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จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) 
 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรจดัทาํขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบั นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ และนาํไปยึดถือปฏิบติั และ
บริษทัไดน้าํไปเผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ใน E-Policy ซ่ึงเป็นระบบการส่ือสารภายในของบริษทัอีก
ทางหน่ึง รวมถึง website ของบริษทั www.ask.co.th ในหนา้ของ “การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” โดยบริษทัเช่ือวา่แนวทางท่ี
เก่ียวกบัจรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงจะนาํไปสู่ความ
เช่ือมัน่ของต่อผูล้งทุนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   

พนัธกจิ วสัิยทศัน์ และคุณค่าของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีนโยบายในการทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เพ่ือปรับเปล่ียนให้เขา้
ตามสถานการณ์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ไป หรือมีการทบทวนทุก 5 ปี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

- เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นดว้ยการเป็นผูน้าํในตลาดเฉพาะกลุ่ม ท่ีใหสิ้นเช่ือเพ่ือการบริโภค
และสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย ์แก่บุคคลทัว่ไปรวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

- ผูน้าํในตลาดเฉพาะท่ีเป็นรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่รถ pickup ภายใน 3 ปี 

พันธกิจ (Mission) 

- เป็นห่วงโซ่ทางการเงินเพ่ือสร้างความสาํเร็จและความเป็นอยูท่ี่ดีของลกูคา้ 

- สร้างการเติบโตของกาํไรอยา่งมัน่คง จากธุรกิจท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญ 

- สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

คุณค่าของบริษัท (Corporate Value) 

“สุดหวัใจใหบ้ริการ (Service with Passion)” ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีวา่ “ ความถ่อมตน (Modesty) จะ
นาํไปสู่ ความเป็นหน่ึงเดียว (Harmony) และความซ่ือสัตย ์(Honesty) สร้างความน่าเช่ือถือและศรัทธา (Credibility)” 

- ความถ่อมตน (Modesty): การถ่อมตน นาํมาซ่ึงการพฒันาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยไม่หยดุย ั้ง 

- ความเป็นหน่ึงเดียว (Harmony): การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เสมือนหน่ึงครอบครัวเดียวกนั 

- ความซ่ือสัตย ์(Honesty): มีความซ่ือตรงดว้ยความสัตยจ์ริง 

- ความน่าเช่ือถือ (Credibility): เป็นท่ีไวว้างใจของผูถื้อหุ้น คู่ค่า ลูกคา้ ผูส้นบัสนุนทางการเงิน พนกังาน ตลอดจน
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอบเขต 

จรรยาบรรณฉบบัน้ี ใชบ้งัคบัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และกิจการอ่ืนๆ ท่ีบริษทัมี
อาํนาจควบคุม รวมทั้งกิจการในต่างประเทศ ทั้งน้ี “พนกังาน” หมายความถึงพนกังานประจาํ พนกังานชัว่คราว พนกังาน
ภายใตส้ัญญาพิเศษ และพนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บการวา่จา้ง 

ข้อพงึปฏิบัต ิ

1)       นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.1  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

 ตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
อยา่งมีเหตุผล และเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดีโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกัสาํคญั เพ่ือให้
มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทั 

1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหนา้ท่ีพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษทั 

1.3 พนกังาน 

1.3.1 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ติดต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการเป็นพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือจากการทาํธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบับริษทั 

1.3.2 พนกังานตอ้งรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยเตม็กาํลงัความสามารถ 

1.3.3 พนักงานต้องไม่ปฏิบัติส่ิงอ่ืนใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

1.3.4 พนักงานต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจอ่ืนใด อันอาจมีผลกระทบกระเทือนถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัหรือเป็นการแข่งขนักบับริษทั 

2) นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน และข้อมูล/ความลบัของบริษัท 

