักรรม 

 การท างานเชิงรุก 

 ความมุง่มั่นสูค่วามส าเรจ็ 

 มีความรูส้กึเป็นเจา้ขององคก์าร 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อพงึปฏบิัติ ดังนี ้
2.1 การเคารพกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ   

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งไม่หลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัติาม นโยบาย “การก ากบัดแูลกิจการ” และ 
“จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบรษิัทฯ 

(4) บุคลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทัง้ในประเทศ และ/หรือ ในตา่งประเทศ เพ่ือใหก้ารจดัท าบญัชีและบนัทกึทางการเงินของบรษิัทฯเป็นไป 
อยา่งถกูตอ้ง และสมบรูณ ์
 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  

บรษิัทฯมีนโยบายท่ีมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรือพนกังานของบรษิัทฯ แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน จงึก าหนดขอ้ควรปฏิบตัไิว ้ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิาร ตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผล 
ประโยชนเ์ก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัย ์
สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดีโดยค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯเป็นส าคัญ
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯเป็นหลกัส าคญั โดยผูท่ี้สว่น
ไดเ้สียในเรื่องใดจะไมส่ามารถเขา้มามีสว่นในการอนมุตัริายการดงักลา่ว 

(2) ตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ ไดแ้ก่ การท าใหบ้ริษัทฯ 
เสียผลประโยชน ์หรือไดร้บัประโยชนน์อ้ยกวา่ท่ีควร หรือเป็นการแบง่ผลประโยชนจ์ากบริษัทฯ 

(3) ไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษิัทฯ 
(4) หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับ

บรษิัทฯ 
(5) กรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งท ารายการนัน้ เพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯ ใหท้  ารายการนัน้เสมือนการท ารายการ

กับบุคคลภายนอกท่ีมีข้อตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่ วไปดว้ย
อ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งไม่มี
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ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยง 

(6) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรของบคุคล 
ดงักลา่ว แสวงหาผลประโยชนใ์นกิจการส่วนตวักบับริษัทฯ เชน่ กระท าการใด ๆ เพ่ือขายสินคา้และบริการ 
ใหก้บับรษิัทฯ หากมีการกระท านัน้ๆ ตอ้งท าเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยขอ้มลูใหบ้รษิัทฯทราบทกุกรณี 
 
2.3 การรักษาและใช้ทรัพยส์ินและความลับของบริษัทฯ    

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน มีหนา้ท่ีรกัษาและใชท้รพัยส์ิน ขอ้มลูและความลบัของบรษิัทฯ ใหเ้กิด 
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  ทัง้นีไ้ดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบตัดิงันี ้

(1) พนกังานตอ้งดแูล บ ารุงรกัษา เครื่องจกัร เครื่องมือ ยานพาหนะ และวสัดอุปุกรณใ์นการท างานให้
อยูใ่นสภาพดีและใชท้รพัยากร หรือพลงังานในการท างานโดยประหยดั หรือสิน้เปลืองนอ้ยท่ีสดุ 

(2) พนกังานตอ้งช่วยกนัระมดัระวงั และปกป้องทรพัยส์ินใด ๆ ของบริษัทฯ มิใหเ้สียหาย หรือสูญหาย
จากบคุคลใดหรือภยัพิบตัิ และไมน่  าทรพัยส์ินใดๆของบริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตวัหรือเพ่ือประโยชนข์อง
ผูอ่ื้น โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

(3) ตอ้งจดัท าเอกสารตา่งๆ ดว้ยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และหา้มมิ
ใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบรษิัทฯ 

(4) พนกังานตอ้งไมฝ่่าฝืนระเบียบหรือค าสัjงของบริษัทฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดอบุตัเิหต ุหรือท าใหท้รพัยส์ิน
ของบรษิัทฯเสียหาย 

(5) พนักงานตอ้งทราบและปฏิบัติตามแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเน็ตเวิรค์อย่าง
ถกูตอ้งและเหมาะสม 

