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จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที ่1 บทท ัว่ไป 

บท 1 จดุมุง่หมาย 

บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดหลักการของจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง

ธุรกจิขึน้เพื่อเป็นแนวทางปฏบิัตทิี่ดกีับคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ บรษัิทฯ ให ้

ปฏบิัตหินา้ทีค่วามรับผดิชอบไดอ้ยา่งมคีณุธรรม และสรา้งความเชือ่มั่นและความมั่นใจแก่ผูท้ีม่ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย อันเป็นผลท าใหบ้รษัิทฯ สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนื 

บท 2 หลกัการพืน้ฐาน 

 บรษัิทฯ ไดย้ดึหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีส าหรับบรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ จัดท าจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ เป็นหลักการและขอ้พึงปฏิบัต ิใหแ้ก่

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ไดป้ฏบิัตติามอยา่งเครง่ครัด 

บท 3 นยิาม 

1. “บรษิทัฯ” หมายถงึ บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) 

2. “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการอืน่ๆ หรอื อนุกรรมการซึง่ไดรั้บการ
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูถ้อืหุน้ 

3. “ผู ้บรหิาร” หมายถึง ผูท้ี่ด ารงต าแหน่งตั ้งแต่ผูอ้ านวยการบรหิารขึน้ไป รวมถึงประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

4. “ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี” หมายถงึ คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ 
เจา้หนีแ้ละคูค่า้ ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางธรุกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการ เป็นตน้ 

5. “พนกังาน” หมายถงึ พนักงานตามขอ้บังคับเกีย่วกับการท างานของบรษัิทฯ รวมถงึทีป่รกึษา
บรษัิทฯ 

6. "เจา้หนี"้ หมายถงึ เจา้หนี้ทางการคา้ และ/หรอื เจา้หนี้ทางการเงนิซึง่บรษัิทคา้งช าระเงนิ

ตลอดจนเป็นความรับผดิชอบของบรษัิทฯทีต่อ้งช าระหนี ้

7. “คูค่า้ทางธุรกจิ” หมายถงึ ผูจั้ดจ าหน่าย หรอืผูข้าย หรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีผ่า่นการคัดเลอืก
อยา่งเป็นธรรมและไดท้ าขอ้ตกลงธรุกจิรว่มกับบรษัิทฯ 

8. “จรยิธรรม” หมายถงึ หลักการของบรษัิท อีซี่ บาย จ ากัด (มหาชน) ซึง่ก าหนดขึน้ตาม
เจตนารมณ์ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ที่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถือและ
ปฏบิัตติามอยา่งเครง่ครัด 
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9. “จรรยาบรรณทางธุรกจิ” หมายถงึ ขอ้พงึปฏบิัตหิรอืแนวทางปฏบิัตใินการท างาน เพือ่ให ้

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานสามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งมหีลักการ 

10. “การคอรร์ปัช ัน่” หมายถงึ การตดิสนิบน การเสนอ สัญญา หรอื การมอบ รวมทัง้หมายถงึ
การเรยีกรอ้ง หรอื รับผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกับเงนิ หรอืประโยชน์อืน่ๆ ไม่วา่จะโดยตรงหรอื
โดยออ้ม เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่รักษา หรอืแนะน าธรุกจิใหก้ับบรษัิทใดโดยเฉพาะ หรอื
เพือ่รักษาผลประโยชน์อืน่ใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิของ
องคก์ร 

11. “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ หมายถงึ การกระท าใดๆทีม่กีารแสวงหาผลประโยชน์
สว่นตน และ/หรอืพวกพอ้ง ท าการถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษัิทฯใหแ้ก่ตนเองและ/หรอืพวก
พอ้งโดยใชอ้ านาจของตนที่มอียู่ ทัง้นี้ใหร้วมถงึ “รายการที่เกีย่วโยงกัน” ตามหลักเกณฑข์อง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

12. “การคุกคามทางอ านาจ” หมายถงึ การท ารา้ยร่างกาย การท ารา้ยจติใจ การท าใหไ้ม่ได ้
รับความเทา่เทยีมหรอืถกูละเลย การบังคับใหป้ฏบิัตงิานทีเ่ป็นไปไมไ่ดห้รอืทีเ่ห็นชดัวา่ไมม่คีวาม
จ าเป็น และการมอบหมายงานที่ต ่ากว่าความสามารถอย่างชัดเจนหรือไม่มอบหมายงานใดๆ 
ตลอดจนการบุกรุกความเป็นส่วนตัวและ/หรือการกระท าอื่นใดที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกับ
พฤตกิารณ์ดังกลา่วมานี ้

14. “การคุกคามทางเพศ” หมายถงึ การล่วงเกนิ คุกคาม หรอืกอ่ความเดอืดรอ้นร าคาญทาง
เพศ รูปแบบของการคุกคามทางเพศนั้นไม่ไดจ้ ากัดอยู่เฉพาะการข่มขนื ลวนลาม หรอืสัมผัส
รา่งกายเทา่นัน้ แตย่ังรวมถงึการ แทะโลมดว้ยสายตา ค าพดูหรอืกรยิาทา่ทางดว้ย 

