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ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด (“บริษัท”) มีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นแนวทางบริหารดําเนินงานดวยความสุจริต โปรงใส ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยยึดหลักการ
ปฏิบัติดวยความเปนธรรมเพื่อนําไปสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล
นโยบายความเปนกลางทางการเมือง
บริษัทมีความเปนกลางทางการเมือง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของ
ตนเองตามรัฐธรรมนูญ ไมเขารวมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเขาใจวา บริษัท มีสวนเกี่ยวของ หรือให
การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง และไมใชทรัพยสินของบริษัท เพื่อ
สนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุมใด ๆ ในทุกกรณี
บริษัทจึงไดกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิ จ” ของบริษัท เพื่อเป นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี อันจะชวยสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจเปนไปดวยความโปรงใส สรางความเชื่อมั่นตอผูลงทุน ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งกิจกรรม หรือกระบวนการใดก็ตาม ที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ของเอกสาร
ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช และเริ่มดําเนินการ เมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนใน ตลท. เรียบรอยแลว
1. ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจตอผูมีสวนไดสวนเสีย
1) ผูถอื หุน
บริษัทจะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุงมั่นที่จะสรางผลการดําเนินงาน
ที่ ดี และเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดําเนินการเป ด เผย
ขอมูลดวยความโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน
2) คูคา
บริษัทมีกระบวนการในการคัด เลือกคูคา โดยการให คูคาแขงขันบนข อมู ลที่เทา เทีย มกั น และ
คัดเลือกคูคาดวยความยุติธรรมภายใตหลักเกณฑในการประเมินผลและคัดเลือกคูคาของบริ ษัท นอกจากนี้
บริ ษัทยั งไดจัดทํา รู ปแบบสัญ ญาที่ เหมาะสมและเปน ธรรมแกคูสั ญญาทุก ฝ า ย และปอ งกัน การทุ จริต และ
ประพฤติ มิช อบในทุ กขั้ น ตอนของกระบวนการจั ด หา โดยบริ ษัท ซื้ อ สิ นค า จากคู ค าตามเงื่อ นไขทางการค า
ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาตอคูคาอยางเครงครัด
ACIS Professional Center Co., Ltd.
140/1 Kian Gwan Building 2 18th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

รหัสเอกสาร : PO-BOD-002

ระดับชั้นความลับ : เปดเผยตอบุคคลภายนอก
(Public)

ชื่อเอกสาร : ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

หนาที่ 4

จาก 14 หนา

3) ลูกคา
บริษัท รับผิดชอบตอลูกคา โดยรัก ษาคุณภาพและมาตรฐานของสิน คาและบริการ รวมถึ งการ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหครบถวนและครอบคลุมใหมากที่สุด เพื่อมุงเนนการสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาในระยะยาว และการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ถูกตองและครบถวนแกลูกคา รวมทั้งยังให
มีชองทางใหลูกคาของบริษัทสามารถแจงปญหาสินคาและบริการที่ไมเหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะไดปองกัน และ
แกไขปญหาเกี่ยวกับสินคาและบริการของบริษัท ไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกคา และไม
นําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4) เจาหนี้
บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามสัญญาที่มีตอ เจาหนี้เปนสําคัญ รวมทั้งการชําระคืนเงินตน
ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันตาง ๆ ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ
5) คูแขง
บริษัทประพฤติตามกรอบการแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทใสใจและใหความสําคัญตอความปลอดภัยตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
ของผูคนที่มีสวนเกี่ย วของกับการดํา เนินงานของบริษัท และสงเสริม ใหพ นักงานของบริ ษัทมีจิตสํ านึ กและ
