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1. ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

ข้าพเจ้าได้รับและอ่าน จรรยาบรรณ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ฉบับลงวันที่ 
1  มกราคม 2565ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และ
ตกลงยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงานต่อไป 

 
 

ลงชื่อ : ……………………………………………………………… 

                       (  วิทูร  ศิลาอ่อน  ) 

 
ด าแหน่ง :         ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
          บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
 
    วันที่ :     2 /  มีนาคม / 2565 
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2.จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
  

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันประกอบไปด้วย นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น องค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่ออก
กฎระเบียบ ลูกค้า/ผู้บริโภค พนักงาน คู่ค้า ชุมชนและสังคม และองค์กรอิสระสื่อมวลชน และกลุ่มคนที่มี
อิทธิพลในสื่อออนไลน์ และบริษัทฯ มีความตั้งใจในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่การผลิตของเรา 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึงการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ภายใต้จรรยาบรรณ ส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“จรรยาบรรณ”) ฯ 
 

จรรยาบรรณนี้ ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ทุกคน (“บุคลากร
ของบริษัทฯ”) ถือปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญต่อการใช้ จริยธรรม คุณธรรม มาตรฐานสากล และบทบัญญัติ
กฎหมายต่างๆ ในการท างาน เพ่ิมเติมจากระเบียบข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ ดังนี้   

 

1) การปฏิบัติตามกฏหมาย 
  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพกฏหมาย และการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น
บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องยึดมั่นท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
และสร้างความสันพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
  

2) ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
 บริษัทฯ ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ ต้อง
ส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการที่เป็นไปตามคุณสมบัติ คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนด และ
สินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมและปลอดภัยตามที่กฎหมายก าหนด 
 

3) การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการรักษาระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ ต้องบริหาร จัดการ ลด และบ าบัดของเสียและสารเคมีอันตรายตามความเหมาะสม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุน
และเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

 

4) การไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิมนุษยชน และแรงงาน 
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกชนชั้นอันเนื่องมา

จากความแตกต่างของชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การตั้งครรภ์ สถานภาพสมรส ความเห็นทาง
การเมือง ความทุพพลภาพ หรือการเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ รวมถึงไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่บังคับให้มีการใช้
แรงงาน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อ
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กันด้วยความเคารพและยุติธรรม มีความสามัคคี ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เพ่ือสร้างความผูกพันที่ดี และปฏิบัติต่อ
กันอย่างสุภาพและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  

บริษัทฯ มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกันบุคลากรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้ง
จากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการท างาน เพ่ือตอบแทน
บุคลากรของบริษัทฯ ที่ด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถด้วย
ความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยู่บนฐานความรู้ไม่ใช้อารมณ์และใฝ่เรียน 

บริษัทฯ ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้บริโภค ผลิตและจ าหน่ายสินค้าด้วย
ราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่กฏหมายก าหนด รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
และผู้บริโภค โดยจัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีคุณภาพ 
รวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 

 

5) การค านึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการท างานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี โดยมีสิ่ง

อ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน กล่าวคือ มีน้ าดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีทางหนีไฟ มี
ห้องสุขา และอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่จ าเป็น ตามที่กฎหมายก าหนด และจัดให้พนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน 

 

6) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระท าการอันเป็นการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการให้ รับสินบน การ

น า เสนอน า หรือให้ค ามั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้องทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืน
ใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ 
ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยมี
แนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของบริษัทฯ ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน 
หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยก าหนดแนวทางและกระบวนการตรวจสอบ สอดส่องดูแลและให้
เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่หากมีการกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน 
หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามท่ีกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศก าหนด 

 

7) การให้ การรับของขวัญของก านัล และการเลี้ยงรับรอง 
  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ท าการเสนอ หรือให้ หรือสัญญาว่าจะให้ของขวัญ ของก านัล 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งมีค่าอย่างอ่ืน แก่ลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประโยชน์ในการเจรจา การต่อรอง หรือการหาข้อสรุป หรือการปฏิบัติตามสัญญา เว้นแต่จะเป็นการให้
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ของขวัญและของก านัลตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี ซึ่งเป็นไปอย่างเปิดเผยและมีการลงบันทึกข้อมูลไว้กับ
บริษัทฯ โดยของขวัญและของก านัลนั้นจะต้องมีมูลค่าท่ีเหมาะสมและต้องไม่เกินกว่า 2,000 บาท บุคลากรของ
บริษัทฯจะต้องไม่ท าการเสนอ หรือให้ หรือสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้า หรือคู่ค้าของ
บริษัทฯ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม 

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ยอมรับ หรือตกลงที่จะยอมรับของขวัญ ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งมีค่าอย่างอ่ืนจาก ลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ในการเจรจา การต่อรอง หรือการหาข้อสรุป หรือการปฏิบัติตามสัญญา เว้นแต่จะเป็นการยอมรับ
ของขวัญและของก านัลจากลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทฯ ที่มอบให้กับบริษัทฯ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี 
ซึ่งเป็นไปอย่างเปิดเผยและมีการลงบันทึกข้อมูลไว้กับบริษัทฯ โดยของขวัญและของก านัลนั้นจะต้องมีมูลค่าที่
เหมาะสมและต้องไม่เกินกว่า 2,000 บาท 

