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ส่ วนที่ 1
สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในการดาเนินธุรกิจของสหยูเนี่ยน คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักในหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ในการด าเนิ น งาน ยึดมั่น ในหลัก การพื น้ ฐานของการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ หรื อ บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate
Governance) ซึ่งเป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างจริ งจัง เพื่อการกากับดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบ โดยมุ่งมัน่ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ซึ่งสอดคล้ องกับค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ”
(INTEGRITY QUALITY SERVICE) ที่ ได้ ยึดถือปฏิบตั ิ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรมาเป็ นเวลานาน ตังแต่
้ เริ่ ม
ก่อ ตัง้ บริ ษั ท ฯ โดยได้ ส่ง เสริ ม และปลูกฝั ง ให้ พ นัก งานมี จิ ต ส านึกในหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบ รอบคอบ
ระมัดระวัง มีความซื่อตรง คานึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งถือ
เป็ นจริยธรรมและคุณธรรมของสหยูเนี่ยนที่ปฏิบตั มิ าโดยต่อเนื่อง
จรรยาบรรณธุ รกิ จ ที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ แสดงถึง ความถูกต้ อ ง ความชอบธรรม และความ
โปร่ งใสในการดาเนินงาน มีแนวทางปฏิ บตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุก ฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และเป็ นที่
น่า เชื่ อ ถื อ โดยมี ก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกับ ความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสัง คมอยู่
ตลอดเวลา เพื่ อสร้ างความเชื่ อ มั่น และเป็ น พื น้ ฐานของการเติบ โตของธุ ร กิ จ อย่า งมั่น คงยั่ง ยื น ดัง นัน้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรให้ จดั ทา คู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อรวบรวมแนวทางในการปฏิบตั ิเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยแนวทางการปฏิบตั ใิ นคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้ อบังคับ
พนักงาน” เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ในนามคณะกรรมการบริ ษัท จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งถึงการร่ วมมือกันปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจฉบับนี ้ด้ วยความมุ่งมัน่ และจริ งจัง เพื่อให้ การจัดการองค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล และธารงรักษา
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯไว้ ตลอดไป
นางสาวศรี วารินทร์ จิระพรรคคณา
ประธานกรรมการ
20 ตุลาคม 2559
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ส่ วนที่ 2
วัฒนธรรมองค์ กร

ค่ านิยม (Core Value)
“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ” (INTEGRITY QUALITY SERVICE)

คุณธรรม

1. ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. มีความยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาวิชาชีพในการดาเนินธุรกิจ มีจิตสานึกในหน้ าที่
และความรับผิดชอบ มุง่ กระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง ด้ วยความตังใจ
้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อตรง
และเป็ นธรรม คานึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้หนึ่งผู้ใด
เพื่อรักษาและเสริมสร้ างชื่อเสียงของกลุม่ สหยูเนี่ยน
3. ให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ โดยปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และเป็ นที่นา่ เชื่อถือ
4. ปฏิ บัติต นเป็ น พลเมื อ งที่ ดี โดยถื อ มั่น ในหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่อ สัง คม รวมทัง้ ให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
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คุณภาพ

1. มุ่งมัน่ ในความเป็ นเลิศในการผลิต การบริ การ และสร้ างมาตรฐานสินค้ าให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล มีคณ
ุ ภาพสมกับมูลค่า ตลอดจนคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ าอย่างต่อเนื่อง
2. ร่วมคิด ร่วมทา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนในทุกด้ าน เสริ มสร้ างศักยภาพในการ
แข่งขันทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
3. ใช้ ค วามรู้ และความสามารถที่ มี อ ยู่ใ ห้ ม ากกว่า เดิม อยู่เ สมอ โดยใฝ่ เรี ย นรู้ และศึก ษาสิ่ ง ใหม่
เพื่อพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา

คุณประโยชน์

1. มุ่ง มั่น ท างานให้ บ รรลุเ ป้า หมายให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ / ผลตอบแทนสูง สุด เพื่ อ น าไปสู่ค วาม
เจริญเติบโตอย่างมัน่ คง และเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการให้ เจริ ญก้ าวหน้ า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายพึงได้ รับ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า
นักลงทุน พนักงาน สังคม สิ่งแวดล้ อม และประเทศชาติ

จรรยาบรรณธุรกิจ บริ ษัท สหยูเนีย่ น จากัด (มหาชน)