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งจัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัท พยายามเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการสราง และ
รักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดจนสิ่งเสริมวัฒนธรรมในทองถิ่นที่บริษัทดําเนินการอยู
7) พนักงาน
 บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียม เปนธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม
เลือกปฏิบัติดวยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกตาง ทั้งทางดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล และคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตของพนักงาน
ตลอดจนทรัพยสินของบริษัท และของพนักงานใหปลอดภัยอยูเสมอ
 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
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 บริษัทจะจัดใหมีระบบการประเมินผล การใหผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การใหรางวัลและ
บทลงโทษที่เปนธรรมแกพนักงาน ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได
 การแตงตั้งและโยกยายพนักงาน บริษัทจะกระทําดวยความเปนธรรม เสมอภาค และสามารถ
อธิบายได โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของพนักงาน
นั้น ๆ เปนสําคัญ
 บริษัทเปดโอกาสและใหความสําคัญตอการพัฒนาทัก ษะ ความรู และความสามารถของ
พนักงาน อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ โดยพัฒนาองคความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ
(Ability) พรอมทั้งจัดใหมีแผนการสืบทอดงานในทุกตําแหนงที่สําคัญ
 บริษัทสงเสริมใหมีการสรา งสมดุลในชีวิตของพนั กงานอย างเหมาะสม โดยสนับ สนุน ใหมี
กิจกรรมที่สรางสรรค และเปนประโยชนตอสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
2. ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการ และผูบริหาร
บริษัทมุงหวังใหกรรมการ และผูบริหาร แสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางโปรงใส
มีคุณธรรม และมีแนวทางในการปฏิบัติดานจริยธรรมที่สูงดวยความซื่อสัตยสุจริตระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อ
ประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย จึงกําหนดขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจนี้
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการ และผูบริหาร ดังนี้
1) ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
2) ดําเนินกิจการของบริษัท ดวยความซื่อตรง ยุติธรรม โปรงใส และมีคุณธรรม
3) ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ ทุมเท มีเวลาเพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด
4) มีความเปนอิสระในดานการตัดสินใจ และการกระทําที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
5) ปฏิ บัติหนา ที่โดยหลีก เลี่ยงความขั ดแยง ทางผลประโยชนสวนตนตอ ผลประโยชนบ ริษัท
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
5.1) ไมหาผลประโยชนจากการเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือใชขอมูลที่ไดรับจากการ
เปนกรรมการ หรือผูบริหารเพื่อผลประโยชนทางการเงินสวนตน และไมใชขอมูลเพื่อประโยชนทางการเงินของ
ผูอื่น
5.2) ไมใชความลับของบริษัทในทางที่ผิด
5.3) ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียในการทําสัญญาใด ๆ กับบริษัท
5.4) ไมรบั สิ่งของ ของกํานัล หรือผลประโยชนใดอันเปนการขัดผลประโยชนบริษัท ทั้ง
ประโยชนสวนตน และครอบครัว
6) ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะ
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เปนการแขงขันกับบริษัท ทั้งไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออม
7) รักษาขอมูลที่เปนความลับของบริษัท และผูมีสวนไดสวนเสี ย ไมใหรั่วไหลไปยั งบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
การรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”)
กรรมการ และผูบริหาร 4 ลําดับแรก จะตองรายงานในเรื่องสําคัญตอ ตลท. และ ก.ล.ต. ไดแก
1) แบบ 59-1 รายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท
2) แบบ 24-2 หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการบริษัท
3) แบบแจงรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการและผูบริหาร
4) แบบ 35-E1 แบบแจงขอมูล คํา รับรอง และคํา ยินยอมของกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท ใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดสวนเสียของตน หรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารคัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด เพื่อใหบริษัทมีขอมูลประกอบการดําเนินการตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการที่อาจกอให เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
และอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัท และบริษัทยอยได
3. ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของพนักงาน
ข อ พึง ปฏิบัติท างธุรกิ จและจริย ธรรมทางธุรกิ จ ของพนัก งานที่ไ ด จัดทํ า เปน คูมื อ ไว นี้ เป น มาตรฐาน
เบื้องตนสําหรับพนักงานในการประพฤติตน และยังเปนสิ่งที่เตือนใหพนักงานมีความระมัดระวังและปองกัน
ไมใหพนักงานกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดกฎระเบี ยบ ขอบังคับ ที่นําความเสื่อมเสียมาสูชื่อ เสียงของ
บริษัท การประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจนี้ ไมสามารถอธิบาย
ความอยางชัดเจนไดทุกกรณี อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปนคานิยมที่ดีงามของบริษัทโดยทั่วไป กลาวคือ ความยุติธรรม
ความซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ และการไดรับความไววางใจอยูเสมอในฐานะพนักงานของบริษัท พนักงานพึงยึด
มั่น ในความซื่อสัตยตอเพื่อน พนักงาน และลูกคา ตลอดจนการไดรับ ความไววางใจ ทั้งในการพูด และการ
กระทํา จะตองประพฤติตนอยางมีความรับผิดชอบ และกระทําในสิ่งที่ถูกตอง โดยคํานึงถึงองคกรเปนสําคัญ
การที่ทุกคนมีภาระรวมกันนี้ นับวามีความสําคัญยิ่งสําหรับการสรางเกียรติภูมิของบริษัท และเป น รากฐาน
สําคัญสําหรับความสําเร็จของบริษัทในอนาคตสืบไป
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1) ขอบเขต
ข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ทางธุ รกิจ และจริย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของพนัก งานของบริ ษั ท ใช บั ง คั บ สํ า หรับ พนั ก งาน
บริษัท และกิจการอื่นๆ ที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมทั้งกิจการในตางประเทศ ทั้งนี้ “พนักงาน” หมายความ
ถึง พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใตสัญญาพิเศษ และพนักงานของบริษัทที่ไดรับการวาจาง
2) การปฏิบัติตาม
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทําความเขาใจและปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม
ทางธุรกิจของพนักงาน ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท ที่ออกมาเพิ่มเติม ผูบริหารพึงแสดงความยึดมั่นตอ
ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของพนักงาน โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับพนักงาน
เสริมสรางบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติทางธุรกิ จและจริยธรรมทางธุรกิ จ
รวมทั้งตองมุงมั่นที่จะปองปราม และปองกันไมใหเกิดการละเมิดขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ
พนักงานที่ฝาฝนขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวของ หรือยินยอม
ใหผูใตบังคับบัญชาฝาฝนขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจ
รวมถึงการเลิกจาง การใหชดใชความเสียหาย และถูกดําเนินการตามกฎหมาย
ตัวอยางของการกระทําที่อาจนําไปสูการลงโทษทางวินัย
 การประพฤติปฏิบัติที่ฝาฝนตอนโยบายของบริษัท
 การขอให หรือยินยอมใหผูอื่นฝาฝนนโยบายของบริษัท
 การละเวนที่จะรายงานการฝาฝน หรือพฤติกรรมที่นาสงสัยตอการฝาฝนนโยบายของบริษัทอยาง
ทันที
 การละเวนที่จะใหความรวมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของสิ่งที่อาจเปน การฝาฝนนโยบายของ
บริษัท
 การใหรายพนักงานผูอื่น โดยรายงานถึงการฝาฝนหรือการมีสวนรวมการฝาฝนนโยบายของบริ ษัท
โดยเปนเท็จ
 ขาดความระมัดระวังที่จะทําใหเกิดการประพฤติป ฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หรือกฎระเบีย บที่
เกี่ยวของ
3) ความเชื่อถือไดของขอมูล
