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ส่วนที่ 1 
 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

ในการด าเนินธุรกิจของสหยูเน่ียน คณะกรรมการบริษัทตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ   
ในการด าเนินงาน  ยึดมั่นในหลักการพืน้ฐานของการก ากับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลอย่างจริงจงั เพ่ือการก ากบัดแูล
อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบ โดยมุ่งมัน่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลกัของสหยูเน่ียน คือ “คณุธรรม คณุภาพ คณุประโยชน์” 
(INTEGRITY QUALITY SERVICE)  ท่ีได้ยึดถือปฏิบตัิ  เป็นวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่เร่ิม  
ก่อตัง้บริษัทฯ โดยได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รอบคอบ  
ระมดัระวงั มีความซ่ือตรง ค านงึถึงผลประโยชน์โดยรวม ไมแ่สวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ ใด ซึ่งถือ
เป็นจริยธรรมและคณุธรรมของสหยเูน่ียนท่ีปฏิบตัมิาโดยตอ่เน่ือง 

 
จรรยาบรรณธุรกิจท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ แสดงถึงความถูกต้อง ความชอบธรรม และความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน มีแนวทางปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น และเป็นพืน้ฐานของการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงยั่งยืน ดังนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จดัท า คู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือรวบรวมแนวทางในการปฏิบตัิเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยแนวทางการปฏิบตัใินคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี ้เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบงัคบั
พนกังาน” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุทา่นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป  

 
ในนามคณะกรรมการบริษัท จึงหวังเป็นอย่างยิ่งถึงการร่วมมือกันปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจฉบบันีด้้วยความมุ่งมัน่และจริงจงั  เพ่ือให้การจดัการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  และธ ารงรักษา
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯไว้ตลอดไป 

 
 
     นายพนสั  สิมะเสถียร 
       ประธานกรรมการ 
         พฤศจิกายน 2555 
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ส่วนที่ 2  

วัฒนธรรมองค์กร 

 

ค่านิยม (Core Value) 

“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” (INTEGRITY QUALITY SERVICE) 

 

คุณธรรม 

 

1. ถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนปฏิบตัติามข้อบงัคบับริษัทอยา่งเคร่งครัด 
 

2. มีความยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพในการด าเนินธุรกิจ มีจิตส านึกในหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ มุง่กระท าในสิ่งท่ีถกูต้อง ด้วยความตัง้ใจ รอบคอบ ระมดัระวงั มีความซ่ือตรง 
และเป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ ใด         
เพ่ือรักษาและเสริมสร้างช่ือเสียงของกลุม่สหยเูน่ียน 

 

3. ให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วน
ได้เสียทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม และเป็นท่ีนา่เช่ือถือ  

 

4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี โดยถือมั่นในหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม รวมทัง้ให้
ความส าคญักบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
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คุณภาพ  

 

1. มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศในการผลิต การบริการ และสร้างมาตรฐานสินค้าให้เป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล มีคณุภาพสมกบัมลูคา่ ตลอดจนคดิค้นนวตักรรมใหม ่ๆ เพ่ือเพิ่มมลูคา่สินค้าอยา่งตอ่เน่ือง 
 

2. ร่วมคดิ ร่วมท า เพ่ือพฒันาศกัยภาพทางธุรกิจและการลงทนุในทกุด้าน เสริมสร้างศกัยภาพในการ
แขง่ขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
 

3. ใช้ความรู้และความสามารถท่ีมีอยู่ให้มากกว่าเดิมอยู่เสมอ โดยใฝ่เรียนรู้และศึกษาสิ่งใหม ่        
เพ่ือพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา  

 

 

คุณประโยชน์ 

 

1. มุ่งมั่นท างานให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดผลประโยชน์ / ผลตอบแทนสูงสุด เพ่ือน าไปสู่ความ

เจริญเตบิโตอยา่งมัน่คง และเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

 

2. มุ่งมั่นท่ีจะพฒันากิจการให้เจริญก้าวหน้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายพึงได้รับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 

นกัลงทนุ พนกังาน สงัคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ 

 

 

 



จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท สหยเูนีย่น จ ากดั (มหาชน)  5/14 

 

ส่วนที่ 3  

แนวทางการปฏบิัติ 

 

แนวทางการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

  

1. เคารพในสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น 
ตลอดจนปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และเป็นธรรม  
 

2. ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยไมฝ่่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

  

3. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ ตดัสินใจด าเนินการต่างๆ ด้วยความ

สจุริตใจและมีความโปร่งใส โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

 

4. ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะการบริหารจดัการอย่างเต็มความสามารถ 

เพ่ือบริหารและพฒันากิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่าง

เหมาะสม 

 

5. รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอยา่ง

สม ่าเสมอ 

 

6. ไม่น าข้อมลูภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ  
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แนวทางการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
 
  
1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพสิทธิพืน้ฐานของมนุษยชน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 

2. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยแจ้งให้พนกังาน
รับทราบและถือปฏิบตั ิทัง้นี ้มีการสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน มีส่วนร่วมในการ
ดแูล ตรวจสอบ และปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้สภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีความปลอดภยัตอ่ชีวิต สขุภาพอนามยั ตลอดจนทรัพย์สินของพนกังานและบริษัทฯ  