(6) หา้มน าซอฟตแ์วรม์าตดิตัง้ หรือบนัทกึในระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัทฯ โดยมิไดร้บัอนญุาต 
(7) อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆ ใหถื้อเป็นทรพัยส์ิน 

ของบรษิัทฯ  ผูบ้รหิารและพนกังานไมค่วรใชค้อมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนส์ว่นตวั 
  
2.4. การซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯและการใช้ข้อมูลภายใน  
 ขอ้มูลต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ หรือขอ้มูลท่ีหากมีการเปิดเผยออกไป
แลว้ท าใหบ้รษิัทฯ เสียหายหรือเสียเปรียบ ถือเป็นขอ้มลูท่ีเป็นความลบั และมีความส าคญั ดงันัน้การจดัท าเก็บ
รกัษาหรือเปิดเผยขอ้มูล ตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียโดยรวม และ
ความถกูตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูนัน้เพ่ือประโยชนส์ว่นตนหรือบคุคลอ่ืน  ดงันี ้       
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 (1) บริษัทฯ ไดก้ าหนดมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานรวมถึงคูส่มรส
และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว    ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯในช่วงเวลา1 เดือน ก่อนการ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ และควรรอคอยอย่างนอ้ย 24 
ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 
              (2) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ
นิติ ภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคา 
ของหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือท าการซือ้ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวน
ใหบุ้คคลอ่ืนซือ้ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ก่อนท่ีขอ้มูลนัน้
จะไดมี้การเปิดเผยตอ่สาธารณชน กระท าดงักลา่วโดยตนไดร้บัประโยชนต์อบแทน ผูใ้ดฝ่า ฝืนจะถกูลงโทษตาม
มาตรการทางวินยัของบรษิัทฯ 

  (3) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ น าความลบั และ/หรือขอ้มลูภายใน
ของบรษิัทฯไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใดไมว่า่โดยทางตรง 
หรือทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไมก็่ตาม 

  (4) ตอ้งรกัษาไวซ้ึงผลประโยชนแ์ละความลบัของบรษิัทฯ หรือของลกูคา้ หา้มน าความลบัของบริษัทฯ
ไปเปิดเผยแก่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของ
บรษิัทฯ ไปแลว้ 

 
2.5 ระบบการควบคุม การตรวจสอบและรายงานทางการเงนิ  

1) ฝ่ายจดัการของบรษิัทฯมีความรบัผิดชอบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถกูตอ้งครบถว้น
และทนัตอ่เวลา ทัง้งบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรบั 
              (2) จัดใหมี้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า บริษัทฯได้
ปฏิบตัติามมาตรฐานและกฎหมายตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบ
ทานของกรรมการตรวจสอบ 
 
2.6 การต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน  

กรรมการผูบ้รหิารและพนกังาน  ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ มี
อ านาจในการควบคมุ  มุง่มั่นท่ีจะมีสว่นรว่มในการตอ่ตา้นและปอ้งกนัการทจุริตและการคอรร์ปัชั่น โดยบรษิัทฯ
ก าหนดใหป้ฏิบตัิตามแนวทางการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบอย่างเครง่ครดั   

บรษิัทฯ ไดมี้การส่ือสารประชาสมัพนัธน์โยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นตา่งๆ เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
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และความตระหนกัใหเ้กิดขึน้ และหากไมป่ฏิบตัติามนโยบายเหลา่นีจ้ะตอ้งไดร้บัโทษทางวินยั  ในขณะเดียวกนั
บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายท่ีจะใหผ้ลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชั่น แมว้่าการกระท านัน้จะท าให้
บรษิัทฯ ตอ้งสญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนมายงัประธานคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ในกรณีพบเหตกุารณก์ารกระท าท่ีสอ่ถึงทจุรติ หรือประพฤตมิิชอบของ
บคุคล รวมถึงบรษิัทฯ ไดก้ าหนดกระบวนการด าเนินการเม่ือไดร้บัขอ้รอ้งเรียนและมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน
ไวใ้นคูมื่อจรรณยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ 