ข อ มู ล ทุ ก ประเภทของบริ ษัท ต อ งเป น ข อ มู ลที่ เป น จริ ง และถู ก ต อง ผู บ ริ หาร ผู ถื อ หุ น เจ า หนี้ และ
หนวยงานกํากั บดูแลตาง ๆ ตองอาศัยความถูก ตองของขอมูลของบริษัทในการติดตามการดํา เนิน งานของ
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บริษัท และในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงไววางใจวาพนักงานทุกคนจะรวมมือในการจัดทําขอมูลใหถูกตอง
โดยบันทึกขอมูล และจัดทํารายงานอยางถูกตองและทันการณ โดยรวบรวมรายการตาง ๆ ทุกรายการ ไมวาจะ
มีปริมาณมาก หรือนอย ขอมูลทุกประเภทของบริษัทตองการบรรทัดฐานของความถูกตอง ความแมนยํา และ
ความโปร งใสในมาตรฐานเดีย วกันไมวาจะเปน การสงขอมูล สวนบุค คลใหฝา ยทรัพ ยากรมนุษ ย การจัดทํ า
รายงานคาใชจาย การบันทึกเวลาทํางาน การบันทึกขอมูลลูกคา การบันทึกรายได การบันทึกรายการเงิน และ
รายการตาง ๆ การบันทึกขอมูลดานการลงทุน หรือขอมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ การบันทึกและ
จัดทํารายงานที่ผิดพลาด หรือบิดเบือน ถือเปนการฝาฝนขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัท
คาดหวังวาพนักงานของบริษัทจะรวมมืออยางเต็มความสามารถกับผูตรวจสอบภายในและภายนอก เมื่อไดรับ
การรองขอ บริษัทจะไววางใจผูบริหารระดับกลางขึ้นไปวาไดจัดการใหหนวยงานของตน มีระบบงาน ระเบียบ
ปฏิบัติ และการรายงาน รวมทั้งการควบคุมที่ดีเปนที่เขาใจทั่วถึง และไดรับการปฏิบัติตาม
4) การรักษาความลับของขอมูล
พนัก งานจะตอ งไมเปด เผยขอ มูลของบริษัทที่ยัง มิไดมีการเปด เผยตอ สาธารณะ ยกเว น เป นไปตาม
กฎหมาย หรือไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง การรักษาความลับ ของข อมูลนี้ รวมถึงขอมูลของลูก คา
ผลิตภัณฑ บริการ แผนงาน กลยุทธ วิธีการดําเนินการ และระบบงาน พนักงานจะตองไมนําขอมูลที่ไดรับทราบ
หรือจัดทําขึ้นจากหนาที่งานในบริษัท ไปใชในทางที่กอใหเกิดผลประโยชนสวนตน
การรักษาความลับ ของขอมูล นี้ รวมถึงขอมูลส วนบุค คลของพนักงาน ซึ่ งหมายความรวมถึงข อ มู ลที่
เกี่ยวของกับรายไดและผลประโยชน และขอมูลทางการแพทยดวยขอมูลดังกลาวจะสามารถเผยแพรใหบุคคล
ภายใน หรือภายนอกบริ ษัท เพื่อใชงานไดเมื่อมีความจํา เปนอยางยิ่งเทานั้น พนักงานที่มีหน าที่เกี่ย วข องกับ
ขอมูลสวนบุคคลนี้ ตองปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยใชความระมัดระวังอยางยิ่ง และพึงรักษาความลับอยาง
เครงครัด
5) การสื่อสาร
บริษัทยึดมั่นตอการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย และเปดเผยได การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องคก รจะตอ งถู ก ต อ ง เที่ ย งตรง ตรงไปตรงมา และมี ก ารใช ช องทางในการสื่อ สารที่ เหมาะสม ในแต ล ะ
สถานการณ หามการสื่อสาร การตีพิมพประกาศทั้งภายในและภายนอกองคกร ไมวาจะเปนการสื่อดวยวาจา
หรือลายลักษณอักษรที่ไมเปนจริง บิดเบือน ประสงคราย หรือทําลายชื่อเสียงของบุคคล หรือกลุมบุคคล การ
สื่อสารทุกครั้งตองใชภาษา และน้ําเสียงที่สุภาพ และไมทําใหภาพพจน และชื่อเสียงของบริษัทตองเสื่อมเสีย
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6) การใชขอมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย
หามพนักงานซื้อขายหุน หรือหลักทรัพยอื่นใดของบริษัทที่พนักงานรูขอมูลที่ยังไมประกาศตอสาธารณะ
(ขอมูลภายใน) รวมทั้งหามแนะนําบุคคลอื่นซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทที่พนักงานมีขอมูลภายใน ทั้งนี้ “ขอมูล
ภายใน” หมายถึง ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ซึ่งยังไมไดถูกเปดเผย
ตอสาธารณชน กลาวคือ จนกวาขอมูลจะไดรับการเปดเผยตอสาธารณะ และรายงานโดยสื่อ รวมทั้งตองใหนัก
ลงทุนมีเวลาตอบสนองขอมูลพอสมควร (24 ชั่วโมง หลังจากการใหขาวอยางเปนทางการ) หลังจากระยะเวลานี้
เทานั้น ที่จะถือวาเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ
ตัวอยางของขอมูลภายใน ไดแก
(1) ฐานะการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
(2) การคาดการณทางการเงิน (Financial Projections)
(3) การจายหรือไมจายปนผล
(4) การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหลักทรัพย
(5) การเรียกไถถอนหลักทรัพย
(6) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
