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จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

บทนํา 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายชุดชั้นในสตรี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
ซ่ือสตัย ์, โปร่งใส ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในทุกๆส่วน ทั้งในส่วนของผูถื้อหุ้น , พนกังาน , ลูกคา้ , คู่คา้ และ / หรือ 
เจา้หน้ี รวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยไดมี้การกาํหนดจรรยาบรรณ ในความรับผดิชอบ ต่อส่วนต่างๆ และมีการ
ถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผดิชอบเหล่าน้ีไปยงัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานยึดถือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อไป 

1. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน) เป็นการประมวลแบบแผน กาํหนดขอบเขต
มาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีบุคลากรทุกคนของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคน พึงกระทาํในการดาํเนินธุรกิจและการปฏิบติังาน โดยปฏิบติัไปในวิถีทางเดียวกนัภายใตก้รอบคุณธรรม ความ
ซ่ือสตัย ์ในวิถีทางท่ีสร้างสรรค ์เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพ่ือสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของบริษทัฯ 
ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

1) แนวทางในการดําเนินธุรกจิ 
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ปณิธานและวิสัยทศัน์ (Purpose & Vision)    

  บริษัทฯ ได้มีการปรับ ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของบริษัท ให้ทันสมัย สอดคล้องต่อยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็น

เป้าหมายระยะยาว ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปณิธานและวิสยัทศัน์ของบริษัทซาบีน่า จํากดั มหาชน มีดงันี ้ 

เรา ‘มุ่งม่ัน’ สร้างสรรค์คณุคา่ผลิตภณัฑ์ด้วย ‘นวัตกรรมททีันสมัย’ 

เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภคมีชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุวนั 

‘มุ่งเน้น’ การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี ‘ผลกําไรอย่างย่ังยนื’ 

  โดยเป้าหมายระยะยาวจะถูกวางไว้ในปณิธานและวิสยัทัศน์ของบริษัทฯ หรือ Company Purpose & Vision จะเป็น

การวางรากฐานของบริษัทฯ และแบรนด์  เพื่อให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความตัง้ใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าในการดําเนิน

ธุรกิจ อย่างไร 

 
 

พันธกิจ (Mission) 

ในสว่นของพนัธกิจ มีการวางกรอบการทํางานตามปณิธานและวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ  โดยเป้าหมายระยะสัน้ (1-5 ปี)  

จะวางไว้ในรูปแบบของพนัธกิจหรือ Company Mission เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการทํางาน และจะมีการวางเป้าหมาย

ย่อยในแต่ละส่วนโดยใช้เคร่ืองมือในการตัง้เป้าหมายและกําหนดตวัวดัผล (OKR : Objective Key Result)  เพื่อให้ง่ายต่อ

การวดัผลและทํางานในการปฏิบติัจริง ซึ่ง OKR ของทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ OKR ที่

เป็นภาพรวมขององค์กรประสบความสําเร็จ 



3 
 

โดยพนัธกิจ ของบริษัทฯ ได้วางไว้ดงันี ้ 

1. Sabina Promise บริษัทฯ จะมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นเป้าหมาย

สงูสดุของการดําเนินทกุๆ กิจกรรม  

2. Data-driven Marketing บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยนวัตกรรม Data-driven Marketing หรือการใช้

ข้อมลูในการตดัสินใจในทกุๆ กิจกรรม  

3. Sustainable Profitability บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างผลกําไรอย่างยัง่ยืน  

4. Lean Enterprise บริษัทฯ มุ่งเน้นการกําจัดความสูญเปล่าในทุกขัน้ตอนการดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทานถึง

ผู้บริโภค  

5. ESG บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจแบบยัง่ยืนทัง้ในแง่มมุส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล    

2) นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

โปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกาํไรใดๆ ท่ีนาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่  และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด   

เพ่ือความชดัเจนและการควบคุมในการดาํเนินการท่ีมีความเส่ียงกบัการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย     พึง

ระวงัแนวการปฏิบติังานของหน่วยงานภายในท่ีอาจส่งผลต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัต่อไปน้ี 

แนวปฏิบัติ  
 บุคลากรของบริษทัฯ ไม่กระทาํการหรือสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบติังาน         การ