 
2.7 การให้หรือรับของขวัญ การบันเทงิ ทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใด ทีอ่าจสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจทีไ่ม่ชอบธรรม 
 การใหห้รือรบัทรพัยส์ิน ของขวญัหรือการบนัเทิง เพื่อเป็นของขวญั/ของท่ีระลกึตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ถือเป็นเรื่องท่ียอมรบัได ้ในขณะเดียวกนับรษิัทฯ ไมป่ระสงคใ์หพ้นกังานรบัของขวญั/ของท่ีระลกึ ท่ีมี
คา่เกินกวา่ปกตวิิสยัจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ทัง้นีไ้ดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบตัิดงันี  ้

(1) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไมเ่รียก ให ้หรือยินยอมท่ีจะรบัเงินหรือประโยชนอ่ื์นใดจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัท 

(2) หากพนกังานไดร้บัของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมลูคา่เกินปกติวิสยั จากผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทางธุรกิจกบับรษิัท ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

(3) ด าเนินธุรกิจและการแขง่ขนัดว้ยกลยทุธท่ี์ชอบธรรม และไมร่บัสิ่งของ หรือเงินจากลกูคา้หรือคูค่า้ 
 เพราะจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

(4) ไมใ่หข้องขวญัหรือของก านลัท่ีมีคา่ทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัเพื่อเอือ้ประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจ เวน้แตเ่ป็นการมอบใหต้ามเทศกาลประเพณีนิยมเชน่เดียวกบัการมอบใหแ้ก่
ลกูคา้ของบริษัท 

 
2.8 การปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บรษิัทฯ มีกระบวนการสง่เสริมใหเ้กิดความรว่มมือระหวา่งบรษิัทฯกบัผูมี้สว่นไดเ้สียในการสรา้งความ
มั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ โดย กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของ
บรษิัทฯจะตอ้งปฏิบตั ิดงันี ้
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2.8.1 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น  
(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ได ้
(2) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระ และเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งไดเ้ผยแพรร่ายละเอียดในเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ ท่ี www.sankothai.net  โดยใหเ้สนอมายงับรษิัทฯ ลว่งหนา้ ภายใน 31 ธนัวาคม 

(3) บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  โดยไม่จ  าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

(4) คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนบัสนนุให้
มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมตลอดถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวท่ี เก่ียวข้องกับขอ้มูลรวมถึงไดก้ าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการ
เปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ หรือน าขอ้มลูของบรษิัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการปอ้งกนั
การน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน ์

(6) การใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทฯ เก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือ
ครองหลักทรพัย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยต์าม
มาตรา รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่ พรบ.หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของ ตลท. 

(7) คณะกรรมการบรษิัทฯและผูบ้ริหาร ตอ้งแจง้การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 
วันก่อน ท าการซื ้อขายหุ้นโดยแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทฯให้ทราบ และเลขานุการบริษัทฯต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการใหท้ราบ และเม่ือซือ้ขายเรียบรอ้ยแลว้ ใหมี้การเพ่ือจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรพัยน์  าส่ง
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลักทรพัยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบเพ่ือป้องกันการซือ้หรือขายหุ้นโดยใช้ขอ้มูลภายใน และเพ่ือ
หลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้หรือขายหุน้ของบคุคลภายใน 

 
2.8.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า  
(1) ใหก้ารเอาใจใส่และรบัผิดชอบลกูคา้ทกุรายดว้ยความเป็นธรรม โดยเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีคณุภาพ 

