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 บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
East Coast Furnitech Public Company Limited 

จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
 

คณะกรรมการบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“คณะกรรมการบรษิทัฯ”) ไดจ้ดัใหม้จีรรยาบรรณ
ทางธุรกจิของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ จรรยาบรรณทางธรุกจิของพนกังาน บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย (“ในทีน่ี้ หมายถงึ  บรษิทัฯ”) เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีเพื่อประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ กรรมการ พนกังาน และ ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ 
 

จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
  ของ 

คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารฉบบันี้ จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการ และ
ผูบ้รหิารบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏิบตัติน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ซึง่เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลกัการ รวมถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรม เพื่อ
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ โดยคณะกรรมการ เป็นผูก้ าหนดนโยบายใน
การบรหิารองคก์ร และวางหลกัการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องวสิยัทศัน์ และ พนัธกจิ ไดร้บัความเชื่อมัน่ในมาตรฐานการด าเนินธุรกจิจากผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน และ
สาธารณชนทัว่ไป สง่ผลใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บญัญตัแิละเจตนารมณ์ของ
กฎหมายดว้ยความรอบคอบและเอาใจใส ่ รวมถงึการปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอพนกังาน เพื่อรกัษาชื่อเสยีงและ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ ทีส่ ัง่สมมาใหค้งอยู่ตลอดไป 
 ทัง้นี้ จรรยาบรรณทางธุรกจิของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 

1. ความซ่ือสตัย ์ยุติธรรม และคณุธรรม 
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ยดึมัน่ต่อความจรงิ และไม่เลอืกปฏบิตัจิากความแตกต่างดา้นเชือ้ชาต ิ

ศาสนา เพศ สถานภาพ หรอืความไรส้มรรถภาพทางร่างกาย ยดึมัน่ต่อความจรงิ และจะไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ทัง้
โดยทางตรงและทางออ้ม จะไมพ่ดูหรอืกระท าอนัเป็นเทจ็ และจะไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิโดยละเวน้การพดู หรอืการ
ปฏบิตั ิ

2. ความเป็นอิสระ 
ตดัสนิใจและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเป็นอสิระ โดยจะไมใ่ชผ้ลประโยชน์สว่นตวั ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่

เป็นตวัเงนิหรอืไม่เป็นตวัเงนิมาอยู่เหนือความเป็นอสิระในการใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความจรงิ ครบถว้น มเีหตุผลในการปฏบิตัิ
หน้าที ่

3. การด าเนินธรุกรรมส่วนตวั และการรกัษาความลบั 
การด าเนินธุรกรรมสว่นตวั หรอืธุรกจิอื่น ๆ ของกรรมการ และผูบ้รหิาร จะตอ้งแยกออกจากการด าเนินกจิการ

ของบรษิทัฯ ในฐานะกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัฯ ไม่ใชช้ื่อบรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกรรมสว่นตวัหรอืธุรกจิอื่น ๆ ทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบักจิการ ซึง่จะน าความเสือ่มเสยีมาสูบ่รษิทัฯ รวมถงึไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้ พนกังาน 
และการด าเนินงานของบรษิทัฯ ต่อบุคคลทีส่ามเวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัฯ อกีทัง้จะไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัใน
ฐานะเป็นกรรมการ และผูบ้รหิารไปในทางทีไ่มถู่กตอ้ง  
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4. การเปิดเผยเรือ่งผลประโยชน์ 
ตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกจิสว่นตวัหรอืธุรกจิอื่น ๆ รวมทัง้เรื่องใด ๆ ทีเ่ป็นความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์หรอือาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหบ้รษิทัฯ ทราบ การด าเนินการใด ๆ กบับรษิทัฯ จะตอ้งอยู่
ในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืถูกเขา้ใจว่าเกดิขึน้ 

5. การยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย 
ยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ และจะไมใ่ชช้่องว่างของ

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืประโยชน์สว่นตนโดยมชิอบ 
 
การปฏิบติัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. หน้าท่ีต่อบริษทัฯ 
1) อุทศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ อย่างเตม็ทีใ่นการปฏบิตัภิารกจิในฐานะกรรมการ และผูบ้รหิารบรษิทัฯ ตาม

แนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
2) ใชดุ้ลยพนิจิทีเ่ป็นอสิระในการก ากบัดแูลกจิการ 
3) มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ค านึงถงึสทิธปิระโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ โดยยดึหลกั

จรรยาบรรณและปฏบิตัติามกฎหมาย 
4) สรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ศีกัยภาพ สามารถอุทศิตนเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่
5) ดแูลใหฝ่้ายบรหิารรายงานเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
6) แจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีทีก่รรมการไปเป็นกรรมการ ทีป่รกึษาในบรษิทั องคก์ร หรอื

สมาคมอื่นใด การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และการประกอบ
หน้าทีโ่ดยตรง หรอืเขา้ไปเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใด ๆ ซึง่อาจมผีลประโยชน์หรอืก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทัฯ รวมถงึเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใด ๆ ซึง่อาจมผีลประโยชน์หรอื
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทัฯ 
 

2. หน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น 
1) ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ มสีถานะทางการเงนิ การบรหิาร และการจดัการทีเ่หมาะสม 

เพื่อก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อผูถ้อืหุน้ 
2) ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง เป็นความจรงิ

ทนัเวลา 
3) ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจว่า บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่าง

เสมอภาค และเท่าเทยีมกนั 
4) ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ ใหค้ าชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและสถานะ

ทางการเงนิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู 
5) ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจว่า บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ และน า

ขอ้เสนอแนะทีด่ไีปปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
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3. หน้าท่ีต่อพนักงาน 
1) ปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูใ้ดผูห้นึ่งเนื่องจากความ

แตกต่างในเรื่องเชือ้ชาต ิศาสนา สญัชาต ิเพศ อายุ พืน้ฐานการศกึษา หรอืความชอบพอสว่นตวั 
2) พงึรบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของพนกังาน และพจิารณาน าไปใชใ้นทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทัฯ 
3) ไม่ละเมดิสทิธเิสรภีาพสว่นบุคคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 
4. หน้าท่ีต่อผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 

1) การปฏบิตัติามหลกันโยบายจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
2) ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
3) ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบทีจ่ะเกดิแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ 

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 

ความรอบคอบในการปฏิบติัหน้าท่ี 
1) เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร ทกุครัง้ ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นทีไ่ม่

สามารถเขา้รว่มประชุมได ้จะแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบล่วงหน้า 
2) หาขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 
3) ศกึษาถงึขอ้กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะ

กรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  
4) ใชเ้วลาอย่างเพยีงพอในการพจิารณาขอ้มลูเป็นการล่วงหน้าดว้ยความรอบคอบ 
5) พจิารณาและใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ กรณีทีก่รรมการท่านใดไม่เหน็ดว้ยกบัมตขิองทีป่ระชุม

กรรมการ หรอืผูบ้รหิารทา่นนัน้สามารถก าหนดใหม้กีารบนัทกึความเหน็แยง้ไวใ้นรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร และในกรณีกรรมการที่
ลาประชุม จะตอ้งสง่ความเหน็กรณีมมีตคิดัคา้นจากมตขิองทีป่ระชมุต่อประธานกรรมการหรอื
เลขานุการบรษิทัฯ ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีส่ิน้สดุการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

6) สง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารระหว่างคณะกรรมการและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้่า
การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็นไปอย่างมอีสิระและมปีระสทิธภิาพ โดยไดร้บัความ
ร่วมมอืจากฝ่ายบรหิารและฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7) ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ ผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึมาตรฐานธุรกจิและจรยิธรรม 

8) ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัใด ๆ คณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืค าชีแ้จงจากฝ่ายบรหิาร หรอื
ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ ได ้

9) ไม่กระท าการใด ๆ ทีอ่าจเกดิเป็นขอ้ครหาในเรื่องความซื่อสตัยส์จุรติและเทีย่งธรรม โดยหลกีเลีย่ง
ทัง้โดยตนเองและครอบครวัในการเรยีกรบัหรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดจาก
ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น ลกูคา้ Supplier เป็นตน้ เวน้แต่ในโอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็น
ประเพณีนิยม ทัง้นี้จะตอ้งไมม่รีาคามากจนเกนิสมควรหรอืเกนิกว่าปกตวิสิยั 

 
  



  

  

4 

 บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
East Coast Furnitech Public Company Limited 

