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 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ      

 
 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนด “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ”2 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบตัิ โดยแบง่ออกเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 สทิธิมนษุยชน และ การปฏิบตัิตอ่พนกังาน 

 ชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม สขุภาพ ความปลอดภยั 

 การรับ หรือให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจอยา่งหนึง่อยา่งใด 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในการท าธุรกรรมของบริษัทฯ 

 การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

 การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 

 การใช้ทรัพย์สนิ ข้อมลู เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ  

 การปฏิบตัิตอ่ลกูค้า และ คณุภาพผลติภณัฑ์ / สือ่สารทางการตลาด 

 การปฏิบตัิตอ่คูส่ญัญา (คูค้่า และ เจ้าหนี)้ 

 การปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 

รายละเอียดของแตล่ะหวัข้อมีดงัตอ่ไปนี ้

1. สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบตัิต่อพนักงาน : 

 การไมเ่ลอืกปฏิบตัิ : เคารพสทิธิมนษุยชน ค านงึถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกนัทางเพศ และยึดหลกั
ความเที่ยงธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อลกูจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ
การศกึษา หรือเร่ืองอื่นใด 

 การคุ้มครองแรงงาน :  

1) ไม่บงัคบัใช้แรงงานเด็กที่อายไุม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจ จ้างแรงงงานเด็กที่อายมุากกว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ต้องจดัให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก าหนดทกุประการ รวมทัง้การพฒันา
และสง่เสริมคณุภาพชีวิตและการท างานอยา่งเหมาะสม 

2) ไม่ให้ลูกจ้างหญิงท างานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็น 
หญิงมีครรภ์ต้องจดัให้ได้รับความคุ้มครองและสทิธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 

3) การจ้างแรงงานตา่งด้าว ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกก าหนดอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

 การไมบ่งัคบัใช้แรงงาน: ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการบงัคบัแรงงานในลกัษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษ
ทางกาย การขู่เข็ญ การกกัขงั การคุกคามข่มขู่ การลว่งละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ 
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 ค่าจ้างและผลประโยชน์: ด าเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลกูจ้าง  
พงึได้รับอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม และไม่ต ่ากว่าอตัราที่กฎหมายก าหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าท างานลว่งเวลา หรือผลประโยชน์
อื่นใด ลกูจ้างต้องได้รับตรงตามก าหนดเวลา ตลอดจนการจดัให้มีสวสัดิการอยา่งเหมาะสม 

 ระยะเวลาท างาน: ไม่ให้ลกูจ้างท างานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยจัดให้มีระยะเวลาพกัในระหว่างวนั
ปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ในการท างานลว่งเวลาหรือการท างานในวนัหยดุต้องเป็นการสมคัรใจของลกูจ้าง รวมทัง้ 
จดัให้ลกูจ้างมีวนัหยดุ วนัลา ไมน้่อยกวา่ที่กฎหมายก าหนด 

 มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบตัิงาน การให้รางวลัและบทลงโทษ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของความยตุิธรรม 
ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ และสามารถอธิบายได้ 

 เปิดโอกาสและให้ความส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึงและต่อเนื่อง พร้อม
ทัง้ จดัให้มีแผนการสบืทอดงานในทกุต าแหนง่ที่ส าคญั 

 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานเป็นตวัชีว้ดั ในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย โดยท าการประเมินด้วยความยตุิธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้ 

2. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภยั : 

 ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกบัคู่มือการบริหารจดัการ รวมทัง้ ผลกัดนัให้มีการ
น าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 

 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ชุมชน
และสิง่แวดล้อม 

 สือ่สารท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูกบัชมุชนและสงัคม นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้สนใจทัว่ไปอยา่งทนั
สถานการณ์เก่ียวกบัสถานะและข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไมปิ่ดบงัข้อเท็จจริง 

 มุง่มัน่ท่ีจะมีสว่นร่วมในการพฒันาและสง่เสริมกิจกรรมทางสงัคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และพฒันาคณุภาพชีวิตของคน
ในชมุชน ตามหลกัการพฒันาที่ยัง่ยืนเพื่อให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 

3. การรับหรือให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสนิใจอย่างหน่ึงอย่างใด : 

 ปฏิบตัิหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ขยนัหมัน่เพียร และมีส านกึรับผิดชอบ 

 เปิดเผยข้อมลูที่เป็นจริงทัง้หมด  

 ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน  สิ่งของ หรือประโยชน์ใดจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระท าหรือ 
ละเว้นการกระท าใดที่ไม่ถกูต้อง หรือแลกเปลี่ยนกบัสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ  รวมทัง้ไม่ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือ
มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 ไมใ่ช้อ านาจในต าแหนง่ / หน้าที่ท่ีมีอยูใ่นบริษัทฯ เพื่อเอือ้ประโยชน์สว่นตวั 
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4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในการท าธุรกรรมของบริษัทฯ : 

 หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจใน
การปฏิบตัิหน้าที่ 

 ระมดัระวงัเร่ืองความสมัพนัธ์สว่นตวักบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากบับริษัทฯ 
รวมทัง้ ความสมัพนัธ์ หรือธุรกิจส่วนตวักับเพื่อนพนกังานด้วยกนัที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง หรือมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ 

 ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ในกิจการสว่นตวั หรือ ท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่งานในหน้าที่ 

 ไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  หรือเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ อนัมีผลให้
บริษัทฯ เสยีผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกวา่ที่ควรจะเป็น 

 ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ : 

 ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือให้ข้อมลูภายใน แก่บุคคลภายนอกอื่น หรือใช้สารสนเทศที่ส าคญัที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์สว่นตน 

 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบคุคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเร่ืองหรือข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่มีนโยบาย  
หรือแนวทางในการด าเนินการในเร่ืองนัน้ๆ อยา่งชดัเจน หรือเร่ืองอื่นใด ที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้มาระหวา่งการปฏิบตัิหน้าที่  เพื่อประโยชน์สว่นตน หรือเพื่อการใดที่ขดัตอ่กฎหมาย 

 ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
ของบคุคลดงักลา่ว ดงันี ้ 

1) ห้ามบคุคลที่เก่ียวข้อง ซือ้-ขาย โอน-รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปี และอยา่งน้อย 1 วนั หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 

2) ในกรณีที่ทราบข้อมลูใดๆ ที่ยงัไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัท จนกวา่จะได้เปิดเผยสูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว 

6. การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั : 

 ปฏิบตัิงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ  อยา่งเคร่งครัด  

 เคารพและสนบัสนนุกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวตัถปุระสงค์ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย และหลกัจริยธรรมขององค์กร 
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7. การใช้ทรัพย์สนิ ข้อมูล เทคโนโลยสีารสนเทศ และทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ : 

 ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

 ไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายกบับริษัทฯ 

 ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จดัให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ 

 รักษาความปลอดภยัของระบบข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) ที่เข้าถึงระบบข้อมลูของบริษัทฯ 
แก่ผู้อื่น 

 ใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ รวมถึงไมน่ าทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่นตวั 

 ปกปอ้งดแูลทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสยีหาย สญูหาย เสือ่มคา่ และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่ เ ป็นความลับอย่างเหมาะสม  ทัง้นี  ้บ ริษัทฯ ได้ก าหนดเป็น 
 “นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยสีารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา” 3  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยสีารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และไม่สนบัสนนุ
การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ  
2) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน จะต้องสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ  ซึ่งรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  

คืนให้บริษัท ไมว่า่จะเป็นข้อมลูที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 
3) การใช้ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ จะต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ และบริษัทฯ จะอนญุาต

ให้ใช้เฉพาะที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เทา่นัน้ 
4) การน าผลงาน หรือข้อมลูซึง่เป็นลขิสทิธ์ิของบคุคลภายนอก ที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบ

เพื่อให้มัน่ใจวา่จะไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

8. การปฏิบัตต่ิอลกูค้า และ คุณภาพผลิตภณัฑ์ / สื่อสารทางการตลาด 

 โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไมส่ร้างความเข้าใจผิด ไมข่ดัตอ่ศีลธรรมประเพณี
อนัดีงาม และไมส่ร้างความขดัแย้ง 

 สง่มอบสนิค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกบัลกูค้า 

 รักษามาตรฐาน คณุภาพสนิค้าและบริการ เพื่อสร้างความมัน่ใจและความพงึพอใจแก่ลกูค้า 

 รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจ ากัด หรือต้องใช้เวลาในการ แก้ไขจะ  
ต้องรีบแจ้งข้อมลู และสถานการณ์แก้ปัญหาให้ลกูค้าทราบในเวลาอนัควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ 

 ไมเ่รียกรับเงิน สิง่ของ ผลประโยชน์ใดๆ อนัสอ่ถึงการกระท าที่เป็นการไมส่จุริตจากลกูค้า 
 
 

                                                           
3
 อนมุติัโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2557 
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9. การปฏิบัตต่ิอคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี)้ 

 ก าหนดให้มีหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้า มีการพิจารณาคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกบั “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ EA” ซึ่งมี
การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน 

 ปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง  / เจรจากับคู่สัญญา 
เพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยาความเสยีหายอยา่งเป็นธรรม 

 ด าเนินการจดัซือ้จดัหาอยา่งโปร่งใส ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 จดัซือ้จดัหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิต 
ที่ขดัตอ่กฎหมาย และศีลธรรมอนัดีงาม 

 ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภยัของสินค้าและบริการที่จัดซือ้จัดหา อนัอาจมีผลต่อสขุภาพอนามยัของผู้ ใช้ พนกังาน 
ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้จากการปฏิบตัิงานการจดัซือ้จดัหา เพื่อประโยชน์สว่นตวั หรือผู้อื่น 

 เจรจาและท าสญัญาด้วยความเป็นธรรม ไมเ่อาเปรียบคูส่ญัญา ค านงึถึงช่ือเสยีงและภาพพจน์ของบริษัทฯ 

10. การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

 ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย  

 ไมแ่สวงหาข้อมลู ความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต 

 สง่เสริมการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม และยดึถือกติกาการแขง่ขนัอยา่งเคร่งครัด 

 ไมท่ าความตกลงใดๆ กบัคูแ่ขง่ขนั หรือบคุลคลใด ที่มีลกัษณะเป็นการลด หรือจ ากดัการแขง่ขนัทางการค้า 

 ค านงึถึงความเสมอภาค และความซื่อสตัย์ ในการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่า 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ 