2.1 ระหวา่งระยะเวลาการจา้ง พนกังานจะรู้ถึงรายการขอ้มูลของบริษทั ท่ีเรียกว่า “ความลบัทางการคา้” อนั
หมายถึง ขอ้มูลการคา้ซ่ึงยงัไม่รู้จักกนัโดยทัว่ไป หรือยงัเขา้ถึงไม่ไดใ้นหมู่บุคคลซ่ึงโดยปกติแลว้ตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว โดยเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์เน่ืองจากเป็นความลบัและเป็น
ขอ้มูลท่ีบริษทั ไดใ้ชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาไวเ้ป็นความลบั ทั้งน้ีอาจอยูใ่นระเบียบ สัญญา หรือ
ขอ้ตกลงอ่ืนใดของบริษทั ท่ีกาํหนดไวแ้ละจะมีข้ึนต่อไป หรือตามท่ีพระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ 
พ.ศ. 2545 กาํหนดไว ้พนกังานตกลงตอ้งรักษา “ความลบัทางการคา้” ของบริษทั ทั้งหมดท่ีไดรั้บรู้หรือได้
ล่วงรู้มาเน่ืองจากการปฏิบติังานให้แก่บริษทั หรือไดม้อบให้โดยจะไม่นาํมาติดต่อส่งไปให้ผูรั้บหรือทาํ
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สาํเนาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวมทั้งไม่เปิดเผยและหรือจะไม่กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการใดๆ จนเป็น
เหตุให้ช่ือเสียงของบริษัท เสียหายหรือทาํความเสียหายทางธุรกิจให้แก่บริษัท รวมตลอดทั้ งจะไม่
ดาํเนินการรับจา้งหรือเขา้เป็นพนกังาน หรือให้การแนะนาํการปรึกษา การช่วยเหลือ หรือทาํสัญญาใดๆ 
กับนิติบุคคลใดๆ หรือกิจการของบุคคลท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท หรือทาํธุรกิจท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกบักิจการของบริษทั ในระหวา่งระยะเวลาการจา้ง  

2.2 พนกังานตอ้งไม่ทาํงานให้กบับุคคลอ่ืน หรือองคก์รอ่ืนใด ซ่ึงมีการให้ประโยชน์ตอบแทนในระหวา่งเวลา
ทาํงานของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

2.3 พนกังานตอ้งไม่ปฏิบติัส่ิงอ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่วา่โดยตนเองหรือร่วมกบัผูอ่ื้น 

2.4 พนกังานตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามนโยบายระบบสารสนเทศของบริษทั อยา่งเคร่งครัด อาทิเช่น 

- ตอ้งไม่แทรกแซงความเป็นส่วนบุคคลของผูอ่ื้น ไม่วา่กรณีใด ๆ 

- ตอ้งไม่เขา้ใช้ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั โดยใช้ไดเ้ฉพาะส่วนท่ีพนักงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงเท่านั้น 

- ต้องยึดมั่นในกฎระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในระบบ  
คอมพิวเตอร์ 

- หา้มมิใหเ้ขา้สู่ขอ้มูลและไฟลเ์อกสารต่างๆ ของผูใ้ชร้ายอ่ืนโดยมิไดรั้บอนุญาต 

2.5 พนกังานตอ้งทราบและปฏิบติัตามแนวทางการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

2.6 หา้มนาํซอฟตแ์วร์มาติดตั้ง หรือบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั โดยมิไดรั้บอนุญาต 

2.7 ไม่นาํซอฟตแ์วร์ของบริษทั ไปใหบุ้คคลอ่ืนใด ซ่ึงหมายรวมถึงคู่คา้ คู่สัญญา ลูกคา้ของบริษทั และการนาํ
ซอฟตแ์วร์ไปติดตั้งเป็นส่วนตวั นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตของพนกังาน หรือเช่ือมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือโอนถ่ายขอ้มูล การเผยแพร่ส่ิงลามกอนาจาร การส่งและรับขอ้มูลข่าวสารผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (อีเมล์) ท่ีละเมิดต่อกฎหมาย หรือกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ หรือขัดต่อเจตนา หรือ
จุดมุ่งหมายของนโยบาย หรือระเบียบปฏิบติั หรือระเบียบนโยบายระบบสารสนเทศของบริษทั หรือ
ละเมิดต่อพรบ.วา่ดว้ยการกระทาํผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอ่ืนๆ 

