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สว่นที ่1 บทท ัว่ไป 

 
บท 1 จดุมุง่หมาย 
 

บรษัิท อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดหลักการของจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิขึน้เพือ่เป็นแนวทางปฏบิัตทิีด่กีับคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิท
ฯ ใหป้ฏบิัตหินา้ทีค่วามรับผดิชอบไดอ้ยา่งมคีณุธรรม และสรา้งความเชือ่มั่นและความมั่นใจ
แกผู่ท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย อันเป็นผลท าใหบ้รษัิทฯสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนื 
 
บท 2 หลกัการพืน้ฐาน 
 
 บรษัิทฯไดย้ดึหลกัการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี ส าหรับบรษัิทจดทะเบยีนปี 2549 ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯจัดท าจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจิทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่เป็นหลักการและขอ้พงึปฏบิัตใิหแ้ก่
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯไดป้ฏบิัตติามอยา่งเครง่ครัด 
 
บท 3 นยิาม 
 
“ผูบ้รหิาร” หมายถงึ ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งตัง้แตผู่อ้ านวยการบรหิารขึน้ไป รวมถงึประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
“คูค่า้ทางธรุกจิ” หมายถงึ ผูจั้ดจ าหน่าย หรอืผูข้าย หรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีผ่า่นการคัดเลอืก
อยา่งเป็นธรรมและไดท้ าขอ้ตกลงธรุกจิรว่มกับบรษัิทฯ 
 “จรรยาบรรณทางธรุกจิ” หมายถงึ ขอ้พงึปฏบิัตหิรอืแนวทางปฏบิัตใินการท างาน เพือ่ให ้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานสามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งมหีลักการ 
“บรษัิทฯ” หมายถงึ บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) 
“ความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ หมายถงึ การกระท าใดๆทีม่กีารแสวงหาผลประโยชนส์ว่น
ตน และ/หรอืพวกพอ้ง ท าการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯใหแ้กต่นเองและ/หรอืพวก
พอ้งโดยใชอ้ านาจของตนทีม่อียู ่ ทัง้นีใ้หร้วมถงึ “รายการทีเ่กีย่วโยงกัน” ตามหลักเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
 “การคอรรั์ปชัน่” หมายถงึ การตดิสนิบน การเสนอ สญัญา หรอื การมอบ รวมทัง้หมายถงึ
การเรยีกรอ้ง หรอื รับผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเงนิ หรอืประโยชนอ์ืน่ๆ ไมว่า่จะโดยตรง
หรอืโดยออ้ม เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่รักษา หรอืแนะน าธรุกจิใหก้ับบรษัิทใด
โดยเฉพาะ หรอืเพือ่รักษาผลประโยชนอ์ืน่ใดอันไมเ่หมาะสมตามหลกัจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจิขององคก์ร 
"เจา้หนี"้ หมายถงึ เจา้หนีท้างการคา้ และ/หรอื เจา้หนีท้างการเงนิซึง่บรษัิทคา้งช าระเงนิ
ตลอดจนเป็นความรับผดิชอบของบรษัิทฯทีต่อ้งช าระหนี ้
“พนักงาน” หมายถงึ พนักงานตามขอ้บังคับเกีย่วกับการท างานของบรษัิทฯ รวมถงึที่
ปรกึษาบรษัิทฯ 
“จรยิธรรม” หมายถงึ หลักการของบรษัิท อซีี ่ บาย จ ากัด (มหาชน) ซึง่ก าหนดขึน้ตาม
เจตนารมณ์ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ทีใ่หค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถอืและ
ปฏบิัตติามอยา่งเครง่ครัด 
“กรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการอืน่ๆ หรอื คณะอนุกรรมการ
ซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูถ้อืหุน้ 
“การคกุคามทางอ านาจ” หมายถงึ การท ารา้ยรา่งกาย การท ารา้ยจติใจ การท าใหไ้มไ่ดรั้บ
ความเทา่เทยีมหรอืถกูละเลย การบังคับใหป้ฏบิัตงิานทีเ่ป็นไปไมไ่ดห้รอืทีเ่ห็นชดัวา่ไมม่ี
ความจ าเป็น และการมอบหมายงานทีต่ า่กวา่ความสามารถอยา่งชดัเจนหรอืไมม่อบหมาย
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งานใดๆ ตลอดจนการบกุรกุความเป็นสว่นตัวและ/หรอืการกระท าอืน่ใดทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกับพฤตกิารณ์ดงักลา่วมานี้ 
“การคกุคามทางเพศ” หมายถงึ การลว่งเกนิ คกุคาม หรอืกอ่ความเดอืดรอ้นร าคาญทาง
เพศ รปูแบบของการคกุคามทางเพศนัน้ไมไ่ดจ้ ากดัอยูเ่ฉพาะการขม่ขนื ลวนลาม หรอื
สมัผัสรา่งกายเทา่นัน้ แตย่ังรวมถงึการ แทะโลมดว้ยสายตา ค าพดูหรอืกรยิาทา่ทางดว้ย 
 “ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี” หมายถงึ คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ 
ลกูคา้ เจา้หนี ้คูค่า้ คูแ่ขง่ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
 

