บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
นโยบายจรริยธรรมธรรกริจ

1. ผผถ
ผู้ ถือหหผู้น

- บรริษษัทมหมุ่งมษัมั่นดดดำเนรินธหรกริจใหผู้มมีผลกดำรดดดำเนรินงดำนทมีมั่ดมี เตริบโตอยมุ่ดำงมษัมั่นคง มมีควดำมสดำมดำรถใน
กดำรแขมุ่งขษัน เพถืมั่อใหผู้ผลตอบแทนทมีมั่ดมีแกมุ่ผผผู้ถถือหหน
ผู้ ในระยะยดำว
- เปริดเผยขผู้อมผลใหผู้ทรดำบอยมุ่ดำงเหมดำะสม โปรมุ่งใส เปป็นธรรม และทษันเวลดำ
- บรริษษัทสมุ่งเสรริมและอดดำนวยควดำมสะดวกใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทหกรดำย รวมถถึงผผผู้ถถือหหผู้นประเภทนษักลงทหน
สถดำบษันเขผู้ดำรมุ่วมประชหมอยมุ่ดำงเทมุ่ดำเทมียมกษัน

2. พนษักงดำน

บรริษท
ษั ตระหนษักวมุ่ดำพนษักงดำนเปป็นทรษัพยดำกรทมีมั่มมีคณ
ห คมุ่ดำ
- ประกดำศเปผู้ดำหมดำยของกริจกดำรใหผู้ทรดำบอยมุ่ดำงชษัดเจน
- ปฏริบษัตริตดำมกฎหมดำยและขผู้อบษังคษับตมุ่ดำงๆ ทมีเมั่ กมีมั่ยวขผู้องกษับพนษักงดำนอยมุ่ดำงเครมุ่งครษัด
- มมีนโยบดำยคมุ่ดำตอบแทนพนษักงดำนคถือ อษัตรดำกดำรจผู้ดำงพนษักงดำนใหมมุ่ตผู้องดถึงดผดใหผู้ผผผู้สมษัครอยดำก
ทดดำ งดำนกษับบรริษษัท เปรมียบเทมียบอษัตรดำกดำรจมุ่ดำยคมุ่ดำตอบแทนกษับตลดำดวมุ่ดำอษัตรดำทมีมั่ใ ช ผู้ยษังสดำมดำรถ
ริ ธริภดำพกดำรทดดำ งดำนใหผู้ดมีขถึขึ้นโดยวษัด
รษักษดำพนษักงดำนไวผู้ไดผู้ และกดำรจผงใจใหผู้พนษักงดำนเพริมั่มประส ท
จดำกผลงดำนทมีมั่ดมีจะไดผู้ปรษับคมุ่ดำตอบแทนมดำกกวมุ่ดำไมมุ่ไดผู้เนผู้นทมีมั่อดำยหงดำนนดำนเปป็นหลษัก
- กดำรประเมรินผลงดำน กดำรแตมุ่งตษัขึ้ง กดำรโยกยผู้ดำย กดำรใหผู้รดำงวษัล และกดำรลงโทษ ตผู้องทดดำ ดผู้วย
ควดำมเปป็นธรรมและสหจรริตโดยตษัขึ้งอยผมุ่บนพถืขึ้นฐดำนของควดำมรผผู้ ควดำมสดำมดำรถ และควดำมเหมดำะสม
ของพนษักงดำน
- มมีนโยบดำยสวษัสดริก ดำร สหขอนดำมษัย ควดำมปลอดภษัย และอถืมั่ นๆ ใหผู้เ ปป็น ปษัจจหบษันเทมียบเคมียงกษับ
บรริษท
ษั ในระดษับเดมียวกษัน
- ใหผู้ควดำมสดดำคษัญตมุ่อกดำรพษัฒนดำศษักยภดำพของพนษักงดำน โดยจษัดทดดำแผนกดำรฝถึกอบรมทมีมั่เหมดำะ
กษับพนษักงดำนแตมุ่ละระดษับใหผู้ไดผู้พษัฒนดำควดำมรผผู้และควดำมสดำมดำรถอยมุ่ดำงตมุ่อเนถืมั่องทหกปมี
- สมุ่ ง เสรริ ม สนษั บ สนห น กริ จ กรรมของคณะกรรมกดำรสวษั ส ดริ ก ดำรลผ ก จผู้ ดำ ง คณะกรรมกดำรควดำม
ปลอดภษั ย อดำชมีว อนดำมษั ย และสริงมั่ แวดลผู้ อ ม รวมถถึ ง ปรษั บ ปรห ง ระบบปผู้ อ งกษั น ภษั ย ภดำยในสถดำนทมีมั่
ทดดำงดำนใหผู้ทษันสมษัยเสมอ
- รษั บ ฟษังควดำมคริดเหป็ นและเปริด โอกดำสใหผู้พ นษัก งดำนแจผู้ งหรถือ สอบถดำมตมุ่ อ ฝมุ่ ดำ ยบรริห ดำรในเรถืมั่ อ ง
ตมุ่ดำงๆไดผู้อยมุ่ดำงเปริดเผยโดยชมุ่องทดำงผมุ่ดำนตษัวแทนจดำกสหภดำพแรงงดำน/คณะกรรมกดำรลผกจผู้ดำง,
กลมุ่องรษับขผู้อมผล และหรถือโทรแจผู้งฝมุ่ดำยบหคคลโดยตรง
- กริจกรรมทมีมั่จษัดใหผู้เปป็นประจดดำ ทหกๆปมี กดำรจษัดงดำนเลมีขึ้ยงปมีใหมมุ่ กดำรแขมุ่งกมีฬดำ กดำรตรวจสหขภดำพ
เปป็นตผู้น
ขึ้ ชดำตริศดำสนดำ สษัญชดำตริ เพศ อดำยห หรถือพถืขึ้นฐดำนกดำร
- ดผแลพนษักงดำนงดำนอยมุ่ดำงเสมอภดำคทหก เชถือ
ริ ธริมนหษยชนของพนษักงดำน และ
ศถึกษดำ ไมมุ่เลถือกปฏริบษัตริ และไมมุ่ไดผู้กระทดดำ กดำรใดๆ ทมีมั่ละเมริดส ท
ใหผู้ควดำมรผผู้เรถืมั่องสริทธริมนหษยชนแกมุ่พนษักงดำน