15. “ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ ขอ้มลูเกีย่วกับบคุลซึง่ท าใหส้ามารถระบตุัวบคุคลนัน้ไดไ้มว่า่

ทางตรงหรอืทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรม 

16. “ทรพัยส์นิทางปัญญา” หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดคน้ หรือความ
สรา้งสรรคข์องมนุษย ์ซึง่ผลผลติของสตปัิญญาและความช านาญ โดยไม่ค านงึถงึชนดิของการ
สรา้งสรรคห์รอืวธิใีนการแสดงออก ทรัพยส์นิทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิง่ที่จับ
ตอ้งไดแ้ละจับตอ้งไมไ่ด ้ 

17. “สทิธมินุษยชน” หมายถงึ สทิธ ิศักดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ที่มตีามธรรมชาตซิ ึง่ตดิตัว
มนุษยม์าตัง้แตเ่กดิ รวมถงึ สทิธ ิเสรภีาพและความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ดรั้บการรับรองหรอื
คุม้ครองตามกฎหมายซึง่มกีารรับรองไว ้โดยท่ัวโลกใหก้ารยอมรับ 

 

บท 4 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ มหีนา้ทีป่ฏบิัตติามหลักการและขอ้พงึ

ปฏบิัตขิองจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิอยา่งเครง่ครัด 
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สว่น 2 แนวทางการด าเนนิธุรกจิ 

บท 5 พนัธกจิและคา่นยิม 

บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) ไดจั้ดตัง้ พันธกจิและคา่นยิมขึน้เพือ่สรา้งคณุคา่ในการ

ท างาน รว่มกันใหเ้ป็นวฒันธรรมของบรษัิทฯ และแนวทางในการปฏบิัตขิองพนักงานทกุคน ดังนี้ 

พนัธกจิ 

เรา บรษัิทฯ อีซี่ บาย จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกจิซึง่สามารถเกื้อหนุน

ประโยชนส์งูสดุตอ่สงัคม 

คา่นยิม 

1.   ตระหนกัและภาคภูมใิจ เราตระหนักถงึความส าคัญในการปฏบิัตภิารกจิและมีความ
ภาคภมูใิจในงานบรกิารของเราทีส่รรคส์รา้งประโยชนต์อ่สงัคม 

2.  สรา้งสรรคแ์ละเปิดใจ เราเปิดใจเพือ่รับความคดิเห็นใหม่ๆจากผูร้่วมงานทุกระดับ เพือ่
ประโยชนแ์หง่การพัฒนาและน าเสนอบรกิาร ทีด่ทีีส่ดุแกล่กูคา้ของเรา 

3. ปรบัปรุงงานอย่างต่อเนือ่ง เราแสวงหาโอกาสเพื่อแกไ้ขปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ เพือ่มอบบรกิารทีม่คีณุภาพสงูสดุ ใหก้ับลกูคา้ของ
เรา 

บท 6 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

 คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ  ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนามาตรฐานการก ากับ

ดแูลกจิการของ บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) และจะน าหลักการก ากับดแูลกจิการไปปฏบิัต ิ

อยา่งตอ่เนื่องและปรับปรงุอยูเ่สมอ เพือ่ประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ และสนับสนุนการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิง่แวดลอ้มอย่างยั่งยนื ดังนัน้ความส าเร็จและ

การบรรลุเป้าหมายของนโยบายก ากับดูแลกจิการนี้ จงึขึน้อยู่กับความร่วมมอืและมุ่งมั่นยดึถือ

ปฏบิัตอิยา่งจรงิจังของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกทา่น 

คณะกรรมการบรษัิทฯ และฝ่ายบรหิารไดน้ าหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิทฯ 

จดทะเบยีนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มาปฏบิัตแิละปรับใชใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ

กับนโยบายการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี ้ 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีม 

3. บทบาทตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ 
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บท 7 แนวทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

1.  คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเป็นผูท้ี่มีหนา้ที่ปฏิบัต ิตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจิ 

2.  คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งท าความเขา้ใจในเนื้อหาสาระที่เกีย่วกับ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิของตน ตลอดจนมกีารทบทวนความรูค้วามเขา้ใจอยา่ง
สม า่เสมอ 

3.  ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัต ิตามจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณทางธรุกจิและเสรมิสรา้งบรรยากาศการก ากับดแูลทีด่ใีนการปฏบิัตงิาน 