2.8  ในระหว่างการปฏิบติังานตามสัญญาจา้ง พนกังานจะตอ้งไม่กระทาํการใด และ/หรือละเวน้หรืองดเวน้
การกระทาํการใดๆ อนัเป็นเหตุให้บริษทั ไดรั้บความเสียหายสืบเน่ืองมาจากขอ้มูลข่าวสาร และ/หรือ
รายงานหรือบนัทึกหรือการส่ือสารท่ีเป็นเทจ็หรือไม่ถกูตอ้ง ไม่วา่ดว้ยวธีิการใดๆ โดยเจตนา 

2.9 พนกังานจะตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของบริษทั และ/หรือของบริษทัอ่ืนใดท่ีอนุญาตใหบ้ริษทัใชป้ระโยชน์
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ไม่ว่าดว้ยสัญญาและ/หรือวิธีการใดๆ และ/หรือไม่วา่จะเป็นการกระทาํซํ้ า 
หรือดดัแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือสาํเนา ไม่วา่จะโดยแสวงกาํไรหรือไม่ก็ตาม  
หากพนกังานผดิจรรยาบรรณขอ้น้ีบริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งไดท้นัที 
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2.10 พนกังานตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั รับผิดชอบ ดูแลเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้ไดรั้บจาก
บริษทั ใหอ้ยูใ่สภาพเรียบร้อยอยูเ่สมอ โดยติดต่อซ่อมแซมเม่ือเกิดการชาํรุด 

2.11 พนักงานตอ้งไม่ฝ่าฝืนระเบียบ หรือคาํสั่งของบริษทัอนัอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุ หรือทาํให้ทรัพยสิ์นของ
บริษทัเสียหาย 

2.12 พนกังานตอ้งไม่นาํอุปกรณ์ ทรัพยสิ์นของบริษทั ไปใชน้อกเหนือจากการทาํงานใหแ้ก่บริษทั 

2.13 ผูบ้ริหาร กรรมการ และพนักงานทุกคนของบริษทัจะตอ้งเก็บรักษาความลบั ท่ีมีต่อบริษทัของลูกคา้ 
คู่สัญญา หรือคู่คา้ทางธุรกิจ หรือบุคคลอ่ืนใด  

2.14 ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร กรรมการ และพนกังานทุกคนของบริษทั จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารท่ี
เป็นความลบั หรือความลบัทางการคา้นั้นๆ  

2.15 ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ตอ้งทราบถึงขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และปฏิบติั
ตาม เพ่ือป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลอนัเป็นความลบัถกูเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

3) นโยบายการให้หรือรับของขวญัหรือการบันเทงิ 

3.1 พนกังานยอ่มไม่เรียก รับ หรือยนิยอมท่ีจะรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

3.2 พนักงานอาจรับหรือให้ของขวญัไดต้ามประเพณีนิยมโดยการรับของขวญันั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูรั้บ 

3.3 หากพนกังานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ
กบับริษทั ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 

4) นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน 

4.1  กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.2  บริษทั และบริษทัยอ่ย  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน โดยดาํเนินการใหมี้ความ
เสมอภาคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเพ่ือเป็นการป้องกนัการกระทาํผิดกฎหมาย
ของบุคลากรทุกระดบัของบริษทัและครอบครัวทุกคนท่ีไดรั้บทราบ หรืออาจไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ียงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน  บริษทัจึงหา้มบุคคลดงักล่าวทาํการซ้ือขายหุน้หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือหรือ
ขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหุ้นบริษทั ไม่วา่จะดว้ยตนเองหรือผา่นนายหนา้ในขณะท่ียงัครอบครอง
ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู ่ โดยบริษทัและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือวา่การซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นลกัษณะดงักล่าวเป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือเก็งกาํไรหรือสร้างความไดเ้ปรียบให้กบั
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

4.3  บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในท่ีทํางานเพ่ือป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้
ดาํเนินการจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและท่ีจาํเป็น
เท่านั้น จึงถือเป็นหนา้ท่ีของเจา้ของขอ้มูลหรือผูค้รอบครองขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้ง
กาํชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัโดย เคร่งครัด ทั้งน้ี ผูฝ่้าฝืนการใชข้อ้มูล
ภายในจะตอ้งถกูลงโทษทางวนิยั และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี 
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5) นโยบายเกีย่วกบัระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและการเงนิ 

5.1  นโยบายเกีย่วกบัระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

จดัให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2 นโยบายเกีย่วกบัรายการทางการบัญชีและการเงนิ 

