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นโยบายและแนวปฏิบัติดานความขัดแยงทางผลประโยชน
1. บทนําและบริบทของความขัดแยงทางผลประโยชน
ความขัดแยงทางผลประโยชนคือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนของบุคลากรของบริษัท และผลประโยชน
สวนรวม กล าวคือเปนสถานการณห รือการกระทําที่ บุคลากรปฏิ บัติงานมีผลประโยชนส วนตนที่มีผลกระทบตอ การ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอผลประโยชนสวนรวมของบริษัท
เชน การที่พนักงานตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงของตนอันกอ ใหเกิดผลประโยชนข องตนเองหรือ พวกพ อ ง
มากกวาประโยชนของสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจเกิดขึ้นอยางรูตัว หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา ซึ่งมีพฤติกรรม
ที่หลากหลายและอาจกลายเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไมเห็นวาเปนความผิด โดยสถานการณนั้นอาจทําใหบุคคลนั้น
ขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจไดอยางโปรงใส
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและพนักงานของบริษัท ละเวนการดําเนินการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท จึงไดกําหนดความหมายของ ความขัดแยงทางผลประโยชน คือ การขัดกันแหงประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนของบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม

2. คํานิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
กํากับดูแลกิจการของฝายจัดการ บริหารกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับบริษัท
“ผูบริหาร” หมายถึง พนักงานระดับผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบทางดาน
วางแผน บริหาร กําหนดแนวทางนโยบายและกลยุทธ มอบหมายงานรวมถึงการดูแลควบคุม ใหคําแนะนําติดตามผล
แกไขปญหาในการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามวัตถุประสงค
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานที่บริษัทตกลงรับเขาทํางานทั้งที่ไดรับการบรรจุ เปนพนักงานประจํา พนักงาน
ทดลองงาน และพนักงาน Outsource ซึ่งบริษัทวาจางใหดํารงตําแหนงตาง ๆ และไดรับคาจาง เงินเดือน และสวัสดิการ
ตาง ๆ จากบริษัท ตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด และตามแนวทางบริหารงานบุคคลของบริษัท
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3. นโยบายดานความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายดานความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใด ๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุ รกิ จจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณาตองแจงใหบริษัททราบ
ถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้ น ๆ ซึ่งกิจกรรม หรือกระบวนการใดก็ตาม ที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย (ตลท.) และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ของนโยบายฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช และเริ่ม
ดําเนินการ เมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนใน ตลท. เรียบรอยแลว

4. แนวปฏิบัติดานความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการทํางานใหกับบริษัทอาจเกิดสถานการณที่ผลประโยชนสวนตนของกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน อาจ
ขัดแยงกับผลประโยชนบริษัท และอาจเปนผลใหขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ความขัดแยงทางผลประโยชน
นั้นอาจเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้
4.1 การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ เปนการสวนตัวจากลูกคา
คูคาของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริษัท
 กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน จะตองไมข อกู ไมใหกู ไม ขอยืมเงิน ไมใหยื มเงิน หรือเรี่ย ไรเงิ น
สิ่งของเปนการสวนตัวจากลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัท เวนแตเปนการกูยืมเงิน จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ใน
ฐานะของลูกคาของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกลาว
4.2 การซื้อ ขาย สินทรัพยดิจิทัลของบริษัท
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน หามทําการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวน
ใหบุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งสินทรัพยดิจิทัลไมวาโดยทางตรง หรือทางออม โดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพยดิจิทัล ที่ตนไดลวงรูมาในตําแหนง หรือฐานะเชนนั้น และไมวาการกระทําดังกลา วจะ
กระทําเพื่อประโยชนตอตนเอง หรือผูอื่น หรือนําขอมูลเชนนั้นออกมาเปดเผย เพื่อใหผอู ื่นกระทําดังกลาว
4.3 การรายงานการถือสินทรัพยดิจิทัล
การรายงานครั้งแรก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่จัดทํารายงานการถือสินทรัพยดิจิทัลของ
ตนเอง คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิติ ภาวะ ที่ ถื อ ครองจากศู นย สิ น ทรัพ ย ดิ จิ ทัล ของบริ ษั ท ใหกั บ หั ว หน า ฝ า ย
Compliance ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ถือครอง
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่จัดทําแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือสินทรัพยดิจิทัล ที่ซื้อขายผานศูนยสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท และนําสงใหกับฝาย Compliance ภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนสินทรัพยดิจิทัล
4.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
การทําธุรกิจสวนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และ
เวลาทํางานของบริษัท และหามประกอบธุรกิจ หรือมีสวนรวมในธุรกิจใดอันเปนการแขงขันกับธุรกิจของกลุมบริษัทไมวา
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวจะไดรับประโยชนโดยตรงหรือโดยทางออมก็ตาม
ในทางกลั บ กัน ด ว ยลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป น งานวิ ช าชี พ จึ ง มี ความเปน ไปได ที่
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานอาจไดรับเชิญใหปฏิบัติหนาที่ในฐานะคณะกรรมการ คณะกรรมการทางวิชาชีพ หรือ ที่
ปรึกษา ใหแกองคกรทั้งภาครั ฐหรือเอกชนหรือสมาคมตางๆ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจําเปนตองรายงานใหบ ริ ษัท
ทราบถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และคาตอบแทน (ถามี) กอนตอบรับขอเสนอจากหนวยงานนั้น และในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ ควรหลีกเลี่ยง การตัดสินใจที่อาจเขาขายความขัดแยงทางผลประโยชน แมการดําเนินการนั้น จะเปน
ประโยชนแกบริษัทก็ตาม เชน การเปนที่ปรึกษาหรือใหคําแนะนําแกหนวยงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของโครงการ
ที่บริษัทเขารวมการคัดเลือก เปนตน
4.5 การทําธุรกิจใด ๆ กับกลุมบริษัท
การทําธุรกิจใดๆ กับกลุมบริษัท ทั้งในนามสวนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆที่กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานนั้น มี สวนไดเสีย จะตองเปดเผยสวนไดเสียตอบริษัท กอนเขาทํารายการ หากมีรายการที่เกี่ย วข อ งกั บ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย แหง
ประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และบุคคลเหลานั้น
จะตองไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ผูทํารายการในนามบริษัทมีหนาที่ตองตรวจสอบความสัมพันธของคูคาวาเกี่ยวของกับกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานหรือไมกอนทํารายการ เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
4.6 การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทภายนอกกลุมบริษัท
บริษัทไมมีนโยบายที่จะสงผูบริหาร เขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีที่ผูบริหารของ
บริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจของบริษัท ทั้งนี้ การดํารงตําแหนง
ดังกลาวจะตองไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและตองไมใช
ตําแหนงงานในบริษัทไปใชอางอิงเพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก
4.7 การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินจากคูคาหรือ
ผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เวนแตในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แตตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
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กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิ จได ภายในขอบเขตและมูล คา ที่
สมเหตุสมผลและพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกวาเหตุความสัมพันธปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ
บริษัทหรือจะเปนคูคาในอนาคต
4.8 การปองกันและใชงานขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวปฏิบัติเพื่อดํา รงรักษาซึ่งความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท ใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา พรอมใชสํา หรับ การทํางาน และสามารถ
เขาถึงไดโดยผูมีสิทธิเทานั้น และประกาศใชใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ
ดังกลาว
4.9 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา
กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน สามารถรับ เชิ ญ ไปดูงาน สัม มนา และทั ศ นศึกษา ทั้งนี้ เฉพาะเพื่ อ
ประโยชนในทางธุรกิ จ และตองผานการอนุมัติจากผูบังคับ บัญ ชาตามระเบียบบริษัทเทานั้น โดยบริษัทจะเปน ผูออก
คาใชจายในการดูงานสัมมนา ทัศนศึกษา คาเดินทางและที่พัก ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามระเบียบของบริษัท
ทั้งนี้ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรับเงิน หรือประโยชนอื่นใดจากคูคา

5. การปองกันดานความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดใหมีการดําเนินการ ดังนี้
5.1 มีการแบ งแยกหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริหาร ผู บริหารระดั บสูง/ฝ า ย
จัดการ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเรื่องที่กําลังพิจารณา ผูมีสวน
ไดเสียนั้นก็จะไมเขารวมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยาง
ยุติธรรมอยางแทจริง
5.2 มีนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการและขอบังคับพนักงานอยางเปนลาย
ลักษณอักษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทนําขอมูลบริษัทไปเปดเผยตอสาธารณะ
หรือนําไปใชประโยชนสวนตน
5.3 กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับธุรกรรมของบริษัท ตองไมมีสวนรวม
ในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกลาว และใหการกําหนดราคาเปนไปอยางเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการคา
ทั่วไปเสมือนการทํารายการกับบุคคลทั่วไป
5.4 มีการกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของบริษัท หามพนักงานบริษัทใชทรัพยสินของบริษัทหรือใช
เวลาทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซื้อขายหลักทรัพยอยางเปนประจํา เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอื่น
โดยไมมีเหตุอันควรและไมเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท

ACIS Professional Center Co., Ltd.
140/1 Kian Gwan Building 2 18th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

รหัสเอกสาร : PO-BOD-009

ระดับชั้นความลับ : เปดเผยตอบุคคลภายนอก
(Public)

ชื่อเอกสาร : นโยบายและแนวปฏิบัตดิ านความขัดแยงทางผลประโยชน

หนาที่ 7

จาก 8 หนา

5.5 พนักงานและครอบครัว ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอผลประโยชนของบริษัทไมวาจะเกิดจากการ
ติดตอกับผูที่เกี่ยวของทางการคา เชน คูคา ลูกคา คูแขงขัน หรือจากการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนพนักงานใน
การหาประโยชนสวนตน และในเรื่องการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือการทํางานอื่นหรือนอกเหนือจากงานของบริษัท
ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
5.6 ละเวนหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัท
โดยตนเองไมมีอํานาจหนาที่ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบตอชื่อเสียงและการดําเนินงานของบริษัท

6. หลักพิจารณาสําหรับผูปฏิบัติในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน
6.1 หลักการและขอปฏิบัติสําหรับ กรรมการ ผูบ ริห ารและพนั กงานของบริษัทเพื่อป องกัน ความขั ดแย งทาง
ผลประโยชนจะไมมีประโยชน หากไมนําไปสูการปฏิบัติ
6.2 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานบริษัททุกคนที่จะตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตอง
6.3 บริษัทคาดหวังใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษัทรายงานโดยสุ จริตถึงการปฏิ บัติที่กอใหเกิ ดความ
ขัดแย ง ทางผลประโยชน หรือสงสัย วา จะขัดต อ หลั กการตา งๆ ตอผูบัง คับ บัญ ชาหรื อขอคําปรึก ษาในเบื้ องต น จาก
ผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําตอผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติตามขอปฏิบัติและคําสั่งที่บริษัทกําหนด
6.4 กรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับขอปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน สามารถใชดุลพินิจของตนเอง
ได ในเบื้องตนโดยการสอบถามตนเองกอนวา สิ่งที่จะทํานั้นเปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม เปนการกระทําที่เปนที่ยอมรับและ
สามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม มีผลกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัทหรือไม

7. การลงโทษ
หากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ละเมิด กระทําผิดซึ่งขัดแยงกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความ
ขัดแยงทางผลประโยชนฉบับนี้ หากความผิดนั้นเกิดขึ้นแลว สงผลรายแรงตอการบริหารงาน หรือกอใหเกิดความเสียหาย
มูลคาสูง หรือมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง การวินิจฉัยลงโทษไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับ และ
สามารถพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดไดทันที
คณะกรรมการบริษั ทจะทบทวน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของนโยบายและแนวปฏิ บั ติดาน
ความขัดแยงทางผลประโยชน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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นโยบายและแนวปฏิบัติดานความขัดแยงทางผลประโยชนฉบับนี้ ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุ มคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กั นยายน
2564 เปนตนไป

ลงชื่อ
(นายวิเชฐ ตันติวานิช)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
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