คูม่ ือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิ จ
ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริษทั เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน)

เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัท ฯ และการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจจึงได้จดั ทาคู่มอื จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้
ทุกคนใช้เป็ นแนวทาง หรือ กรอบในการปฏิบตั ิงาน และช่วยกันธ ารงไว้เพื่อชื่อ เสีย งที่ดี และความภาคภู มิใจขอ ง
พนักงานอันจะนาไปสูก่ ารเป็ นองค์กรทีม่ รี ะบบการกากับดูแลทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัท ปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานใช้หลักจริยธรรมตามคู่มอื นี้
อย่างสม่าเสมอในทุกกรณี จนกลายเป็ นหลักประจาใจในการทางาน
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แนวทางปฏิ บตั ิ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บริษทั เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1. จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ
1.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2 ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
1.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
1.4 ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้
1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.6 ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
1.7 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
2. จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ ริหาร
3. จรรยาบรรณของพนักงาน
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1. จริยธรรมทางธุรกิ จของบริษทั ฯ
1.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันปญั หาความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านดังนี้
▪ หลีกเลียงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั
บริษทั ฯ
▪ กรณีทก่ี รรมการหรือพนักงานได้มกี ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั ฯ บริษทั ฯจะดาเนินการเสมือน
กับบริษัทฯ ได้กระทากับบุค คลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือผู้บ ริหารผู้นัน้ จะต้อ งไม่มีส่วนในการ
พิจารณาอนุมตั ิ
▪ ไม่นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
▪ หากมีรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ
นาเสนอ คณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบถึงรายการทีมคี วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ รายการที่
เกีย่ วโยงกันซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้ มี
การปฏิบ ตั ิต ามหลัก เกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยราคาและเงื่อ นไขเสมือ นท ารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’sLengthBasis) และได้เปิ ดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ เหตุผล และความ
จาเป็ นไว้ในแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.2 ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถอื หุ้นทุกคน และมุ่ งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยังยื
่ น โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านดังนี้
▪ ดาเนิ น ธุ ร กิจ ด้ ว ยความซื่อ สัต ย์สุจ ริต ตลอดจนตัด สิน ใจดาเนิ น การใดๆ ด้ว ยความระมัด ระวัง
รอบคอบและเป็ น ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
▪ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ของบุคคลดังกล่าว จะไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ ทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทาการซื้อ ขาย เสนอซื้อ
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้ จะได้มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะ
กระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทน
▪ บริษทั ฯ จะเสนอรายงานสถานภาพและแนวโน้มของบริษทั ฯในอนาคตต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
สม่าเสมอ และครบถ้วน ถูกต้องตามความจริง
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▪ บริษัทฯ เคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่ างๆของ
บริษทั ฯ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดเผยผลประกอบการ งบการเงิน และ
ข้อมูลอื่นๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
▪ บริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั
ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ จะมุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าที่จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ ี มุ่งเน้นการทาการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
▪ มุ่งมันที
่ ่จะจัดหาสินค้า และพัฒนาบริก ารให้มคี วามทันสมัย อยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้า
▪ จาหน่ายสินค้า และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้าในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
▪ ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้องแก่ลกู ค้า โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริงอันเป็ นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิด
เกีย่ วกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆของสินค้า หรือบริการนัน้ ๆ
▪ จัดให้มบี ริการหลังการขายเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ความรับผิดชอบต่อคูค่ า้ และเจ้าหนี้
บริษัทฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบตั ทิ ่ดี ตี ามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง อย่างเป็ นธรรมต่อ
คู่ค้า และเจ้า หนี้ โดยค านึ ง ถึง ความเสมอภาคในการด าเนิ น ธุ ร กิจ และผลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับ คู่ ค้า เพื่อ พัฒ นา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝา่ ย
▪ ปฏิบ ัติต ามสัญ ญา ข้อ ตกลง หรือ เงื่อ นไขที่มีต่อ คู่ค้า รวมถึงจ่ า ยช าระเงินให้คู่ค้าตรงตามเวลา
และเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ล่วงหน้า
▪ การคัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างยุตธิ รรม ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ไม่สจุ ริตกับคู่คา้
▪ การจัดซือ้ จัดหาดาเนินการอย่างโปร่งใสให้ขอ้ มูลเท่าเทียมและถูกต้อง
▪ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่คา้ กับผูอ้ ่นื เว้นแต่จะได้รบั การยินยอมจากคู่คา้
▪ ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื หรือคู่แข่งทางการค้า
1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้กด็ ้วยอาศัย สังคมและส่วนรวม ดังนัน้ เพื่อ
ธารงรักษาไว้ซง่ึ สังคม และส่วนรวมทีด่ บี ริษทั ฯ จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั นี้
▪ มีสว่ นร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ แก่ทุกเพศ
ทุกวัย
▪ ดาเนินธุรกิจที่ไม่ ขดั ต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนั ดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่ อ
สังคม
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1.6 ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อมจึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั นี้
▪ คัดเลือกสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้า
▪ ดูแลป้องกันมิให้การดาเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อม
1.7 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพย์สนิ อันมีค่า และเป็ นปจั จัยสาคัญสู่ความสาเร็จของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้มุ่งพัฒนา
พนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถ รวมทัง้ ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั นี้
▪ ให้โ อกาสที่เ ท่าเทียมในการว่ าจ้าง แต่ ง ตัง้ และโยกย้ ายพนัก งาน โดยพิจารณาบนพื้น ฐานของ
คุณธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ความทุพพลภาพ
▪ ปกป้องความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นาข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
ครอบครัว ไปเปิ ดเผยกับบุค คลภายนอก หรือ ผู้ไ ม่เกี่ยวข้องเว้นแต่ เป็ นข้อมูลที่ ต้อ งเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
▪ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรูข้ องพนักงานทัง้ การฝึกอบรมภายใน และหลักสูตรการอบรม
ภายนอก
▪ ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยกันต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ ซึง่ กันและกันท้ังต่อหน้า
และลับหลัง
▪ มีช่องทางให้พนักงานได้รอ้ งเรียน ในกรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
▪ ดูแลสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
2. จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ มุ่งหวังให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกาหนด
จรรยาบรรณใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั สิ าหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
▪
▪
▪
▪

ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ ให้ต นเองและผู้เ กี่ย วข้องจากตาแหน่ ง และข้อมูลอันเป็ นความลับของ
บริษทั ฯ
▪ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ
▪ ไม่ดาเนินการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
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3. จรรยาบรรณของพนักงาน
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบข้อบังคับทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามคาสังอั
่ นชอบด้วยกฎหมาย และคาแนะนาโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มความรูค้ วามสามารถในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินยั ทีด่ ตี ลอดจนศีลธรรมอันดีงาม
หลีกเลีย่ งการกระทาการทีข่ ดั ต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
พึงใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ มิใช่ประโยชน์สว่ นตน
ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์อ่นื ใดจากลูกค้า และผู้ทาธุรกิจกับบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียม ซึง่ บริษทั ฯ เรียกเก็บ
ให้บริการลูกค้าโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ลกู ค้าบรรลุประโยชน์สงู สุดบนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริต
ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติลกู ค้าและใช้วาจาทีส่ ภุ าพ
เคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของลูกค้า
พึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มกี จิ กรรมเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาสังคม อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา
ตามทีบ่ ริษทั ฯ จะจัดให้มขี น้ึ เป็ นคราวๆ
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