3. ลผกคผู้ดำ

- บรริษษัทปฏริบษัตริตมุ่อลผกคผู้ดำโดยเนผู้นใหผู้ไดผู้รษับควดำมพถึงพอใจสผงสหดเสมอมดำ
- ขดำยสรินคผู้ดำทมีมั่มมีคหณภดำพไดผู้มดำตรฐดำน เอดำใจใสมุ่ใหผู้บรริกดำรทมีด
มั่ มีทษัขึ้งกมุ่อนและหลษังกดำรขดำย
- ใหผู้คดดำปรถึกษดำ แนะนดดำ หรถือแกผู้ปษัญหดำ(ถผู้ดำมมี) เพมีมั่อใหผู้กดำรใช ผู้สรินคผู้ดำของบรริษท
ษั เปป็นไปอยมุ่ดำงมมี
ประสริทธริภดำพและเกริดประโยชนน์สผงสหดกษับลผกคผู้ดำ
- ตริดตมุ่อลผกคผู้ดำดผู้วยควดำมสหภดำพ และจษัดใหผู้มมีกระบวนกดำรทมีมั่ใหผู้ลผกคผู้ดำรผู้องเรมียนเกมีมั่ยวกษับคหณภดำพ
ปรริมดำณ ควดำมปลอดภษัยของสรินคผู้ดำไดผู้โดยสะดวก
- รษับผริดชอบปษัญหดำขผู้อรผู้องเรมียนและชดเชยแกผู้ไขโดยเรป็วทมีมั่สหด
- ใหผู้ควดำมสดดำคษัญในกดำรรษักษดำควดำมลษับของลผกคผู้ดำ รวมถถึงเปริดโอกดำสใหผู้ลผกคผู้ดำไดผู้แสดงควดำม
คริดเหป็นและรษับฟษังดผู้วย

4. คผค
มุ่ ผู้ดำ

ขึ้ สรินคผู้ดำและบรริกดำรเปป็นไปตดำมเงถืมั่อนไขทดำงกดำรคผู้ดำ
- บรริษษัทยถึดหลษักกดำรซถือ
- ปฏริบษัตริตษัวตรงตดำมสษัญญดำขผู้อตกลง
ถืมั่ ถถือ มมีคหณธรรม และ
- หลมีกเลมีมั่ยงวริธมีกดำรไมมุ่สหจรริต รวมถถึงกดำรเลถือกคผมุ่คผู้ดำทมีมั่มมีควดำมมษัมั่นคง นมุ่ดำเช อ
ชมุ่วยเหลถือเกถืขึ้อกผลกษัน