4.  เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีพงึแจง้แกผู่บ้ังคับบัญชาของตน หรอื
ผูบ้รหิารระดับสงู หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืส านักก ากับธรุกจิองคก์ร หรอืฝ่ายบรหิารงาน
บคุคล หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้แตก่รณีและตามความเหมาะสม นอกจากนี้บรษัิทฯ
ยังไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการแจง้เหตทุุจรติและประพฤตมิชิอบ (Whistleblowing Channel) ตาม
ขอ้บังคับการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ (Whistleblowing Regulation) ซึง่ชอ่งทางการ
แจง้เหตุทุจรติและประพฤตมิชิอบนี้ เป็นช่องทางที่พนักงานสามารถรายงานไดโ้ดยปลอด
จากการข่มขู่และตกเป็นเหยือ่ ซึง่ผูแ้จง้เหตุจะไดรั้บการปกป้องจากการเปิดเผยตัวตนและ
เหตุทีไ่ดรั้บแจง้ โดยจะไดรั้บการพจิารณาสบืสวนโดยไม่ค านงึถงึระดับของต าแหน่งหนา้ที่
การงาน 

5. จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้บังคับเกีย่วกับการท างานและ
คูม่อืปฏบิัตงิานของบรษัิทฯ 

6. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีหนา้ที่ลงนามรับทราบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธรุกจินีท้กุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  หนา้ 5 จาก 14  
 

 

สว่น 3 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

บท 8 จรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

เรา บรษัิท อีซี่ บาย จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกจิ ซึง่สามารถเกื้อหนุน

ประโยชน์สงูสดุตอ่สังคม โดยผา่นทางคา่นยิมขององคก์ร พวกเราส านกึอยูเ่สมอเมือ่ปฏบิัตงิาน

ประจ าวัน โดยจะปฏบิัตติาม “นโยบายการก ากับดูแลกจิการ” และ “จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ทางธรุกจิ” เพือ่สรา้งวฒันธรรมทีม่คีณุคา่ และไดรั้บการชืน่ชมจากผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่  

1. เรามุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดขีองผูถ้ือหุน้ในการด าเนินธุรกจิ เพื่อสรา้งความพงึพอใจสูงสุด
ใหก้ับผูถ้อืหุน้ และเพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของกจิการ 

2. เราด าเนนิธรุกจิกับเจา้หนีแ้ละคูค่า้ใดๆ บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและซือ่สตัยส์จุรติ 

3. เรามุ่งมั่นสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ ที่จะไดรั้บบรกิารที่ดมีคีุณภาพ  
รวมทัง้รักษาสมัพันธภาพทีด่ ี

4. เราใหค้วามส าคัญกับสทิธมินุษยชน มุ่งพัฒนา เสรมิสรา้งวัฒนธรรม และบรรยากาศการ
ท างานทีด่ ี ไมส่รา้งพฤตกิรรมการคุกคามทางอ านาจและคกุคามทางเพศ รวมทัง้สง่เสรมิ
การท างานเป็นทมี และใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 

5. เราสนับสนุน และสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสร ีเป็นธรรม และซือ่สตัยส์จุรติ  

6. เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ตอ้งรับผดิชอบช่วยเหลอืสังคม และสนับสนุนกจิกรรมของ
ทอ้งถิน่ทีบ่รษัิทฯมกีารด าเนนิธรุกจิ 

7. เราปฏบิัตติามกรอบของกฎหมาย และขอ้บังคับของหน่วยงานก ากับอยา่งเครง่ครัด 

8. เราไมด่ าเนนิการใดๆในลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่องคก์ร  
9. เราไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยน าขอ้มูลภายในของบรษัิทฯและ

ของลกูคา้ ทีม่สีาระส าคัญและยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้ละ/หรอืเผยแพร่ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

10. เรามีส่วนร่วมในการต่อตา้นและป้องกันการทุจรติคอร์รัปชั่น โดยร่วมสรา้งจิตส านึกที่
สง่เสรมิความซือ่สตัยส์จุรติและเป็นธรรมภายใตร้ะบบงานทีเ่ขม้แข็ง และมรีะบบการควบคมุ
ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 

11. เราใหค้วามส าคัญในการก ากับดแูลขอ้มลู โดยมสีว่นรว่มในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงจัดใหม้ีการบริหารการจัดเก็บ รวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  
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บท 9 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

หมวด 1 ผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนินธุรกจิ เพื่อสรา้งความพงึพอใจ

สงูสดุใหก้ับผูถ้อืหุน้ และเพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของกจิการ โดยมุง่เนน้และค านงึถงึการ

เจรญิเตบิโตของมลูคา่บรษัิทฯ ในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนทีด่แีละต่อเนื่อง รวมทัง้การปฏบิัต ิ

กับผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน  การด าเนนิการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส และเชือ่ถอืไดต้อ่ผูถ้อื

หุน้  

หมวด 2 เจา้หนีแ้ละคูค่า้ทางธุรกจิ 

 บรษัิทฯ ด าเนินธุรกจิกับเจา้หนี้และคู่คา้ใดๆบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและซือ่สัตย์

สุจรติ ตอ้งไม่น ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษัิทฯ หรอืขัดต่อกฎหมายใดๆ  มกีาร

ค านึงถงึความเสมอภาคในการด าเนินธุรกจิและผลประโยชน์ร่วมกัน  การคัดเลอืกคู่คา้ตอ้งท า

