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การท างานทุกอย่างตอ้งยดึม ัน่ในจรรยาบรรณ
ในวชิาชพีของตน

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัมหดิล

วนัที ่4 กรกฎาคม 2540

“ การงานทกุอย่างทกุอาชพี ย่อมจะมจีรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณน้ันจะบญัญตัิ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไม่ก็ตาม แตก็่เป็นสิง่ทีย่ดึถอืกนัว่าเป็นความดงีาม ทีค่น
ในอาชพีน้ันพึงประพฤตปิฏบิตั ิหากผูใ้ดล่วงละเมิดก็อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้แก่
บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได ้เหตุนี ้ผูป้ฏบิตังิานในทุกสาขาอาชพี นอกจากจะตอ้งมี
ความรูใ้นสาขาของตนอย่างลกึซึง้ จดัเจนและศกึษาใหก้า้วหนา้อยู่เสมอแลว้ ยงัจะตอ้ง
ยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชพีของตน ทั้งขอ้ที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบตัิอย่าง
เครง่ครดัดว้ย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบตัิงานใหป้ระสบความส าเร็จไดร้บัความ
เชือ่ถอืยกย่องในเกยีรต ิในศกัดิศ์รแีละความสามารถดว้ยประการทัง้ปวง”
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สารจากประธานคณะกรรมการบรษิทั
และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มบรษิทั

บรษิทั บอีซีเีวลิด ์ จ ากดั (มหาชน)

เรยีน  กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกท่าน 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกจิ กลุ่มบอีซีไีดเ้ผชญิกบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีม่ีผลต่อ
การด าเนินธรุกจิมาอย่างตอ่เน่ือง แตส่ิง่ทีเ่รายดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอดคอื การด าเนินธรุกจิบนพืน้ฐานของ
คุณธรรมและจรยิธรรม เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีน ามาซึง่ความเช ือ่ถอืและความไวว้างใจ
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไม่วา่จะเป็นคูค่า้ พนัธมติรธรุกจิ ลกูคา้ พนักงาน และผูถ้อืหุน้

และเพื่อใหบ้รรลุตามเจตนารมณด์งักล่าวกลุ่มบีอีซไีดจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธรุกจิ  และทบทวนปรบัปรุงมาอย่างต่อเน่ือง ใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัสภาพการณ ์เพือ่ทีก่รรมการ  
ผูบ้รหิาร  และพนักงานของกลุ่มบอีซีทีุกคนจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการปฏบิตั ิและมีแนวทางทีช่ดัเจนและเป็น
รูปธรรมมากยิง่ขีน้ ซ ึง่จะชว่ยใหก้ลุ่มบอีซี ีสามารถรกัษาหลกัการส าคญัดงัทีก่ล่าวไว ้และการด าเนินธรุกจิ
เป็นไปอย่างโปรง่ใสตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บัธรุกจิของกลุม่บอีซี ี

เราเช ือ่มั่นว่า จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการเสรมิสรา้งและ
ยกระดบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาทีย่ ั่งยนื รวมทัง้ธ ารงไวซ้ ึง่เกยีรตคิุณ
และความน่าเช ือ่ถือในความเป็นสถาบนัของกลุ่มบีอซี ีดงัน้ัน เราจงึส่งเสรมิใหก้ารด าเนินธุรกจิและการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มบอีซีทีุกฝ่าย เป็นไปตามจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจินี ้และหวงั
เป็นอย่างยิง่ว่าพวกเราทุกคน จะไดศ้กึษาคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิฉบบันี ้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏบิตังิานและประพฤตตินตามหลกัจรรยาบรรณนีอ้ย่างเครง่ครดั เพือ่สรา้งความเช ือ่มั่นและเป็นที่
ยอมรบัของทุกฝ่ายและสงัคมโดยรวม รวมถงึความยัง่ยนืของกลุม่บอีซี ี

( สมชยั บุญน าศิร ิ)
ประธานคณะกรรมการ

บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน)            

(ประชมุ มาลนีนท ์)
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั
บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน)            
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บทน า

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัและการปฏบิตังิาน
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นไปอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมายและมีจรยิธรรม บรษิัทจึงไดจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจกลุ่มบีอีซ ีเพื่อใหทุ้กคนใชเ้ป็นแนวทางและเป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน 
รวมทัง้เพือ่ใชต้อบค าถามของแต่ละคนว่าสิง่ทีก่ าลงัท าอยู่น้ันถูกตอ้ง และสมควร
กระท าหรอืไม่ อีกทั้งถือเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบขอ้บังคบัการท างานของ
พนักงาน