บท 4 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ มหีนา้ทีป่ฏบิัตติามหลักการและ
ขอ้พงึปฏบิัตขิองจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิอยา่งเครง่ครัด 
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สว่น 2 แนวทางการด าเนนิธุรกจิ 
 

บท 5 วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ 
 

บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) ไดจั้ดตัง้วสิยัทัศนแ์ละ พันธกจิขึน้เพือ่สรา้งคณุคา่
ในการท างาน รว่มกันใหเ้ป็นวฒันธรรมของบรษัิท และแนวทางในการปฏบิัตขิองพนักงาน
ทกุคน ดังนี ้
 
วสิยัทศัน ์
 

เรา บรษัิทฯ อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) มุง่มั่นในการด าเนนิธรุกจิซึง่สามารถเกือ้หนุน
ประโยชนส์งูสดุตอ่สงัคมได ้

 
พนัธกจิ 
 
1.   ตระหนกัและภาคภมูใิจ เราตระหนักถงึความส าคัญในการปฏบิัตภิารกจิและมี

ความภาคภมูใิจในงานบรกิารของเราทีส่รรคส์รา้งประโยชนต์อ่สงัคม 
2.  สรา้งสรรคแ์ละเปิดใจ เราเปิดใจโดยไมย่ดึตดิเพือ่รับความคดิเห็นใหม่ๆ จาก

ผูร้ว่มงานทกุระดับ เพือ่ประโยชนแ์หง่การพัฒนาและน าเสนอบรกิาร ทีด่ทีีส่ดุแก่
ลกูคา้ของเรา 

3. ปรบัปรงุงานอยา่งตอ่เนือ่ง เราแสวงหาโอกาสเพือ่แกไ้ขปรับปรงุและพัฒนาการ
ปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ เพือ่มอบบรกิารทีม่คีณุภาพสงูสดุ ใหก้บัลกูคา้
ของเรา 

  
บท 6 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
 
 คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ  ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนามาตรฐานการ
ก ากับดแูลกจิการของ บรษัิท อซีี ่ บาย จ ากัด (มหาชน) และจะน าหลักการก ากับดแูล
กจิการไปปฏบิัตอิยา่งตอ่เนือ่งและปรับปรงุอยูเ่สมอ เพือ่ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และสนับสนุน
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทย ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ยั่งยนื ดังนัน้ความส าเร็จและการบรรลเุป้าหมายของนโยบายก ากับดแูลกจิการนี ้ จงึขึน้อยู่
กับความรว่มมอืและมุง่มั่นยดึถอืปฏบิัตอิยา่งจรงิจังของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุ
ทา่น 
 

คณะกรรมการบรษัิทฯ และฝ่ายบรหิารไดน้ าหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่สี าหรับ
บรษัิทฯ จดทะเบยีนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มาปฏบิัตแิละปรับใช ้

ใหไ้ดม้ากทีส่ดุกับนโยบายการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด 
ดังนี ้ 
1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2. ความเทา่เทยีมกันของผูถ้อืหุน้ 
3. บทบาทตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
4. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปรง่ใส  
5. คณะกรรมการบรษัิทฯ 
 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯยังมคี าขวญัส าหรับนโยบายการก ากับดแูลกจิการ ส าหรับ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิทีพ่นักงานบรษัิทฯมสีว่นรว่มจากการประกวดค าขวญั 
คอื “จรยิธรรมน าคน จรรยาบรรณน างาน สรา้งมาตรฐานสูอ่ซี ีบ่าย” 
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บท 7 แนวทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
 

1.  คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนเป็นผูท้ีม่หีนา้ทีป่ฏบิัตติามจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจิ 

2.  คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนตอ้งท าความเขา้ใจในเนือ้หาสาระที่
เกีย่วกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิของตน ตลอดจนมกีารทบทวนความรูค้วาม
เขา้ใจอยา่งสม า่เสมอ 

3.  ผูบ้ังคับบัญชาทกุระดับตอ้งประพฤตตินเป็นแบบอยา่งในการปฏบิัตติามจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจิและเสรมิสรา้งบรรยากาศการก ากับดแูลทีด่ใีนการปฏบิตังิาน 