อยา่งยตุธิรรม ทัง้นี้ บรษัิทฯถอืวา่คูค่า้เป็นปัจจัยส าคัญในการรว่มสรา้งมลูคา่ใหก้ับลกูคา้ บรษัิทฯ 

ยดึมั่นในสญัญาและถอืปฏบิัตติามเงือ่นไขทีม่ตีอ่เจา้หนีแ้ละคูค่า้เป็นส าคัญ 

หมวด 3 ลกูคา้ 

 บรษัิทฯ มคีวามมุ่งมั่นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ ทีจ่ะไดรั้บ

บรกิารที่ด ีมคีุณภาพ  รวมทัง้รักษาสัมพันธภาพที่ดตีามนโยบายการใหบ้รกิารลูกคา้อย่างเป็น

ธรรม โดยมหีลักการดังนี ้

1. ใหบ้รกิารที่มคีุณภาพ โดยมุ่งมั่นทีจ่ะยกระดับมาตรฐานใหสู้งขึน้อย่างต่อเนื่อง เปิดเผย
ขา่วสารขอ้มลู และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง  และไมบ่ดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ 

2. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้ เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่ตอ้ง
เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามบทบังคับของกฎหมาย 

 

หมวด 4 พนกังาน 

 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯจงึไดมุ้่งพัฒนา เสรมิสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี  ไม่สรา้งพฤตกิรรม

การคกุคามทางอ านาจและคกุคามทางเพศ รวมทัง้สง่เสรมิการท างานเป็นทมี หลักการมดีังนี ้

1. ปฏบิัตติอ่พนักงานดว้ยความสภุาพและใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 

2. หา้มกระท าการทีม่ลีักษณะเป็นการคกุคามทางอ านาจ และคุกคามทางเพศต่อผูท้ีม่สีว่นได ้
สว่นเสยีของบรษัิทฯ 

3. การวา่จา้ง แต่งตัง้และโยกยา้ยพนักงาน จะพจิารณาบนพื้นฐาน ของคุณธรรม และการใช ้

ทรัพยากรบคุคลใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ 

4. ใหก้ารดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ใหม้คีวามปลอดภัยต่อชวีติ และทรัพยส์นิ ของ
พนักงานอยูเ่สมอ และยดึมั่นปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครัด 
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หมวด 5 คูแ่ขง่ทางธุรกจิ 

 บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนและสง่เสรมิการแขง่ขันทางการคา้ อยา่งเสร ีเป็นธรรม และ

ซือ่สัตยส์จุรติ บรษัิทฯไมม่นีโยบายในการแขง่ขันทางการคา้โดยใชว้ธิกีารใดๆ ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู

ของคูแ่ขง่ขนั อยา่งผดิกฎหมาย และขดัตอ่จรยิธรรม 

หมวด 6 สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 บรษัิทฯ ตระหนักถงึการเป็นสว่นหนึง่ของสังคม  ซึง่ตอ้งรับผดิชอบชว่ยเหลอืสังคม และ

สนับสนุนกจิกรรมของทอ้งถิน่ทีบ่รษัิทฯมกีารด าเนนิธรุกจิ บรษัิทฯมนีโยบายสง่เสรมิกจิกรรมการ

ดูแลรักษาธรรมชาตแิละอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  และมนีโยบายที่จะคัดเลอืกและส่งเสรมิ การใช ้

ผลติภัณฑ ์ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

หมวด 7 หนว่ยงานก ากบั  

บรษัิทฯ ตอ้งใหค้วามรว่มมอืปฏบิัตติามกฏและหลักเกณ์ของหน่วยงานก ากับ อกีทัง้จัดท า

นโยบายและแนวปฏบิัต ิ ที่เกี่ยวขอ้งในการประกอบธุรกจิ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ

หลักเกณฑต์า่งๆ ทีม่กีารประกาศใช ้

 

บท 10 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของกรรมการบรษิทัฯ ผู ้บรหิาร และ

พนกังานทกุคน 

หมวด 1 การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎและขอ้บงัคบั 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ จะถอืปฏบิัตใินกรอบของกฎหมาย 

กฎและขอ้บังคับอยา่งเคร่งครัด และหลกีเลีย่งการมสีว่นรูเ้ห็น ชว่ยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อัน

เป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎและขอ้บังคับ ตลอดจนหลกีเลีย่งการตคีวามทางกฎหมายใดๆ

ทีข่ัดตอ่เจตนารมณ์ของกฎหมาย และหลกีเลีย่งการกระท าการใดๆทีไ่มส่อดคลอ้งกับจรยิธรรม

และจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ 

1 ปฏบิัตหิรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิัตอิยา่งเครง่ครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบ

ภายนอกองคก์ร และกฎและขอ้บังคับภายในบรษัิทฯ 

2 ไม่กระท าการชว่ยเหลอื สนับสนุน หรอืยอมเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะท าใหเ้กดิการหลกีเลีย่งการ

ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎ และขอ้บังคับตา่งๆ 

3 ใหค้วามร่วมมือกับบรษัิทฯ และรายงานขอ้มูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิัตติาม

กฎหมาย หรอืกฎระเบยีบตา่งๆตอ่บรษัิทฯ ตามขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯก าหนดให ้
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หมวด 2 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ ตอ้งหลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ซึง่อาจเกดิขึน้ไดใ้นหลายรูปแบบ การกระท าและและการตัดสนิใจของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัทฯ ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอื่นก่อน

ผลประโยชนข์องตนเสมอ ในกรณีทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์พงึใชว้ธิกีารแกไ้ขโดยใช ้

กระบวนการเจรจา รว่มกับขอ้บังคับของบรษัิทฯ ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในเรือ่งดังกลา่วนี้ 

1.  การประกอบธุรกจิอืน่นอกบรษิทัฯ: กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ ตอ้งไม่

ด าเนินธุรกจิส่วนตัวใดๆ ที่กระทบต่อการปฏบิัตหินา้ที่ ความรับผดิชอบ และเวลา ท างาน

ของบรษัิทฯ และหา้มประกอบธรุกจิหรอืมสีว่นรว่มในธรุกจิใดอันเป็นการแขง่ขนักับธรุกจิของ

กลุม่บรษัิทฯ ไมว่า่จะไดรั้บผลประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยทางออ้มก็ตาม  

2.  รายการระหวา่งกนัในกลุม่บรษิทัฯ หรอืการท าธุรกจิใดๆกบักลุม่บรษิทัฯ 

ก) ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบรษัิทฯ กลุ่มบรษัิทฯจะปฏบิัตติาม

หลักเกณฑ ์และขัน้ตอนในการพจิารณาอนุมัตโิดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ 

เป็นส าคัญ โดยถือเสมือนหนึ่ง เป็นรายการ ที่กระท ากับบุคคลภายนอก (On arms' 

length basis) 

ข) การท าธุรกจิใดๆกับบรษัิทฯ ทัง้ในนามสว่นตัว  ครอบครัว หรอืในนามนติบิคุคลใดๆ  ที่

กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ มสีว่นไดส้ว่นเสยี จะตอ้งเปิดเผยสว่น

ไดส้ว่นเสยีตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ กอ่นเขา้ท ารายการ 

ค) หา้มกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นผูอ้นุมัตใิน

การตกลงเขา้ท ารายการหรอืกระท าการใดๆทีเ่กีย่วโยงกับผลประโยชน์สว่นตนในนาม

บรษัิทฯ 

ง) ผูท้ ารายการในนามบรษัิทฯ มหีนา้ทีต่อ้งตรวจสอบความสมัพันธข์องคูค่า้วา่เกีย่วขอ้งกับ

กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯหรอืไม่ ก่อนท ารายการเพื่อป้องกัน

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจเกดิขึน้ ทัง้นี้ นิยามของ ”ความสัมพันธ”์ ให ้

เป็นไปตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

หมวด 3 การใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษิทั 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ ตอ้งไม่น าขอ้มูลภายใน (Inside Information) 

ของบรษัิทฯ ที่มสีาระส าคัญและยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใชแ้ละ/หรือเผยแพร่ทั ้ง

ทางตรงและทางออ้มเพือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ ืน่ 

1. หา้มน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษัิทฯ ไปใชใ้นการ

หาประโยชนส์ว่นตนหรอืเพือ่ผูอ้ ืน่ 
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2. หา้มใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุน้ของบรษัิทฯ หรือใหข้อ้มูล

ภายในแกบ่คุคลอืน่เพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ 

3. หา้มเปิดเผยขอ้มลูความลับทางธรุกจิของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั 

4. กรรมการ และผูบ้รหิารมหีนา้ทีต่อ้งรายงานการถอืครองหลักทรัพยต์อ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯทีรั่บทราบขอ้มลูภายในทีม่นัียส าคัญทีอ่าจสง่ผลตอ่

การเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลักทรัพย ์จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นชว่ง 1 

เดอืนก่อนทีบ่รษัิทฯ จะมกีารประกาศผลการด าเนนิงาน หรอืขอ้มูลภายในนัน้จะถูกเปิดเผย

ตอ่สาธารณชน 

หมวด 4 การตอ่ตา้นการฟอกเงนิและสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการฟอกเงนิและ

สนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย เพือ่ใหบ้รษัิทฯ ไมต่กเป็นเครือ่งมอืหรอืเป็นชอ่งทางการ

น าเงนิผดิกฎหมายของอาชญากรเขา้มาสู่ระบบทางการเงนิ โดยบรษัิทฯ แสดงเจตนารมณ์ที่

ชดัเจนในการปฏบิัตติามนโยบายการตอ่ตา้นการฟอกเงนิและสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การ

รา้ย 

หมวด 5 การตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ มสีว่นร่วมในการต่อตา้นและป้องกันการทุจรติ

และการคอรรั์ปชั่น โดยร่วมสรา้งจติส านึกที่ส่งเสรมิความซื่อสัตย์สุจรติและเป็นธรรมภายใต ้