4/16

ส่ วนที่ 3
แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น

1. เคารพในสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิ ดหรื อ ลิ ดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
ตลอดจนปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยไม่ฝ่าฝื นกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
3. ปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ ตัดสินใจดาเนินการต่างๆ ด้ วยความ
สุจริตใจและมีความโปร่งใส โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
4. ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อบริหารและพัฒนากิจการให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า มัน่ คง สร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ อย่าง
เหมาะสม
5. รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามความเป็ นจริงอย่าง
สม่าเสมอ
6. ไม่นาข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริษัทฯ
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แนวทางการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
1. ปฏิ บัติต่อ พนัก งานโดยเคารพสิ ท ธิ พื น้ ฐานของมนุษ ยชน ตลอดจนปฏิ บัติต ามกฎหมายและ
ระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยแจ้ งให้ พนักงาน
รับทราบและถือปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหารและพนักงาน มีส่วนร่วมในการ
ดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุ ง รักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน เพื่อให้ สภาพแวดล้ อมในการ
ทางานมีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ
3. ให้ ความสาคัญกับการพัฒนา และการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้ กบั พนักงาน โดยส่งเสริ ม
และอานวยความสะดวกให้ พนักงานได้ รับการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้ างความมัน่ คง
ในอาชี พ อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ ความรู้ ทัง้ ภายในองค์กรและใช้ บริ การจาก
สถาบันภายนอก รวมทังให้
้ โอกาสในการเจริญก้ าวหน้ าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
4. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการทางาน การพัฒนา และการแก้ ไขปั ญหา
ของบริ ษัทฯ โดยรับฟั งข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค
5. ดูแ ลเรื่ อ งค่า ตอบแทนและสวัส ดิก ารของพนัก งานด้ ว ยความเป็ น ธรรม เหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน รวมทัง้ มีกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพสาหรับพนักงาน เพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว
6. การแต่งตัง้ การโยกย้ าย การให้ รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทาด้ วยความสุจริ ตใจและ
เสมอภาค ตังอยู
้ ่บนพื น้ ฐานของความรู้ ความสามารถ ความรั บผิดชอบ และความเหมาะสม
รวมทังการกระท
้
าหรื อการปฏิบตั ขิ องพนักงานนัน้ ๆ
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แนวทางการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
1. ดาเนินธุรกิจโดยยึดถื อความซื่อ ตรง โปร่ งใส ยุติธรรม พึงปฏิ บตั ิต่อลูกค้ าทุกรายด้ วยความเท่า
เทียมกัน และเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริง
2. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
กับลูกค้ าได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
และป้องกันความเสียหาย
3. ผลิต ส่งมอบ และให้ บริการต่อลูกค้ า/ผู้บริโภค ด้ วยสินค้ าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานตรง
ตามความต้ องการหรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้ า ในราคาที่เป็ นธรรม
4. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้ าเสมือนผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. ให้ บริ การและปฏิบตั ิต่อลูกค้ า ทุกรายด้ วยความสุภาพ อ่อนน้ อม และความเต็มใจ ตลอดจนจัด
กลไกและระบบการบริ การลูกค้ า เพื่อให้ ลูกค้ าติดต่อกับบริ ษัท ฯได้ โดยสะดวก และสนองตอบ
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว
6. รับฟั งข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อร้ องเรี ยน เกี่ยวกับตัวสินค้ าหรื อการบริ การอื่น ๆ ตลอดจน
นาไปพิจารณาปรับปรุงและดาเนินการแก้ ไขอย่างรวดเร็วและเป็ นธรรม
7. รักษาความลับและข้ อมูลทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปเผยแพร่หรื อใช้ ประโยชน์โดยมิชอบ
8. มุ่งมัน่ พัฒนาสินค้ าและบริ การให้ เป็ นเลิศ ตลอดจนคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ แก่
สินค้ าและบริการอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้
1. ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ ด้ วยความยุตธิ รรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐาน
ของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
2. ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง เคารพและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง เงื่อนไข และสัญญาที่กาหนดไว้ หากมีกรณีใดที่
ไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามข้ อตกลงได้ ต้ องรี บเจรจากับคูค่ ้ าหรื อเจ้ าหนี ้เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหาทันที เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหาย
3. สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีตอ่ กัน ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าโดยแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา
สินค้ าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ าและบริการ
4. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ตามข้ อตกลงที่มีกบั คูค่ ้ า
หรื อเจ้ าหนี ้ หากพบข้ อมูลว่ามีการเรี ยกรับหรื อการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ ้น ต้ อง
ร่วมหารื อกับคูค่ ้ าหรื อเจ้ าหนี ้ เพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาอย่างยุติธรรมและ
รวดเร็ว
5. ไม่มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของคูค่ ้ า ซึง่ ขัดต่อผลประโยชน์ หรื ออาจก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ

จรรยาบรรณธุรกิจ บริ ษัท สหยูเนีย่ น จากัด (มหาชน)