ความขดัแย้งของผลประโยชน์ 
1) ไม่ใชอ้ านาจหน้าทีใ่นต าแหน่งกรรมการ ผูบ้รหิาร เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตนหรอืของผูใ้กลช้ดิ 

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
2) แจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ เมื่อมเีหตุดงันี้ 

2.1 การรบัเชญิเป็นกรรมการ หรอืทีป่รกึษาของบรษิทัอื่น 
2.2 กรรมการและบุคคลในครอบครวัมสีว่นร่วม หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใด ๆ ซึง่อาจมี

ผลประโยชน์ หรอือาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
2.3 การเขา้ถอืหลกัทรพัยห์รอืหุน้กูข้องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื จะตอ้งแจง้ต่อหน่วยงาน

เลขานุการบรษิทัฯ ถงึจ านวนหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ลงทุน รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
3) หาทางหลกีเลีย่งไมใ่หม้คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ หากมกีรณีเกดิความขดัแยง้ขึน้ กรรมการ

จะตอ้งพจิารณาว่า จะของดเวน้จากการร่วมอภปิรายใหค้วามเหน็ หรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในวาระ
ดงักล่าว หรอืไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระดงักล่าว หรอืขอไม่รบัเอกสารวาระการประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ หากความขดัแยง้นัน้ถอืเป็นเรื่องส าคญั 

4) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจ
เกดิขึน้ระหว่างการปฏบิตังิานในฐานะของฝ่ายบรหิาร และการด าเนินงานในฐานะทีเ่ป็นกรรมการ ซึง่
ไดร้บัความไวว้างใจจากผูถ้อืหุน้ 

5) กรรมการ ผูบ้รหิารไม่ควรเกีย่วขอ้งในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อการลงทุนระยะสัน้ 
 
การใช้ข้อมลูบริษทัฯ 
กรรมการ และผูบ้รหิาร จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการป้องกนัและก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ 
โดยเคร่งครดั 
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จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
ของ 

พนักงาน บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัฯ ทีด่ าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่าย
เฟอรน์ิเจอรจ์ากไมป้ารต์เิคลิบอรด์และไมย้างพารา กระดาษปิดผวิ ไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิใน
การผลติเฟอรน์ิเจอร ์ เพื่อการจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยเพื่อด าเนิน
ลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน  โดยบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะแสดงความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีต่าง ๆ ตัง้แต่
ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่สญัญา พนกังาน ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม ซึง่พนกังานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยทุกคนจะตอ้งมสีว่นชว่ยผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้าหมาย และวสิยัทศัน์ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้บรษิทัฯ มี
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะใหพ้นกังานทุกคนของบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบจากการไดร้บัความไวว้างใจในการประกอบ
ธุรกจิ ซึง่ด าเนินธุรกจิไปสูค่วามส าเรจ็ ความยัง่ยนื และเป็นทีไ่ดร้บัความน่าเชื่อถอืจากลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ และประชาชน
โดยทัว่ไป  

บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดจรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังาน เพื่อเป็นหลกัในการประพฤตปิฏบิตัขิองพนกังาน 
จรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังานฉบบันี้ก าหนดขึน้เป็นมาตรฐานเบือ้งตน้ส าหรบัพนกังานในการปฏบิตัตินอย่างมี
จรรยาบรรณ เป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งในการย ้าเตอืนพนกังานใหม้คีวามระมดัระวงั และป้องกนัไม่ใหเ้กดิการกระท าการ
ใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีน่ าความเสือ่มเสยีมาสูช่ื่อเสยีงของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มอบหมายให้
ฝ่ายทรพัยากรบุคคลเป็นผูม้หีน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังาน โดยผูบ้งัคบับญัชาแต่
ละฝ่ายจะร่วมดแูลใหพ้นกังานปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีบ่ญัญตัไิวด้ว้ย  

 
1. ขอบเขตจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังานฉบบันี้ ใชบ้งัคบัส าหรบัพนกังานโดยรวมหมายถงึ พนกังานประจ า 
พนกังานชัว่คราว พนกังานภายใตส้ญัญาพเิศษ ผูร้่วมสญัญา  (“พนกังาน”) ซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณดว้ย โดย
พนกังานจะตอ้งท าความเขา้ใจ ระมดัระวงั และหลกีเลีย่ง มใิหม้กีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณ ทัง้นี้ ในกรณีทีพ่นกังานมี
ขอ้สงสยัสามารถสอบถามจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล หวัหน้างาน หรอืผูบ้งัคบับญัชาได ้ 