ไดม้าตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น รกัษาความลบัของลูกคา้ และ
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ไม่น าไปเพ่ือใชป้ระโยชนต์อ่ตนเองและผูอ่ื้นก่อนไดร้บัอนญุาตยินยอมจากลกูคา้ รวมทัง้ใหบ้ริการท่ีมีคณุภาพ
ดว้ยความเช่ียวชาญในอาชีพ ในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลกูคา้อยา่งเทา่เทียมกนั 

  (2) น าเสนอผลิตภัณฑท่ี์ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้และมีคณุภาพ เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้
อย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และมีชอ่งทางการรบัขอ้รอ้งเรียน เพ่ือเปิดโอกาสใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัการ
บรกิาร และด าเนินการอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองผลอยา่งรวดเรว็ 

(3) ใหบ้รกิารท่ีเป็นเลิศ ดว้ยคณุภาพ และประสิทธิภาพท่ีสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ 
(4) ใหก้ารดแูลและรกัษาผลประโยชนข์องลกูคา้อยา่งเหมาะสมและยตุธิรรม 
(5) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูคา้อย่างเครง่ครดั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดได้

ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบเพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
(6) ปฏิบตักิบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ เป็นท่ีวางใจไดข้องลกูคา้ 

  (7) สง่มอบสินคา้ท่ีมีคณุภาพ ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
(8) สนบัสนนุการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของลกูคา้ 

 
2.8.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ 
(1) ไมเ่รียกรอ้ง ไมร่บัหรือจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ หรือเจา้หนีแ้ละปฏิบตั ิ

ตามเง่ือนไขอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
(2) การจดัหา จดัซือ้ จดัจา้งกบับรษิัทและ/บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีความสมัพนัธก์บักรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดบัชั้น จะตอ้งอยู่ภายใตห้ลักการความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบรษิัท และจะตอ้งด าเนินการตามระเบียบของบรษิัท พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูสามารถตรวจสอบได ้

(3) หลีกเล่ียงการจดัหา จดัซือ้ จดัจา้งท่ีจะขดักบัผลประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัท 
(4) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมจดัหา จดัซือ้ จดัจา้งตอ้งไมร่บัประโยชนไ์มว่า่ทางตรง หรือทางออ้มจากคูค่า้  

และตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไมมี่ความสมัพนัธใ์กลช้ิดจนอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจ 
(5) หากพบเหตท่ีุจะท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการตามขอ้ตกลงหรือสญัญาได ้ ผูร้บัผิดชอบตอ้งรีบ                              

รายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาทนัที และตอ้งรบัแจง้ใหคู้ค่า้ และ/ หรือเจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณา
หาแนวทางการแกไ้ข 

(6) มุง่มั่นท่ีจะรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกบัคูค่า้และคูส่ญัญาท่ีมีวตัถปุระสงคช์ดัเจนในเรื่องของ 
คณุภาพสินคา้ และใหค้วามเช่ือถือซึ่งกนัและกนั 

(7) ปฏิบตัติอ่เจา้หนีก้ารคา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดผ้ลตอบแทน 
ท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
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2.8.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
(1) ประพฤติปฏิบตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัดว้ยความเป็นธรรม 
(2) ไมท่  าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 
(3) ไมล่ะเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา/ลิขสิทธ ์
(4) ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยวิธีไมส่จุรติ หรือไมเ่หมาะ 
(5) ประพฤติปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ตามกฎหมายและกติกาตา่งๆบนมาตรฐานท่ียอมรบัของสากล 
(6) สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่คูแ่ขง่ ซึ่งอาจจะพฒันามาเป็นพนัธมิตรทางการคา้ 

 

2.8.5 การปฏิบัติต่อพนักงาน 
(1) ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 
(2) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีผลงานและความรบัผิดชอบ 
(3) จดัใหมี้สวสัดกิารท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน 
(4) จดัใหมี้การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์ิน 

ของพนกังาน 
(5) จดัใหมี้ระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังาน 
(6) สง่เสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทั่วถึง 