จรรยาบรรณฯ ฉบบันี้ เป็นแนวปฏบิตัเิบือ้งตน้ทีทุ่ก
คนตอ้งปฏบิตัติาม ดงันั้น ทุกท่านจงึควรศกึษาและท าความ
เขา้ใจอย่างถ่องแท้ อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณฯ ฉบบันีจ้ดัท าขึน้ภายใต ้
สภาพการณ์ทางธุรกิจ ณ ขณะเวลาหน่ึง จึงอาจไม่สามารถรองรบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคตไดทุ้กกรณี ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา
ของตน  หรอืตดิต่อผูท้ีร่บัผิดชอบตามทีร่ะบใุนหวัขอ้เร ือ่ง การจดัการและรกัษา
จรรยาบรรณ 
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ท่านตอ้งท าอย่างไร

ท าความเขา้ใจหลกัการและแนวปฏบิตั ิที่

ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณฯ ของบรษิทัโดยเฉพาะ
เร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของท่าน

ในแตล่ะปีบรษิทัจะจดัการอบรม เพือ่ใหค้วามรู ้
สรา้งความเขา้ใจ ทบทวนหลกัการและการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณฯ ใหก้บัพนักงาน ซ ึง่ท่าน
จ าเป็นตอ้งเขา้รว่มการอบรม และรบัการ
ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หานัน้ ๆ 

ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรอืสอบถามในระบบ
ใหค้ าปรกึษาจรรยาบรรณฯ เมือ่ท่านไม่มั่นใจวา่
สิง่ทีจ่ะกระท าถกูตอ้งตามจรรยาบรรณฯ ของบรษิทั
หรอืไม่

สือ่สารใหบุ้คคลอืน่ทีท่า่นรว่มงานดว้ยหรอืผู ้
ทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ใจแนวทางการปฏบิตังิานของ
พนักงานบรษิทัตามหลกัจรรยาบรรณฯ

แจง้เบาะแสเมือ่พบเหน็การกระท าไมถู่กตอ้ง
ตามจรรยาบรรณฯ ผ่านชอ่งทางทีบ่รษิทัก าหนด
ไวแ้ละใหค้วามรว่มมอืในกระบวนการสบืสวนหา
ขอ้เท็จจรงิ

การไม่ปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณฯ 
จะมผีลอย่างไร?

การไม่ปฏบิตัติามหลกัการและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนด
ไวใ้นจรรยาบรรณฯ อาจมคีวามผดิทางวนิยั
หรอืกฎหมายตามแตล่ะกรณี และอาจถกู
พจิารณาลงโทษตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด

นอกจากการไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณฯ จะเป็น
ความผิดแลว้ การสนับสนุนใหผู้อ้ืน่กระท าผดิ
จรรยาบรรณฯ การเพกิเฉยเมือ่พบเห็นการ
ไม่ปฏิบตัิตาม การขดัขวางกระบวนการ
สบืคน้หรอืสอบสวนขอ้เท็จจรงิ และการกระท า
อย่างไม่เป็นธรรมต่อผูใ้หข้อ้เท็จจรงิ ถอืเป็นการ
ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณฯ ที่มีผลเป็นการ
กระท าผิดทางวนัิยหรอืกฎหมายตามแต่กรณีดว้ย
เชน่กนั

ชอ่งทางการแจง้/รอ้งเรยีนเมือ่พบเหน็การไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ

แจง้ผ่านทางเว็บไซตร์บัเร ือ่งรอ้งเรยีน
และแจง้เบาะแสของบรษิทั 

(Whistleblower System)

แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบ
โดยตรง

(ตัง้แตร่ะดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป)

แจง้ดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร / 
E-mail / จดหมาย 

(โดยระบุช ือ่หรอืไม่ระบุช ือ่ผูแ้จง้ก็ได)้ 
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ผูร้บัแจง้/รบัขอ้รอ้งเรยีน

• ท่านสามารถแจง้/สง่ขอ้
รอ้งเรยีนไปยงัผูบ้งัคบับญัชา
ของท่าน หรอื ผูบ้งัคบับญัชา
ทีร่บัผดิชอบโดยตรง (ตัง้แต่
ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป) 
หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู หรอื 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื 
หน่วยงานทรพัยากรบุคคล หรอื 
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้แต่
กรณี

สิง่ทีจ่ะท านัน้ขดัตอ่กฎหมาย 
ศลีธรรมอนัดงีามหรอืไม่

สิง่ทีจ่ะท านัน้ส่งผลกระทบเสยีหาย
ตอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีใดหรอืไม่

การรกัษาความลบั
• ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการรบัแจง้