4.  เมือ่พบเห็นการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติามจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเสยีพงึแจง้แกผู่บ้ังคับบัญชาของ
ตน หรอืผูบ้รหิารระดับสงู หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืส านักก ากับธรุกจิองคก์ร หรอื
ฝ่ายบรหิารงานบคุคล หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้แตก่รณีและตามความ
เหมาะสม นอกจากนีบ้รษัิทฯยังไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ” (Whistle Blowing Channel) ไว ้5 ชอ่งทางดังนี ้

1. อ-ีเมล ์โดยผา่นทาง speakup@easybuy.co.th  
2. โทรศัพทท์ีก่ าหนดขึน้เฉพาะส าหรับการแจง้เหตกุับทางบรษัิทฯ 
3. ตูไ้ปรษณีย ์“ศนูยก์ลางแจง้เหต”ุ ณ ตู ้ป.ณ. ทีบ่รษัิทฯก าหนด 
4. อ-ีเมลถ์งึ CEO โดยผา่นทาง ceomailbox@easybuy.co.th 
5. จดหมายโดยตรงถงึ “กรรมการอสิระ” บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) 

 ชอ่งทางการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบนี ้ เป็นชอ่งทางทีพ่นักงานสามารถ
รายงานไดโ้ดยปลอดจากการขม่ขูแ่ละตกเป็นเหยือ่ ซึง่ผูแ้จง้เหตจุะไดรั้บการปกป้อง
จากการเปิดเผยตัวตนและเหตทุีไ่ดรั้บแจง้ โดยจะไดรั้บการพจิารณาสบืสวนโดยไม่
ค านงึถงึระดับของต าแหน่งหนา้ทีก่ารงาน 

5. จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิถอืเป็นสว่นหนึง่ของระเบยีบปฏบิัตงิานและคูม่อื
ปฏบิัตงิานของบรษัิทฯ 

6. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนมหีนา้ทีล่งนามรับทราบจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจินีท้กุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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สว่น 3 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
 

บท 8 จรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
 

เรา บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) มุง่มั่นในการด าเนนิธรุกจิ ซึง่สามารถเกือ้หนุน
ประโยชนส์งูสดุตอ่สงัคมได ้ โดยผา่นทางพันธกจิขององคก์ร พวกเราส านกึอยูเ่สมอเมือ่
ปฏบิัตงิานประจ าวนั โดยจะปฏบิัตติาม “นโยบายการก ากับดแูลกจิการ” และ “จรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางธรุกจิ” เพือ่สรา้งวฒันธรรมทีม่คีณุคา่ และไดรั้บการชืน่ชมจากผูท้ีม่ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่  
1. เรามุง่มั่นเป็นตัวแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนนิธรุกจิ เพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุ

ใหก้ับผูถ้อืหุน้ และเพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของกจิการ 
2.  เราด าเนนิธรุกจิกับเจา้หนีแ้ละคูค่า้ใดๆบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและซือ่สตัยส์จุรติ 
3. เรามุง่มั่นสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้ับลกูคา้ ทีจ่ะไดรั้บบรกิารทีด่มีคีณุภาพ  

รวมทัง้รักษาสมัพันธภาพทีด่ ี
4.  เรามุง่พัฒนา เสรมิสรา้งวัฒนธรรม และบรรยากาศการท างานทีด่ ี ไมส่รา้งพฤตกิรรม

การคกุคามทางอ านาจและคกุคามทางเพศ รวมทัง้สง่เสรมิการท างานเป็นทมี และให ้
ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 

5.  เราสนับสนุน และสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสร ีเป็นธรรม และซือ่สตัยส์จุรติ  
6. เราเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม  ตอ้งรับผดิชอบชว่ยเหลอืสงัคม และสนับสนุนกจิกรรมของ

ทอ้งถิน่ทีบ่รษัิทฯมกีารด าเนนิธรุกจิ 
7. เราปฏบิัตติามกรอบของกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บังคับอยา่งเครง่ครัด 

8. เราไมด่ าเนนิการใดๆในลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่ 

องคก์ร  
9. เราไมแ่สวงหาประโยชนใ์หต้นเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยน าขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ

และของลกูคา้ ทีม่สีาระส าคัญและยังไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใชแ้ละ/หรอื
เผยแพรทั่ง้ทางตรงและทางออ้ม 