 
2. การปฏิบติัตามกฎหมาย และการรกัษากฎระเบียบของบริษทัฯ  

พนกังานทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อแนวปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังานตลอดจนนโยบายอื่น ๆ 
ของบรษิทัฯ ทีอ่อกมาเพิม่เตมิภายหลงั 
 2.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษทัฯ 

 พนกังานจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบของบรษิทัฯ อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
 การฝ่าฝืนหรอืการขอใหผู้อ้ื่นฝ่าฝืนกฎหมาย มตผิูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการ นโยบาย ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบค าสัง่ของบรษิทัฯ หรอืนโยบายของบรษิทัฯ โดยอา้งวา่เป็นการกระท าเพื่อเพิม่ผลก าไรหรอื
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิใหแ้กบ่รษิทัฯ หรอืเหตุผลอื่นใดมใิช่เหตุผลพงึจะรบัฟัง 

 พนกังานจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โดยค านึงถงึผลประโยชน์อนัชอบ
ธรรมของบรษิทัฯ ถงึแมจ้ะมชี่องว่างของขอ้บงัคบั ระเบยีบและค าสัง่ของบรษิทัฯ กต็าม 

 พนกังานจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืน หรอืพฤตกิรรมทีน่่าสงสยัต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบรษิทัฯ โดย
ทนัท ีและใหค้วามร่วมมอืในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ่าฝืนดงักล่าว 
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 พนกังานจะตอ้งแสดงออกซึง่ความเป็นผูน้ า และความระมดัระวงัทีจ่ะท าใหเ้กดิการประพฤตปิฏบิตัิ
ตามนโยบายของบรษิทัฯ หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.2 กฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์และการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

พนกังานจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการป้องกนัและก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ โดย
เคร่งครดั 

 
3. ความเช่ือถอืได้ของข้อมลู 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้ และหน่วยงานก ากบัดแูลต่าง ๆ ตอ้งอาศยัความถูกตอ้งของขอ้มลูของบรษิทัฯ ใน
การตดิตามการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไวว้างใจว่า พนกังานทุกคนจะ
ร่วมมอืกนั ในการจดัท าขอ้มลูใหถู้กตอ้ง โดยบนัทกึขอ้มลูและจดัท ารายงานอย่างถูกตอ้งและทนัการณ์ รวบรวมรายการ
ทางบญัชต่ีาง ๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะมปีรมิาณมากหรอืน้อย ขอ้มลูทุกประเภทของบรษิทัฯ ตอ้งการบรรทดัฐานของ
ความถูกตอ้ง แม่นย า และความโปรง่ใส ไมว่่าจะเป็นการสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้กฝ่่ายทรพัยากรบุคคล การจดัท า
รายงานค่าใชจ้่าย การลงทุนในโครงการต่าง ๆ การบนัทกึเวลาการท างาน การบนัทกึขอ้มลูลกูคา้ การบนัทกึรายได ้
การบนัทกึรายการทางการเงนิ หรอืขอ้มลูโดยรวมของบรษิทัฯ ทัง้นี้การบนัทกึและการจดัท ารายงานทีผ่ดิพลาดหรอื
บดิเบอืนถอืเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 

 
4. การรกัษาความลบัของขอ้มูล  

พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ทีย่งัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นไปตาม
กฎหมาย หรอืไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารระดบัสงู การรกัษาความลบัของขอ้มลูนัน้  รวมถงึขอ้มลูของลกูคา้ 
ผลติภณัฑ ์ บรกิาร แผนงาน กลยุทธ ์ วธิกีารด าเนินการ และระบบงาน พนกังานจะตอ้งไม่น าขอ้มลูทีไ่ดร้บัทราบหรอื
จดัท าขึน้จากหน้าทีก่ารงานของบรษิทัฯ ไปใชใ้นทางทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื่น การรกัษาความลบัของ
ขอ้มลูนี้ใหร้วมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังาน ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัรายไดแ้ละผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ ดว้ย ขอ้มลู
ดงักล่าวจะสามารถเผยแพร่ใหบ้คุคลภายในหรอืภายนอกบรษิทัฯ ได ้ เมื่อเป็นความรบัผดิชอบโดยตรงและมคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่เท่านัน้ พนกังานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลน้ีตอ้งปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว โดยใชค้วาม
ระมดัระวงัอย่างยิง่ และพงึรกัษาความลบัอย่างเคร่งครดั 