5. คผแ
มุ่ ขมุ่ง

ริ ทดำง
- บรริษษัทถถือหลษักคหณธรรมทมีมั่ดมีในกดำรแขมุ่ งขษัน ไมมุ่ก ลษัมั่นแกลผู้งทดดำ ลดำย ไมมุ่ละเมริดทรษัพยน์ส น
ปษัญญดำ ไมมุ่เขผู้ดำถถึงสดำรสนเทศของคผแ
มุ่ ขมุ่งทดำงกดำรคผู้ดำดผู้วยวริธมีกดำรทมีมั่ไมมุ่สหจรริต
- ไมมุ่แสวงหดำควดำมลษับหรถือใหผู้รผู้ดำยคผแ
มุ่ ขมุ่งดผู้วยวริธมีกดำรไมมุ่สหจรริต

6. เจผู้ดำหนมีขึ้

- บรริษษัทรษักษดำคดดำมษันสษัญญดำและปฏริบษัตริตดำมเงถืมั่อนไขขผู้อกดดำหนดของสษัญญดำอยมุ่ดำงเครมุ่งครษัด
- ปฏริบษัตริตมุ่อเจผู้ดำหนมีขึ้อยมุ่ดำงเสมอภดำค เปป็นธรรม โปรมุ่งใส ทษังขึ้ เจผู้ดำหนมีขึ้ทดำงธหรกริจ เจผู้ดำหนมีขึ้สถดำบษันกดำร
เงริน
- ไมมุ่ใช ผู้วริธมีกดำรทมีมั่ไมมุ่สหจรริต ปกปริดขผู้อมผลหรถือขผู้อเทป็จจรริงอษันจะทดดำใหผู้เจผู้ดำหนมีขึ้เกริดควดำมเสมียหดำย
- บรริษท
ษั ยรินดมีเขผู้ดำรมุ่วมกริจกรรม/โครงกดำรตมุ่ดำงๆของเจผู้ดำหนมีขึ้เพถืมั่อสรผู้ดำงควดำมสษัมพษันธน์ทมีมั่ดมี
- หลมีกเลมีย
มั่ งสถดำนกดำรณน์ทมีมั่อดำจกมุ่อใหผู้เกริดควดำมขษัดแยผู้งทดำงผลประโยชนน์

7. สษังคมและสมุ่วนรวม

- บรริษษัทดดดำเนรินธหรกริจอยมุ่ดำงมมีคณ
ห ธรรมตมุ่อผผผู้มมีสวมุ่ นเกมีมั่ยวขผู้องทหกฝมุ่ดำย
- สนษับสนหนกริจกรรมเสรริมสรผู้ดำงประโยชนน์สหขแกมุ่ส ษังคมสมุ่วนรวมและสริงมั่ แวดลผู้อม ทษัขึ้งในสถดำน
ประกอบกดำร ชหมชน และบรริเวณใกลผู้เคมียง
- ดผแลใหผู้กระบวนกดำรผลริตสรินคผู้ดำมมีมดำตรฐดำนปลอดภษัยจดำกมลพริษ
- ใหผู้ควดำมรมุ่วมมถือกษับหนมุ่วยงดำนหรถือชหมชนในกดำรบรรเทดำอหทกภษัยและสดำธดำรณภษัยตดำมควดำม
เหมดำะสม
- สมุ่งเสรริมอบรมแนะนดดำใหผู้พนษักงดำนมมีส วมุ่ นรมุ่วมในกดำรปฏริบษัตริตนเปป็นพลเมถืองดมีทดดำประโยชนน์ใหผู้
กษับชหมชนและสษังคม