(7) การรวมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
(8) การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทอื่น
(9) การซื้อหรือการขายสินทรัพยที่สําคัญ
(10) การไดมา หรือสูญเสียสัญญาทางการคาที่สําคัญ
(11) ขอพิพาททางกฎหมายที่สําคัญ
(12) การเปลี่ยนวัตถุประสงคของบริษัท
(13) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สําคัญ
(14) การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผูบริหารระดับสูง
7) การคุกคาม
บริษัทยึดมั่นในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ และปราศจากการคุกคามใด ๆ
บริ ษัทจะทําการสืบหาขอเท็จจริงอยางจริงจัง เมื่อไดรับรายงานถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมใดที่ขัดตอ แนว
ปฏิบัตินี้ และหากเปนจริง จะสงผลตอการลงโทษทางวินัยรูปแบบตาง ๆ ของการคุกคาม ไดแก
 การคุกคามทางวาจา เชน บิดเบือน ใสความ หรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
 การคุกคามทางกาย เชน การขมขู ทํารายรางกาย ขูจะทํารายรางกาย
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 การคุกคามที่มองเห็นได เซน การสื่อขอความกาวราว การแสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพที่กอใหเกิด
ความขุนเคือง
 การคุกคามทางเพศ เชน การเกี้ยวพาราสี การรองขอผลประโยชนทางเพศ หรือการลวงละเมิดทาง
เพศดวยกายและวาจาอื่นใด
8) การพนัน การดื่มของมึนเมา และสิ่งเสพติด
ห ามพนั กงานครอบครอง ซื้อขาย ขนยา ย ดื่ม หรื อใชเ ครื่ องดื่ ม มึน เมา ยาเสพติ ด หรื อสารควบคุม
(ยกเวนยาตามใบสั่งของแพทย) ในขณะอยูในที่ทํางาน หรือในระหวางทําธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ อาจอนุญาตให
พนักงานดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในปริมาณที่เหมาะสมในสถานที่ทํางานไดเฉพาะในงานเลี้ยงสังสรรคหรือในโอกาส
อื่น ๆ โดยตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารระดับสูง (ระดับประธานเจาหนาที่สายงาน หรือผูอํานวยการขึ้นไป)
หามพนักงานเลนการพนันทุกประเภทในระหวางเวลาทํางาน หรือในพื้นที่ของบริษัท
9) การใหและรับของกํานัล และการเลี้ยงรับรอง
บริษัทมุงมั่นในการสรางความสัมพันธที่มั่นคง และยั่งยืนกับลูกคา ผูถือหุน คูคา และผูทําธุรกิจร วมกับ
บริ ษัท คุณธรรมและชื่อเสียงที่ดีของบริษัท ยอมเปนรากฐานสําคัญ สําหรับการสรางความสัมพันธ ดังกลาว
พนักงานต องไม รับ ของกํานัล จากบุ คคลอื่นที่อ าจมีผลตอการตัดสิน ใจทางธุ รกิ จ ของพนั ก งานในนามบริ ษั ท
รวมทั้งหามพนักงานเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณที่อาจกอใหเกิดความไมเหมาะสมดังกลาว
การแลกเปลี่ยนของกํานัล หรือการเสียคาตอบแทนตามธรรมเนียม เชน รับประทานอาหาร หรือการเสีย
คารับรองระหวางพนักงานบริษัท กับบุคคลอื่น สามารถทําไดตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิ จ
และเปนการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ
10) ทรัพยสินขององคกร
พนัก งานบริษั ททุก คนมีหน าที่ ในการดูแ ลรั บ ผิ ดชอบต อ ทรั พย สิน ของบริษั ท มิใหสู ญ หาย เสี ย หาย
นําไปใชในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูกทําลาย ความรับผิดชอบนี้ ไมเพียงแคครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของ
พนักงานบริษัท เทานั้น แตยังรวมถึงการตองใสใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการ
ตื่นตัวตอสถานการณ และเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น และทําใหทรัพยสินของบริษัท เกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย
หรือถูกใชในทางที่ผิด ทรัพยสินของบริษัท หมายความรวมถึง เงินสด เครื่องมือทางการเงิน ขอมูลของบริ ษัท
ทรัพยสินทางปญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร ซอฟตแวร จดหมายอิเล็กทรอนิกส เอกสาร เครื่องมื อ
เครื่ องใช สิ่งอํา นวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่อ บริ ษัท และเครื่อ งหมายสั ญ ลัก ษณของบริษัท และวัสดุ
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อุปกรณ
11) การทํางานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก
พนักงานบริษัท ตองไมเปนพนักงานบริษัทอื่น หรือทํากิจกรรมภายนอกอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท ใน
