จรรยาบรรณพนักงาน
บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) มุ่งเน้ นเรื่ อง ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความเชื่อถือได้ และปณิธานสู่ความเป็ นเลิศ จึง
เป็ นค่านิยมหลักที่ช่วยผลักดันให้ บริ ษัทบรรลุวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว
บริ ษัทมีความมุ่งหมายที่จะสร้ างและคงไว้ ซงึ่ ความเชื่อมัน่ ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยต้ องการสื่อสารกับทุกฝ่ ายว่า
บริ ษัทจะทําให้ เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทสมควรที่จะได้ รับความเชื่อถือและความไว้ วางใจจากทุกฝ่ าย และบริ ษัทยึด
มัน่ ที่จะดําเนินการในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ชื่อเสียงจึงเป็ นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับบริ ษัทโดยพนักงานทุกคนมีฐานะเป็ นผู้
ปกป้องชื่อเสียง และเนื่องจากความแข็งแกร่ งและคุณลักษณะในฐานะองค์ กรของบริ ษัทย่อมเริ่ มมาจากพนักงานแต่ละบุคคล
พนักงานทุกคนจึงมีความรับผิดชอบที่จะสร้ างเสริ มและรักษาชื่อเสียงเกียรติภมู ิของบริ ษัท ด้ วยการดํารงไว้ ซงึ่ มาตรฐานสูงสุดของ
วิชาชีพ และการประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณพนัก งานที่ ได้ จัด ทํ า เป็ นคู่มื อ ไว้ นี ้ เป็ นมาตรฐานเบือ้ งต้ นสํา หรั บ พนัก งาน ในการประพฤติต นอย่างมี
จรรยาบรรณ ซึง่ ประกอบด้ วย
1. นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
 พนัก งานพึง หลี ก เลี่ ย งการกระทํ า ใดๆ อัน เป็ นการขัด ต่อ ผลประโยชน์ ของบริ ษั ทว่ า จะเกิ ด การติ ด ต่ อ กับ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้ า คู่แข่งขัน หรื อจากการใช้ โอกาส หรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ น
พนักงาน หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ องการทําธุรกิจที่ได้ จากการเป็ นพนักงาน หรื อ
พนั ก งานในการหาประโยชน์ ส่ ว นตน และในเรื่ อ งการทํ า ธุ ร กิ จ ที่ แ ข่ ง ขัน กั บ บริ ษั ท หรื อ การทํ า งานอื่ น
นอกเหนือจากงานของบริ ษัท ซึง่ ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
 พนักงานพึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคูแ
่ ข่งขันของบริ ษัท หากทําให้ พนักงานกระทําการหรื อละเว้ นการกระทํา
การที่ควรทําตามหน้ าที่หรื อผลมีกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่พนักงานได้ ห้ นุ นันมาก่
้
อนการเป็ น
พนั ก งานหรื อ ก่ อ นที่ บ ริ ษั ท จะเข้ าไปในทํ า ธุ ร กิ จ นั น้ หรื อ ได้ โดยทางมรดก พนั ก งานต้ องรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับขั ้นทราบ
 บริ ษัทฯ จะดํ าเนินการตามกฎหมายทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อกฎหมายอื่นใดที่ค้ ุมครองหากมี การละเมิ ดการ
รักษาความลับทางธุรกิจ
2. นโยบายการรักษาและการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัท (Corporate Assets Policy)
 พนักงานมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรั พย์สินของบริ ษัทมิให้ เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ ทรั พย์ สิน
อย่างมีประสิทธิภาพให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทอย่างเต็มที่และไม่นําทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรื อผู้อื่น
 ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์
 เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบต
ั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล
 พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยหรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล ที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด

3. นโยบายในการให้ หรื อรับของขวัญ หรื อการบันเทิง (Gifts and Entertainment Policy)
 พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิง่ ของหรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริ ษัท
 พนักงานอาจรับหรื อให้ ของขวัญได้ ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั ้นจะต้ องไม่สง่ ผลการตัดสินใจเชิง
ธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
 ของขวัญที่ได้ รับควรเป็ นสิง่ ที่มีคา่ ไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด
 หากพนักงานได้ รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่ มี มูลค่าเกิ นปกติ วิสย
ั จากผู้เกี่ ยวข้ องทางธุรกิจกับ
บริ ษัท ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชัน้
 การให้ หรื อรับของขวัญอาจกระทําได้ หากทําด้ วยความโปร่ งใส หรื อทําในที่เปิ ดเผย หรื อสามารถเปิ ดเผยได้
4. นโยบายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทและการใช้ ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside Information
Policy)
 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทหรื อให้ ข้อมูลภายใน
แก่บคุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท
 พนักงานพึงรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อป้องกันการซื ้อหรื อขายหุ้นโดยใช้ ข้อมูลภายใน และ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื ้อหรื อขายหุ้นของบุคคลภายใน
 บุคคลภายในควรละเว้ นการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัทในช่วงก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อเผยแพร่ สถานะ
ของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลสําคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้ อย 24-48 ชัว่ โมง ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่
สาธารณชนก่อนที่จะซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท
5. นโยบายเรื่ องระบบควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน (Internet Controls and Audits, Financial
Reporting)
 ฝ่ ายจัดการของบริ ษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทันต่อเวลาทั ้ง
งบรายปี และรายไตรมาส ซึง่ จัดทําตามมาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
 จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม และตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บ ัติ ต าม
มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของ
กรรมการตรวจสอบ
 ปฏิบต
ั ิตามหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่างสุดความสามารถและดําเนินการใดๆ ด้ วยความเป็ นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทุกราย
6. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Shareholders Policy)
 รายงานให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรสมํ่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
 รายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์ กรทั ้งในด้ านบวกและลบ ด้ วยเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ

7. นโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Customer Relations and Product Quality Policy)
 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามหรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้ า ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถก
ู ต้ องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูล
เพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริ งในโฆษณาหรื อในการสื่อสารช่องทาง
อื่น ๆ กับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ า
และบริ การ
 รักษาความลับของลูกค้ าและไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
 ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยความรวดเร็ วและจัดให้ มีระบบและช่องทางให้ ลก
ู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้ าและบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ (Suppliers/Creditors Policy)
 ปฏิบต
ั ิต่อลูกค้ าและเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมและตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมทังสองฝ่
้
าย
 ปฏิบต
ั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อ
หนึง่ ได้ ต้องรี บแจ้ งต่อคูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
 ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้ นการเรี ยก รั บ หรื อจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ ากับคู่ค้า
และ/หรื อเจ้ าหนี ้
 หากมี ข้อมูลว่า มี การเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สจ
ุ ริ ตเกิดขึ ้น พึงเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า
และ/หรื อเจ้ าหนี ้และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยความยุติธรรมและรวดเร็ว
 รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถก
ู ต้ อง ครบถ้ วนและตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างสมํ่าเสมอ
9. นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน (Employees Policy)
 ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สน
ิ ของพนักงาน
 การแต่งตั ้งและโยกย้ ายพนักงาน รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษ ต้ องกระทําด้ วยความสุจริ ตและตั ้งอยู่
บนพื ้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
 ให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาเรี ย นรู้ ความสามารถและทัก ษะของพนัก งานโดยให้ โ อกาสอย่ า งทั่ว ถึ ง และ
สมํ่าเสมอ
 ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
10. นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งขันทางการค้ า (Rivals Policy)
 ประพฤติปฏิบต
ั ิภายใต้ กติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจ
ุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สินจ้ างให้ แก่พนักงานของคู่แข่งขัน เป็ นต้ นไป
 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ
่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย

11. นโยบายในการปฏิบตั ิตนของพนักงาน และการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอื่น (Employees Practice Policy)
 พึงปฏิบต
ั ิหน้ าที่ด้วยความมุ่งมัน่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
 พึงงดเว้ นการให้ ของขวัญแก่ผ้ บ
ู งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั ้งฝ่ ายจัดการ
 ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบต
ั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทําใดๆ อันเป็ นการไม่
เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
 พึงเป็ นผู้มีวน
ิ ยั และประพฤติตามกฎหมายตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอนั ดีงามไม่วา่ จะระบุไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
 ร่ วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นนํ ้าใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการ
ทําการใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริ ษัท หรื อเป็ นปั ญหาแก่บริ ษัทในภายหลัง
12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม (Environment and Community Policy)
 รับผิดชอบและยึดมัน
่ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตังอยู
้ ่
 ดําเนินกิจกรรม เพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัทตั ้งอยู่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังที
้ ่ดําเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
 ป้องกันอุบต
ั ิเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยูใ่ นระดับตํ่ากว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
 ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และอย่างมี ประสิทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน อัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง

