
 
 

จรรยาบรรณพนักงาน 
 

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) มุ่งเน้นเร่ือง ความซ่ือสตัย์  คณุธรรม  ความเช่ือถือได้  และปณิธานสู่ความเป็นเลิศ จงึ
เป็นคา่นิยมหลกัท่ีช่วยผลกัดนัให้บริษัทบรรลวิุสยัทศัน์ดงักลา่ว 
 บริษัทมีความมุ่งหมายท่ีจะสร้างและคงไว้ซึง่ความเชื่อมัน่ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย โดยต้องการสื่อสารกบัทกุฝ่ายวา่ 
บริษัทจะทําให้เกิดคณุค่าสงูสุดแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  บริษัทสมควรท่ีจะได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจจากทกุฝ่าย และบริษัทยึด
มัน่ท่ีจะดําเนินการในฐานะพลเมืองท่ีดีของสงัคม  ช่ือเสียงจงึเป็นสิ่งท่ีสําคญัอยา่งย่ิงสําหรับบริษัทโดยพนกังานทกุคนมีฐานะเป็นผู้
ปกป้องช่ือเสียง  และเน่ืองจากความแข็งแกร่งและคุณลกัษณะในฐานะองค์กรของบริษัทย่อมเร่ิมมาจากพนกังานแต่ละบุคคล  
พนกังานทกุคนจึงมีความรับผิดชอบท่ีจะสร้างเสริมและรักษาช่ือเสียงเกียรติภมิูของบริษัท  ด้วยการดํารงไว้ซึง่มาตรฐานสงูสดุของ
วิชาชีพ  และการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณพนักงานท่ีได้จัดทําเป็นคู่มือไว้นี  ้ เป็นมาตรฐานเบือ้งต้นสําหรับพนักงาน  ในการประพฤติตนอย่างมี
จรรยาบรรณ  ซึง่ประกอบด้วย 

1. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of  Interest  Policy) 
 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อนัเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทว่า จะเกิดการติดต่อกับผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท  เช่น คู่ค้า  ลกูค้า  คู่แข่งขนั  หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็น
พนกังาน  หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน  และในเร่ืองการทําธุรกิจท่ีได้จากการเป็นพนกังาน  หรือ
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน  และในเร่ืองการทําธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทหรือการทํางานอ่ืน
นอกเหนือจากงานของบริษัท  ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าท่ี 

 พนกังานพงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ขง่ขนัของบริษัท  หากทําให้พนกังานกระทําการหรือละเว้นการกระทํา
การท่ีควรทําตามหน้าท่ีหรือผลมีกระทบกระเทือนต่องานในหน้าท่ี  ในกรณีท่ีพนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็น
พนักงานหรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปในทําธุรกิจนัน้   หรือได้โดยทางมรดก  พนักงานต้องรายงานให้
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ทราบ 

 บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นใดท่ีคุ้มครองหากมีการละเมิดการ
รักษาความลบัทางธรุกิจ 

 
2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท (Corporate  Assets  Policy) 

 พนกังานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย  สญูหายและใช้ทรัพย์สิน
อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทอย่างเต็มท่ีและไม่นําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น 

 ทรัพย์สินดงักลา่ว  หมายถึง  ทรัพย์สินท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน  เช่น  สงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์ 
 เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ  เอกสารสทิธ์ิ  สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ตลอดจนข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ได้เปิดเผยตอ่

สาธารณชน  ได้แก่  แผนธรุกิจ  ประมาณการทางการเงิน  ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล 
 พนกังานทกุคนพงึหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลู  ท่ีเป็นความลบัอย่างเด็ดขาด 



 
3. นโยบายในการให้หรือรับของขวญั  หรือการบนัเทิง (Gifts  and  Entertainment  Policy) 

 พนกังานยอ่มไม่เรียก  รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน  สิง่ของหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท 
 พนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัได้ตามประเพณีนิยม  โดยการรับของขวญันัน้จะต้องไม่สง่ผลการตดัสินใจเชิง

ธรุกิจใดๆ ของผู้ รับ 
 ของขวญัท่ีได้รับควรเป็นสิง่ท่ีมีคา่ไม่มากนกั  และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสด 
 หากพนักงานได้รับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสยัจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกับ

บริษัท  ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้ 
 การให้หรือรับของขวญัอาจกระทําได้   หากทําด้วยความโปร่งใส หรือทําในท่ีเปิดเผย  หรือสามารถเปิดเผยได้ 

 
4. นโยบายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมลูภายใน (Securities  Trading  and  Inside  Information 