ระหวางการเปนพนักงานบริษัท หรือระหวางปฏิบัติหนาที่ ตัวอยางงานที่สามารถทําไดน อกเวลางาน ควรมี
ลักษณะดังนี้
 ไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรม
 ไมขัดแยงกับผลประโยชน หรือระเบียบของบริษัท
 ไมรวมกิจกรรมที่เปนการแขงขันโดยตรงกับผลิตภัณฑและบริการของบริษัท หรือกิจกรรมที่มี
สวนเกี่ยวพันกับธุรกิจของคูคาหรือผูใหบริการกับบริษัท
 ไมทําใหเกิดความเสียหายตอภาพพจน หรือชื่อเสียงของบริษัท
 ไมหาประโยชนจากการใชชื่อ เครื่อ งหมายสัญลัก ษณ สถานที่ ยานพาหนะ ข อมู ล ที่ เปน
ความลับ หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของบริษัท
 ไมกระทบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
 พนักงานที่มีความตั้งใจจะทํางาน หรือทํากิจกรรมภายนอก ตองไดรับการอนุมัติลวงหนาจาก
ผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาอาจปฏิเสธ หากคําขอนั้นไมมีเหตุผลเพียงพอ โดยตองคํานึงถึงผลประโยชน
ของบริษัท เปนอันดับแรก
บทสรุป
ความยุติธรรม ความซื่อสัตย และคุณธรรม ถือเปนหลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และใน
ขณะเดียวกั น บริษัทมีความมุง มั่นที่จะสนับ สนุนการพัฒนาความสามารถ การทํางานระดั บมืออาชี พ อย า ง
ตอเนื่อง โดยมีความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทุกคน เพื่อสรางความผูกพันตอองคกร
วัฒนธรรมการพัฒนาความสามารถดวยการทํางานระดับมืออาชีพนี้ จะเปน วัฒนธรรมที่สืบทอดอย าง
ตอเนื่อง ยั่งยืน และงอกงาม ก็ตอเมื่อพนักงานทุกคนปฏิบัติตอกันเชนนั้นดวยคุณลักษณะที่พนักงานพึงเรียนรู
จากกันและกัน ความกระตือรือรน ความรวมแรงรวมใจ การทํางานรวมกันเปนทีม มีความเชี่ยวชาญ และมี
ความสุขรวมกันเพื่อผลิตผลที่ดีนําสูสังคม ทําใหองคกรเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดชั้นนําของเมืองไทย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอลูกคา ตอผูถือหุน และตอพนักงานในที่สุด
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4. การจัดการ การรักษาขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และการลงโทษทางวินัย
1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามขอพึงปฏิ บัติทางธุรกิจและจริยธรรมทาง
ธุรกิจอยางเครงครัด
2) บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผูฝาหรือกระทํา การใด ๆ ที่ขัดตอขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และ
จริยธรรมทางธุรกิจตามลักษณะแหงความผิดตามควรแกกรณี ซึ่งระบุไวในขอบังคับเที่ยวกับการทํางาน ทั้งนี้
การลงโทษพนักงานอาจกระทําโดย
2.1) ตักเตือนดวยวาจา
2.2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร ใหมีผลบังคับไมเกิน 1 ป นับแตวันที่พนักงานไดกระทําผิด
2.3) งดการพิจารณาขึ้นเงินเดือน / โบนัส
2.4) พักงาน
2.5) การเลิกจาง โดยจายคาชดเชย
2.6) การเลิกจาง โดยไมจายคาชดเชย
3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ลงนามรับทราบขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม
ทางธุรกิจนี้ และรายงานสวนไดส วนเสี ย และการกระทํา ธุร กิ จ ใด ๆ กับ บริษั ท ซึ่ง อาจมีความขั ดแย ง ทาง
ผลประโยชน เมื่อเขาดํารงตําแหนงและมีการเปลี่ยนแปลง
4) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองลงนามรับรองวาไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติทางธุ รกิ จ
และจริยธรรมทางธุรกิจเปนประจําทุกป
5) ผูบริหารตองเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และมี
หนาที่ในการสอดสองดูแล และสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา รวมถึงผูรว มงาน ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ
และจริยธรรมทางธุรกิจอยางเครงครัด
6) กําหนดใหมีฝายทรัพยากรบุคคล เปนผูมีหนาที่ ดังนี้
6.1) ดู แ ล ปรับ ปรุ งขอ พึง ปฏิบัติทางธุ รกิ จ และจริย ธรรมทางธุ รกิ จ ใหมี ค วามเหมาะสม และ
ทันสมัย
6.2) รับเรื่องรองเรียนการกระทําที่อาจจะฝาฝนขอพึงปฏิบัติทางธุ รกิจและจริยธรรมทางธุ รกิ จ
และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอพึงปฏิบัติทาง
ธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจนี้
6.3) ตอบ ชี้แจงขอซักถาม และตีความในกรณีที่มีขอสงลัย
