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จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ (Code of Conduct) 
 

 1. กรรมการ  ผูบ้รหิาร  และ พนกังานทุกคน (ผูม้หีน้าที)่  เป็นผูม้หีน้าทีป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณ ไมยุ่ยง 
ส่งเสรมิหรอืสนับสนุนใหผู้้อื่นไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การไม่ปฏบิตัิตาม
จรรยาบรรณ ไม่ขดัขวงแต่ต้องใหค้วามรว่มมอือย่างสมํ่าเสมอในการสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิเมื่อมกีารกล่าวหา
ว่ามกีารไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและไม่กระทําการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นกรณีที่ผู้อื่นนัน้ถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
 2. ผูม้หีน้าทีทุ่กคนตอ้งทาํความเขา้ใจในเน้ือหาสาระทีเ่กีย่วกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน มกีาร
ทบทวนความรู ้ความเขา้ใจอยา่งสมํ่าเสมอ 
 3. ผูม้หีน้าทีท่กุคน ตอ้งใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่บุคคลอื่นทีป่ฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 4. เมือ่ผูม้หีน้าทีม่ขีอ้สงสยัใหซ้กัถามหรอืปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีบ่รษิทักาํหนดใหม้หีน้าที่
รบัผดิชอบในการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
 5. ผูม้หีน้าทีต่อ้งใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแก่บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 6. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
เสรมิสรา้งบรรยากาศการกาํกบัดูแลทีด่ใีนการปฏบิตังิาน 
 7. เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีส่วนได้เสียพึงแจ้งแก่
ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นไวว้างใจ หรอืคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืเลขานุการบรษิทั 
 8. เมื่อได้รบัเรื่องร้องเรยีนผู้มีหน้าที่รบัเรื่องร้องเรียนจะต้องรวบรวมข้อเท็จจรงิหรอืมอบหมายผู้ที่
เหมาะสมเป็นผูด้าํเนินการ และรายงานใหผู้ท้ีม่อีํานาจเกีย่วขอ้งในเรือ่งนัน้ๆ ดําเนินการประมวลผล กลัน่กรอง
ขอ้มลู และดาํเนินการเพือ่ระงบัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
 9. การฝ่าฝืนแนวทางจรรยาบรรณธุรกจิถอืเป็นการฝ่าฝืนระเบยีบการปฏบิตังิานของบรษิทั 
 
ข้อพึงปฏิบตัิตามแนวทางจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ 
 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่กล่าวในตอนต้น บรษิัทจงึกําหนดขอ้พึง
ปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิ เป็นสว่นหน่ึงของระเบยีบปฏบิตังิานและคู่มอืปฏบิตังิาน ดงัน้ี 
 

1. การรกัษาทรพัยสิ์นและผลประโยชน์ของบริษทัและของล ูกค้า 
 ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง เงินสด สินค้า วัตถุดิบ สิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์  เอกสาร 
ยานพาหนะ วสัดุ อุปกรณ์ ขอ้มูล เทคโนโลย ีความรูท้างวชิาการ เครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร 
เอกสารสทิธิ ์ความลบัของบรษิทั 
 1.1 ใช้ทรพัยส์นิของบรษิทัอย่างประหยดัและใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดโดยไม่คํานึงถงึประโยชน์ส่วน
ตน บุคคลภายนอกไม่นําทรพัยส์นิไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 
 1.2 เตรยีมพรอ้มรบักบัสถานการณ์ทีอ่าจทาํใหก้ารปฏบิตังิานตอ้งประสบปัญหาและอุปสรรครวมทัง้ 

จากการชาํรุดเสยีหายของทรพัยส์นิหรอืระบบงาน 
 1.3 เปิดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคดิคน้และพฒันาทีจ่ดัทาํขึน้ในระหวา่งการปฏบิตังิานใหแ้ก่

บรษิทั โดยใหถ้อืเป็นทรพัยส์นิของบรษิัทหา้มคดัลอก ขาย หรอืเผยแพร่ขอ้มูล ซอฟท์แวร ์และทรพัย์สนิทาง
ปัญญาในรปูแบบอืน่ๆ 



 

 

 1.4 ใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์
ของบรษิทัเทา่นัน้ หา้มใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน 

 1.5 ไม่ตดิตัง้และคดัลอกซอฟท์แวรใ์ดๆทีไ่ม่ใช่ซอฟทแ์วรท์ีบ่รษิทัจดัไวใ้หล้งในเครื่องคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทั หากมคีวามจาํเป็นตอ้งใชซ้อฟแวรน์ัน้ในการปฏบิตังิานตอ้งขออนุมตัจิาก
บรษิทัก่อน 

 1.6 ไม่เขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเพื่อคดัลอก เผยแพร่ ลบ ทําลาย แก้ไขตดัทอน
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงขอ้มลู หรอืกระทาํการอื่นใดโดยมชิอบหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 

 1.7 หลกีเลีย่งการใชเ้วบ็ไซตท์ีผ่ดิกฎหมาย หรอืละเมดิศลีธรรม และหา้มเผยแพรข่อ้มลูจากเวบ็ไซต์
ดงักลา่วต่อผูอ้ ืน่ทางอนิทราเน็ต และอนิเทอรเ์น็ต 

 1.8 ไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการทุจรติ หรอืเพื่อประโยชน์อื่นในทางมชิอบในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิทั 

 1.9 บนัทกึและรายงานขอ้มลูต่างๆ อย่างถูกตอ้งและตรงตามขอ้เทจ็จรงิและเป็นไปตามมาตรฐานที่
บรษิัทกําหนด เช่น ตามระยะเวลาภายใต้ขอ้กําหนดของกฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

 1.10 จดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ หรอื โดยวธิกีารเฉพาะเพื่อความสะดวกในการนํามาใช้งาน 
และเกบ็รกัษาด้วยความระมดัระวงัตามชัน้ความลบัเป็นต้น ตามระยะเวลาทีร่ะเบยีบปฏบิตังิานหรอืกฎหมาย
กาํหนด 

 1.11 ดูแลใหม้กีารทําลายขอ้มูลหรอืเอกสารแต่ละประเภทในความรบัผดิชอบตามความเหมาะสม
เมื่อพ้นระยะเวลาที่กําหนดภายใต้กฎระเบียบหรอืกฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บรกัษาเพื่อการตรวจสอบที่
หน่วยงานรฐักําหนด 

 1.12 แสดงขอ้มูลในรายงานประจําปีตามขอ้กําหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน เช่น รายงานของ
ผู้สอบบัญชี รายงานงบการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ เป็นตน้ 

 
 2.   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  2.1 ในกรณีทีม่กีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัโดย
ผูท้ีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต้องไม่มสีว่นรว่มในการพจิารณาอนุมตักิารทํารายการดงักล่าวการกําหนด
ราคาและเงือ่นไขต่างๆตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกบัการปฏบิตัติ่อลกูคา้ทัว่ไปและกระบวนการทาํรายการ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
 2.2 ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอื
รายการระหว่างกนัตามขอ้กําหนดของบรษิทัหรอืของทางการ เช่น สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

2.3 ละเวน้การซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์โดยอาศยัขอ้มลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตน
ไดล้่วงรูม้าโดยอาศยัตําแหน่งหรอืฐานะที่สามารถล่วงรูข้อ้เทจ็จรงิ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น ไม่ว่าจะ
กระทาํการเองหรอืเปิดเผยเพือ่ใหผู้อ้ ื่นกระทาํการ 



 

 

2.4 ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสี่ลําดับแรกต่อจากประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร ลงมาและผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารลําดบัที่ส ี่ทุกราย 
(ปัจจุบนัประกอบด้วยผู้บรหิารสายงานทุกคน) รวมทัง้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารฝ่าย  หรอืเทยีบเท่าขึ้นไปใน
สายงานบญัชหีรอืการเงนิ  มหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัซึง่เป็นของตนของคู่สมรส  
และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ภายใน 
30 วนันับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครอง  ใหร้ายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยด์งักล่าวต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นประจาํทุกเดอืนเช่นเดยีวกบักรรมการบรษิทั 

2.5 หน่วยงานทีร่บัปิดชอบจะกําหนดช่วงระยะเวลาที่จํากดัการซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ออกโดยบรษิัท
และแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกระดบัไดท้ราบผ่านชอ่งทางการสือ่สารต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
 3.   การรกัษาความลบัของบริษทั 
  3.1 ไม่แจง้แก่บุคคลภายนอกใดๆใหท้ราบถงึกจิการต่างๆ ทัง้ของบรษิทัและลกูคา้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรอื ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมาย 
  3.2 จดัทําสําเนา ส่งโทรสาร หรอืจดัเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม ปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่
เกีย่วขอ้งเขา้ถงึขอ้มลูหรอืความลบัเหลา่นัน้ 
  3.3 หลกีเลีย่งทีจ่ะพดูถงึความลบัในทีส่าธารณะ 
 
