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คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิ 
Code of Conduct 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็น 
การประมวลแบบแผน ขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีพนกังานทุกคนของบริษทั พึงใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปในวถีิทางเดียวกนั 

1.  การเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษทั ยดึมัน่ใหพ้นกังานทุกคนเคารพ และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี และวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งการเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล โดยบริษทั
ตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังาน บริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัอยา่งเป็นธรรม ปราศจากการ
เลือกปฏิบติั รวมทั้งการรักษาสิทธิมนุษยชนของพนกังานตามท่ีกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียม
กนั และเป็นธรรม  

แนวปฏิบัต ิ

1. ใหค้วามเคารพ และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เช้ือ
ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศึกษา สถานะทางสงัคม และการใหสิ้ทธิเท่าเทียมต่อคนพิการ 

2. ดูแล รักษาขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นส่วนบุคคลสู่สาธารณชน ก่อนไดรั้บความเห็นชอบจากผูน้ั้น 

3. ใช้ความระมัดระวงัในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ  
ใหค้วามร่วมมือในการสอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีแจง้เร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยใชม้าตรการ
คุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5. ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษทั จะตอ้งได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้และอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

2.  นโยบายการปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 

การด าเนินธุรกิจของบริษทั ยอ่มเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ 
หน่วยราชการ ตลอดจน ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท า “นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย” เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรข้ึน ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้พนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทั 
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3.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัก าหนดใหมี้นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคน มุ่งมัน่
ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม และใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชนั
ทุกรูปแบบ จะไม่มีการเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือ คนรู้จกั
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้ง บริษทัจดัท านโยบาย และขั้นตอนการรับขอ้ร้องเรียน แจง้เบาะแส และมาตรการ
คุม้ครอง เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารใหก้บับริษทั โดยนโยบายทั้งสองไดถู้กเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ด าเนินการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

  แจง้ผา่นช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบริษทั ณ จุดบริเวณทางเดินเขา้-ออก ทั้งท่ีส านกังานใหญ่ และโรงงาน 

  แจง้ผา่นช่องทางอีเมลข์อง “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มาท่ี อีเมล:์ internalaudit@sherwood.co.th 

   หรือช่องทางอีเมลข์อง “ฝ่ายเลขานุการบริษทั” มาท่ี อีเมล:์ companysecretary@sherwood.co.th 

  จดหมายปิดผนึก และจ่าหนา้ซองถึง “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” หรือ “ฝ่ายเลขานุการบริษทั” มายงั 

   ท่ีอยู:่ บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 

4.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ตอ้งยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ภายใตค้วามถูกตอ้งของกฎหมาย และ
จริยธรรมโดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลกระทบในการตดัสินใจใดๆต่อ
บริษทั ดงันั้น กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานควรพิจารณาแนวทางในการปฏิบติัในนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
รักษาความลบั การใชข้อ้มูลภายใน และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงไดถู้กเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5.  การรักษาความลบั การใช้ข้อมูลภายใน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน และการให้ขอ้มูล
ข่าวสารต่อบุคคลภายนอกอนัจะน ามาซ่ึงผลเสียหายท่ีจะเกิดต่อธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัมีหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัดในการเก็บรักษาขอ้มูลภายในบริษทัไวเ้ป็นความลบั โดยไดจ้ดัท านโยบาย และแนวทางในการ
ปฏิบติัในนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การรักษาความลบั การใชข้อ้มูลภายใน และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั 
ซ่ึงไดถู้กเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

6.  การเปิดเผย และการส่ือสารข้อมูล 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัควรเปิดเผยขอ้มูล และส่ือสารขอ้มูลของบริษทัดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน เท่า
เทียมกนั และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) การส่ือสารทางการตลาดภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั และการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์
จะตอ้งกระท าดว้ยความเหมาะสม ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  
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แนวปฏิบัต ิ

1. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบใดๆ ต่อบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งกระท าโดยผูมี้อ  านาจโดยตรงในเร่ืองนั้นๆ เวน้แต่
จะไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ านาจในเร่ืองนั้นๆ 

2. การเปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. หา้มใชว้ธีิการส่ือสารทางการตลาดท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสินคา้ หรือบริการของคู่แข่ง 

4. ไม่น าเสนอส่ิงท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในสงัคม เช่น สถาบนัชาติ สถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหากษตัริย ์การเมือง ความ
เช่ือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ความคิดเห็นเร่ืองเพศ หรือเร่ืองท่ีขดัต่อศีลธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม และการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

5. ในกรณีท่ีพบขอ้มูล ขา่วสารท่ีกล่าวพาดพิงถึงบริษทั หรือการปฏิบติัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั หรือก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อตราสินคา้ของบริษทัอยา่งไม่เหมาะสม ใหรี้บแจง้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบหรือผูบ้งัคบับญัชาทนัที 

7.  ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงาน โดยบริษทั
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกใหพ้นกังานทุกคนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานของบริษทัใหมี้ความสะอาด เป็นระเบียบ และ
ปลอดภยั  

แนวปฏิบัต ิ

1. บริษทัจะด าเนินการเพื่อควบคุม และป้องกนัการสูญเสียอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจาก
การท างาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยั 

2. บริษทัจะด าเนินการด้านความปลอดภยัทุกวิถีทาง เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัแก่ชีวิต และสุขภาพอนามยัของพนักงาน 
ตลอดจนป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพยสิ์นของบริษทั 

3. บริษทัถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนในการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ รวมทั้งการปฏิบติัตามขั้นตอน หรือ 
กระบวนการต่างๆอยา่งเคร่งครัด 

4. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานอยา่งมีระบบ และ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของงาน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป้องกนัการสูญเสีย และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์ร 

5. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด มาตรฐานการ
ปฏิบติังานของบริษทั วา่ดว้ยความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัจะทบทวนและประเมินระบบการด าเนินงาน ดา้นความปลอดภยัเป็นระยะๆ เพ่ือน ามาวางแผนในการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง 