ระบบงานทีเ่ขม้แข็ง และมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้ใหค้วามส าคัญและ

ปฏบิัตติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ เพือ่ลดโอกาสของการใหแ้ละรับสนิบน บรษัิทฯ ยังได ้

ก าหนดขอ้บังคับการเลีย้งรับรองและของขวัญรวมถงึนโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาลอกี

ดว้ย  

หมวด 6 การก ากบัดแูลขอ้มลู 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ มสีว่นรว่มในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร ์(Cyber Security)  โดยการปฏบิัตติามนโยบาย กฏและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งในการก ากับ

ดูแลขอ้มูล รวมถงึมคีวามตระหนักในการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

บท 11 จรรยาบรรณทางธุรกจิของกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร 

 บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) มุง่หวงัใหก้รรมการบรษัิทฯ กรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และ

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ยดึถอืขอ้พงึปฏบิัตขิองจรรยาบรรณทางธรุกจิ เป็นกรอบในการปฏบิัตหินา้ที่

ดว้ยความซือ่สัตยแ์ละเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์สงูสดุในการด าเนนิธรุกจิอยา่งยั่งยนื โดยค านงึถงึ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ 
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1. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้  

1.1 ปฏบิัตหินา้ที่ดว้ยความซือ่สัตยส์ุจรติ ตลอดจนตัดสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความ
บรสิทุธิใ์จ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อยเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผู ้
ถอืหุน้โดยรวม 

1.2 บรหิารองคก์รอยา่งรอบคอบ ระมัดระวงัในการปฏบิัตหินา้ที ่

1.3 ปฏิบัต ิหนา้ที่โดยการประยุกต์ความรูแ้ละทักษะการบริหารจัดการอย่างสุด
ความสามารถในทกุกรณี  

1.4 จัดการดแูลมใิหส้นิทรัพยใ์ดๆขององคก์รเสือ่มคา่หรอืสญูหายโดยมชิอบ  

1.5 รายงานสถานภาพขององคก์รโดยสม า่เสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ  

1.6 แจง้แนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ดว้ยขอ้มูลสนับสนุนที่
เพยีงพอ ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายทราบอยา่งเทา่เทยีมกัน 

1.7 ไมแ่สวงหาประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ขององคก์รซึง่ยัง
ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ (Inside Information) และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลับขององคก์ร
ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั  

1.8 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ
องคก์ร  

2. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่พนกังาน  

2.1  ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมบนพืน้ฐานของการประเมนิผลทีเ่ป็นธรรมแกพ่นักงาน 

2.2 ดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภัยตอ่ชวีติและทรัพยส์นิของ
พนักงานอยูเ่สมอ ตลอดจนไมส่รา้งพฤตกิรรมการคกุคามทางอ านาจและคกุคามทาง
เพศ 

2.3 ใหค้วามส าคญ สง่เสรมิ สนับสนุนการพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงานโดย
ใหโ้อกาสพนักงานอยา่งท่ัวถงึและสม า่เสมอ  

2.4 รับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนักงาน  

2.5 ปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงานอยา่งเครง่ครัด  

2.6 บรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมซึง่อาจมผีลกระทบต่อความ
มั่นคงในหนา้ที ่การงานของพนักงาน  

2.7 ท าความเขา้ใจใหพ้นักงานเขา้ใจในเรือ่งจรรยาบรรณและบทบาทซึง่พนักงานสามารถ
ปฏบิัตไิดเ้พือ่สง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณ อย่างท่ัวถงึทัง้
องคก์ร 

2.8 เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแจง้เรือ่งการท าผดิกฎ และขอ้บังคับขององคก์ร  

2.9 สง่เสรมิใหพ้นักงานเป็นคนด ีมคีณุธรรม 
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2.10 เก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลของพนักงานไวเ้ป็นความลับ และไมน่ าขอ้มูลสว่นบคุคล
ของพนักงานไปใชห้าประโยชนอ์ืน่ 

2.11 ไมเ่ลอืกปฏบิัตอิา้งเหตคุวามแตกตา่งทางเพศ เชือ้ชาต ิอาย ุศาสนา หรอืความพกิาร  

2.12 ใหค้วามส าคัญกับสทิธมินุษยชนของพนักงาน เช่น ปฏบิัตติ่อพนักงานดว้ยความ
เสมอภาคของบคุคล ใหเ้สรภีาพในการนับถอืศาสนา เป็นตน้ 

3. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ลกูคา้  

3.1 ใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ ซือ่ตรง และซือ่สตัย ์ 

3.2 จัดใหม้กีารปรับปรงุมาตรฐานการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง 

3.3 จัดระบบเพื่อใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนไดแ้ละด าเนินการอย่างดทีี่สุดเพื่อใหลู้กคา้
ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

3.4 รักษาขอ้มูลของลูกคา้อย่างเป็นความลับ รวมถงึไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พื่อ
ประโยชนข์องตนเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ  

4. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่เจา้หนีแ้ละคูค่า้ทางธุรกจิ  

4.1 ไมเ่รยีก หรอืไมรั่บ หรอืจา่ยผลประโยชนใ์ด ๆ ทีไ่มส่จุรติในทางธรุกจิกับคูค่า้  

4.2 ยดึมั่นในสญัญาและถอืปฏบิัตติามเงือ่นไขทีม่ตีอ่เจา้หนีแ้ละคูค่า้เป็นส าคัญ 

5. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้  

5.1 ประพฤตปิฏบิัตภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการดว้ยวธิกีารที่ไม่สุจรติ หรอื ไม่

เหมาะสม 

5.3 ไม่พยายามท าลายชือ่เสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดย

ปราศจากซึง่มลูความจรงิ  

6. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลของทางราชการ  

6.1 ปฏบิัตหิรือควบคุมใหม้กีารปฏบิัตอิย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ

กฎระเบยีบทัง้ภายในและภายนอก 

6.2 ไมก่ระท าการชว่ยเหลอื สนับสนุน หรอืยอมเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะท าใหเ้กดิการหลกีเลีย่ง

การปฏบิัตติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบตา่งๆ 

6.3 ใหค้วามร่วมมอืกับบรษัิทฯ และรายงานขอ้มูลทีเ่กีย่วกับการฝ่าฝืน หรอืการไมป่ฏบิัต ิ

ตามกฎหมาย กฎ และขอ้บังคับตา่งๆตอ่บรษัิทฯ ตามขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
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7. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

7.1 ไมก่ระท าการใด ๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม 

7.2 ปลกูฝังจติส านกึของความรับผดิชอบตอ่สงัคมใหเ้กดิขึน้ในหมูพ่นักงานทกุระดบัอยา่ง
ตอ่เนือ่ง และจรงิจัง 

7.3 สนับสนุนใหเ้กดิใหเ้กดิวฒันธรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

 

บท 12 จรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังานทกุคน 

1. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่บรษิทัฯ 

1.1 พนักงานตอ้งปฏบิัตติามกฎ ขอ้บังคับ คูม่อืปฏบิัตงิาน และค าสั่งของบรษัิทฯ ทีม่อียู่
ในขณะนัน้อยา่งเครง่ครัด 

1.2 พนักงานตอ้งปฏบิัตหินา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจรติ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือ จ่าย 
ผลประโยชนใ์ดๆ  อทุศิตน ทุม่เท ดแูลและรักษาทรัพยส์นิของบรษัิทฯ 

1.3 พนักงานตอ้งใชเ้วลาและทรัพยส์นิของบรษัิทใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ไมน่ าไปใชเ้พือ่
ประโยชนส์ว่นตนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

1.4 พนักงานทุกคนตอ้งเปิดเผยการมคีวามสัมพันธก์ับองคก์ร สถาบันทางธรุกจิภายนอก 
หรอืความสัมพันธท์างเครอืญาต ิเพือ่หลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางดา้นผลประโยชน ์

1.5 พนักงานตอ้งรักษาความลับของลูกคา้ และบรษัิทฯอย่างเคร่งครัด และไม่ใชข้อ้มูล
ภายในของบรษัิทฯ หรอืลกูคา้ เพือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์ของบคุคล
อืน่   

1.6 พนักงานตอ้งระมัดระวังการแสดงความคดิเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรือ่งที่อาจมผีล
กระทบกระเทอืนต่อ ชือ่เสยีงและการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ รวมถงึการแสดงความ
คดิเห็นผา่นสือ่สงัคมออนไลน ์

1.7 พนักงานตอ้งไม่น าขอ้มูลที่ตนไดจ้ากการปฏิบัตหินา้ที่ไปใชใ้นทางมิชอบ หรือ
เปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ทีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดรั้บทราบ 

1.8  พนักงานมหีนา้ทีป่กป้องทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิทฯ จากการใชห้รอืเผยแพรโ่ดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต รวมถงึเคารพสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ ์และเจา้ของทรัพยส์นิทาง
ปัญญาดว้ย 

1.9  พนักงานควรใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มูลและความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิัตงิาน และตอ้งหลกีเลีย่งเว็บไซด์ที่ผดิกฎหมายหรอืละเมดิศีลธรรมอันดงีาม 

เพือ่ป้องกันอันตรายทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบตอ่ระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
ขอ้มลูของบรษัิทฯ 
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2. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพือ่นรว่มงาน 

2.1 รักษาและเสรมิสรา้งความสามัคคแีละความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกันระหวา่งผูร้ว่มงาน 

2.2 เคารพในสทิธขิองพนักงานอืน่ทีอ่ยูใ่นองคก์รเดยีวกัน ไมว่พิากษ์วจิารณ์ในลักษณะที่

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย และไมน่ าผลงานของผูอ้ืน่มาแอบอา้งเป็น ผลงานของตน 

2.3 รับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเกีย่วกับงานในหนา้ที ่