10. เรามสีว่นรว่มในการตอ่ตา้นและป้องกันการทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยรว่มสรา้งจติส านกึที่
สง่เสรมิความซือ่สตัยส์จุรติและเป็นธรรมภายใตร้ะบบงานทีเ่ขม้แข็ง และมรีะบบการ
ควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
บท 9 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 
หมวด 1 ผูถ้อืหุน้ 
 
 บรษัิทมุง่มั่นเป็นตัวแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนนิธรุกจิ เพือ่สรา้งความพงึพอใจ
สงูสดุใหก้ับผูถ้อืหุน้ และเพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของกจิการ โดยมุง่เนน้และค านงึถงึ
การเจรญิเตบิโตของมลูคา่บรษัิทในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนทีด่แีละตอ่เนื่อง รวมทัง้การ
ปฏบิัตกิับผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน  การด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส และ
เชือ่ถอืไดต้อ่ผูถ้อืหุน้  
 
หมวด 2 เจา้หนีแ้ละคูค่า้ 
 
 บริษัทฯด าเนินธุรกจิกับเจา้หนี้และคู่คา้ใดๆบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ
ซือ่สัตยส์จุรติ ตอ้งไมน่ ามาซึง่ความเสือ่มเสยีตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทฯ หรอืขัดตอ่กฎหมาย
ใดๆ  มกีารค านงึถงึความเสมอภาคในการด าเนนิธุรกจิและผลประโยชน์ร่วมกัน  การ
คัดเลอืกคูค่า้ตอ้งท าอยา่งยตุธิรรม ทัง้นี้ บรษัิทฯถอืวา่คูค่า้เป็นปัจจัยส าคัญในการร่วมสรา้ง
มลูคา่ใหก้ับลกูคา้ บรษัิทฯยดึมั่นในสญัญาและถอืปฏบิัตติามเงือ่นไขทีม่ตีอ่เจา้หนี้และคูค่า้
เป็นส าคัญ   
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หมวด 3 ลกูคา้ 
 
 บรษัิทมคีวามมุ่งมั่นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ ทีจ่ะ
ไดรั้บบรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ  รวมทัง้รักษาสมัพันธภาพทีด่ ีโดยมหีลักการดังนี ้
1.  ใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ โดยมุง่มั่นทีจ่ะยกระดับมาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เปิดเผย 

ขา่วสารขอ้มลู และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง  และไมบ่ดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ 
2.  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้  โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากลกูคา้ เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูทีต่อ้ง

เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามบทบังคับของกฎหมาย 
 
หมวด 4 พนกังาน 

 
 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมคีา่สงูสดุและเป็นปัจจัยส าคัญสูค่วามส าเร็จของบรษัิทฯ 

บริษัทฯจึงไดมุ้่งพัฒนา เสริมสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี  ไม่สรา้ง
พฤตกิรรมการคุกคามทางอ านาจและคกุคามทางเพศ รวมทัง้สง่เสรมิการท างานเป็นทมี 
หลักการมดีังนี ้
1. ปฏบิัตติอ่พนักงานดว้ยความสภุาพและใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 
2. หา้มกระท าการที่มลีักษณะเป็นการคุกคามทางอ านาจ และคุกคามทางเพศต่อผูท้ี่มี

สว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 
3. การวา่จา้ง แตง่ตัง้และโยกยา้ยพนักงาน จะพจิารณาบนพืน้ฐาน ของคณุธรรม และการ

ใชท้รัพยากรบคุคลใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ 
4. ใหก้ารดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ใหม้คีวามปลอดภัยตอ่ชวีติ และทรัพยส์นิ 

ของพนักงานอยูเ่สมอ และยดึมั่นปฏบิัตติามกฎหมาย วา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครัด 
 
หมวด 5 คูแ่ขง่ทางธุรกจิ 
 
 บรษัิทฯมนีโยบายสนับสนุนและส่งเสรมิการแข่งขันทางการคา้ อย่างเสรี เป็น
ธรรม และซือ่สัตยส์จุรติ บรษัิทฯไมม่นีโยบายในการแขง่ขันทางการคา้โดยใชว้ธิกีารใดๆ 
ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนั อยา่งผดิกฎหมาย และขดัตอ่จรยิธรรม 
 
หมวด 6 สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 
 บรษัิทฯ ตระหนักถงึการเป็นสว่นหนึง่ของสังคม  ซึง่ตอ้งรับผดิชอบชว่ยเหลอื
สังคม และสนับสนุนกจิกรรมของทอ้งถิน่ที่บรษัิทฯมกีารด าเนินธุรกจิ บรษัิทฯมนีโยบาย
ส่งเสริมกจิกรรมการดูแลรักษาธรรมชาตแิละอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  และมีนโยบายที่จะ
คัดเลอืกและสง่เสรมิ การใชผ้ลติภัณฑ ์ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
 