- ฝ่ายจดัการของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนั
ต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซ่ึงจดัทาํตามมาตรฐานบญัชีท่ียอมรับ 

- การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกประเภทของบริษทัจะตอ้งถกูตอ้ง ครบถว้น และสามารถ ตรวจสอบไดโ้ดยไม่
มีขอ้จาํกดัหรือขอ้ยกเวน้ใดๆ 

- การลงรายการบญัชีและการบนัทึกทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้าง
รายการเทจ็ ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็าม 

- บุคลากรทุกระดบัตอ้งดาํเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามระเบียบ และขอ้กาํหนดต่างๆ 
ของบริษทั รวมทั้ งมีเอกสารหลกัฐาน ประกอบการลงรายการ ทางธุรกิจท่ีครบถว้น และให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก การจดัทาํ และการประเมิน
รายงานทางการบญัชี และการเงิน สามารถบนัทึกและจดัทาํรายการทางการบญัชีและการเงินทุกประเภทของ
บริษทัลงในระบบบญัชีของบริษทั โดยมีรายละเอียดท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 

- บุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบ และขอ้กาํหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งใน
ประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ เพ่ือให้การจัดทาํบญัชีและบนัทึกทางการเงินของบริษทัเป็นไปอย่าง
ถกูตอ้งและสมบูรณ์ 

- บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งยึดหลกั ความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และความซ่ือตรง ในการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล
และจดัทาํรายงานทางการเงินต่างๆ 

6) นโยบายความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดาํเนินการใดๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัลงทุน
สถาบนัทุกราย ตามหลกั ธรรมาธิบาลท่ีดี 

- รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสถานภาพองคก์ร โดยสมํ่าเสมอและครบถว้นตามจริง 

- รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์ร ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ดว้ยเหตุผลสนบัสนุน
อยา่งเพียงพอ  

- เปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัตามกาํหนดเวลา  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงฐานะ
ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ผา่นช่องทางติดต่อท่ีผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถือขอ้มูลไดง่้าย 

- บริษทัจดัทาํนโยบายการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดระยะเวลา
การส่งรายงาน และการเผยแพร่เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุมผูถื้อหุ้น ให้ผูถื้อหุ้นได้รับข้อมูล
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สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ในเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้งการอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

- ห้ามคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใช้ขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ได้เผยแพร่สาธารณะชน เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 

7) นโยบายการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

- คดัเลือกและสรรหาพนักงาน ดว้ยระบบการคดัเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ปฏิบติัตามกฎหมาย
แรงงานอยา่งเคร่งครัด และเคารพในสิทธิของบุคคล รวมทั้ง ไม่จาํกดัและละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่
จา้งแรงงานเดก็ และไม่จาํกดัสิทธิในการจา้งแรงงานคนพิการ เป็นตน้ 

- ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงานให้สอดคลอ้งกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั  เช่น ในระยะสั้นบริษทัมีการกาํหนดอตัราการข้ึนเงินเดือนพนกังานและการจ่ายโบนสั
ประจาํปีสอดคลอ้งตามผลประกอบการของบริษทั ในระยะยาว มีการจดัให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับ
พนักงาน เพ่ือเป็นการจูงใจให้พนักงานร่วมงานกบับริษทัและพฒันาบริษทั รวมทั้งสวสัดิการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

- การแต่งตั้งและโยกยา้ยพนักงาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ ตอ้งกระทาํดว้ยความสุจริตใจและ
ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

- ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ
สมํ่าเสมอ 

- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

8) นโยบายการปฏิบัตตินของพนักงานและการปฏิบัตต่ิอพนักงานอืน่ 

- พึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ ซ่ือตรง โปร่งใส 

- พึงงดเวน้การใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

- เคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืน  

- ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระทาํการใด ๆ อนัเป็น
การไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

- พึงเป็นผูมี้วินยัและประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร และประเพณีอนัดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่กต็าม 

- ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึง
หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของบริษทั หรือเป็นปัญหาแก่บริษทัใน
ภายหลงั 
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9) นโยบายการปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