 

3. ให้ความส าคญักบัการพฒันา และการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กบัพนกังาน โดยส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกให้พนกังานได้รับการฝึกอบรม  เพ่ือพฒันาศกัยภาพและสร้างความมัน่คง
ในอาชีพ อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง โดยจัดอบรมให้ความรู้ทัง้ภายในองค์กรและใช้บริการจาก
สถาบนัภายนอก รวมทัง้ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของพนกังานแตล่ะคน 

 

4. ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการท างาน การพฒันา และการแก้ไขปัญหา
ของบริษัทฯ  โดยรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค 

 

5. ดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน รวมทัง้มีกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน เพ่ือดแูลพนกังานในระยะยาว 

 

6. การแต่งตัง้ การโยกย้าย การให้รางวลั และการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสุจริตใจและ
เสมอภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสม 
รวมทัง้การกระท าหรือการปฏิบตัขิองพนกังานนัน้ ๆ  
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แนวทางการปฏิบัตต่ิอลูกค้า  
 
 
1. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือตรง โปร่งใส ยุติธรรม พึงปฏิบตัิต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่า

เทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 

2. ปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลง
กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา     
และป้องกนัความเสียหาย 

 

3. ผลิต สง่มอบ และให้บริการตอ่ลกูค้า/ผู้บริโภค ด้วยสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐานตรง

ตามความต้องการหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูค้า ในราคาท่ีเป็นธรรม 

 

4. รักษาผลประโยชน์ของลกูค้าเสมือนผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

 

5. ให้บริการและปฏิบตัิต่อลูกค้าทุกรายด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และความเต็มใจ ตลอดจนจัด
กลไกและระบบการบริการลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทฯได้โดยสะดวก และสนองตอบ
ความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 

6. รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน เก่ียวกับตวัสินค้าหรือการบริการอ่ืน ๆ ตลอดจน
น าไปพิจารณาปรับปรุงและด าเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  

 

7. รักษาความลบัและข้อมลูทางการค้าของลกูค้า ไมน่ าไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์โดยมิชอบ 
 

8. มุ่งมัน่พฒันาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตลอดจนคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพิ่มคณุค่าให้แก่
สินค้าและบริการอยา่งตอ่เน่ือง 
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แนวทางการปฏิบัตต่ิอคู่ค้าและเจ้าหนี ้
 
1. ปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนี ้ด้วยความยตุธิรรม เสมอภาค ไมเ่อารัดเอาเปรียบ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย  

 
2. ให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง เคารพและปฏิบตัติามข้อตกลง เง่ือนไข และสญัญาท่ีก าหนดไว้ หากมีกรณีใดท่ี

ไมส่ามารถปฏิบตัใิห้เป็นไปตามข้อตกลงได้ ต้องรีบเจรจากบัคูค้่าหรือเจ้าหนีเ้ป็นการล่วงหน้า เพ่ือ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาทนัที เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหาย  
 

3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนั ปฏิบตัิตอ่คูค้่าโดยแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันา
สินค้าและบริการ เพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้แก่สินค้าและบริการ 
 

4. ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงท่ีมีกบัคูค้่า
หรือเจ้าหนี ้หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้อง
ร่วมหารือกบัคูค้่าหรือเจ้าหนี ้เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่วมกนัแก้ไขปัญหาอย่างยตุิธรรมและ
รวดเร็ว 

 

5. ไมมี่สว่นร่วมในกิจกรรมของคูค้่า ซึง่ขดัตอ่ผลประโยชน์ หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ  
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แนวทางการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
 
 
1. ปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้าภายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัทางการค้าท่ีดีและเป็นธรรม  

 
2. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือผิดกฎหมาย 
 

3. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริง        
และไมเ่ป็นธรรม 
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แนวทางการปฏิบัตต่ิอสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
1. ปฏิบตัหิรือควบคมุให้มีการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ท่ีออกโดย

หนว่ยงานก ากบัดแูล 

 

2. ด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการดแูลและรักษาความสมดลุของสิ่งแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม ตลอดจนมีมาตรการป้องกนั เพ่ือหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดมลภาวะตอ่

สิ่งแวดล้อม 

 

3. สง่เสริมให้มีการฝึกอบรม และวางระบบการตรวจสอบ ควบคมุดแูล บ ารุงรักษาอปุกรณ์ เคร่ืองมือ

ในการด าเนินการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทัง้พฒันาระบบดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลย่ี กฏหมาย และสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเปล่ียนไป เพ่ือเพิ่มพนูประสิทธิภาพในการดแูลสิ่งแวดล้อม ให้คงความปลอดภยั

และเป็นท่ีมัน่ใจตอ่สาธารณะ 

 

4. สง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตส านึกท่ีดี ตระหนกัถึงความส าคญั

ของการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวม  

 

5. ให้ความส าคญัและสนบัสนุนกิจกรรมดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม
สว่นรวม 

 

