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 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ      

 
 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนด “จรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกิจ” 2 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติ โดยแบง่ออกเป็นหวัข้อดงัต่อไปนี ้

 สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติตอ่พนักงาน 

 ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 

 การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท าธุรกรรมของบรษิัทฯ 

 การซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ และ การใช้ขอ้มูลภายในของบริษัทฯ 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปญัญาของบริษัทฯ  

 การปฏิบัติต่อลูกคา้ และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / ส่ือสารทางการตลาด 

 การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คูค่้า และ เจ้าหน้ี) 

 การปฏิบัติต่อคูแ่ข่งทางการคา้ 

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดงัต่อไปนี้ 

1. สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบตัิตอ่พนกังาน : 

 การไม่เลือกปฏิบัติ : เคารพสิทธิมนุษยชน ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทางเพศ และยึดหลัก
ความเที่ยงธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด 

 การคุ้มครองแรงงาน :  

1) ไม่บังคับใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจ จ้างแรงงงานเด็กที่อายุ
มากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก าหนดทุกประการ 
รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานอย่างเหมาะสม 

2) ไม่ให้ลูกจ้างหญิงท างานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็น
หญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 

3) การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน 
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 การไม่บังคับใช้แรงงาน : ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการบังคับแรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษ
ทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ 

 ค่าจ้างและผลประโยชน์ : ด าเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึง
ได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามก าหนดเวลา ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

 ระยะเวลาท างาน : ไม่ให้ลูกจ้างท างานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยจัดให้มีระยะเวลาพักในระหว่างวัน
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวันหยุดต้องเป็นการสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้ง 
จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลา ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด 

 มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้ 

 เปิดโอกาสและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อม
ทั้ง จัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกต าแหน่งที่ส าคัญ 

 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย โดยท าการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้ 

 

2. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : 

 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการ
น าระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชน
และส่ิงแวดล้อม 

 ส่ือสารท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทัน
สถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง 

 มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาส่ิงแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3. การรับหรือใหท้รัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดทีอ่าจสร้างแรงจูงใจในการตัดสนิใจอย่างหนึง่อย่างใด : 

 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีส านึกรับผิดชอบ 

 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด  

 ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน  ส่ิงของ หรือประโยชน์ใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระท าหรือ 
ละเว้นการกระท าใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปล่ียนกับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ  รวมทั้งไม่ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ไม่ใช้อ านาจในต าแหน่ง / หน้าที่ท่ีมีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว 
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4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ในการท าธุรกรรมของบริษทัฯ : 

 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

 ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ 
รวมทั้ง ความสัมพันธ์ หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่

 ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่  ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือ ท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ 

 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของบริษัทฯ  หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันมีผลให้
บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบรษิัทฯ และการใช้ข้อมลูภายในของบริษทัฯ : 

 ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือให้ข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอกอื่น หรือใช้สารสนเทศที่ส าคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชน  ในเรื่องหรือข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีนโยบาย  
หรือแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย 

 ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ของบุคคลดังกล่าว ดังนี้  

1) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปี และอย่างน้อย 1 วัน หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว 

2) ในกรณีท่ีทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว 

 
6. การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั : 

 ปฏิบัติงานภายใตก้ฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบรษิัทฯ  อย่างเคร่งครัด  

 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวตัถุประสงค์ทีถู่กต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององคก์ร 
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7. การใช้ทรัพย์สนิ ข้อมลู เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ : 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกับบรษิัทฯ 

 ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อธุรกจิของบริษทัฯ 

 รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ 
แก่ผู้อื่น 

 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงไม่น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์
สูง สุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่ เป็นความลับอย่างเหมาะสม  ทั้ งนี้  บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็น 
 “นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา” 3  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  
2) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ  ซึ่งรวมถึงผลงานส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ  

คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 
3) การใช้ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ จะอนุญาต

ให้ใช้เฉพาะที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เท่านั้น 
4) การน าผลงาน หรือข้อมูลซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
 

8. การปฏิบัตติ่อลกูค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด 

 โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม และไม่สร้างความขัดแย้ง 

 ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า 

 รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

 รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจ ากัด หรือต้องใช้เวลาในการ แก้ไขจะ  
ต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานการณ์แก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ 

 ไม่เรียกรับเงิน ส่ิงของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระท าที่เป็นการไม่สุจริตจากลูกค้า 
 

                                                           
3
 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
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9. การปฏิบัตติ่อคูส่ัญญา (คูค่้า และ เจ้าหนี)้ 

 ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า มีการพิจารณาคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ EA” ซึ่งมี
การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง  / เจรจากับคู่สัญญา 
เพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม 

 ด าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิต 
ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม 

 ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน 
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น 

 เจรจาและท าสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ค านึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ 

10. การปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า 

 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

 ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต 

 ส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม และยึดถือกติกาการแขง่ขันอยา่งเคร่งครัด 

 ไม่ท าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขนั หรือบคุลคลใด ที่มีลักษณะเปน็การลด หรือจ ากัดการแขง่ขันทางการคา้ 

 ค านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ในการด าเนินธุรกจิ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ 