6.4) ดูแลฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความเขาใจขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
และสงเสริมใหทุกคนยึดถือและปฏิบัติอยางตอเนื่อง
6.5) มีการติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติตามนโยบาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใหมี การ
รายงานตอผูบริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการ (แลวแตกรณี) เพื่อนํามาประเมินความเหมาะสมและ
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เพียงพอของนโยบาย
5. การแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ
บริษัทจัดใหมีชองทางการรองเรียน การแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และแจงเบาะแสการกระทําผิด
กฎหมาย ฝาฝนกฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่เปนผูรับเรื่อง
ขอรองเรียนดานการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมีชองทางในการรองเรียน ดังนี้
1) สงเรื่องผานกลองรับความคิดเห็นของบริษัท ซึ่งตั้งอยูในหองเครื่องถายเอกสาร
2) จดหมายเปนลายลักษณอักษร โดยจาหนาซอง ประทับตรา หรือระบุขอความ ที่แสดงถึงการเปน
“เอกสารลับเฉพาะ” สงไปรษณียถึง :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3) ทางเว็บไซตของบริษัท : https://whistle.acisonline.net
หมายเหตุ : ขอรองเรียน และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปจะถูกสงไปถึงฝาย Compliance & Risk
Management
ในสวนของขอรองเรียน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรรมการ หรือผูบริหารถูกจะสงไปถึงเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่อ งที่ จะแจงเบาะแส หรือข อรองเรียนพรอ มชื่ อ ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรรมการ หรือผูบริหาร
จากทั้ง 3 ชองทางดังกลาว จะสงถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
6. กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน
1) ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
2) การรายงานผล ผูรับขอรองเรียนมีหนาที่แจงผลใหผูรองเรียนทราบ หากผูรองเรียนเปดเผยตนเองใน
กรณีที่เปนเรื่องสําคัญใหรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัททราบ
3) ในกรณีที่ผูรองเรียนเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อ ตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน
เพียงพอที่แสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท
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หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
7. การรายงานขอมูลที่เปนเท็จ
ในกรณีที่การรายงานขอมูลไดรับ การพิสูจนแลววา การรายงานขอมูลมานั้นเปนเท็จ อันเนื่องมาจาก
เจตนาบิดเบือนขอเท็จจริง หรือเปนการกลาวรายตอผูอื่น ใหถือวาผูที่รายงานขอมูลนั้น มีความผิดตามข อพึง
ปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท สวนการกําหนดบทลงโทษใหยึดตามระเบียบขอบังคับของ
บริษัท และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
8. มาตรการคุมครองผูรองเรียน
ผูแจงเรื่ องรองเรียนและบุคคลที่เกี่ย วของจะไดรับความคุมครองที่เหมาะสมจากบริษัท เชน ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือการ
อื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูนั้น รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจะถูกเก็บรักษา
เปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย ผู รับขอ
รองเรียนจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน
9. กําหนดระยะเวลาการทบทวนขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทจะจัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง โดย
กําหนดใหมีการทบทวนขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจเปนประจําทุกป
ขอ พึง ปฏิ บั ติท างธุ รกิ จ และจริย ธรรมทางธุ รกิจ ฉบั บ ปรั บปรุ ง ครั้ งที่ 1/2565 ได รั บการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 และมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

ลงชื่อ
(นายวิเชฐ ตันติวานิช)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
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