8/16

แนวทางการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
1. ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ าที่ดีและเป็ นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรื อผิดกฎหมาย
3. ไม่ทาลายชื่ อ เสี ย งของคู่แ ข่ง ด้ ว ยการกล่าวร้ าย หรื อกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริ ง
และไม่เป็ นธรรม
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แนวทางการปฏิบัตติ ่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
1. ปฏิบตั หิ รื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ที่ออกโดย
หน่วยงานกากับดูแล
2. ดาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้ อม และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไม่ ก ระท าการใด ๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หายต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้ อม ตลอดจนมีมาตรการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้ เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้ อม
3. ส่งเสริมให้ มีการฝึ กอบรม และวางระบบการตรวจสอบ ควบคุมดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือ
ในการดาเนินการลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมทังพั
้ ฒนาระบบดังกล่าวอย่างสม่าเสมอและ
ต่อ เนื่ อ ง โดยให้ สอดคล้ องกั บ การพัฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี่ กฏหมาย และสถานการณ์
สิ่งแวดล้ อมที่อาจเปลี่ยนไป เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งแวดล้ อม ให้ คงความปลอดภัย
และเป็ นที่มนั่ ใจต่อสาธารณะ
4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ พนักงาน มีความรู้ ความเข้ าใจ และมี จิตสานึกที่ดี ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
5. ให้ ความสาคัญและสนับสนุนกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวม
6. มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรื อผู้ด้อยโอกาส หรื อเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของสังคม
ส่วนรวม โดยการบริ จาคต่อองค์การสาธารณกุศลที่มีความน่าเชื่อถือ ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นชอบอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการปฏิบัตขิ องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
สาหรับทุกระดับ
1. ปฏิ บตั ิตามนโยบายและระเบียบข้ อบัง คับ ในการทางานของบริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อกาหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยเคร่งครัด โดยยึดถือแนวทางปฏิบตั ิในคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี คูม่ ือ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ นโยบายต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ปชั่น นโยบายแจ้ ง เบาะแส/ข้ อ ร้ องเรี ย น
ตลอดจนนโยบายอื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท ฯจะมี ก ารทบทวนแนวทางปฏิ บัติ ให้ สอดคล้ องกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของข้ อกาหนด ข้ อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
2. ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีวินยั มีความรับผิดชอบ และมีจิตสานึกที่ดี
3. ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความขยันหมัน่ เพียร เสียสละ และอดทน รวมทังแสวงหาแนวทางในการพั
้
ฒนา
และปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
4. ไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
5. พนักงานพึง ปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชาด้ วยความเคารพนับถื อ สุภาพเรี ยบร้ อย รับฟั งคาแนะนา
และพึงปฏิบตั ติ อ่ เพื่อนร่วมงานด้ วยความสุภาพ มีน ้าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี รวมทังไม่
้ กล่าวร้ าย
ไม่แจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จต่อผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากมูลความจริง
6. ให้ ความร่ วมมือ ช่วยเหลือเกื อ้ กูลกัน รักษาและสร้ างสรรค์ให้ เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน
ร่ วมกันทางานและแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อให้ การทางานมี ประสิท ธิ ภ าพ รวมทัง้ เคารพในสิท ธิ ของ
พนักงานอื่นที่อยูใ่ นบริษัทเดียวกัน
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7. ให้ ความร่วมมือและปฏิบตั ติ ามนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผล
ทางธุรกิจของบริ ษัท โดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่นาไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดี ดูแลและรับผิดชอบข้ อมูลที่เผยแพร่
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ ไม่ให้ ขัดต่อกฎหมาย
หรื อพระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้ อง หรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
8. ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทหรื อของผู้อื่น รวมถึงการไม่นา
ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ ในบริษัท
9. รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
และดูแลไม่ให้ เสื่อมเสียหรื อสูญหาย ตลอดจนไม่ นาข้ อมูลภายในและทรัพย์สินของบริ ษัท ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรื อบุคคลอื่น
10. ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ของตน หรื อยอมให้ บคุ คลอื่นใช้ อานาจหน้ าที่ของตน ในการแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิช อบ ซึ่งเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริ ษัทฯ ต้ องวางตัวให้
เหมาะสม มีความระมัดระวัง ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อตรง เพื่อมิให้ เกิดข้ อ
ครหาหรื อเกิดความเคลือบแคลงในการปฏิบตั หิ น้ าที่
11. ไม่ รั บ เงิ น และ/หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดเป็ น การส่ว นตัว จากบุค คลที่ ร่ ว มท าธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท ฯ
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเลี ้ยงรับรอง การรับการดูแล และการรับของขวัญ ที่มีมลู ค่าเกินปกติวิสยั
12. ต้ องไม่นาข้ อมูลภายในอันเป็ นข้ อมูลในการดาเนินการและบริ หารกิจการที่ตนล่วงรู้ มาจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรื อนาข้ อมูลภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อ
บุคคลอื่นโดยมิชอบ หรื อทาให้ ประโยชน์ของบริษัทลดลง
13. รั ก ษาความลับ และข้ อมูล ภายในของบริ ษั ท ดูแ ลระมัดระวัง ไม่ให้ เ อกสารหรื อ ข้ อ มูล อัน เป็ น
ความลับของบริ ษัทรั่วไหลหรื อตกไปถึงผู้ไม่เกี่ ยวข้ อง อันอาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสี ยหายแก่
บริษัท
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14. ห้ ามเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็ นความลับทางธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งรวมตลอดถึง
สูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ข้ อมู ลทางธุรกิจ และข่าวสารที่เป็ นสาระสาคัญที่ถือว่าควร
ปกปิ ดของบริษัทต่อบุคคลอื่น
15. เอาใจใส่และช่วยดาเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมที่ดีในการทางาน
16. ให้ แจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยนโดยยึดถือแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายแจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยน หาก
พบว่ามี ก ารกระท าใด ๆ ในบริ ษั ท ฯโดยมิ ช อบหรื อผิ ด กฎหมาย และให้ จัด ตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาการรับแจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยน หากเรื่ องร้ องเรี ยนน่าเชื่อถื อและมี มูลให้ ดาเนินการ
สอบสวน โดยกระบวนการพิจารณาและการยุติข้อร้ องเรี ยน ให้ พิจารณาตามระยะเวลาอันควรแก่
กรณีโดยเร็ว
17. จรรยาบรรณที่กาหนดไว้ นี ้ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ในกรณี ที่มีปัญหา ให้ ผ้ ูบริ หารและ
พนักงานทุกระดับปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ ง ให้ ถือคาวินิจฉัย
ของกรรมการผู้อานวยการ และ/หรื อ คณะกรรมการบริษัท เป็ นที่สิ ้นสุด