บท 10 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทกุคน 
 
หมวด 1 การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯจะถอืปฏบิัตใินกรอบของ

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับอยา่งเครง่ครัด และหลกีเลีย่งการมสีว่นรูเ้ห็น ชว่ยเหลอื หรอื
กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบยีบ ขอ้บังคับ ตลอดจนหลกีเลีย่ง
การตคีวามทางกฎหมายใดๆทีข่ดัตอ่เจตนารมณ์ของกฎหมาย และหลกีเลีย่งการกระท าการ
ใดๆทีไ่มส่อดคลอ้งกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ 
1 ปฏบิัตหิรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิัตอิยา่งเครง่ครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ

กฎระเบยีบทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
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2 ไมก่ระท าการชว่ยเหลอื สนับสนุน หรอืยอมเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะท าใหเ้กดิการหลกีเลีย่ง

การปฏบิัตติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบตา่งๆ 

3 ใหค้วามรว่มมอืกับบรษัิทฯ และรายงานขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบิัต ิ

ตามกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบตา่งๆตอ่บรษัิทฯ ตามขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯก าหนดให ้

 
หมวด 2 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ ตอ้งหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ ซึง่อาจเกดิขึน้ไดใ้นหลายรปูแบบ การกระท าและและการตัดสนิใจของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่
กอ่นผลประโยชนข์องตนเสมอ ในกรณีทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ พงึใชว้ธิกีาร
แกไ้ขโดยใชก้ระบวนการเจรจา รว่มกับขอ้บังคับของบรษัิทฯทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน
เรือ่งดังกลา่วนี ้
1.  การประกอบธุรกจิอืน่นอกบรษิทัฯ: กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯตอ้งไม่

ด าเนนิธรุกจิสว่นตัวใดๆ ทีก่ระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ที ่ ความรับผดิชอบ และเวลา 
ท างานของบรษัิทฯ และหา้มประกอบธรุกจิหรอืมสีว่นรว่มในธรุกจิใดอันเป็นการแขง่ขัน
กับธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ไมว่า่จะไดรั้บผลประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยทางออ้มก็ตาม  

2.  รายการระหวา่งกนัในกลุม่บรษิทัฯ หรอืการท าธุรกจิใดๆกบักลุม่บรษิทัฯ 
ก) ในกรณีทีม่กีารท ารายการระหวา่งกันภายในกลุ่มบรษัิทฯ กลุ่มบรษัิทฯจะปฏบิัต ิ

ตามหลักเกณฑ ์และขัน้ตอนในการพจิารณาอนุมัตโิดยค านึงถงึประโยชน์สูงสุด
ของบรษัิทเป็นส าคัญ โดยถอืเสมอืนหนึง่ เป็นรายการ ทีก่ระท ากับบคุคลภายนอก 
(On arms' length basis) 

ข) การท าธุรกจิใดๆกับบรษัิทฯทัง้ในนามสว่นตัว  ครอบครัว หรอืในนามนติบิคุคล
ใดๆ  ทีก่รรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯมสีว่นไดส้ว่นเสยี จะตอ้ง
เปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯกอ่นเขา้ท ารายการ 

ค) หา้มกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯที่มสี่วนไดส้่วนเสยีเป็น
ผูอ้นุมัตใินการตกลงเขา้ท ารายการหรอืกระท าการใดๆทีเ่กีย่วโยงกับผลประโยชน์
สว่นตนในนามบรษัิทฯ 

ง) ผูท้ ารายการในนามบริษัทมีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่คา้ว่า
เกีย่วขอ้งกับกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯหรือไม่ ก่อนท า
รายการเพือ่ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี้ นยิาม
ของ ”ความสมัพันธ”์ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

 
หมวด 3 การใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษิทั 
 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ ตอ้งไมน่ าขอ้มลูภายใน (Inside 
Information) ของบรษัิทฯ ทีม่สีาระส าคัญและยังไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ไปใชแ้ละ/
หรอืเผยแพรทั่ง้ทางตรงและทางออ้มเพือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ ืน่ 
1. หา้มน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษัิทฯในการหา

ประโยชนส์ว่นตนหรอืเพือ่ผูอ้ ืน่ 
2. หา้มใชข้อ้มลูภายในเพือ่ประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ หรอืใหข้อ้มลู

ภายในแกบ่คุคลอืน่เพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ 
3. หา้มเปิดเผยขอ้มลูความลับทางธรุกจิของบรษัิทฯตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคู่