 
5. การส่ือสาร 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ต่อการประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเปิดเผยการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร
อย่างถูกตอ้ง เทีย่งตรง ตรงไปตรงมา ไม่บดิเบอืนไปจากขอ้เทจ็จรงิ และมกีารใชช้่องทางในการสือ่สารทีเ่หมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ บรษิทัฯ หา้มการสือ่สาร การน าเสนอขอ้ความหรอืรปูภาพผ่านโซเชยีลเนทเวริค์ อาท ิ FaceBook 
Instagram และโปรแกรมอื่น ๆ ทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั หากการสือ่สารดงักล่าวไม่เป็นจรงิ บดิเบอืน ประสงคร์า้ย 
กล่าวหา หรอืท าลายชื่อเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบคุคล โดยในการสือ่สารทุกครัง้จะตอ้งไม่ท าใหภ้าพลกัษณ์หรอืชื่อเสยีง
ของบรษิทัฯ เสือ่มเสยี 
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6. การคกุคาม 
บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ 

บรษิทัฯ จะท าการสบืหาขอ้เทจ็จรงิอย่างจรงิจงั เมื่อไดร้บัรายงานถงึเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมใดทีข่ดัต่อแนวปฏบิตันิี้ 
และหากเป็นจรงิ จะสง่ผลต่อการลงโทษทางวนิยั โดยก าหนดรปูแบบต่าง ๆ ของการคุกคาม ไดแ้ก่ 

1) การคุกคามทางวาจา เช่น การบดิเบอืน ใสค่วาม หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีชื่อเสยีง 
2) การคุกคามทางกาย เช่น การขม่ขู ่การท ารา้ยร่างกาย ขูจ่ะท ารา้ยร่างกาย 
3) การคุกคามทีม่องเหน็ได ้ เช่น การสือ่ขอ้ความกา้วรา้ว การแสดงอากปักริยิา หรอืรปูภาพที่ก่อใหเ้กดิความขุน่

เคอืง 
4) การคุกคามทางเพศ เช่น การเกีย้วพาราส ี การรอ้งขอผลประโยชน์ หรอืการล่วงละเมดิทางเพศดว้ยกายหรอื

วาจา 
โดยการก าหนดบทลงโทษทางวนิยัจะเป็นไปตามระดบัความรุนแรงของการคุกคาม หรอืการน ากฎหมายทีม่ี

มาบงัคบัใช ้ 
 

7. การพนัน เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และส่ิงเสพติด 
หา้มพนกังานครอบครอง ซือ้ขาย ขนยา้ย ดื่ม หรอืใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ยาเสพตดิ หรอืสารควบคุม 

(ยกเวน้ยาตามใบสัง่ของแพทย)์ ในขณะอยู่ในทีท่ างานหรอืระหว่างท าธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้อาจอนุญาตใหพ้นกังาน
ดื่มเครื่องแอลกอฮอลใ์นปรมิาณทีเ่หมาะสมในสถานทีท่ างานได ้ เฉพาะในงานเลีย้งสงัสรรค ์ หรอืโอกาสอื่น ๆ โดยตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตจากผูบ้รหิารระดบัสงู หา้มพนกังานเล่นการพนนัทุกประเภทในระหว่างเวลาท างาน หรอืในพืน้ทีข่อง
บรษิทัฯ 

 
8. การให้และรบัของก านัล การเล้ียงรบัรอง 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการสรา้งความสมัพนัธท์ีม่ ัน่คงและยัง่ยนืกบัลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ และผูท้ าธุรกจิร่วมกบั
บรษิทัฯ คุณธรรม และชื่อเสยีงทีด่ขีองบรษิทัฯ ย่อมเป็นรากฐานส าคญัส าหรบัการสรา้งความสมัพนัธด์งักล่าว  
พนักงานต้องไม่รบัของก านัลจากบุคคลอื่น ไม่เรยีกรอ้งหรอืรบัสินบน สิง่ล่อใจ เงนิใหกู้ย้มื หรอืการไดร้บัการปฏบิตัิ
เป็นพเิศษทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิของพนักงานในนามบรษิทัฯ การแลกเปลีย่นของก านัล หรอืการเลีย้ง
ตอบแทนตามธรรมเนียมสามารถท าไดต้ามความเหมาะสม เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิและเป็นการรกัษาสมัพนัธภาพ
ทางธุรกจิ การรบัของขวญัทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ อาจจะรบัไดใ้นโอกาสทีเ่ป็นพธิกีารหรอืตามธรรมเนียม อย่างไรกต็าม 
พนักงานควรหลกีเลีย่งการเลีย้งรบัรอง หรอืการแลกเปลีย่นของก านัลทีม่มีูลค่าสงู หรอืมคีวามถี่เกนิสมควร หรอืกรณี
ทีอ่าจท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ของการเกือ้หนุน หรอืการมพีนัธะต่อกนั เมื่อไม่แน่ใจถงึความเหมาะสมในการรบัของ
ก านัล การบรกิารผลประโยชน์ หรอืการแสดงน ้าใจใด ๆ ควรขอรบัค าปรกึษาจากหวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชา 

 
9. การท างานอ่ืนหรอืกิจกรรมภายนอก 

พนกังานบรษิทัฯ ตอ้งไม่เป็นพนกังานบรษิทัอื่น หรอืท ากจิกรรมภายนอกอื่น ๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 
อาท ิการจดัจ าหน่ายสนิคา้ ฯลฯ ในระหว่างการเป็นพนกังานของบรษิทัฯ หรอืระหว่างการปฏบิตัหิน้าทีใ่นช่วงเวลาเปิด
ท าการของบรษิทัฯ  
 
การปฏิบติัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของพนักงาน 

1. หน้าท่ีต่อบริษทัฯ 
1) รกัษาชื่อเสยีงและเกยีรตภิมูขิองบรษิทัฯ 
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2) มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
3) ประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและวนิยัของบรษิทัฯ  
4) มทีศันคตทิีด่แีละมคีวามภาคภมูใิจ ไม่กล่าวรา้ยต่อบรษิทัฯ  
5) แจง้เหตุการณ์ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ การปฏบิตัโิดยมชิอบ หรอืผดิกฎหมาย ต่อ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องดงักล่าวของบรษิทัฯ เพื่อด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข 
6) ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ รอบคอบ รวดเรว็ ขยนัหมัน่เพยีร ถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 
8) ประพฤตตินเป็นคนตรงเวลา และใชเ้วลาปฏบิตังิานใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่
9) งดออกเสยีงหรอืลงมตใินการประชุม กรณีทีเ่ขา้ขา่ยอนัอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
10) ใหค้วามรว่มมอืและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 

 
2. หน้าท่ีต่อลูกค้า 

1) ปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยความสภุาพ ใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ถูกตอ้งและดว้ยความเสมอภาค 
2) รกัษาความลบัและขอ้มลูของลกูคา้อย่างเคร่งครดั 
3) ประพฤตตินใหเ้ป็นทีน่่าเชื่อถอืของลกูคา้ 
4) ละเวน้การรบัทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใด ซึง่มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยัทีว่ญิญชูนจะใหก้นัโดย

เสน่หาจากลกูคา้ หากไดร้บัไวแ้ลว้และทราบภายหลงัวา่ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัไว้
มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยัใหร้ายงานต่อหวัหน้างาน หรอืผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็ เพื่อด าเนินการ
ตามสมควรแก่กรณี 

5) หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลกูคา้ 
 

3. หน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น 
1) มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งความเจรญิเตบิโตบนศกัยภาพหรอืขดีความสามารถทีแ่ทจ้รงิ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้

ไดร้บัผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืจากการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและผลประกอบการทีด่ขีองบรษิทัฯ 
2) เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็น เพื่อประเมนิบรษิทัฯ โดยเท่าเทยีมกนัและจะ

เปิดเผยผลประกอบการ ฐานะทางการเงนิ พรอ้มขอ้มลูสนบัสนุนทีถู่กตอ้งตามความจรงิ ตามที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเททศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 

3) ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืทุกรายหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