การไมป่ฏบิตัติาม
จรรยาบรรณฯ ทุกคน ตอ้ง
เกบ็รกัษาขอ้มูลทีไ่ดร้บัมาไว้
เป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่
บุคคลหน่ึงบุคคลใด เวน้แตเ่ป็น
การเปิดเผยตามความจ าเป็นใน
การปฎบิตังิานเท่าน้ัน หรอืเป็น
การปฏบิตัติามทีก่ฎหมายก าหนด

• บรษิทัจะดูแลใหค้วามคุม้ครอง
และจะไมย่นิยอมใหม้กีาร
ขม่ขู ่คุกคาม พนกังานทีไ่ด ้
แจง้/ใหข้อ้มูลการไม่ปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณฯ ตอ่บรษิทั   

ค าถามชว่ยในการตดัสนิใจ
อย่างถูกตอ้ง

สิง่ทีจ่ะท านัน้ขดัตอ่นโยบาย
ระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืไม่

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน หากประสบปัญหาใน
การตดัสนิใจหรอืปฏบิตังิาน ทีอ่าจเกีย่วกบั
หลกัการ/การปฏบิตัทิีม่อียูแ่ตอ่าจตอ้งตคีวาม หรอื
มไิดม้กี าหนดไว ้สามารถใชแ้ผนผงัดา้นลา่งนี ้เพือ่
เป็นแนวทางการชว่ยในการตดัสนิใจหรอืปฏบิตังิาน

No
สิง่ทีจ่ะท านัน้ขดัตอ่คา่นิยมของ

บรษิทัหรอืไม่

รูส้กึกงัวล ไม่สบายใจหรอืไม่ ถา้
เร ือ่งทีจ่ะท านัน้ถูกเปิดเผยตอ่ผูอ้ืน่

หยดุ! ไม่กระท า

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

?

?

?

?

?

ด าเนินการ

ถา
มผ

ูบ้งั
คบั

บญั
ช
า/
หน่

วย
งา
นต

รว
จส
อบ

ภ
าย
ใน
/ห
น่ว
ยง
าน
ทร
พั
ยา
กร
บุค

คล
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คา่นิยมองคก์ร

กลุม่บอีซี ีเช ือ่มั่นวา่พนักงานทีม่คีณุภาพเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ตอ่การน าพาองคก์รสู่
การเตบิโตและความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื และสิง่ทีจ่ะสนับสนุนการขบัเคลือ่นดงักลา่วใหเ้ห็นเป็นรปูธรรมคอื 
คา่นิยมองคก์ร SPIRITซึง่คา่นิยมดงักลา่ว มุ่งใหพ้นักงานยดึถอืและปฏบิตัจินเกดิเป็นวฒันธรรม
องคก์ร เพือ่สรา้งทางสูค่วามส าเรจ็และความยัง่ยนืรว่มกนั

SPEED
ฉบัไว : รบัรูก้ารเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ คดิปรบัเปลีย่นแผน วธิกีาร
ท างาน และลงมอืท าอยา่งรวดเรว็ วอ่งไว สรา้งความส าเรจ็อยา่งตอ่เน่ือง

PASSION FOR EXCELLENCE 
ท าใหเ้ลศิ : รูแ้ละเขา้ใจงานทีร่บัผดิชอบ รวมถงึคณุภาพผลงานทีต่อ้งสง่มอบ ปฏบิตัิ

ตามขัน้ตอน กระบวนการท างาน  ท างานดว้ยความละเอยีดรอบคอบ ศกึษาหาความรู ้
เพิม่เตมิ คดิปรบัปรงุงานใหม้คีณุภาพและมาตรฐานทีส่งูขึน้ดขีึน้กวา่เดมิอยูเ่สมอ

INNOVATION
เกดิสิง่ใหม่ : ไม่ยดึตดิกบัความคดิวธิปีฏบิตัแิบบเดมิ คดิตอ่ยอด ตัง้ค าถามทีจ่ะน าไปสู่
การสรา้งสรรคพ์ฒันาคณุคา่ใหม่ในงาน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ สรา้งความพงึพอใจ
ใหก้บัลกูคา้

RESILIENCE
ไม่หยุดน่ิง : รบัฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่ ไม่ถอืเอาความคดิความเชือ่ของตนเป็นใหญ ่
ปรบัเปลีย่นตนเองใหพ้รอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง อดทน ไม่ยอ่ทอ้หรอืทอ้ถอย

INTEGRITY
องิหลกั: ยดึถอืความถกูตอ้ง ปฏบิตัตินโดยตัง้มั่นบนจรรยาบรรณบรษิทัและวชิาชพี มี

ความซือ่ตรง โปรง่ใส ไม่เห็นแกไ่ด ้ปฏเิสธการเขา้รว่ม/รว่มท าในเร ือ่งทีข่ดัตอ่หลกั
ความถกูตอ้งเป็นธรรม ขดัหรอืเสีย่งตอ่ความผดิทางกฎหมาย ไม่รบัประโยชนต์อบแทนใดๆ 
เพือ่ใหท้ าในสิง่ทีไ่ม่ถกูไม่ควร