แขง่ขนั 
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4. กรรมการ และผูบ้รหิารมหีนา้ทีต่อ้งรายงานการถอืครองหลักทรัพยต์อ่คณะกรรมการ
บรษัิทฯตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯทีรั่บทราบขอ้มลูภายในทีม่นัียส าคัญทีอ่าจ
สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลักทรัพย ์ จะตอ้งระงับการซือ้ขาย
หลักทรัพยใ์นชว่ง 1 เดอืนกอ่นทีบ่รษัิทฯจะมกีารประกาศผลการด าเนนิงาน หรอืขอ้มลู
ภายในนัน้จะถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 
หมวด 4 การตอ่ตา้นการฟอกเงนิและสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯตอ่ตา้นการฟอกเงนิและสนับสนุนทาง

การเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย เพือ่ใหบ้รษัิทฯ ไมต่กเป็นเครือ่งมอืหรอืเป็นชอ่งทางการน าเงนิ
ผดิกฎหมายของอาชญากรเขา้มาสูร่ะบบทางการเงนิ โดยบรษัิทฯแสดงเจตนารมณ์ที่
ชดัเจนในการปฏบิัตติามนโยบายการตอ่ตา้นการฟอกเงนิและสนับสนุนทางการเงนิแกก่าร
กอ่การรา้ย 

 
หมวด 5 การตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯมสีว่นรว่มในการตอ่ตา้นและป้องกนัการ

ทจุรติและการคอรรั์ปชัน่ โดยรว่มสรา้งจติส านกึทีส่ง่เสรมิความซือ่สตัยส์จุรติและเป็นธรรม
ภายใตร้ะบบงานทีเ่ขม้แข็ง และมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้ให ้
ความส าคัญและปฏบิัตติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ 

 
บท 11 จรรยาบรรณทางธุรกจิของกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร 
 
 บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) มุง่หวงัใหก้รรมการบรษัิทฯ กรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ยดึถอืขอ้พงึปฏบิัตขิองจรรยาบรรณทางธรุกจิ เป็นกรอบในการ
ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยแ์ละเป็นธรรม เพือ่ประโยชนส์งูสดุในการด าเนนิธรุกจิอยา่ง
ยั่งยนื โดยค านงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ 
 

1. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้  

1.1 ปฏบิัตหินา้ที่ดว้ยความซือ่สัตยส์ุจรติ ตลอดจนตัดสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ย

ความบรสิทุธิใ์จ และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่และรายย่อยเพือ่ประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

1.2 ไมบรหิารองคก์รอยา่งขาดความระมัดระวงั หรอืขาดความยัง้คดิ  

1.3 ปฏบิัต ิหนา้ที่โดยการประยุกต์ความรูและทักษะการบริหารจัดการอย่างสุด

ความสามารถในทกุกรณี  

1.4 จัดการดแูลมใิหส้นิทรัพยใ์ดๆขององคก์รเสือ่มคา่หรอืสญูหายโดยมชิอบ  

1.5 รายงานสถานภาพขององคก์รโดยสม า่เสมอ และครบถว้นตามความเปนจรงิ  

1.6 แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายทราบอยา่งเทา่เทยีมกันถงึแนวโนม้ในอนาคตขององคก์ร

ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ดว้ยขอ้มลูสนับสนุนทีเ่พยีงพอ  

1.7 ไมแ่สวงหาประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มลูใด ๆ ขององคก์ร

ซึง่ยังไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ (Inside Information) และไมเ่ปิดเผยขอ้มลู

ลับขององคก์รตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั  
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1.8 ไมด่ าเนนิการใดๆ ในลักษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่

องคก์ร  

 
2. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่พนกังาน  

2.1   ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแกพ่นักงาน 

2.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีว ิตและ

ทรัพย์สนิของพนักงานอยู่เสมอ ตลอดจนไม่สรา้งพฤตกิรรมการคุกคามทาง
อ านาจและคกุคามทางเพศ 

2.3 ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงานโดยใหโ้อกาส

พนักงานอยา่งท่ัวถงึและสม า่เสมอ  

2.4 รับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพื้นฐานความรูท้างวชิาชพีของ

พนักงาน  

2.5 ปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงานอยา่งเครง่ครัด  

2.6 บรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมซึง่อาจมผีลกระทบต่อ

ความมั่นคงในหนา้ที ่การงานของพนักงาน  

2.7 ท าความเขา้ใจใหพ้นักงานเขา้ใจในเรือ่งจรรยาบรรณและบทบาทซึง่พนักงาน

สามารถปฏบิัตไิดเ้พื่อสง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ 
อยา่งท่ัวถงึทัง้องคก์ร 