 4.   ไม่รบัหรอืมอบประโยชน์อนัเป็นส่ิงจงูใจ 
  ผู้มหีน้าที่ต้องระมดัระวงัในการรบัหรอืมอบประโยชน์อนัเป็นสิง่จูงใจ  หรอืสัง่การให้ผู้อื่นรบัหรอื
มอบประโยชน์แทนตน รวมทัง้คู่สมรสและญาตสินิทของผูท้หีน้าทีซ่ึ่งอาจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิในนาม
บรษิทั  หรอื  เพือ่หวงัผลความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน หรอืการพจิารณาความดคีวามชอบประจาํปี ไม่ว่าจะ
เป็นทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงนิได ้
 
 5.   สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผ ูถ้ือหุ้นและการประชุมผ ูถ้ือหุ้น 
  5.1 จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไมเ่กนิ 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบรษิทั 
  5.2 จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุม พร้อมทัง้
ประกาศลงในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัไมน้่อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุมเพือ่บอกกลา่วเรยีกประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างทัว่ถึง โดยมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนําเอกสารหลกัฐานที่จําเป็นมาให้ครบถ้วนในวนั
ประชุมผู้ถอืหุ้น และแนบหนังสอืมอบฉันทะเพื่อใหผู้้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะใหผู้้อื่นมาประชุมแทนได้
เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรอืประธานกรรมการ หรอืกรรมการอสิระคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุม
แทน 



 

 

  5.3 หนังสือเชิญประชุมแนบรายละเอียดวาระการประชุม ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อความระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้มหีลกัการและเหตุผล ความเหน็ของกรรมการ
บรษิทัและเอกสารขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงคะแนนในวาระต่างๆ  
  5.4 อํานวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเทา่เทยีมกนั เปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีน
เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชัว่โมง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมสีทิธใินการ
แสดงความคดิเหน็และซกัถามอย่างเตม็ทีภ่ายในเวลาทีก่ําหนดจดัใหม้กีารบนัทกึมตทิีป่ระชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรพรอ้มทัง้บนัทกึคาํถา คาํชีแ้จงและความคดิเหน็ของทีป่ระชุม และระบุจาํนวนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
และงดออกเสยีงในแต่ละวาระในรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น 
 
 6.   การเปิดเผยข้อมูล และความสมัพนัธก์บัผ ูล้งทุน 
  6.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทัง้ข้อมูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของบรษิัทแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุและ
สาธารณชนอยา่งถกูตอ้งครบถว้นทัว่ถงึเทา่เทยีม และทนัเวลาตามขอ้กาํหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  6.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หนังสอืพิมพ์ ข่าว
ประชาสมัพนัธ์บรษิัทการจดั Road Shows การจดัประชุมนักวเิคราะห ์และการจดัส่งหนังสอืแจง้ผู้ถอืหุน้ทาง
ไปรษณีย ์เป็นตน้ 
  6.3 ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสรา้งความเขา้ใจ
อนัด ีและเผยแพรข่อ้มูลของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน นักวเิคราะห ์และบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาตอิย่างถูกตอ้ง พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารทางสือ่ต่างๆ เพื่อเป็น
การเสรมิสรา้งความน่าเชือ่ถอืและภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั 
 
 7.   การปฏิบตัิต่อผ ูม้ ีส่วนได้เสีย 
  7.1 การปฏบิตัติ่อผูถ้ือหุน้ : บรษิัท นอกจากจะตระหนักถงึสทิธปิระโยชน์ขัน้พื้นฐานทีม่อีย่างเท่า
เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัยงักําหนดแนวทางปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีมี
การดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งและโปรง่ใส มกีารควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่ง นโยบายการ
ต่อต้านทุจรติคอรปัชัน่ และช่องทางการติดต่อสื่อสารกบับรษิัทอย่างเพียงพอ ทัง้น้ีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมัน่ใจว่า
บรษิทัจะดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มุ่งมัน่สรา้งความเจรญิเจรญิเตบิโตและผลตอบแทนทีม่ ัน่คงใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 
  7.2 การปฏบิตัติ่อลกูคา้ : บรษิทัมุ่งมัน่ในการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหล้กูคา้ โดยพฒันาคุณภาพ
สินค้า  ผลิตภัณฑ์ และบรกิารที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มีการคดัสรร
วตัถุดบิ และกระบวนการผลติทีไ่ดม้าตรฐาน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าจะไดร้บัสนิคา้ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่มีคุีณภาพ
ในระดบัราคาที่เหมาะสม นอกจานี้บรษิัทยงัไดม้กีารสาํรวจความพงึพอใจของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ และเพิม่
ช่องทางในการรอ้งเรยีนใหก้บัลูกคา้ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยบรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มูลของลกูคา้ทีร่อ้งเรยีน
อย่างเป็นความลบั และหากข้อร้องเรยีนดงักล่าวมีนัยสําคญัก็จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ บรษิัทเพื่อหา
แนวทางดาํเนินการต่อไป 
  7.3 การปฏบิตัติ่อคู่คา้ : บรษิทัคํานึงถงึความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกจิ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
ความเป็นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งกระบวนการคดัเลอืกคู่ค้ามกีารกําหนดขัน้ตอน วธิปีฏบิตัใินการ