และสม ่าเสมอ ตลอดจนสง่เสรมิใหพ้นกังานสามารถเลีย้งดตูนเองได ้เม่ือเกษียณอายแุลว้ 
(7) บรหิารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมและปฎิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความ 

สภุาพ ใหค้วามเป็นปัจเจกชน และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย ์ตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 
(8) ใหค้วามเป็นธรรมและสง่เสริมสนบัสนนุใหพ้นกังานมีความเจรญิกา้วหนา้ 
(9) จดัใหมี้กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังาน 

           (10) แตง่ตัง้ โยกยา้ย ใหร้างวลัและลงโทษพนกังาน ดว้ยความสจุรติ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
 

2.8.6 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 
(1) ไมใ่หค้วามรว่มมือ หรือสนบัสนนุลกูคา้ท่ีท าธุรกิจไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคม และ

ประเทศชาติ 
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(2) เปิดโอกาสใหช้มุชนและผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง มีสว่นรว่มในการใหข้อ้คิดเห็นส าหรบัโครงการตา่งๆท่ี
อาจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน และเสนอความคิดเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนตา่งๆท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ 

(3) ใหค้วามรว่มมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรือขอ้ตกลงระดบัสากลในเรื่องตา่งๆ ท่ีจดัท าขน้
เพ่ือชว่ยปอ้งกนั หรือลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

(4) ออกแบบและพฒันากระบวนการผลิต เครื่องจกัร อปุกรณ ์ใหส้ามารควบคมุและ/ลดมลพิษ โดยให้
ครอบคลมุเรื่องน า้เสีย ฝุ่ นละออง อากาศ รวมทัง้ของเสียตา่งๆ 

(5) ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต เครื่องจกัร อปุกรณ ์ตอ้งควบคมุดแูลไมใ่ห้
เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มเกินกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 

(6) ใหค้วามรว่มมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทัง้จากกระบวนการผลิตและการใชง้านทั่วไป 
(7) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตหรือเครื่องจกัร  มีหนา้ท่ีดแูล  ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษา

กระบวนการผลิตหรือเครื่องจกัรใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เพ่ือลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ 
(8) ใหค้วามรว่มมือกบัมาตรการดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานของบรษิัทฯ    
(9)สรา้งจิตส านกึในเรื่องความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้กบัพนกังานทกุระดบั

อยา่งตอ่เน่ือง 
(10) ด าเนินกิจกรรมเพื่อรว่มสรา้งสรรสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหช้มุชนท่ี

องคก์รตัง้อยูมี่คณุภาพชีวิต ท่ีดีขึน้ ทัง้ท่ีด  าเนินการเองและรว่มมือกบัรฐัและชมุชน 
 
3. จรรยาบรรณพนักงาน 

บรษิัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจ บรษิัทฯ จงึก าหนดขอ้พงึประพฤติ 
ปฏิบตัไิวใ้หพ้นกังานน าไปใชใ้นการท างานดงันี ้
3.1 การปฏิบัตติ่อตนเอง 

(1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความขยนัหมั่นเพียร อดทน เสียสละ มีความคดิสรา้งสรรค ์ตลอดจนพฒันา
ตนเองใหมี้ความรอบรูใ้นดา้นตา่งๆ ทัง้ในหนา้ท่ีการงานและความรูใ้นเชิงธุรกิจ 

(2) ใชเ้วลาในการปฏิบตังิานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามท่ีก าหนด รวมทัง้ไมก่ระท า 
หรือชกัจงูผูอ่ื้นใหใ้ชเ้วลาปฏิบตังิานเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษิัท 

(3) พนกังานไมพ่งึประกอบกิจการหรือลงทนุใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนัหรือขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษิัท 
(4) รกัษาวินยัดว้ยการประพฤตปิฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประเพณีอนัดีงามของบริษัท 

รวมทัง้ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ 
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3.2 การปฏิบัตติ่อเพือ่นร่วมงาน 
(1) รกัษาและเสรมิสรา้งความสามคัคีระหวา่งผูร้ว่มงานและช่วยเหลือเกือ้กลู มีน า้ใจไมตรีเอือ้อาทรซึ่ง 

กนัและกนั เพ่ือประโยชนข์องบรษิัทโดยรวม 
(2) ปฏิบตัิตอ่ทกุคนดว้ยความสภุาพและใหเ้กียรติ 
(3) ไมท่  าลายบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(4) แนะน า ใหค้วามรู ้และถ่ายทอดประสบการณใ์หก้นัและกนัโดยไมปิ่ดบงั 
(5) ไมมี่พฤตกิรรมท่ีเป็นการคกุคามทางเพศ 
(6) ไมน่  าเรื่องสว่นตวัของเพ่ือนรว่มงานไปเปิดเผย วิจารณ ์ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียตอ่ 

ผูอ่ื้นและไมน่ าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
(7) เสรมิสรา้งการท างานเป็นทีม ท าใหเ้กิดความรกั ความสามคัคีภายในองคก์ร 
(8) ไมช่กัจงูหรือชีน้  าการตดัสินใจของเพื่อนรว่มงานในสิทธิเรื่องการเมือง 

 
3.3 การปฏิบัตติ่อผู้บังคับบัญชา 

(1) มีวินยั ใหเ้กียรตผิูบ้งัคบับญัชา ไมแ่สดงกรยิากา้วรา้ว กระดา้งกระเดื่อง ไมป่ฏิบตังิานขา้ผูบ้งัคบั 
บญัชา  เวน้แตเ่ป็นกรณีจ าเป็นหรือเรง่ดว่นและเป็นค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสงูกวา่ 
(2) เคารพ เช่ือฟัง และปฏิบตัติามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีชอบดว้ยระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
(3) เอาใจใสใ่นการปฏิบตัหินา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายใหค้วามคิดเห็น และขอ้เสนอแนะตา่งๆ ดว้ย 
(4) ความสจุรติใจ และพรอ้มรบัฟังความคดิเห็น และขอ้ตชิมตา่งๆ 
(5) ละเวน้การใหข้องขวญั หรือของก านลัแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

 
3.4 การปฏิบัตติ่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

(1) สง่เสรมิ และสนบัสนนุใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ มีความคดิรเิริ่ม 
สรา้งสรรค ์

(2) เป็นผูน้  า และแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤต ิปฏิบตัติน มีวินยั มีความยตุธิรรม 
(3) ใชภ้าวะผูน้  า/วิจารญาณในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจเรื่องตา่งๆ อยา่งรอบคอบ 
(4) สอนงาน แนะน างาน ใหค้วามรู ้ถ่ายทอดประสบการณแ์ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และตดิตามควบคมุ 

การท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
(5) มีคณุธรรมในการดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รบัฟังปัญหาและขอ้คดิเห็น ใหค้  าปรกึษาดว้ยความจรงิใจ 

และมีเหตผุล 
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3.5 การด าเนินการด้านการเมือง 
บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุพรรคการเมือง

หนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผูห้นึ่งผูใ้ดท่ีมีอ านาจทางการเมือง  อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ ตระหนักและใหค้วาม
เคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชส้ิทธิทางการเมืองของพนกังาน โดยบรษิัทฯ ก าหนดแนวปฏิบตั ิดงันี ้

(1) สนบัสนนุใหพ้นกังาน ใชส้ิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรฐัธรรมนญู และกฎหมาย 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ใหเ้สรีภาพแก่พนกังาน ในการแสดงความคดิเห็น และแสดงออกทางการเมือง โดยอิสระ แตจ่ะ 
ตอ้งไมก่ระท าการโดยอา้งช่ือของบริษัทฯ และไมก่ระทบตอ่ช่ือเสียงของบรษิัทฯ  