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ท าการเสนอ หรือจัดให้มีการเลี้ยงรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ในการเจรจาการต่อรอง หรือการหาข้อสรุปใดๆ เว้นแต่จะเป็นการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองลูกค้าหรือ
คู่ค้าของบริษัทฯ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี 
 

8) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน อันส่งผลกระทบกับบริษัทฯ และต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที หากพบว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ค้าของ
บริษัทฯ 
 

9) การช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
  บุคลากรของบริษัทฯต้องใช้ข้อมูลทางการค้า เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น รวมทั้งมี
หน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพดี ครบถ้วน ไม่สูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ
ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมี
ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง คดีความใดๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  
 

10) การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล  
  บริษัทฯจัดให้มีระบบและมาตรการควบคุมและจัดเก็บข้อมูล และ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสม เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และบุคลากรของบริษัทฯ
จะต้องรักษาข้อมูลการค้าของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบ หรือครอบครองไว้จากการท างาน และ/หรือการได้รับ
มอบหมายไว้เป็นความลับ โดยบุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ เปิดเผย และ/หรือเอาข้อมูลการค้าของบริษัทฯ 
ไป โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน 
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  บุคลากรของบริษัทฯต้องด าเนินการคืนข้อมูลการค้าของบริษัทฯ และ/หรือด าเนินการที่
จ าเป็นทั้งปวง อาทิ ท าลายเอกสาร ลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรักษาข้อมูลการค้าของบริษัทฯ ไว้เป็น
ความลับตามที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ 
 

11) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  บริษัทฯ มีนโยบายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งมีนโยบายและระบบป้องกันการรั่วไหลหรือการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใดๆ ในทางมิชอบ 
  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และต้องด าเนินการ ควบคุม และจัด
ให้มีการ เก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดอย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การประมวลผล และการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
 

12) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
   บริษัทฯ ท าการแข่งขันในตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี

และเป็นธรรม และบุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่สมยอมกับคู่แข่งในทางที่มิชอบ และต้องไม่มีพฤติกรรมต่อต้าน
การแข่งขันทางการค้า ผูกขาดทางการค้า หรือกีดกันทางการค้า โดยเด็ดขาด รวมถึงจะด าเนินการทางธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฏหมายและคงไว้ซึ่งจริยธรรมในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง 
หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตามมารยาทของการแข่งขันที่ดี โดยบุคลากรของบริษัทฯต้องไม่มีส่วนร่วมในสัญญา
ใดๆ ที่ท าข้ึนกับคู่แข่ง ซึ่งมีการระบุถึงราคา ตลาด หรือลูกค้าในทางสมยอมกัน 

 

13) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
   บุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่

ว่าจะเป็นข้อมูลลับหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้รับเนื่องจากการท างานและหรือได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ โดยไม่
เหมาะสม หรือโดยผิดวัตถุประสงค์ หรือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่
เป็นธรรมโดยเด็ดขาด 

 

14) การปฏิบัติด้านจัดซื้อจัดหา 
บริษัทฯให้ความส าคัญกับการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่สนับสนุนการด าเนิน

กิจการและธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตาม
ระเบียบวิธีจัดซื้อ จัดหา และกระบวนการสรรหาจากหน่วยงานที่รับผิดขอบอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมและรอบคอบ ทั้งนี้ในการตัดสินใจต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผล

file:///D:/Data%20เครื่องเก่า/Drive%20D/2022%20ศกร/Project/Code%20of%20Conduct/ใหม่ปรับแก้%201.2.65/update%204.2.65/จรรยาบรรณทางธุรกิจของ%20S&P%2003.02.22%20เพิ่มเติม%20Code%20of%20conduct%20สำหรับผู้บริหารและพนักงาน%20(ส่งกฏหมาย).docx
file:///D:/Data%20เครื่องเก่า/Drive%20D/2022%20ศกร/Project/Code%20of%20Conduct/ใหม่ปรับแก้%201.2.65/update%204.2.65/จรรยาบรรณทางธุรกิจของ%20S&P%2003.02.22%20เพิ่มเติม%20Code%20of%20conduct%20สำหรับผู้บริหารและพนักงาน%20(ส่งกฏหมาย).docx


 

8 | P a g e  

 

ทางด้านราคา คุณภาพและการบริการที่ได้รับ บริษัทฯยังให้ความส าคัญกับคู่ค้า โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอ
ภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว โดยยึดมั่นแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทฯมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างยั่งยืน 

 

15) ให้ความร่วมมือในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เป็น

สิ่งจ าเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

และมีการติดตาม ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยบุคลากรของบริษัทฯ ต้องให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ

ในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 

16) การปฏิบัติด้านการเมือง 

บริษัทฯวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรค

การเมือง กลุ่มการเมือง หรือ นักการเมืองคนใดที่มีอ านาจทางการเมือง บุคลากรของบริษัทฯต้องไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสนใจส่วนตัวในระหว่างชั่วโมงท างานของบริษัทฯ หรือโดยใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ ทั้งนี้ บริษัทฯสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่น

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ

กฎหมาย  

 

17) การแจ้งเบาะแส และการสอบถาม 

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากพบการไม่ปฏิบัติตตาม หรือมีข้อ

สงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

อีเมลล์: whistleline@snpfood.com 

ไปรษณีย์: ส่งถึงผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
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