2.4 พนักงานทุกคนและทุกระดับมหีนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้เท็จจรงิเมือ่มกีารประพฤตผิดิ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืมเีหตุท าใหเ้ชือ่ไดว้า่ส ิง่ที่กระท าลงไปไม่

เหมาะสม และมผีลกระทบตอ่บรษัิทฯ โดยรายงานดังกลา่วจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลับ  

2.5 ไมก่ลา่วรา้ยตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานอืน่โดยปราศจากขอ้เท็จจรงิ 

2.6 หา้มกระท าการที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางอ านาจและคุกคามทางเพศซึ่ง

กอ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีไ่มด่ใีนการท างานรว่มกัน 

3. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ตนเอง 

3.1 พนักงานตอ้งยดึถอืความซือ่สัตย ์ไม่รับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ เช่น เงนิ ของขวัญ 
และผลประโยชนใ์นรปูแบบตา่งๆโดยเจตนาทจุรติ 

3.2 ตอ้งมจีติส านกึในความรับผดิชอบตอ่ตนเอง และตอ่การปฏบิัตหินา้ที ่

4. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ลกูคา้  

4.1 ยนิดแีละเต็มใจใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิแกล่กูคา้  

4.2  พนักงานตอ้งรักษาความลับของลกูคา้ 

4.3 พนักงานตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูของลกูคา้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเอง หรอืเพือ่
บุคคลอื่น อันจะน าไปสู่การกระท าใดๆ ซึง่ขัดกับผลประโยชน์ของลูกคา้, บรษัิทฯ 
และผูถ้อืหุน้ (Conflict of Interest)  

4.4 พนักงานตอ้งไม่ใชข้อ้มูลหรอืเอกสารใดๆของลูกคา้ของบรษัิทฯ ทีลู่กคา้มอบใหใ้น
การท าธรุกรรมกับบรษัิทฯ ไปแจกจา่ยหรอืเผยแพรใ่หแ้กบ่คุคลภายนอก  

4.5 พนักงานตอ้งไมใ่ชอ้ านาจหนา้ทีใ่นฐานะพนักงานของบรษัิทฯ แสวงหาผลประโยชน์
โดยมชิอบ  

5. ขอ้พงึปฏบิตัติอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลของทางราชการ  

5.1 พนักงานตอ้งศกึษาและปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางราชการอยา่งเครง่ครัด 

5.2 พนักงานตอ้งใหค้วามรว่มมอืกับหน่วยงานก ากับดแูลของทางราชการ 

5.3 พนักงานตอ้งใหค้วามร่วมมอืและประสานงานกับบรษัิทฯ ในการปฏบิัตติาม เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับนโยบายของทางราชการ 
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บท 13 การตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตั ิ

กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคนตอ้งถือปฏิบัต ิตามจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งเคร่งครัด  หากพบวา่มกีารฝ่าฝืน หรอืกระท าการใดๆ ที่

ขัดต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ บรษัิทฯ จะพจิารณาลงโทษลักษณะแห่งความผดิ

ตามควรแก่กรณี โดยยดึบทลงโทษจากขอ้บังคับเกีย่วกับการท างานของบรษัิทฯ เป็นเกณฑ์

หลัก 

บริษัทฯ จะจัดหาโอกาสใหแ้ก่พนักงานบริษัทฯ เพื่อเรียนรูใ้นเรื่องจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ ผา่นสือ่การเรยีนรูต้า่งๆ และระเบยีบวธิขีององคก์ร 

การตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิัตติามจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ เป็นหนา้ทีข่อง

ผูบ้ังคับบัญชาทกุคนทกุระดับ โดยถอืเป็นสว่นหนึง่ของความรับผดิชอบหลัก 

ภาคผนวก 

การแกไ้ขและยกเลกิขอ้บงัคบัการควบคมุระดบัองคก์รฉบบันี ้

การแกไ้ขหรอืการยกเลกิที่มนัียส าคัญใด ๆ ในขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รฉบับนี ้

จะตอ้งถกูน าเสนอโดยส านักก ากับธรุกจิองคก์ร เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมัต ิ

รอบการทบทวนขอ้บงัคบัการควบคมุระดบัองคก์รฉบบันี ้

ขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รฉบับนี้ก าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทุกปีนับจาก

วันทีม่ผีลบังคับใช ้อย่างไรก็ตาม อาจมกีารทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารแกไ้ข

หรอืยกเลกิเนือ้หาทีม่นัียส าคัญ 

ขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รฉบับนี้ไดรั้บการทบทวนครัง้ล่าสดุ โดยไม่มกีารแกไ้ข

เนือ้หาทีม่นัียส าคัญ และรับทราบโดยคณะกรรมการบรษัิทฯเมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2565 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รฉบับนี้ไดรั้บการพจิารณาและอนุมัตโิดยคณะกรรมการ

บรษัิทฯ วันที ่25 มนีาคม พ.ศ.2564 และขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รฉบับนี้มผีลบังคับใช ้

ตัง้แต ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ.2564 

 