ดาํเนินการทางธุรกิจ  หรือประโยชน์ส่วนตวัของหน่วยงานภายในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดว้ยกนั 
 สินคา้, วตัถุดิบ,  ช้ินตดั, Premium, Gift voucher  หรือเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   รวมทั้งรายการขายท่ี

เป็นเงินสด และเงินสดย่อย ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตวัได ้

 ขอ้มูล  วิธีการ  กระบวนการ  รายงาน และโปรแกรมเก่ียวกบัสูตรการผลิต  แบบสินคา้  ลูกคา้สมาชิกของ
บริษทัฯ ถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ  ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด  และไม่เปิดเผยให้กบัผูใ้ด ทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้ง ไม่สามารถทาํการดดัแปลง  สาํเนา  ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั
ได ้ 

 แนวการปฏิบติังานของหน่วยงานตอ้งกระทาํตามขั้นตอนตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย  ไม่เป็นการเปิดช่องทางการกระทาํท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัต่อไปน้ี 
1) การเปิดรายการสั่งสินค้าเพ่ือขายตรงตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   กรณีท่ีจะปฏิบัตินอกเหนือจาก

หลกัเกณฑต์อ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจเท่านั้น   
2) การเปิดรายการสั่งสินคา้เพ่ือจดัแสดงสินคา้ให้ลูกคา้   ในปริมาณท่ีเหมาะสม   กรณีท่ีจะปฏิบติั

นอกเหนือจากหลกัเกณฑต์อ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจเท่านั้น   
3) การขายสินคา้ตรงตามราคา  และรายการโปรโมชัน่ท่ีกาํหนด 
4) บนัทึกและสอบทานขอ้มูลขายตรงตามยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง และตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   



4 
 

5) บนัทึกและสอบทานขอ้มูลการรับคืน  ตรงตามรายการสินคา้ท่ีไดรั้บคืนจากร้านคา้เท่านั้น 
6) บันทึกและสอบทานข้อมูลการจดัส่ง  ตรงตามรายการสินค้าท่ีได้เปิดรายการสั่งสินค้าเพ่ือขาย

เท่านั้น 
7) บนัทึกและสอบทานขอ้มูลค่าใชจ่้ายการนาํเขา้ – ส่งออก ตรงตามเอกสารท่ีเกิดข้ึนจริง  
8) บนัทึกและสอบทานขอ้มูลค่าใชจ่้ายการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ  ตรงตามแผนงาน 
9) หลีกเล่ียงการส่ือสารทางการตลาดท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสินคา้หรือบริการคู่แข่ง 
10) การเปิดรายการสั่งสินคา้เพ่ือขายในระบบออนไลน์   ตรงตามรายการและปริมาณท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ

เท่านั้น  
11) ออกแบบผลิตภณัฑ ์ สาํหรับงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เท่านั้นโดยไม่นาํงานนอกเขา้มาทาํใน

ท่ีงาน  โดยตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และลูกคา้เป็นหลกั  
12) วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ สาํหรับงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เท่านั้นโดยไม่นาํงานนอกเขา้มา

ทาํในท่ีงาน  โดยตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และลูกคา้เป็นหลกัและไม่
เผยแพร่ความลบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั และบริษทัยอ่ย 

13) ตอ้งวางตวัเป็นกลางเพ่ือการจดัซ้ือ  จดัหา  ไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจคดัเลือก   และมีการ
ปฏิบติัตามมาตรฐาน  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  อยา่งเคร่งครัด   

14) กรณีปรับ / เปล่ียนวตัถุดิบ  หรือแก้ไขราคาต้นทุน  จะต้องรับเร่ืองจากหน่วยงานจัดซ้ือ และ 
Merchandiser เท่านั้น  หลงัจากแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  

15) รับ-เบิกวตัถุดิบ รวมถึงช้ินตดั ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและวตัถุดิบให้ตรงกนั 
16) การสรรหาคดัเลือกพนกังาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกาํหนดค่าตอบแทน การเล่ือน

ตาํแหน่ง และการเลิกจา้งของบุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมตาม
หลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

17) ติดตามหน้ี     และจัดทํารายงานส่ิงท่ีพบความผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามหน้ี    อย่าง
ตรงไปตรงมา 

18) ตรวจนับสินคา้ตามห้างร้าน   และจดัทาํรายงานส่ิงท่ีพบความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจนับ
สินคา้อยา่งตรงไปตรงมา 

19) ตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของเอกสารก่อนวางบิล รับวางบิลลูกหน้ี บนัทึกบญัชี และ
ปรับปรุงรายการบญัชี 

20) บนัทึกบญัชี ปรับปรุงรายการบญัชี และจดัทาํรายงานทางบญัชี ตามนโยบายบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผา่นการอนุมติัจากผู ้
มีอาํนาจ 

21) จดัทาํรายงานทางบญัชี / การเงิน ตรงตามขอ้เทจ็จริง มีเอกสารถูกตอ้ง และครบถว้น 
22) จดัทาํงบการเงิน รายงานทางบญัชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพ่ือนาํส่งหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง และเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงินให้กบันกัลงทุนทัว่ไป ตรงตามขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง และผา่น
การตรวจสอบและอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ  

23) เกบ็เอกสารทางบญัชี / การเงิน ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด และจดัเกบ็ไวใ้นสถานท่ีเหมาะสม 
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24) พิจารณารายจ่ายท่ีนาํมาเบิก ตอ้งเป็นรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
มีหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นท่ีน่าเช่ือถือ โดยผา่นการตรวจสอบ และอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ 

25) จ่ายเงินตรงไปตรงมาตามเอกสาร หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย และกาํหนดให้มีการป้องกนัการ
จ่ายซํ้าซอ้น 

26) การจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งตรงไปตรงมา 
 การสนับสนุนทางการเมือง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทาง  
การเมือง  ไม่กระทาํการหรือสนบัสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลท่ีมีอาํนาจทางการเมือง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คาํนึงถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข    

แนวปฏิบัติ  
 บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  
 บุคลากรของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  เช่น  การใชสิ้ทธิลงคะแนน

เลือกตั้ง  เป็นตน้ 
 ไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง       กลุ่ม

การเมือง  หรือนักการเมืองคนใด  เพ่ือนําไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้  หรือการจดัทาํสัญญา
ร่วมกนั   

 บุคลากรของบริษทัฯ หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการเมืองภายในบริษทัฯ และบริษทัย่อย    
ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ได ้

 การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพือ่การกุศล 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษทัฯ มุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจดว้ย
ความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกาํไรใดๆ  ท่ีนาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่  ไดมี้การกาํหนดขั้นตอนและการ
ควบคุมการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล  โดยมีการสอบทานการอนุมติัของผูท่ี้มีอาํนาจของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย และการติดตามเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจของการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล ท่ีไม่นาํไปสู่การ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบัติ  
 บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นดา้นการให้เงิน

สนบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกศุลอยา่งเคร่งครัด  
 การใหเ้งินสนบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกศุล ตอ้งกระทาํในนามของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เท่านั้น ซ่ึง

ไม่ได้ใช้เป็นขอ้อา้งสําหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งตอ้งมีหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น และน่าเช่ือถือ  
เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบได ้

 

 การรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อืน่ใด และการเลีย้งรับรอง 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษทัฯ มุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจดว้ย
ความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกาํไรใดๆ  ท่ีนาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่   ไดมี้การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบั
การรับ  การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเล้ียงรับรอง รวมทั้งขั้นตอนและการควบคุม              ท่ี
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สามารถตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจของการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเล้ียง
รับรอง ท่ีตรงตามนโยบายท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กาํหนดไว ้และไม่นาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบัติ  
 บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ดา้นการการรับ     การ

ใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเล้ียงรับรอง อยา่งเคร่งครัด  
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืน

ใดและการเล้ียงรับรอง  เพ่ือลดผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความลาํบากใจ หรือเป็น
ผลประโยชน์ขดักนัได ้

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่ไดมี้ขอ้ห้ามการรับ  การให้ของขวญั  ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของบริษทัฯ  เพ่ือเป็น
การรักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ  หรือกระทาํตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

 ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่ควรเป็นเงินสด  หรือเทียบเท่าเงินสด  และตอ้งไม่ใช่ส่ิง
ผดิกฎหมาย 

 การเล้ียงรับรอง จะตอ้งไม่มีขอ้ผูกมดั หรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทนท่ีเป็นการ
คอร์รัปชัน่ และตอ้งไม่ผดิขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมาย 