TEAMWORK 
สามคัคี : เช ือ่มั่นในพลงัความสามคัค ีเคารพในความแตกตา่ง ใหเ้กยีรตกินัและกนั 
รว่มแรงรว่มใจอยา่งเต็มที ่เพือ่ท างานใหบ้รรลผุลส าเรจ็ โดยมองประโยชนส์ว่นรวม ไม่ยดึ
ความส าเรจ็ความสบายเฉพาะตนเป็นทีต่ ัง้

S

P

I

R

I

T
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ของบรษิทัในเร ือ่งตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี้ : 

1. ความรบัผดิชอบตอ่ตนเองและบุคคลหรอืองคก์รรอบดา้น ประกอบดว้ย 

1.1 ความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง

พงึปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ 
ขยนัหมั่นเพยีรและซือ่สตัย ์สจุรติ ปฏบิตัติน
ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที ่พงึพฒันาความรู ้และ
ความสามารถ เพือ่น ามาชว่ยพฒันางาน
ของตนเองและบรษิทั รกัษากิรยิามารยาท 
และแตง่กายเหมาะสม สภุาพ ตามกาลเทศะ

1.2 ความรบัผดิชอบตอ่ลูกคา้

พงึปฏบิตัติอ่ลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็
ถกูตอ้งและสภุาพออ่นนอ้ม เสมอภาคทุก
โอกาส แมจ้ะไม่ใชง่านในหนา้ทีโ่ดยตรง พงึ
รกัษาผลประโยชนข์องลกูคา้ และระลกึเสมอว่า
ลกูคา้เป็นผูม้อีปุการะคณุตอ่บรษิทั พงึรกัษา
ความลบัขอ้มูลลกูคา้ และไม่เรยีกรบั
ผลประโยชนใ์ดเพือ่เป็นการตอบแทนการ
ท างานในต าแหน่งหนา้ทีข่องตนไม่วา่ทางตรง
หรอืทางออ้ม

1.3 ความรบัผดิชอบตอ่ผูช้มรายการ

ผลติรายการทีม่คีณุภาพ โดยมุ่งมั่นทีจ่ะ
ยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้ สรา้งความพงึพอใจ
และประโยชนใ์นการรบัชมขอ้มูล ข่าวสาร 
สาระความบนัเทงิอยา่งตอ่เน่ืองและจรงิจงั
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่
บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ

1.4 ความรบัผดิชอบตอ่บรษิทั

พงึประพฤตปิฏบิตัติามกฏระเบยีบ ค าสัง่ 
ประกาศ และขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั
อยา่งเครง่ครดั โดยค านึงถงึการสรา้งและรกัษา
ชือ่เสยีงภาพลกัษณท์ีด่ใีหเ้กดิแกบ่รษิทั สรา้ง
และรกัษาชือ่เสยีง เกยีรตยิศอนัดงีามของ
บรษิทั มทีศันคตทิีด่ ีพงึรกัษาความลบั และ
ขอ้มูลการด าเนินธรุกจิของบรษิทั

1.5 ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

พงึเช ือ่ฟังและปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีร่บั
มอบหมายดว้ยความวิรยิะ อตุสาหะ 
ขยนัหมั่นเพยีรใหง้านบรรลผุลส าเรจ็ เคารพใน
วจิารณญาณการตดัสนิใจของผูบ้งัคบับญัชา 
ไม่แสดงความกา้วรา้ว กระดา้งกระเดือ่ง พรอ้ม
รบัฟังความเห็น และคดิพฒันาปรบัปรงุงาน
อยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้การใหข้อ้มูลทีถ่กูตอ้ง 
ไม่ปกปิดหรอืรายงานขอ้มูลอนัเป็นเท็จแก่
ผูบ้งัคบับญัชา

1.6 ความรบัผดิชอบตอ่เพือ่นรว่มงาน

พงึใหค้วามรว่มมอืในการท างานซึง่กนัและ
กนัดว้ยความเต็มใจและเต็มความสามารถ พงึ
ใหค้วามรู ้และถา่ยทอดประสบการณ ์ปฏบิตัิ
ตอ่เพือ่นรว่มงานดว้ยความสภุาพ ใหเ้กยีรตซิ ึง่
กนัและกนั รบัฟังค าแนะน าและความคดิเห็นที่

สรา้งสรรค ์ไม่น าเพือ่นรว่มงานไป
วพิากษว์จิารณ์ ในทางทีเ่สือ่มเสยี
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ของบรษิทัในเร ือ่งตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี้ : 