Policy) 
 พนกังานพงึหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมลูภายใน

แก่บคุคลอ่ืน  เพ่ือประโยชน์ในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 
 พนกังานพงึรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  เพ่ือป้องกนัการซือ้หรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน  และ

เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้หรือขายหุ้นของบคุคลภายใน 
 บคุคลภายในควรละเว้นการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน  หรือเผยแพร่สถานะ

ของบริษัท  รวมถึงข้อมลูสําคญัอื่นๆ  และควรรอคอยอยา่งน้อย 24-48 ชัว่โมง  ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่
สาธารณชนก่อนท่ีจะซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 

 
5. นโยบายเร่ืองระบบควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน (Internet Controls and Audits, Financial 

Reporting) 
 ฝ่ายจดัการของบริษัท  มีความรับผิดชอบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างถกูต้องครบถ้วนทนัต่อเวลาทัง้

งบรายปีและรายไตรมาส  ซึง่จดัทําตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ 
 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มั่นใจว่า  บริษัทได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของ
กรรมการตรวจสอบ 

 ปฏิบติัตามหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตอยา่งสดุความสามารถและดําเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หุ้นทกุราย 

 
6. นโยบายความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น (Shareholders  Policy) 

 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรสม่ําเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ในด้านบวกและลบ  ด้วยเหตุผลสนบัสนุนอย่าง

เพียงพอ 
 
 



 
7. นโยบายในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า  และคณุภาพผลติภณัฑ์ (Customer  Relations and  Product Quality  Policy) 

 สง่มอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้า  ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แกล่กูค้า  เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลู

เพียงพอในการตดัสนิใจ    โดยไม่มีการกลา่วเกินความจริงในโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทาง 
อื่น ๆ กบัลกูค้า  อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ  ปริมาณ  หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้า
และบริการ 

 รักษาความลบัของลกูค้าและไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
 ตอบสนองความต้องการของลกูค้า  ด้วยความรวดเร็วและจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบั

คณุภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

8. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า  และ/หรือเจ้าหนี ้ (Suppliers/Creditors  Policy) 
 ปฏิบติัต่อลกูค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมทัง้สองฝ่าย 
 ปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อ

หนึง่ได้ต้องรีบแจ้งต่อคูค้่า  และ/หรือเจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า  เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
 ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้นการเรียก  รับ  หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 

และ/หรือเจ้าหนี ้
 หากมีข้อมลูว่า  มีการเรียก  รับ  หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีไม่สจุริตเกิดขึน้  พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า  

และ/หรือเจ้าหนีแ้ละร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยความยตุิธรรมและรวดเร็ว 
 รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง  ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 
 

9. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน (Employees  Policy) 
 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน 
 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 
 การแต่งตัง้และโยกย้ายพนกังาน  รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ  ต้องกระทําด้วยความสจุริตและตัง้อยู่

บนพืน้ฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 
 ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเรียนรู้  ความสามารถและทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ

สม่ําเสมอ 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 

10. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนัทางการค้า (Rivals  Policy) 
 ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม   เช่น  การจ่าย

สนิจ้างให้แก่พนกังานของคู่แขง่ขนั  เป็นต้นไป 
 ไม่ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 



 
11. นโยบายในการปฏิบตัิตนของพนกังาน  และการปฏิบตัิตอ่พนกังานอ่ืน (Employees  Practice  Policy) 

 พงึปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความมุ่งมัน่  ซ่ือสตัย์  โปร่งใส  และ 
 พงึงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา  หรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 
 เคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืน  รวมทัง้ฝ่ายจดัการ 
 ผู้บงัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังานไม่พึงกระทําใดๆ  อนัเป็นการไม่

เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 
 พงึเป็นผู้ มีวนิยัและประพฤติตามกฎหมายตามกฎระเบียบขององค์กร  และประเพณีอนัดีงามไม่วา่จะระบไุว้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม 
 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแหง่ความสามคัคี  และความเป็นนํา้ใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน  พงึหลีกเลี่ยงการ

ทําการใดๆ  อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัท  หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลงั 
12. นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม (Environment  and  Community  Policy) 

 รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถิ่นท่ีองค์กรตัง้อยู ่
 ดําเนินกิจกรรม  เพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม  ชมุชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษัทตัง้อยู่มี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  ทัง้ท่ีดําเนินการเองและร่วมมือกบัภาครัฐและชมุชน 
 ป้องกนัอบุตัิเหตแุละควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่นระดบัต่ํากวา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ 
 ตอบสนองอย่างรวดเร็ว  และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  อนั

เน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 
 

 