 กรณีการคดัเลือก   การเจรจาต่อรองราคา  และการจดัซ้ือ  จดัหา  สินคา้   วตัถุดิบ  พ้ืนท่ีการขาย   หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้กบับริษทัฯ และบริษทัย่อย  และไม่เรียกร้องการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น   
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเล้ียงรับรอง เพ่ือติดสินบนและนาํไปสู่การไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ 
หรือการจดัทาํสัญญาร่วมกนั  รวมทั้งส่งผลให้เจา้หนา้ท่ีละเวน้การปฏิบติัตามมาตรฐาน ระเบียบ  ขอ้บงัคบั
ตามท่ีกาํหนดไว ้   

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการส่ือสาร  ประชาสัมพนัธ์ ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ   เพ่ือสร้างความเขา้ใจและแนวปฏิบติัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น  
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเล้ียงรับรอง ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

2. จรรยาบรรณบริษัท 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบต่อส่วนผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย (Stakeholders) และมีความเป็นมืออาชีพ บริษทัจึงกาํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงถือเป็น
จรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบัของบริษัทและระเบียบท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศต่างๆทีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ ท่ีไดมี้ประกาศใช ้
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2.1.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลาง และหากในการประชุมมีเร่ืองท่ีกรรมการท่านใดมีส่วนไดเ้สีย กรรมการ
ท่านนั้นจะตอ้งออกจากหอ้งประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆในการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

2.1.3 หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใส และบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ี 

1)ไม่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

2) ไม่ใชค้วามลบัองคก์รในทางท่ีผดิ และไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนท่ีเป็นความลบัขององคก์ร แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุด
การปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ 

3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตวั จากการเป็นกรรมการของบริษทั 

4) ไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจจะขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนภายหลงั 

5) ไม่รับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ต่อองคก์ร 

2.1.4 รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ไม่ใหร่ั้วไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อองคก์รหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

2.1.5 การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการไดม้าหรือการจาํหน่าย
ไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ.2547 

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2.2.1 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจนในการดูแลและขจดั

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล 

การทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลต่อท่ีประชุมโดยระบุ

มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าว ดว้ยขอ้มูลท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  

หากรายการใดจะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ   และหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   รายการดงักล่าวจะ

ไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการดงักล่าว 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษทัจะมีการเปิดเผย

ความเห็นท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย   ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออก

เสียงในวาระดงักล่าว   ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละให้กรรมการบริษทั , ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ี

มีความเก่ียวขอ้งให้มีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย   เพ่ือให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

ทางบริษทัมีนโยบายท่ีมิใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ
พนกังาน ของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและ/หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จึงกาํหนดขอ้ควรปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1) หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั 

2) กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการนั้น เพ่ือประโยชน์ของบริษทั ใหท้าํรายการนั้นเสมือนการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไป 
ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั และมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการทาํ
รายการเก่ียวโยง 

3) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือ ท่ีปรึกษาในองคก์รอ่ืน การ
ดาํรงตาํแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทั 

4) การพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืน ซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจน และเช่ือมัน่ไดว้า่การเขา้ทาํ
รายการดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิดเผยขอ้มูลทุกอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
รวมทั้งจดัใหมี้แบบรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสยัวา่จะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์
ของบริษทั ไวใ้น  คู่มือการกาํกับดูแลกจิการ 

5) คณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้
บริษทัทราบทุกคร้ังถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ภายในสามเดือนนบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

6) บริษทัไดมี้การเปิดเผยการทาํรายการระหว่างกนัซ่ึงบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง
คณะกรรมการการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของ
รายการโดยระบุช่ือบุคคลท่ีมีการทาํรายการระหว่างกนัความสมัพนัธ์ลกัษณะของรายการเง่ือนไข/ 
นโยบายราคาและมูลค่าระหวา่งกนั 

7) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือถือหุน้ในกิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หากเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้หากเป็นพนกังานจะตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งรายงานใหเ้ลขานุการบริษทัทราบ 
 
 

2.2 .2 การรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบริษทัผูบ้ริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จาก

การใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.   บริษทัฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพ่ือป้องกนัผูไ้ม่หวงัดีในการเขา้มาดูแล หรือทาํลายขอ้มูลท่ีสําคญัของ

บริษทัฯ นอกจากนั้นยงัมีระบบ Anti-Virus เพ่ือป้องกนัการนาํไวรัสเขา้มาเผยแพร่ หรือทาํลายขอ้มูล  

 2.   บริษทัฯ มีการกาํหนดระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลของพนักงาน Security ในแต่ละ 

Program Software เพ่ือจดัระดบัของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มูลได ้

  3.   บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดการเก็บรักษา และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ไวใ้นสัญญาจา้ง

แรงงาน และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน ในการไม่

แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากขอ้มูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษทัฯ ท่ียงัเป็นความลบั และยงั

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทาํการแจ้งให้ผูบ้ริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือ หรือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง  7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษทัฯ มีมาตรการลงโทษและแจง้ใหท้ราบถึงบทลงโทษซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์

อกัษร พกังานชัว่คราว และออกจากงาน ตามลาํดบั และบริษทัฯ มีมาตรการแกไ้ขโดยให้บุคคลท่ีกระทาํผิดดงักล่าว

ทาํการกลบัรายการ และนาํผลกาํไรท่ีไดจ้ากการซ้ือขายหุน้นั้น ๆ ไปบริจาคแก่องคก์รการกศุลต่อไป 

  5. บริษทัไดก้าํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซ้ือขาย

หุน้ของตนเองอยา่งนอ้ยล่วงหนา้ 1 วนัก่อนทาํการซ้ือขาย 

           6.   บุคคลภายนอกท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จดัทาํ หรือทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีอาจมีผล

ต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งทาํสัญญารักษาขอ้มูลความลบั ไวก้บับริษทัฯ จนกว่าจะ

มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
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            7. บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้แบบไม่ซบัซอ้น รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนเกือบทั้งหมดเป็นการทาํรายการ

ตามปกติธุรกิจ 

  8. บริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย  ์และสํานักงาน คณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทาํรายการเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑก์ารไดม้าจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพยเ์ป็นตน้ 

2.3 ความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท 

  บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู ้บ ริหาร พนักงาน  ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท  อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัของ

ผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี 

  1.ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทั อยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 

  2.ช่วยกนัดูแลมิใหท้รัพยสิ์นของบริษทั เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษทัให้ความสําคญักบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ซ่ึงหมายรวมถึง ช่ือของบริษทั โลโก ้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 

เคร่ืองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ นวตักรรม ขอ้มูลต่างๆ และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในทุกประเทศท่ีบริษทัเขา้ไป

ลงทุน รวมถึงประกาศคาํสัง่และระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ีบริษทักาํหนดไว ้

2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งดูแลรักษาและปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญ

หาย และดูแลใหมี้การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

3. ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้และขอ้มูลต่างๆของบริษทัใหไ้ดรั้บความปลอดภยัอยา่ง

ดีท่ีสุด 

4. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีบริษทัจดัใหเ้พ่ือธุรกิจของบริษทัเท่านั้น 

5. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัแก่ผูอ่ื้นท่ี

ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

6. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เผยแพร่ คดัลอก หรือนาํซอฟตแ์วร์ท่ีผดิกฎหมายมาใชใ้นบริษทั 

7. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชอี้เมลลห์รือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัในการส่งขอ้ความท่ีหยาบคาย ลามก 

ก่อกวน ข่มขู่ กล่าวร้ายใหก้บัผูอ่ื้น รวมถึงการหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผดิกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม  

8. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ 

หรือ การนาํผลงานของผูอ่ื้นไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนหรือบริษทั อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับริษทั 
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9. รักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหสัผา่น (password) ท่ีเขา้ถึงระบบขอ้มูล
ของบริษทัฯแก่ผูอ่ื้น 

 3.  จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ท่ีจะรับผดิชอบและสร้างความพึงพอใจอยา่งสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯไดต้ระหนกัดีว่า ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการและบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้ในระยะ
ยาว ดงันั้น  บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ และเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุน้ทั้งรายใหญ่ และรายยอ่ยอนันาํมาซ่ึงผลประโยชน์โดยรวมสูงสุด 