- มุ่งมั่นบริการลูกค้าให้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ในอัตราท่ีเป็นธรรม รวมทั้ งรักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว 

- ใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน แก่ลกูคา้ พร้อมทั้งมีสัญญาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย 

- จดัเกบ็ขอ้มูลของลกูคา้อยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไม่นาํขอ้มูลลกูคา้ไปใชใ้นทางท่ีไม่ถกูตอ้ง  

- จดัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการใหค้าํปรึกษา แกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน แก่ลูกคา้ ในช่องทางท่ีเขา้ถึงได้
ง่าย  

10) นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งขัน 

- เคารพในความเท่าเทียมกนัในการแข่ง โดยดาํเนินงานภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

- ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง 

- ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

11) นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

- บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากฐานะการเงินท่ีมัน่คง มีความชาํนาญและประสบการณ์
ในธุรกิจ และมีความน่าเช่ือถือ 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสัญญาท่ีกาํหนดไว ้อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส่ 

- เยี่ยมเยียนคู่คา้อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงระบบและการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 

- ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมผดิกฎหมายและศีลธรรมอนัดี รวมทั้งมีประวติัทางการเงินท่ีไม่ดี 

- ไม่รับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใดๆจากคู่คา้ 

12) นโยบายการปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้ 

- จดัทาํสัญญาทุกประเภทอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส  

- ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลงของสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

- จดัการใหมี้การชาํระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย ใหก้บัเจา้หน้ีอยา่งครบถว้น และตรงตามเวลาท่ีไดก้าํหนดไว ้

- บริษทัมีเง่ือนไขการคํ้าประกนัท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งกรณีท่ีเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี  บริษทัยนิยอม
ปฏิบติัตามสัญญา พร้อมชาํระเงินตน้ ค่าธรรมเนียม และดอกเบ้ียในอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามเง่ือนไขของสัญญา 
เงินกูก้บัเจา้หน้ีอยา่งชดัเจน 

- บริษทัใชห้ลกัการบริหารเงินทุนท่ีดี จดัเตรียมกระแสเงินสดอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหช้าํระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย  
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13) นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน 

- ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามแนวทางและหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมถึงการดาํเนิน
ธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

- สนบัสนุน และดาํเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

- ใหค้วามสาํคญักบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น การรณรงคใ์หพ้นกังานใชก้ระดาษทั้งสองหนา้ รวมทั้งการ
เก็บเอกสารในรูป Digital (ไฟล ์PDF) เพ่ือเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นการประหยดั
ทรัพยากร รวมทั้งบริษทัไดมี้นโยบายเปิดไฟตามความจาํเป็น โดยจะมีการปิดไฟในช่วงเวลาพกักลางวนั และ
ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชง้านก่อนออกจากบริษทัเพ่ือเป็นการสนับสนุนการประหยดั
พลงังาน 

14) นโยบายการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

- บริษทัเคารพและจะไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

- หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการท่ีล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

15) นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน  

- เคารพในสิทธิของบุคคลตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้ง ไม่จาํกดัสิทธิส่วนบุคคลและละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เช่น การไม่จา้งแรงงานเดก็ และไม่จาํกดัสิทธิในการจา้งแรงงานคนพิการ เป็นตน้ 

การตดิตามดูแลเพือ่ให้มกีารปฏิบัต ิ

1) ในกรณีหากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ยินยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับัญชามีการฝ่าฝืนดงักล่าว ผูบ้ริหาร กรรมการ และพนักงานจะตอ้งรายงานตรงต่อฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล โดยใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูด้าํเนินการตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบ
ปฏิบติัในการทาํงานในเร่ืองดงักล่าวต่อไป 

2) บริษทัจะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทุกๆ  2 ปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั เพ่ือใหมี้ความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

อน่ึง เพ่ือเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษทัจึงไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อรับขอ้ร้องเรียน 
คาํแนะนาํ ความคิดเห็น สาํหรับติดต่อกบัคณะกรรมการ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ask.co.th ในส่วนของนกัลงทุน
สัมพนัธ์ หรือสามารถส่งไปรษณียห์รือยืน่เร่ืองโดยตรงไดท่ี้บริษทั 

 

 