2.8 เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแจง้เรือ่งการท าผดิกฎระเบยีบขององคก์ร  

2.9 สง่เสรมิใหพ้นักงานเป็นคนด ีมคีณุธรรม  

 

3. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ลกูคา้  

3.1 ใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ ซือ่ตรง และซือ่สตัย ์ 

3.2 จัดใหม้กีารปรับปรงุมาตรฐานการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง 

3.3 จัดระบบเพื่อใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนไดแ้ละด าเนินการอย่างดทีี่สุดเพื่อให ้

ลกูคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

3.4 รักษาขอ้มลูของลกูคา้อยา่งเป็นความลับรวมถงึไมน่ าขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พือ่

ประโยชนข์องตนเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ  

 

4. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่เจา้หนีแ้ละคูค่า้ทางธุรกจิ  

4.1 ไมเ่รยีก หรอืไมรั่บ หรอืจา่ยผลประโยชนใด ๆ ทีไ่มส่จุรติในทางธรุกจิกับคูค่า้  

4.2 ยดึมั่นในสญัญาและถอืปฏบิัตติามเงือ่นไขทีม่ตีอ่เจา้หนีแ้ละคูค่า้เป็นส าคัญ 
 

5. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้  

5.1 ประพฤตปิฏบิัตภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลับของคู่แขง่ทางการดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรือ 

ไมเ่หมาะสม 

5.3 ไม่พยายามท าลายชือ่เสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

โดยปราศจากซึง่มลูความจรงิ  
 

6. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลของทางราชการ  

6.1 ปฏบิัตหิรือควบคุมใหม้กีารปฏบิัตอิย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

และกฎระเบยีบทัง้ภายในและภายนอก 
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6.2 ไม่กระท าการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมอืที่จะท าใหเ้กดิการ

หลกีเลีย่งการปฏบิัตติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบตา่งๆ 

6.3 ใหค้วามร่วมมอืกับบรษัิทฯ และรายงานขอ้มูลทีเ่กีย่วกับการฝ่าฝืน หรอืการไม่

ปฏบิัตติามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆต่อบรษัิทฯ ตามขัน้ตอนที่บรษัิทฯ

ก าหนด 
 

7. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

7.1 ไมก่ระท าการใด ๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม 

7.2 ปลูกฝังจติส านึกของความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงานทุก

ระดับอยา่งตอ่เนือ่ง และจรงิจัง 

1.3 สนับสนุนใหเ้กดิใหเ้กดิวฒันธรรมการก ากับดกูจิการทีด่ ี
 
บท 12 จรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังานทกุคน 
 

1. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่บรษิทัฯ 

1.1 พนักงานตอ้งปฏบิัตติามขอ้บังคับ กฎระเบียบ และค าสั่งของบรษัิทฯ ที่มอียู่

ในขณะนัน้อยา่งเครง่ครัด 

1.2 พนักงานตอ้งปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ ไมเ่รยีก หรอืไมรั่บ หรอื จา่ย   

        ผลประโยชนใ์ดๆ  อทุศิตน ทุม่เท ดแูลและรักษาทรัพยส์นิของบรษัิทฯ 

1.3 พนักงานตอ้งใชเ้วลาและทรัพย์สนิของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ไม่

น าไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

1.4 พนักงานทุกคนตอ้งเปิดเผยการมีความสัมพันธ์กับองคก์ร สถาบันทางธุรกจิ

ภายนอก หรอืความสมัพันธท์างเครอืญาต ิเพือ่หลกีเลีย่งการกระท าทีก่อ่ใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน ์

1.5 พนักงานตอ้งรักษาความลับของลกูคา้ และบรษัิทฯอยา่งเครง่ครัด และไมใ่ช ้

        ขอ้มูลภายในของบริษัท หรือลูกคา้เพื่อประโยชนของ ตนเองหรือเพื่อ

ประโยชนข์องบคุคลอืน่   

1.6 พนักงานตอ้งระมัดระวงัการแสดงความคดิเห็นตอบบคุคลภายนอกในเรือ่งทีอ่าจ

มผีลกระทบกระเทอืนต่อ ชือ่เสยีงและการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ รวมถงึการ
แสดงความคดิเห็นผา่นสือ่สงัคมออนไลน ์

1.7 พนักงานตอ้งไมน่ าขอ้มลูทีต่นไดจากการปฏบิัตหินา้ทีไ่ปใชใ้นทางมชิอบ หรอื

เปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ทีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดรั้บทราบ 

 
2. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพือ่นรว่มงาน 

2.1 รักษาและเสรมิสรา้งความสามัคคแีละความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกันระหวา่งผูร้่วม

งาน 
2.2 เคารพในสทิธขิองพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่วพิากษ์วจิารณ์ใน

ลักษณะทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย และไม่น าผลงานของผูอ้ืน่มาแอบอา้งเป็น 

ผลงานของตน 

2.3 รับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเกีย่วกับงานในหนา้ที ่

2.4 พนักงานทุกคนและทุกระดับมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้เท็จจรงิเมือ่มกีารประพฤติ

ผดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ หรอืมเีหตทุ าใหเ้ชือ่ไดว้า่ส ิง่ทีก่ระท าลง

ไปไมเ่หมาะสม และมผีลกระทบตอ่บรษัิทฯ โดยรายงานดังกลา่วจะถกูเก็บไว ้
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เป็นความลับ  

2.5 ไมก่ลา่วรา้ยตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานอืน่โดยปราศจากขอ้เท็จจรงิ 

2.6 หา้มกระท าการทีม่ลีักษณะเป็นการคุกคามทางอ านาจและคุกคามทางเพศซึง่
กอ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีไ่มด่ใีนการท างานรว่มกัน 

 
3. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ตนเอง 

3.1 พนักงานตอ้งยึดถือความซื่อสัตย์ ไม่รับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ เช่น เงิน 
ของขวญั และผลประโยชนใ์นรปูแบบตา่งๆโดยเจตนาทจุรติ 

3.2 ตอ้งมจีติส านกึในความรับผดิชอบตอ่ตนเอง และตอ่การปฏบิัตหินา้ที ่
 

 
4. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ลกูคา้  

4.1 ยนิดแีละเต็มใจใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิแกล่กูคา้  
4.2  พนักงานตอ้งรักษาความลับของลกูคา้ 

4.3 พนักงานตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูของลกูคา้ในการแสวงหาผลประโยชนเพือ่ตนเอง หรอื

เพื่อบุคคลอืน่ อันจะน าไปสูก่ารกระท าใดๆ ซึง่ขัดกับผลประโยชนของลูกคา้, 

บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ (Conflict of Interest)  

4.4 พนักงานตอ้งไม่ใชข้อ้มูลหรอืเอกสารใดๆของลูกคา้ของบรษัิทฯ ทีลู่กคา้มอบ

ใหใ้นการท าธรุกรรมกับบรษัิทฯ ไปแจกจา่ยหรอืเผยแพรใหแ้กบ่คุคลภายนอก 

4.5 พนักงานตอ้งไม่ใชอ้ านาจหนา้ที่ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แสวงหา

ผลประโยชนโ์ดยมชิอบ  
 
5. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลของทางราชการ  

5.1 พนักงานตอ้งศกึษาและปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางราชการอยา่งเครง่ครัด 

5.2 พนักงานตอ้งใหค้วามรว่มมอืกับหน่วยงานก ากับดแูลของทางราชการ 

5.3 พนักงานตอ้งใหค้วามร่วมมือและประสานงานกับบรษัิทฯในการปฏบิัตติาม 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของทางราชการ 

 
บท 13 การตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตั ิ
 

กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯทุกคนตอ้งถอืปฏบิัตติามจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯอย่างเคร่งครัด  หากพบวา่มกีารฝ่าฝืน หรอืกระท าการ
ใดๆทีข่ัดตอ่จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ บรษัิทฯจะพจิารณาลงโทษลักษณะแหง่
ความผดิตามควรแกก่รณี โดยยดึบทลงโทษจากขอ้บังคับเกีย่วกับการท างานของบรษัิทฯ
เป็นเกณฑห์ลัก 
 

บริษัทฯจะจัดหาโอกาสใหแ้ก่พนักงานบรษัิทฯเพื่อเรียนรูใ้นเรื่องจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ ผา่นสือ่การเรยีนรูต้า่งๆและระเบยีบวธิขีององคก์ร 

 
การตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิัตติามจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ เป็นหนา้ที่

ของผูบ้ังคับบัญชาทกุคนทกุระดับ โดยถอืเป็นสว่นหนึง่ของความรับผดิชอบหลัก 
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ภาคผนวก 
 
การแกไ้ขและยกเลกิ 
 

การแกไ้ขหรือยกเลกิจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจินี้ จะตอ้งน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯเพือ่พจิารณาและอนุมัต ิ
 
การสอบทาน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหม้ีการทบทวน
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิเป็นประจ าทุกปี อยา่งไรก็ตามอาจมกีารสอบทานตาม
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิทีม่สีาระส าคัญ 
 
วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิฉบับนี้ มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่01 กรกฎาคม 
2557 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

 