2. บริหารจดัการองคก์รดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และโปร่งใส โดยนาํความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะการบริหารมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือป้องกนัความเสียหายแก่ผูถื้อหุน้ 

3. ไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
4. รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษทั ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 

ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ขององคก์ร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะ 
6. นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทัฯ ผลประกอบการ แสดงฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และ

รายงานอ่ืนๆโดยสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง 
7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัอนันาํมาซ่ึงผลเสียของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อพนักงาน 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา สร้างเสริม และสร้างความมัน่ใจใหก้บัพนกังานทุกชั้น ทุกระดบั โดยได้
กาํหนดนโยบายและใหย้ดึแนวทางต่อไปน้ีเป็นหลกัในการปฏิบติั 

1. จดัใหมี้การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน 
2. จดัใหมี้การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
3. มีระบบการประเมินผล การแต่งตั้งโยกยา้ย การให้ผลตอบแทนการปฏิบติังาน การใหร้างวลัและบทลงโทษ

พนกังานจะกระทาํดว้ยความสุจริตใจ เสมอภาค ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของความยติุธรรมและความรู้ความสามารถ 
ความเหมาะสมของพนกังาน และไม่เลือกปฏิบติั อีกทั้งยงัสามารถอธิบายได ้ 

4. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 
5. รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 
6. ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
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7. บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ
พนกังานหรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

8. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
9. เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดในการจา้งงาน รวมถึงการจดัจา้ง การจ่ายเงินเดือน 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ ความกา้วหนา้ในการงาน การลงโทษทางวินยั การยติุการจา้งงาน หรือการเกษียณอายดุว้ย
สาเหตุอนัเน่ืองมาจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ทั้งทางดา้น เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา ความพิการ 
ความชอบทางเพศ  สญัชาติ สถานภาพ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแหล่งกาํเนิดทางสงัคมหรือเผา่พนัธุ์ รวมถึง
เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

10. สร้างความเขา้ใจใหพ้นกังานในเร่ืองจรรยาบรรณ และบทบาท ซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบติัไดเ้พ่ือส่งเสริมใหเ้กิด
พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของ จรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง 

11. เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแจง้เร่ืองการทาํผดิกฎหมายขององคก์รต่อคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ท่ีจะคาํนึงถึงความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ โดย
ไดก้าํหนดนโยบายและมีขอ้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาด 
2. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสาํคญั 
3. ใหก้ารรับประกนัคุณภาพของสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 
4. ไม่ส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรู้วา่สินคา้นั้นมีคุณภาพตํ่า มีขอ้บกพร่องเสียหาย โดยไม่มีการช้ีแจงอยา่ง

ชดัเจนแก่ลูกคา้ 
5. จดัระบบเพ่ือให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการและดาํเนินการ อยา่งดีท่ีสุดเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บ

การตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 
6. จดัใหมี้ป้ายช้ีแจงชดัเจนเก่ียวกบัตวัสินคา้ เช่น รหสัสินคา้ , ขนาด , ราคาสินคา้ , วนัท่ีผลิต และการดูแลรักษา

สินคา้ 
7. รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
8. หาทางในการลดตน้ทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้เพ่ือสามารถเพ่ิม ประโยชน์ให้กบัลูกคา้อยา่ง

ต่อเน่ือง 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี ้

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ท่ีจะคาํนึงถึงความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ และ 
/หรือเจา้หน้ีพึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆอยา่งเคร่งครัด โดยไดก้าํหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ / หรือ เจา้หน้ี 
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2. ถา้มีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ 
และ / หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การชาํระคืน การ
ดูแลคุณภาพหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดใ้หข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี 

4. กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

5. รายงานฐานะ และขอ้มูลทางการเงินของบริษทัแก่ลูกคา้และ / หรือเจา้หน้ีดว้ยความถูกตอ้งและซ่ือสตัยอ์ยา่ง
สมํ่าเสมอ 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อคู่แข่งขัน 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณท่ีดีต่อคู่แข่งขนั โดยไดก้าํหนดนโยบายและมี
แนวทางในการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
2. ไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้้าย โดยปราศจากความจริง 
3. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ี ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ

จ่ายสินจา้งให้กบัพนกังานของคู่แข่ง 
4. สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือกาํหนดใหลู้กคา้ของบริษทัตอ้งทาํการคา้กบับริษทั

เท่านั้น 
5. สนบัสนุนการร่วมมือกบัคู่แข่งทางการคา้ท่ีเป็นประโยชน์ของผูบ้ริโภค  มิใช่เป็นไปเพื่อการผกูขาดการจดัสรร

รายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด  การลดคุณภาพของสินคา้และบริการ  การกาํหนดราคาสินคา้และบริการ  อนัจะ
ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูบ้ริโภคในภาพรวม 

6. การแข่งขนัทางการคา้ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
7. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต ไม่เหมาะสมหรือผดิกฎหมาย 
8. ไม่ทาํลายช่ือเสียของคู่แข่งขนัดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) ตระหนกั และห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมถึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยไดก้าํหนดนโยบายและมี
แนวทางในการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
2. ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมและ ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ 
3. ปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนใน หมู่พนกังานทุกระดบัอยา่ง

ต่อเน่ืองและจริงจงั 
4. ควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี ออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 
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5. ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ 
6. ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือกฎ ระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น 
7. ไม่กระทาํหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหมี้สินบน หรือการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง หรือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของ

ตนเองแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือส่วนตวั 
8. ส่งเสริมการฝึกอบรมใหพ้นกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในองคก์รและส่งไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอก

องคก์รอ่ืน 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) ห่วงใยและดูแลเก่ียวกบัสุขอนามยั และความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน
โดยไดก้าํหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปี  
2. มีสิทธิค่ารักษาพยาบาลใหก้บัพนกังานในองคก์รรวมถึงมีอุปกรณ์ยาขั้นพ้ืนฐานให้สาํหรับพนกังานและสวสัดิการ

อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
3. จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งปลอดภยั ถูกสุขอนามยั มีการควบคุมและลดความเส่ียงในการเกิด

อุบติัเหตุ และสุขภาพอนัอาจเกิดข้ึนในสถานท่ีปฏิบติังาน 
4. มีการตรวจ แสง สี เสียง ฝุ่ นควนั ในสถานประกอบการ 
5. จดัใหมี้อุปกรณ์ในการป้องกนัอนัตราย และมีการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ 

           4.  จรรยาบรรณของพนักงาน 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์สุจริต มีความภกัดี เพ่ือความกา้วหนา้และความมัน่คงของบริษทัและตวั
พนกังานเอง 

2.ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีและความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน ร่วมกนัทาํงานและแกไ้ข
ปัญหาเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.เอาใจใส่และปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของบริษทัดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ อดทน เพ่ือสร้างบริษทัใหมี้คุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และมีผลกาํไร เพ่ือการพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 

4.ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบาํรุงรักษา ไม่ใหเ้ส่ือมค่า หรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์น
ของบริษทัเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 

5.รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

6.ร่วมมือและช่วยเหลือในการทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพ่ือประโยชน์ของบริษทั และเคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืนท่ี
รวมเป็นบริษทัเดียวกนั 
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7. เอาใจใส่และช่วยเหลือดาํเนินการใด ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและสร้างความปลอดภยัท่ีดีในการทาํงาน เพ่ือใหมี้ความ
สะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

8.ใหค้วามรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทาํงานแก่ผูร่้วมงาน โดยยดึประโยชน์และเป้าหมายของบริษทัเป็นสาํคญั 

9.ไม่กล่าวร้ายบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพ่ือพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 

10.แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระทาํใดๆในบริษทัโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 

11.ไม่อาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

12.ไม่กระทาํการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 

13.เอาใจใส่จริงจงั และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวง ท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันาองคก์รสู่ความเป็น
เลิศ 

           5. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษทักาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ 
ทาํความเขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายทีกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณน้ีอยา่งเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามความสมคัรใจ และ
ไม่สามารถอา้งอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึน 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผดิชอบ และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย
บงัคบับญัชาของตน เขา้ใจ และปฏิบติัตาม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานอยา่งจริงจงั 

บริษทัไม่พึงปรารถนาให้การกระทาํใดๆท่ีผดิกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หากกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานผูใ้ดกระทาํผิดจรรยาบรรณท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และอาจจะไดรั้บโทษทางกฎหมาย
หากการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการทบทวน คู่มือจรรยาบรรณธุรกจิ เป็นประจาํทุกปี 