4. หน้าท่ีต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 
1) ใหค้วามรว่มมอื ชว่ยเหลอืในการท างานซึง่กนัและกนั 
2) ใหค้วามเคารพนบัถอืผูบ้งัคบับญัชา 
3) ใหค้วามใสใ่จดแูลสขุทุกข ์และมเีมตตาธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4) ใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานใหแ้กผู่ร้่วมงาน 
5) ไม่น าเรื่องสว่นตวัหรอืขอ้มลูของผูร้่วมงานไปวพิากษ์วจิารณ์ในทางเสือ่มเสยี 
6) ปฏบิตัต่ิอผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานดว้ยความสภุาพ มนี ้าใจ และมนุษยสมัพนัธอ์นัด ี
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7) ละเวน้การน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
8) มทีศันคตทิีด่ไีม่กล่าวรา้ยต่อหวัหน้างาน ผูบ้งัคบับญัชา หรอืเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจาก

ขอ้เทจ็จรงิ หลกัฐานพสิจูน์ และไม่เป็นธรรม 
 

5.  หน้าท่ีต่อตนเอง 
1) เป็นผูม้ศีลีธรรมอนัด ีและประพฤตตินใหเ้หมาะสม ละเวน้อบายมุขและการพนนัทุกประเภท 
2) มสีจัจะต่อตนเองและผูอ้ื่น 
3) พฒันาความรอบรูแ้ละความสามารถ เพื่อเพิม่ทกัษะในการปฏบิตังิานอยู่เสมอ 
4) ใชว้ชิาชพีในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ 
5) งดเวน้การใชส้นิทรพัย ์อุปกรณ์ และเวลาปฏบิตังิานของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์สว่นตน  
6) งดเวน้การน าต าแหน่งหน้าทีแ่ละความเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ของตนไปแสดงออก เพื่อ

ผลประโยชน์ทางการเมอืง การเลอืกขา้ง หรอืเพื่อสนบัสนุนพรรคการเมอืงใด ๆ 
 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1. พนกังานตอ้งหลกีเลีย่งความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในการตดิต่อ

กบัคู่คา้ และบุคคลอื่นใด 
2. ระหว่างปฏบิตังิานใหบ้รษิทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูทีถ่อื

ว่าเป็นความลบัของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์แก่ผูใ้ดทัง้สิน้ 
3. การทีพ่นกังานไปเป็นกรรมการหรอืทีป่รกึษาในบรษิทั องคก์รหรอืสมาคมทางธุรกจิอื่น จะตอ้งไม่ขดัต่อ

ประโยชน์และการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรง รวมทัง้ตอ้งแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อรบัทราบเสยีก่อน 
4. ในกรณีทีพ่นกังานหรอืบุคคลในครอบครวัเขา้ไปมสีว่นร่วมหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใด ๆ ซึง่อาจมี

ผลประโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืหวัหน้างานรบัทราบ 

5. พนกังานตอ้งไม่กูเ้งนิจากคู่คา้ทีบ่รษิทัฯ ด าเนินธุรกจิดว้ยยกเวน้สถาบนัการเงนิ เน่ืองจากมอีทิธพิลต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะตวัแทนของบรษิทัฯ 

6. หา้มพนกังานจ่ายหรอืมอบทรพัยส์นิของบรษิทัฯ แก่ผูใ้ด โดยไม่ไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจการอนุมตั ิ ตาม
ระเบยีบคู่มอือ านาจอนุมตัดิ าเนินการทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้
 

การใช้ข้อมลูของบริษทั 
1. พนกังานทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ทีม่สีทิธเิขา้ถงึแฟ้มขอ้มลู ไมว่่าจะเกบ็ในรปูแบบแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

หรอืรปูแบบอื่น ๆ 
2. หา้มพนกังานทีไ่ม่ไดร้บัมอบหมายเขา้ดขูอ้มลู ท าซ ้า เผยแพร่ ลบทิง้ ท าลาย หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลู เปลีย่น

รหสัผ่าน หรอืกระท าการอื่นใดทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย บรษิทัฯ จะตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหอ้ยูใ่นความดแูลของฝ่ายทรพัยากรบุคคล และหวัหน้าสายงานเพื่อใหแ้น่ใจ
ว่ามกีารปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง  
 

ทัง้น้ี การทบทวน และปรบัปรงุจรรยาบรรณทางธรุกิจ จะกระท าตามความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มทางธรุกิจ และบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานถือเป็นแนวปฏิบติัโดย
เครง่ครดั และจดัให้มีการลงนามรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะมีการเฝ้าตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวด้วย 