(3) หลีกเล่ียงการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองใดๆ และไมแ่สดงความคดิเห็นใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิด 
ความเขา้ใจว่าบรษิัทมีสว่นเก่ียวขอ้ง หรือใหก้ารสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลงัใด
กลุม่พลงัหนึ่ง อนัอาจน าไปสูค่วามไมส่ามคัคีปรองดองภายในบรษิัทฯ และประเทศชาติ 

(4) ไมใ่ชท้รพัยส์ินเพื่อสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึ่ง 
เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษหรือผลประโยชนอ์นัมิชอบ   
 
4. การดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามจรรยาบรรณ  

บรษิัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะตอ้ง
รบัทราบ ท าความเขา้ใจ ในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีก าหนดไว ้และขอ้พึงปฏิบตัใินการท างาน อย่าง
เครง่ครดั มิใช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดขึน้ ซึ่งผูบ้ริหารทกุ
ระดบัในองคก์รจะตอ้งก ากับดแูล และถือเป็นเรื่องส าคญัท่ีจะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชา
ของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งจรงิจงั พรอ้ม
ทัง้ลงลายมือช่ือใหก้ารรบัรองในการปฏิบตัิตามทกุประการ 

 
5. การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้สว่นไดเ้สีย มีชอ่งทางการรอ้งเรียนการแสดง 
ความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมายท่ีพบเห็นในเหตกุารณห์รือการ
กระท าใดๆ ท่ีอาจมีผลตอ่การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ขดัตอ่คณุธรรม จริยธรรมอนัดี ท่ี
จะสง่ผลใหเ้กิดความเสียหายโดยรวมตอ่บรษิัทฯ โดยก าหนดใหส้ามารถแจง้ผา่นชอ่งทางจดหมายถึง  
 ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบบริษั ท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)จ ากัด 
(มหาชน) 3/14 หมูท่ี่ 2  ต  าบลหนองบวั   อ าเภอบา้นคา่ย  จงัหวดัระยอง  21120   
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หรือ ผา่นหนา้เวบไซต ์www.sankothai.net/investor   
ประธานกรรมการบรษิัท หรือ กรรมการตรวจสอบ จะรบัขอ้มลูเหลา่นัน้โดยตรง โดยใหค้วามส าคญัว่า 

เป็นขอ้มูลลบัเฉพาะ เพ่ือปกป้องคุม้ครองไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้จะ
ด าเนินการอย่างเป็นธรรม โดยอา้งอิงขอ้มลูเบาะแสท่ีไดร้บั และการพิสจูน ์เพ่ือด าเนินการตดัสินใจและจดัการ
ตามความเหมาะสมตอ่ไป 
5.1 กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

(1) รวบรวมขอ้เท็จจรงิ 
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจรงิ ท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัติาม

จรรยาบรรณนัน้ดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหบ้คุคลท่ีมีความเหมาะสมด าเนินการ 
(2) ประมวลผลและกลั่นกรองขอ้มลู 
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูส้ง่เรื่องรอ้งเรียน ตรวจสอบภายใน  7 วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีไดร้บัเรื่อง

รอ้งเรียนจากผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน เพ่ือพิจารณาขัน้ตอน วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเรื่อง โดยอาจ 
- รายงานตอ่บคุคลท่ีมีอ านาจด าเนินการและเก่ียวขอ้งในเรื่องนัน้ๆ  
- รายงานขอ้เท็จจรงิตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ/ผูต้รวจสอบ เพ่ือสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิ ประมวลผล

และกลั่นกรองขอ้มลู 
(3) ก าหนดมาตรการด าเนินการ 
ผูท่ี้ด  าเนินการตามขอ้ (2)  ก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ

และบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ โดยค านงึถึงความเดือดรอ้นเสียหายโดยรวมทัง้หมด  
หากผูร้อ้งเรียนไม่พอใจมาตรการด าเนินการเพ่ือระงบัขอ้รอ้งเรียนใหย่ื้นอทุธรณภ์ายใน 7 วนั นบัตัง้แต่