 

 

คดัเลอืกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจน เป็นไปอย่างยุตธิรรม และโปรง่ใส โดยคํานึงถงึชื่อเสยีง มาตรฐาน และการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้จดัทาํสญัญาทีม่เีง ือ่นไขทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม และไม่ขดัต่อกฎหมาย นอกจากน้ีบรษิทั
มนีโยบายทีจ่ะไม่รบัเงนิ ทรพัยส์นิ ผลประโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบจากคู่คา้ และไม่สนับสนุนคู่คา้ทีป่ระพฤตมิชิอบ 
มคีวามเกีย่วขอ้งในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืมกีารละเมดิสทิธมินุษยชน 
  7.4 การปฏบิตัติ่อคู่แข่ง : บรษิัทดําเนินธุรกจิตามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมโดยคํานึงถงึ
หลกักฎหมายแข่งขนัทางการค้า และจรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจไม่กระทําการทุจรติ ทําลายชื่อเสยีงของ
คู่แข่ง แสวงหาขอ้มูลความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวธิอีนัมชิอบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไม่เปิดเผย
ขอ้มลูของคูแ่ขง่ไมว่า่กรณีใดๆ รวมถงึไมก่ระทาํการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ืน่ 
  7.5 การปฏิบตัิต่อเจ้าหน้ี : บรษิัทปฏิบตัิต่อเจ้าหนี้ ทุกรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะ
ปฏบิตัติามเงือ่นไข ขอ้ตกลงและสญัญาอย่างเครง่ครดับรหิารเพือ่ใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงนิของบรษิทั 
และความสามารถในการชําระหน้ีอย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กําหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไข ขอ้ตกลง และเหตุการณ์ทีก่ระทบต่อสถานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั โดยอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาํระหน้ี บรษิทัจะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบเพือ่หาแนวทางหรอืวธิกีารแกไ้ขปัญหารว่มกนั 
  7.6 การปฏบิตัติ่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม : บรษิัทมุ่งมัน่ดําเนินธุรกจิโดยคํานึงถงึผลกระทบ
ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  โดยบรษิัทใหค้วามสําคญักบักจิกรรมของสงัคม และชุมชนทีบ่รษิทัดําเนิน
กจิการใหค้วามสําคญักบันโยบายดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี สนับสนุนให้
ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัชัน้ให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่า และปฏิบตัิงานด้วย
จติสํานึกถงึความปลอดภยั และคํานึงถงึสิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนได้เสยีโดยควบคู่ไปกบัการเตบิโตของบรษิทั
อยา่งยัง่ยนื 
  7.7 การปฏบิตัติ่อพนักงาน : บรษิทัยดึถอืว่าพนักงานเป็นทรพัยากรทีส่าํคญัของบรษิทั เพราะเป็น
ส่วนหน่ึงในการนําพาบรษิัทสู่ความสําเรจ็ โดยบรษิัทได้จดัทําสญัญาจ้างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม มี
โครงสรา้งผลตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบั ความรู ้ความสามารถ และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในตําแหน่งงาน และมี
ระบบการจ่ายค่าจา้ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม จดัหาสวสัดกิารทีด่แีละเหมาะสม
กบัสถานะของบรษิทัแก่ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหม้คีวามปลอดภยัต่อ
ชวีติ สุขอนามยั และทรพัย์สนิ อนุญาตให้ลางาน การโอนย้ายตามความเหมาะสม และจดัให้มชี่องทางการ
สื่อสารระหว่างพนักงานกบัผู้บรหิารระดบัสูง รวมทัง้สนับสนุนกระบวนการพฒันา และเพิม่พูนทกัษะความรู ้
โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมตามตําแหน่งงานทัง้ภายใน และภายนอกบรษิทัตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อ
เป็นการพฒันาและเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของพนักงานอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี บรษิทั
ใหค้วามสาํคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชน พนักงานทุกระดบัจะไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั  และไม่เลอืก
ปฏบิตัต่ิอพนกังานคนใดคนหนึ่งโดยใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวั 
  7.8 ปฏบิตัิต่อภาครฐั : บรษิัทยดึมัน่สนับสนุนการดําเนินงานภาครฐั  และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และนโยบายของหน่วยงานกํากบั  ควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิความรว่มมอื ในกจิกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงานภาครฐั  เพือ่รว่มเสรมิสรา้งความมัน่คงและเจรญิเตบิโตใหก้บัประเทศชาต ิ
 