8. สริงมั่ แวดลผู้อม

- บรริษษัทใหผู้ควดำมรมุ่วมมถือในเรถืมั่องควดำมเปป็นมริตรกษับส งริมั่ แวดลผู้อม มมีคณะกรรมกดำรสริงมั่ แวดลผู้อมทดดำ
หนผู้ดำทมีมั่รษับผริดชอบดผแลสภดำพแวดลผู้อมทษัขึ้งภดำยในและชหมชนภดำยนอกองคน์กร
- ปฏริบษัตริตดำมกฎระเบมียบทมีมั่เกมีมั่ยวขผู้องกษับสษังคมและสริงมั่ แวดลผู้อมเปป็นอยมุ่ดำงดมีและสมดมั่ดำ เสมอทหกปมี
เชมุ่น จษัด จผู้ดำ งหนมุ่ วยงดำนภดำยนอกทดดำ กดำรตรวจวษั ด อดำกดำศ, ตรวจคหณ ภดำพสริงมั่ แวดลผู้ อ ม, ตรวจ
คหณภดำพระบบบดดำบษัดอดำกดำศ, กดดำจษัดของเสมียวษัสดหเหลถือใช ผู้ในกดำรผลริตอยมุ่ดำงถผกวริธมี , และทมีมั่ตรวจ
วษัดเองอยมุ่ดำงสมดมั่ดำ เสมอคถือ กดำรตรวจสอบนดขึ้ดำ ทริขึ้ง ,ปรษับปรหงสถดำนทมีมั่ผษังโรงงดำนระบบระบดำยนดขึ้ดำ
สดำรเคมมี ระบบบดดำบษัดนดขึ้ดำเสมีย ใหผู้มมีประสริทธริภดำพและวริเครดำะหน์แกผู้ปญ
ษั หดำถผู้ดำมมีแหลมุ่งกดดำเนริดมลพริษ
ขึ้ จงอบรมใหผู้ทหก หนมุ่ว ยงดำนตระหนษัก ถถึ งควดำมสดดำ คษัญ ของกดำรใช ผู้ทรษั พยดำกรอยมุ่ดำ งมมี
- บรริษษัทชมีแ
ประสริทธริภดำพ ควบคผมุ่ไปกษับกดำรผลริตสรินคผู้ดำทมีมั่ตอ
ผู้ งรษักษดำคหณภดำพใหผู้ไดผู้มดำตรฐดำนอยผมุ่เสมอ

9. ผผส
ผู้ อบบษัญชมี

- บรริษษัทเปริดเผยขผู้อมผลทมีมั่โปรมุ่งใส ชษัดเจน และถผกตผู้อง อดดำนวยควดำมสะดวกเพถืมั่อกดำรตรวจสอบ
ทมีมั่รวดเรป็วและมมีประสริทธริภดำพ
- รษับฟษังขผู้อเสนอแนะและปฏริบษัตต
ริ ดำมใหผู้ถผกตผู้องตดำมหลษักกดำรบษัญชมี
- ดผแลเรถืมั่องกดำรกดดำหนดคมุ่ดำตอบแทนทมีเมั่ หมดำะสมเปป็นธรรม

บรริษษัทกดดำหนดใหผู้เปป็นหนผู้ดำทมีมั่และควดำมรษับผริดชอบของกรรมกดำร ผผผู้บรริหดำร และพนษักงดำนทหกคนทมีมั่จะตผู้องรษับทรดำบ
ทดดำควดำมเขผู้ดำใจ และปฏริบษัตริตดำมนโยบดำยและขผู้อปฏริบษัตริตดำมทมีมั่กดดำหนดไวผู้ในคผมุ่มถือจรริยธรรมธหรกริจนมีขึ้อยมุ่ดำงเครมุ่งครษัด ผผผู้บรริหดำร
ทหกระดษับจะตผู้องดผแลรษับผริดชอบและถถือเปป็นเรถืมั่องสดดำคษัญทมีจ
มั่ ะดดดำเนรินกดำรใหผู้พนษักงดำนภดำยใตผู้สดำยบษังคษับบษัญชดำของตนทรดำบ
เขผู้ดำใจ และปฏริบษัตริตดำมอยมุ่ดำงจรริงจษัง หดำกกรรมกดำร ผผผู้บรริหดำร และพนษักงดำนผผผู้ใดกระทดดำผริดจรริยธรรมทมีมั่กดดำหนดไวผู้ จะไดผู้รษับ
โทษทดำงวรินษัยอยมุ่ดำงเครมุ่งครษัด

ประกดำศ ณ วษันทมีมั่ 18 กหมภดำพษันธน์ 2562
คณะกรรมกดำรบรริษษัท