1. ความรบัผดิชอบตอ่ตนเองและบุคคลหรอืองคก์รรอบดา้น ประกอบดว้ย 

1.7 ความรบัผดิชอบตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

พงึเป็นผูน้ าและแบบอยา่งทีด่ ีสอนงาน ชว่ย
แกไ้ขปัญหาและใหค้ าแนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มคีณุธรรมและใหค้วามยตุธิรรม ในการ
บรหิารงาน รบัฟังปัญหาและขอ้คดิเห็น พรอ้ม
ใหค้ าปรกึษาดว้ยความจรงิใจ 

1.8 ความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้

พึงเป็นตวัแทนที่ดขีองบรษิทัในการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหก้ ับ
ผูถ้ือหุน้  โดยค านึงถึงการเจรญิเติบโตของ
มูลค่าบรษิัทในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที่ดี
และต่อเน่ือง    รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งโปรง่ใสและเช ือ่ถอืไดต้อ่ผูถ้อืหุน้  

1.9 ความรบัผดิชอบตอ่คูค่า้และเจา้หนี ้

การด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้ใด ๆ ตอ้งไม่น ามา
ซึง่ความเสือ่มเสยีต่อช ือ่เสียงของบรษิัท หรอื
ขดัต่อกฎหมายใด ๆ  ค านึงถงึความเสมอภาค
ในการด าเนินธรุกจิและผลประโยชนร์ว่มกนักบั
คู่คา้  การคดัเลือกคู่คา้ตอ้งท าอย่างยุติธรรม 
ทัง้นี ้บรษิทัถอืว่าคู่คา้เป็นปัจจยัส าคญัในการ
รว่มสรา้งมูลค่าใหก้บัลูกคา้ อกีทัง้เป็นตวัแทน
ของบรษิัทยดึมั่นในสญัญาและถือปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคญั ในการช าระ
คนืเงินตน้ ดอกเบีย้ และการดูแลหลกัประกนั
ตา่ง ๆ

1.10 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม

ตระหนักและมจีติส านึกในบุญคณุของ
ประเทศและเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม  ซ ึง่ตอ้ง
รบัผดิชอบชว่ยเหลอืสงัคม สนับสนุนกจิกรรม
ของชมุชนทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัมกีารด าเนินธรุกจิ 
บรษิทัมนีโยบายผลติสนิคา้และใหบ้รกิารใด ๆ ที่

เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัติาม
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม บรษิทัสง่เสรมิกจิกรรม
การดแูลรกัษาธรรมชาตแิละอนุรกัษพ์ลงังาน 
และมนีโยบายทีจ่ะคดัเลอืกและสง่เสรมิการใช ้
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

8



จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ของบรษิทัในเร ือ่งตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี้ : 

2. การเคารพและปฎบิตัติามกฏหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
เคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง 

ขอ้บงัคบัการท างาน หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และกฏระเบยีบต่าง ๆ 
ของบรษิัทและของหน่วยงาน ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ด ีและมี
คณุภาพของสงัคม และประเทศชาต ิ

3. การตอ่ตา้นการทุจรติการคอรร์ปัช ัน่

พงึมีจติส านึกในการต่อตา้นการทุจรติ การคอรร์ปัช ัน่ รวมทัง้จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ทุกรูปแบบ การกรรโชก การรบัและหรอืการใหส้นิบน สิง่จูงใจใน
รปูแบบตา่ง ๆ ยกเวน้การใหห้รอืการเลีย้งรบัรองทางธรุกจิตามประเพณีนิยม สว่นลดการคา้ และหรอื
โครงการสง่เสรมิการขายของบรษิทั

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝึกอบรมการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ พนักงานพงึเขา้รบัการอบรม
เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจความรูเ้ท่าทนั และเขา้รว่มการทดสอบความเขา้ใจในการรบัมือการ
ตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่อยา่งสม ่าเสมอ

4. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
การด าเนินธรุกจิและหรอืกระท าการใดในทางธุรกจิ ใหค้ านึงถงึประโยชนข์องกลุ่มบีอซี ีและผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีโดยรวม โดยพึงหลกีเลีย่งการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สยี หรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใน
ลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่ส่งผลใหก้ลุ่มบีอีซ ีเสยีประโยชนห์รอืได ้
ประโยชนใ์นทางทีไ่ม่เหมาะสม โดยมแีนวทางดงันี้

4.1 การรบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทน

ไม่รบัเงนิหรอืประโยชนต์อบแทนใด ๆ เป็นการ
สว่นตวัจากลกูคา้ คูค่า้ของบรษิทั หรอืจาก
บุคคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนามบรษิทั

4.2 ไม่ใหกู้ห้รอืกูย้ืมเงิน หรอืเร ีย่ไรเงิน 
สิง่ของจากลูกคา้หรอืผูท้ าธุรกจิกบับรษิทั 
เวน้แต่เ ป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหร ือ
สถาบนัการเงนิในฐานะของลูกคา้ของธนาคาร
หรอืสถาบนัการเงนิดงักลา่ว

4.3 การประกอบธุรกจิอืน่นอกบรษิทั
การท าธุรกจิสว่นตวัใด ๆ ตอ้งไม่กระทบตอ่
การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละเวลาท างานของบรษิทั
และหา้มประกอบธรุกจิหรอืมสีว่นรว่มในธรุกจิ
ใด อนัเป็นการแข่งขนักบัธรุกจิของกลุ่มบอีซี ี
ไม่วา่จะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดย
ทางออ้มก็ตาม

4.4) การท าธุรกจิใด ๆ กบักลุ่มบอีซี ี
การท าธุรกจิใด ๆ กบับรษิทัท ัง้ในนาม
สว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิตบุิคคล
ใด ๆ จะตอ้งเปิดเผยสว่นไดเ้สยีตอ่บรษิทักอ่น
เขา้ท ารายการ

9



จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ของบรษิทัในเร ือ่งตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี้ : 

5. การรบัของขวญัและการรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ 
พงึหลกีเลีย่งการรบัของขวญัหรอืของก านัล ทัง้ที่

เป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิจากคูค่า้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ
ของบรษิัท เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยมซึง่ตอ้งมี
มูลค่าไม่เกนิ 5,000.- บาท ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นตอ้งรบั
ของขวญัหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดในมูลคา่ทีส่งูกวา่ 5,000.- บาท 
ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ด าเนินการตามความเหมาะสม 
ในกรณีการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ เพื่อประโยชนใ์นธุรกิจ
ของบรษิทั  พงึหลกีเลีย่งการรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่

เกนิกวา่เหต/ุความสมัพนัธต์ามปกตวิสิยัจากบุคคลอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืจะเป็นคูค่า้ในอนาคต

6. โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั
พงึปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทัในการใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการวา่จา้ง แตง่ตัง้

และโยกยา้ยพนักงาน โดยพจิารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใชท้รพัยากรบุคคลให ้
เกดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทั โดยไม่เลอืกปฏบิตัติอ่บุคคลหน่ึงบุคคลใดเน่ืองจาก เช ือ้ชาต ิ
สญัชาต ิศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพทางการสมรส ความทุพพลภาพ

7. อาชวีอนามยัและความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน

พงึปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั ทีมุ่่งมั่นในการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ี
ความปลอดภยัและถกูสขุอนามยัแกพ่นักงาน เพือ่ป้องกนัอนัตรายและเพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพทีด่ี
แกพ่นักงาน และเพือ่นรว่มงานทุกคน 

8. การปกป้องความเป็นสว่นตวัของพนกังาน
บรษิทัใหค้วามเคารพในความเป็นสว่นตวัของพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่น า

ขอ้มูลสว่นตวั เชน่ สถานะบุคคล ชวีประวตั ิเงนิเดอืน ประวตักิารรกัษาพยาบาล ประวตัิ
ครอบครวั ขอ้มูลทางการเงนิ ฯลฯ ไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรอืผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่
เป็นขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผยตอ่บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย

พงึปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั ซ ึง่จะก าหนดช ัว่โมงการท างานตอ่สปัดาห ์ ไม่เกนิกวา่ที่

กฎหมายก าหนด และจดัใหม้วีนัหยดุประจ าสปัดาห ์และวนัหยดุอืน่ใหไ้ม่นอ้ยกวา่ทีก่ฎหมาย
ก าหนด

9. ชัว่โมงการท างาน
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ของบรษิทัในเร ือ่งตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี้ : 

10. สทิธแิละเสรภีาพของพนกังานในการสมาคม

11.การไม่บงัคบัใชแ้รงงาน

บรษิทัเคารพในสทิธแิละเสรภีาพของพนักงาน และไม่ปิดกัน้โอกาส
ของพนักงาน ในการเป็นตวัแทนและหรอืเขา้รว่มกจิกรรมทีอ่งคก์าร
ดา้นแรงงานและองคก์ารลกูจา้งอืน่ ๆ จดัขึน้ตามกรอบทีก่ฎหมาย
ก าหนด และเป็นไปตามกฎระเบยีบ รวมถงึแนวปฏบิตัดิา้นการแรงงาน
สมัพนัธท์ีด่ ี

พงึปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั ทีจ่ะด าเนินการวา่จา้งบุคคลท างานดว้ยความสมคัรใจเท่าน้ัน 
บรษิทัไม่สนับสนุนใหม้กีารบงัคบัใชแ้รงงานในรปูแบบใดก็ตามเชน่ การลงโทษทางกาย การกกัขงั 
การขู่วา่จะใชค้วามรนุแรง หรอืรปูแบบการคกุคาม หรอืลว่งละเมดิอืน่ ๆ เพือ่ท างานใหแ้กบ่รษิทั

12. การไม่ใชแ้รงงานเดก็
พงึปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั ทีจ่ะไม่วา่จา้งแรงงานเด็กในการ

ด าเนินธรุกจิ ค าวา่ “เด็ก” หมายถงึ บุคคลทีม่อีายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรอืต ่า
กวา่อายทุีอ่ยูใ่นเกณฑต์อ้งเรยีนใหจ้บการศกึษาภาคบงัคบั หรอืตามที่

กฎหมายก าหนดอายขุัน้ต ่าในการวา่จา้งงานไว ้แลว้แตว่า่เกณฑใ์ด
ก าหนดอายทุีม่ากกวา่ และจะไม่ใหพ้นักงานทีม่อีายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
ปฏบิตังิานทีเ่ป็นอนัตราย

13. สทิธมินุษยชน

พงึปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั ทีจ่ะสนับสนุนและเคารพในสทิธมินุษยชน และจะด าเนิน
ธรุกจิตามหลกัการและเจตนารมณท์ีป่ระกาศในปฏญิญาสากล วา่ดว้ยสทิธมินุษยชนของ
สหประชาชาต ิ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใตข้อบเขตอ านาจของ
บรษิทั และจะไม่มสีว่นรว่มกบัการกระท าใด ๆ ทีข่ดัตอ่หลกัสทิธมินุษยชน

14. กจิกรรมทางการเมอืง
บรษิทัมนีโยบายวางตวัเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรอืบรจิาคเงนิ

สนับสนุน และหลกีเลีย่งกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจวา่บรษิทัมสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืฝักใฝ่
พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั สามารถมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืงภายใต ้
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ แตต่อ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนักงาน ไม่น าทรพัยส์นิ อปุกรณ ์เคร ือ่งมอื
ใด ๆ ของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการด าเนินการใด ๆ ในทางการเมอืง และพงึหลกีเลีย่งกจิกรรม
ใด ๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจวา่บรษิทัใหก้ารสนับสนุนหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใดพรรค
การเมอืงหน่ึง   
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ของบรษิทัในเร ือ่งตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี้ : 

15. การใชแ้ละการดูแลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั

16. ทรพัยส์นิทางปัญญา
ทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัไดแ้ก่ ลขิสทิธิต์า่ง ๆ สทิธบิตัร

เคร ือ่งหมายทางการคา้ ความลบัทางการคา้ เป็นสิง่ส าคญัในการรกัษา
ความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัของบรษิทั ดงัน้ัน กรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกคนมหีนา้ทีป่กป้อง รกัษา และพทิกัษส์ทิธิท์ีบ่รษิทัมตีอ่
ทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมด และใชส้ทิธิเ์หลา่น้ันอยา่งรบัผดิชอบ

ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษิทั โดยไม่น า
ทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชผ้ดิวตัถปุระสงค ์หรอืใชใ้นทางทีผ่ดิกฎหมาย หรอืใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน 
รวมทัง้ดแูลรกัษาและปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัอยา่งเต็มความสามารถ ไม่ใหเ้สยีหายหรอืสญูหาย 

17. การใชข้อ้มูลภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบอีซี ี

ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน (Inside Information) ของบรษิทัทีม่สีาระส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ตอ่สาธารณชนเพือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ืน่ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บอีซี ี
แตเ่พือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ควร
หลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บอีซี ีในชว่งระยะเวลา 1 เดอืนหรอืภายในชว่งเวลา
ทีก่ าหนด (Silent Period) กอ่นการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้กส่าธารณชน

นอกจากนี ้ ทุกคนตอ้งเคารพสทิธทิีช่อบดว้ยกฎหมายในทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอืน่ดว้ย
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝึกอบรมเพือ่ใหค้วามรูด้า้นทรพัยส์นิทางปัญญา และการพทิกัษท์รพัยส์นิทาง
ปัญญา พนักงานพึงเขา้รบัการอบรมอย่างสม ่าเสมอ และขวนขวายในการหาความรูด้ว้ยตนเองเพื่อ
สง่เสรมิการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง

18. การใหข้อ้มูลข่าวสาร หรอืใหส้มัภาษณต์อ่สือ่มวลชน หรอืตอ่สาธารณชน

การใหข้อ้มูลใด ๆ เกีย่วกบับรษิทัตอ้งอยูบ่นพืน้ฐาน 
ขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั 
ผูท้ีไ่ม่มหีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ไดร้บัมอบหมาย ไม่สามารถ
ใหข้อ้มูลข่าวสารหรอืใหส้มัภาษณต์อ่สือ่มวลชนหรอืตอ่
สาธารณชนใด ๆ เกีย่วกบัหรอืพาดพงิกลุม่บอีซี ีไม่วา่ใน
ดา้นใดอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช ือ่เสยีง ภาพลกัษณ ์และ
การด าเนินธรุกจิของบรษิทั 12



จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ของบรษิทัในเร ือ่งตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี้ : 

19. การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์

พนักงานพงึระลกึทุกคร ัง้เสมอทีใ่ชส้ือ่สงัคมออนไลนว์า่ ตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลบัของบรษิัทลงในสื่อสงัคมออนไลน ์
รวมถงึความคิดเห็นที่อาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจที่ไม่ถูกตอ้งกบั
บรษิทัหรอืกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัต่อบุคคลภายนอกหรอื
สาธารณะชน เพราะสงัคมออนไลนไ์ม่มพีรมแดน และการเปิดเผย
ขอ้มูลหรอืแสดงความคิดเห็นบนบญัชสี่วนตวัก็เสมือนเปิดเผย
ขอ้มูลไปสูส่งัคมภายนอก

20. รายการระหวา่งกนัในกลุ่มบอีซี ี

ในกรณีทีม่ีการท ารายการระหว่างกนัภายในกลุ่มบอีซี ีจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนใน
การพิจารณาอนุมัติ โดยค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบรษิัทเป็นส าคญั โดยถือเสมือนหน่ึงเป็น
รายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก (On arms' length basis)

การจดัการและการรกัษาไวซ้ ึง่จรรยาบรรณ

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างเครง่ครดั
หากพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืกระท าการใดๆ ทีข่ดัต่อจรรยาบรรณ บรษิทัจะพจิารณาลงโทษ
ตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ การลงโทษเป็นไปตามที่ก าหนดใน
ขอ้บงัคบัและระเบยีบการบรหิารงานบุคคลของบรษิทั

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน มหีน้าทีล่งนามรบัทราบจรรยาบรรณ
ฉบบันี ้และรายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยีและการท าธุรกจิใดๆ กบักลุมบอีซี ีทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เมือ่เขา้ด ารงต าแหน่งหรอืเขา้ปฏบิตัหินา้ที่ หรอืเมือ่มกีาร
เปลีย่นแปลง

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งลงนามรบัรองว่าไดป้ฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณเป็นประจ าทุกปี

4. ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ รวมทัง้มหีนา้ทีใ่นการสอดส่องดูแล และส่งเสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณโดยเครง่ครดั
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แบบรายงานการรบัทราบจรรยาบรรณ
และรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน-์การท าธุรกจิใด ๆ 

กบักลุ่มบอีซี ี

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)______________________________________ รหสัพนักงาน________________

แผนก __________________________ฝ่าย__________________________ ขอยนืยนัวา่ ไดร้บัและอ่านคูม่อื

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบอีซี ีแลว้  

ขา้พเจา้มคีวามเขา้ใจในเนือ้หาและวตัถุประสงคข์องคู่มอืจรรยาบรรณฯ ตลอดจนรบัทราบดวี่า

เป็นความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ ซึง่ตอ้งยดึหลกัของจรรยาบรรณฯ นี ้เป็นแนวทางการปฏบิตัหินา้ทีใ่ด ๆ  

แกบ่รษิทัอยา่งสดุความสามารถ และในทกุกรณี ทัง้นี ้ขา้พเจา้และครอบครวั (โปรดระบุ)

ไม่ไดท้ าธรุกจิใด ๆ ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิตบิุคคลใดกบักลุม่บอีซี ี

ท าธรุกจิในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิตบิุคคลกบักลุม่บอีซี ี  ดงันี้

ชือ่/กจิการ
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

กบักจิการ (1)
ลกัษณะของการท าธุรกจิ

กบับรษิทั (2)

1. ระบุลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบักิจการ หรอืครอบครวักบักจิการ เชน่ เป็นที่ปรกึษา หรอื
กรรมการ  หรอืหุน้สว่น หรอืเจา้ของ รวมทัง้ระบุ % ของการมสีว่นไดส้ว่นเสยีในกจิการ (ถา้ม)ี

2. ระบลุกัษณะการท าธรุกจิกบักลุม่บอีซี ีเชน่ เป็นผูใ้หบ้รกิาร หรอืขายสนิคา้ใหก้บักลุ่มบอีซี ี

ลงนาม ____________________________________

( _________________________________ )

วนัที่
____________________________________
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บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน)
ส านกังานใหญ่
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