 6.  การแจ้งเบาะแส   ข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จดัใหมี้มาตรการในการแจง้เบาะแส  ขอ้ร้องเรียน การกระทาํผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  
หรือพฤติกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบุคลากรของบริษทัฯ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  และผู ้
มีส่วนไดเ้สีย โดยมีช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ  ผา่นทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงาน
รับขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษทัฯ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน
ในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจง้เบาะแส     ขอ้ร้องเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางสู่การ
พฒันาและสร้างความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร ดงัน้ี 

 ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรายงานขอ้เทจ็จริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบสวนขอ้เทจ็จริง เพ่ือพิจารณาการ
ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่   ออกเป็นประเด็น  ดา้นการ
สนบัสนุนทางการเมือง ดา้นการให้เงินสนบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล และการรับ  การให้ของขวญั  
ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเล้ียงรับรอง 

 มาตรการดาํเนินการ โดยผูรั้บเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น    เพ่ือ
สอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีได้รับเร่ือง พร้อมกาํหนด
มาตรการดาํเนินการ  เพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่โดย
ทางคณะกรรมการจะมีการกลัน่กรองขอ้มูลและจะมีการส่งขอ้มูลถึงคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
ต่อไป    

 การรายงานผล ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนมีหน้าท่ีแจง้ผลสอบสวนขอ้เท็จจริงให้ผูร้้องเรียนรับทราบภายใน 7 วนั   
นับจากวนัท่ีสอบสวนขอ้เท็จจริงเสร็จ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญัผูรั้บเร่ือง
ร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

 หากผูถู้กกล่าวหา กระทาํการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง  ถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่    ตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  ท่ี
กาํหนดไว ้หากกระทาํผดิต่อกฎหมายตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมายต่อไป 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน และให้คาํปรึกษา 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล ์ :   GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นโทรศพัท ์ :   02-422-9400  ต่อ 9309 , 9404 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย ์ :   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 หรือแจง้ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

    บริษทั ซาบีน่า  จาํกดั(มหาชน)  
        เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   
        เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ 10700 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง แต่หากผูร้้องเปิดเผยตนเองจะทาํให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถรายงานความคืบหน้าและ
ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหแ้ก่ผูร้้องเรียนไดรั้บทราบ 
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 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั  และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผู ้
ร้องเรียนเป็นสาํคญั โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน และ/หรือผูท่ี้ให้ขอ้มูล และ/หรือความ
ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้มูล โดยจะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปล่ียน
ตาํแหน่งงาน  ลกัษณะงาน  สถานท่ีทาํงาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้งอนัเน่ืองมาจาก
สาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน  เป็นตน้  ซ่ึงขอ้ร้องเรียนการดาํเนินการทัว่ไปจะถูกเกบ็เป็นความลบัเฉพาะ
ประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน  ส่วนการร้องเรียนการกระทาํผิดของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียได้
ร้องเรียนในกรณีการกระทาํผดิกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบ้ริหารระดบัสูง  การกระทาํผดิ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมถึงการถูกละเมิดสิทธ์ิและพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่ง
ไม่เท่าเทียมกนั ผา่นช่องทางดงัน้ี   

      ไปรษณีย ์  :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
                                เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 
                                กรุงเทพมหานคร 10700 

   โดยขอ้มูลร้องเรียนการดาํเนินการทัว่ไปจะถูกเกบ็เป็นความลบัเฉพาะประธาน
กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส และให้
ความเป็นธรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทาํผิดของผูบ้ริหารระดบัสูงจะถูกเกบ็โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรงและบริษทัจะดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป         

 

7. วนัิย 
บริษทัถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีกาํหนดไวใ้นฉบบัน้ี เป็นวินยัอย่างหน่ึงซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก

คนตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม ถือเป็นการทาํผดิวินยัตามระเบียบว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

โดยการกระทาํต่อไปน้ีถือเป็นความผดิทางวินยั 
1.การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
2.แนะนาํ ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
3.ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในกรณีท่ีตนทราบ 
4.ไม่ใหค้วามร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอ้เทจ็จริง 
5.การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

 

 