6. มีสว่นร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภยั หรือผู้ ด้อยโอกาส หรือเพ่ือประโยชน์ด้านตา่ง ๆ ของสงัคม
ส่วนรวม โดยการบริจาคตอ่องค์การสาธารณกุศลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบอยา่งตอ่เน่ือง 
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แนวทางการปฏิบัตขิองผู้บริหาร/พนักงานต่อบริษัทฯ 
 
 
1. ปฏิบตัติามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

 
2. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีวินยั มีความรับผิดชอบ และมีจิตส านกึท่ีดี  
 
3. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความขยนัหมัน่เพียร เสียสละ และอดทน รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันา

และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
 

4. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของบริษัทฯ 
 

5. รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
และดูแลไม่ให้เส่ือมเสียหรือสูญหาย  ตลอดจนไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ อ่ืน 

 

6. ไมใ่ช้อ านาจหน้าท่ีของตน หรือยอมให้บคุคลอ่ืนใช้อ านาจหน้าท่ีของตน ในการแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ซึง่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

 

7. ผู้บริหารและพนกังานพึงวางตวัให้เหมาะสม มีความระมดัระวงั ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส 
ยตุธิรรม และซ่ือตรง เพ่ือมิให้เกิดข้อครหาหรือเกิดความเคลือบแคลงในการปฏิบตัิหน้าท่ี  
 

8. ไม่รับเงินและ/หรือผลประโยชน์อ่ืนใดเป็นการส่วนตัวจากบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจกับบริษัทฯ 
ตลอดจนหลีกเล่ียงการเลีย้งรับรอง การรับการดแูล และการรับของขวญั ท่ีมีมลูคา่เกินปกตวิิสยั  

 

9. ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัตินให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของผู้ใต้บงัคบับญัชา มีเมตตาธรรม ดแูลเอาใจใส่
ตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน รวมทัง้ปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัโดยเคร่งครัด  เป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาและปกครองผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม  
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10. พนักงานพึงปฏิบตัิต่อผู้บังคบับญัชาด้วยความเคารพนับถือ สุภาพเรียบร้อย รับฟังค าแนะน า   
และพงึปฏิบตัิตอ่เพ่ือนร่วมงานด้วยความสภุาพ มีน า้ใจ มีมนษุย์สมัพนัธ์อนัดี รวมทัง้ไม่กล่าวร้าย 
ไมแ่จ้งข้อความอนัเป็นเท็จตอ่ผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนพนกังานโดยปราศจากมลูความจริง 

 
11. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน รักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน

ร่วมกันท างานและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เคารพในสิทธิของ
พนกังานอ่ืนท่ีอยูใ่นบริษัทเดียวกนั 

 

12. ให้ความร่วมมือและปฏิบตัิตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผล
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนบคุคล หรือละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอนัดี ดแูลและรับผิดชอบข้อมูลท่ีเผยแพร่
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเพียงพอ ไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย
หรือพระราชบญัญตัท่ีิเก่ียวข้อง หรือละเมิดตอ่บคุคลท่ีสาม  

 

13. ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้ อ่ืน รวมถึงการไม่น า
ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใช้ในบริษัท 

 
14. ผู้บริหารควรหลีกเล่ียงการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัรายงานทางการเงินประจ าปี หรือรายไตรมาส จนถึง 24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผย
ข้อมลูตอ่สาธารณชนแล้ว  

 

15. รักษาความลบัของบริษัท ดแูลระมดัระวงัไมใ่ห้เอกสารหรือข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทร่ัวไหล
หรือตกไปถึงผู้ ไมเ่ก่ียวข้อง อนัอาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 

 
16. ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมตลอดถึง

สูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจ และข่าวสารท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีถือว่าควร
ปกปิดของบริษัทตอ่บคุคลอ่ืน 
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17. เอาใจใสแ่ละชว่ยด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 
 
18. แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีการกระท าใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิด

กฎหมาย  
 

19. จรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้นี ้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ในกรณีท่ีมีปัญหา ให้ผู้บริหารและ
พนกังานทุกระดบัปรึกษากับผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้ง ให้ถือค าวินิจฉัย
ของกรรมการผู้อ านวยการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เป็นท่ีสิน้สดุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท สหยเูนีย่น จ ากดั (มหาชน)  14/14 

 

ส่วนที่ 4  

การตดิตามและดูแลให้มีการปฏบัิต ิ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

1. ถือเป็นหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีต้องรับทราบ         
ท าความเข้าใจ และปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
 

2. การสอบถามข้อสงสัย การรายงานในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณ      
หรือการร้องเรียน ให้กระท าการผ่านผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ หรือผู้จดัการฝ่ายบคุคล         
ทัง้นี ้ การรายงานและการร้องเรียนดงักลา่ว ต้องกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี ้หรือ      

ในเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการ
ผู้อ านวยการ 

 
 

การทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

จรรยาบรรณธุรกิจนีจ้ะมีการทบทวนตามความเหมาะสม เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ของเศรษฐกิจและสงัคม และ/หรือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป 

  

 

 