วนัท่ีทราบมาตรการด าเนินการเพ่ือระงบัขอ้รอ้งเรียน 
(4) รายงานผล 
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหนา้ท่ีรายงานผลตามขอ้ (3) ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบหากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตน  
ในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคญัใหผู้ร้บัเรื่องรอ้งเรียน จะเป็นผูร้ายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เชน่ เป็นเรื่องท่ีกระทบตอ่ช่ือเสียง ภาพลกัษณ ์หรือฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ 
หรือขดัแยง้กบันโยบายการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นตน้ 

 
 
 
 

http://www.sankothai.net/
http://www.sankothai.net/investor
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5.2 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
บรษิัทฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
(1) ผูร้อ้งเรียน สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะท าใหเ้กิดความไม่

ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะท าใหอ้งคก์รสามารถรายงานความ
คืบหนา้และชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบไดส้ะดวกและรวดเร็วขึน้ 

(2) ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน จะเก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และจะเปิดเผยเทา่ท่ีจ  าเป็น โดยค านงึถึง
ความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โดยไดก้ าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน และ/หรือ ผูท่ี้ใหข้อ้มลู และ/หรือ ความรว่มมือในการ
ตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัการประกนัจากบริษัทฯ ว่าจะไมเ่ป็นเหต ุหรือถือเป็นเหตท่ีุจะเลิกจา้ง ลงโทษ หรือ
ด าเนินการใด ท่ีเกิดผลรา้ยตอ่พนกังานดงักลา่ว 

(3) กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเห็นว่า ตนอาจไดร้บัความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผู ้
รอ้งเรียนสามารถรอ้งขอใหบ้รษิัทฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบรษิัทฯอาจก าหนดมาตรการ
คุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือนรอ้นเสียหายหรือ
ความไมป่ลอดภยั 
 
6. วินัย 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทจะต้องท าความเข้าใจ  และปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจท่ีบรษิัทก าหนดดงักล่าวขา้งตน้อย่างเครง่ครดั การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามถือเป็นการท าผิด
วินยัตามระเบียบวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล 
 
7. การทบทวนการ แก้ไขและยกเลิกจรรยาบรรณธุรกจิ 

การพิจารณาทบทวน เพ่ือใหจ้รรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบ
ปฏิบัติของทางการ  และสอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  คณะกรรมการ
บริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหมี้การทบทวนปรบัปรุงอยา่งนอ้ยปี ละ 1 ครัง้ อย่างไรก็ตามอาจ
มีการสอบทานตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม หากมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกท่ีมีสาระสาคญั 

การแกไ้ขหรือยกเลิกจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจนีจ้ะตอ้งน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิัทฯเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบบันีมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี  12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัท่ี
ไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

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

 
 
 
บริษัทซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 
1. ขา้พเจา้ไดร้บัและอา่น ”คูมื่อจรยิธรรมธุรกิจ” แลว้ 
2. ขา้พเจา้เขา้ใจและตกลงยึดถือ ”คูมื่อจรยิธรรมธุรกิจ” ของบรษิัทเป็นหลกัปฏิบตัใินการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

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

ต าแหนง่……………………………………………. 
รหสัพนกังาน........................................................ 
วนัท่ี ....................................................................  

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ :  หากทา่นตอ้งการค าชีแ้จงและค าขยายความเพิ่มเตมิใดๆในเนือ้หาท่ีปรากฏอยูใ่นเลม่นี  ้
-ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารโปรดตดิตอ่เลขานกุารบริษัทฯ   โทร. 02-0053310 
-ส าหรบัพนกังานโปรดตดิตอ่ฝ่ายทรพัยากรบุคคล   โทร. 033-010701-5 ตอ่ 131 

http://www.sankothai.net/

	ปกไทย
	5.COC TH Rev.2 0221