 
 
 



 

 

 8.   การตอบแทนสงัคมและการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
  8.1 สนับสนุนการจดัทาํโครงการและกจิกรรมของบรษิทัและทีร่ว่มกบัพนัธมติร ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่ โครงการดา้นการศกึษา ศลิปะ ศาสนา การกฬีา 
  8.2 มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม อนัเป็นการแสดงออกถึงพลงัในการทําความดี มีจติสํานึกตอบ
แทนชุมชนและสงัคม อนัจะเป็นกลไกสาํคญัในการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ 
  8.3 สนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลอืแก่สงัคมและชุมชน ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศตาม
ความเหมาะสม 
  8.4 เปิดโอกาสใหส้งัคม ชุมชน และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ รว่มในกจิกรรมของบรษิทั 
 
การติดตามดแูลให้ม ีการปฏิบตัิ 
 คู่มอืจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจน้ีครอบคลุมถึงจรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บรหิาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน บรษิทัมกีารเผยแพร่ใหผู้ม้หีน้าทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) ผ่านสื่อการเรยีนรู้
ต่างๆ และจดัใหม้กีารทดสอบความรูข้องผูม้หีน้าทีทุ่กปี 
 
 บรษิัทมกีารตดิตามดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามคู่มอืจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ โดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของระเบียบ  วินัยและข้อบังคับในการปฏิบัติงานซึ่งผู้มีหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ และเป็นหน้าที่ของ
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบัทีจ่ะตดิตามดแูลและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนักงาน 

เพื่อเป็นบรรทดัฐานการปฏิบตัิงานของผู้บรหิาร และพนักงานบรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท 

จํากดั (มหาชน) จงึเหน็สมควรกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณพนักงานไวเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัิ

ตนของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั ดงัน้ี 

1. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย และมจีติสํานึกทีด่ตี่อส่วนรวม

และ 

ต่อตนเอง  ไม่ใช่ต่อตําแหน่งหน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองและ/หรอืเพื่อตนเองหรอืเพื่อ

ผูอ้ื่นซึง่ไมม่สีทิธโิดยมชิอบ 

2. มุง่มัน่ต่อการใหบ้รกิารทีด่ ีและเตม็ใจใหบ้รกิาร 

3. ปฏบิตัต่ิอผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

4. รกัษาผลประโยชน์ และทรพัย์สินของบรษิัท ไม่นําข้อมูลและทรพัย์สินของบรษิัทไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนเองและ/หรอืผูอ้ื่นซึง่ไมม่สีทิธ ิ

5. ไมร่ว่ม และไมส่นบัสนุนผูอ้ืน่ใดในการทาํธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั 

6. ยดึมัน่การทํางานร่วมกนัดว้ยการใหค้วามร่วมมอืและช่วยเหลอืในการปฏบิตังิานกบัผูร้่วมงาน

เพือ่ประโยชน์ของบรษิทั และเคารพซึง่กนัและกนั 

7. ไม่รบัเงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใดเป็นการสว่นตวัจากลกูคา้ของบรษิทั หรอืจากบุคคลภายนอกอนั

เกีย่วเน่ืองจากการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานแก่บรษิทั 

8. หา้มผู้บรหิาร หรอืพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หรอืหน่วยงานซึ่งมโีอกาสรบัทราบ

ขอ้มลูภายใน ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั หรอืใหข้อ้มลูแก่บุคคลใดในช่วง 1 เดอืน ก่อน

การเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน 

9. หา้มกู้ ยมืเงนิจากลูกค้า ผู้เกี่ยวขอ้งกบัลูกค้า หรอืผูท้ําธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการกู้ยมืเงนิ

จากธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ 

10. การรบัของขวญัตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รบัของขวญัทีม่มีูลค่าเกนิปกตวิสิยัจากผู้ทํา

ธุรกจิกบับรษิทั ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

11. ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

12. ในกรณีทีม่ปัีญหาหรอืมขีอ้ขดัแยง้ในการปฏบิตั ิใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ หาก

ยงัคงมีข้อขดัแย้ง ให้ถือคําวินิจฉัยของประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ ตามแต่ละลาํดบัชัน้ เป็นทีส่ดุ 

 
 

 



 

 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ (Code of Conduct) และ จรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนกังาน น้ี
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) ทัง้นี้ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 
วนัที ่10 พฤษภาคม 2559เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 

 

 

 ……………………………………………………….. 

              ( นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ) 
                 ประธานกรรมการบรษิทั 
 

 

 

 