เพิ่มเติมสาหรั บผู้บริหาร
1. ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของผู้ใต้ บงั คับบัญชา มีเมตตาธรรม ดูแลเอาใจ
ใส่ตอ่ ผู้ปฏิบตั งิ าน รวมทังปฏิ
้ บตั ติ ามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับโดยเคร่งครัด เป็ นแบบอย่างที่
ดีต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาและปกครองผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยหลักการและเหตุผลที่ถู กต้ องตาม
ทานองคลองธรรม
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2. กรรมการและผู้บริ หารต้ องพิจารณาความขัดแย้ งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต อย่างมีเหตุผล
และเป็ นอิสระ ภายใต้ กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ รวมทังดู
้ แลให้ มี
การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทังของตนเองและ
้
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
4. กรรมการและผู้บริ หารควรหลีกเลี่ยงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อน
การเปิ ด เผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับรายงานทางการเงิ นประจ าปี หรื อ รายไตรมาส จนถึ ง 24 ชั่ว โมง
หลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนแล้ ว
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ส่ วนที่ 4
การติดตามและดูแลให้ มีการปฏิบัติ

หน้ าที่และความรับผิดชอบ

1. ถื อเป็ นหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ต้องรับทราบ
ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2. การสอบถามข้ อ สงสัย การรายงานในกรณี ที่ สงสัย ว่า จะมี ก ารกระทาผิด จรรยาบรรณ
หรื อการร้ องเรี ยน ให้ กระทาการผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ หรื อผู้จดั การฝ่ ายบุคคล
ทังนี
้ ้ การรายงานและการร้ องเรี ยนดังกล่าว ต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติด ตามดูแ ลให้ มี การปฏิ บัติตามจรรยาบรรณธุ รกิ จ นี ้ หรื อ
ในเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
กรรมการผู้อานวยการ

การทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทมีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจทุกปี เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม และ/หรื อ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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ภาคผนวก

คณะกรรมการบริษัทรั บทราบการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ส่ วนที่ 3 แนวทางการปฏิบัติ
หัวข้ อที่ 7 แนวทางการปฏิบัตขิ องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ข้ อความส่ วนที่ปรับปรุงแก้ ไข
มีข้อความตามเดิมแต่แยกส่วนเป็ น
 สาหรับทุกระดับ
 เพิ่มเติมสาหรับระดับบริ หาร

จรรยาบรรณธุรกิจ บริ ษัท สหยูเนีย่ น จากัด (มหาชน)

16/16

