
 

จริยธรรมองคก์ร 

บริษัท  ยบิอินซอย จาํกัด และบริษัทในเครือ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือใหบ้รษัิทยิบอินซอย จาํกดั และบรษัิทในเครือ (บรษัิท ฯ ) บรรลวุตัถปุระสงคท์างธุรกิจ  ดว้ย

ความซ่ือสตัย ์ พรอ้มทัง้รกัษาช่ือเสียงและภาพพจนข์ององคก์รใหม้ั่นคงและกา้วหนา้อยา่งยั่งยืน 

2. เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท ฯ ควบคูไ่ปกบัการคาํนงึถึงผลประโยชน ์สิทธิ และความเทา่เทียม

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. เพ่ือการดาํเนินกิจการของบริษัท ฯ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบีบบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของหนว่ยงาน

ราชการ และลกูคา้ดว้ยความชอบธรรม และโปรง่ใส 

4. เพ่ือใหมี้กระบวนการปฏิบตังิานท่ีรดักมุ และการบรหิารกลไกการควบคมุและติดตามการปฏิบตังิาน        

ท่ีมีมาตรฐาน 

5. เพ่ือปอ้งกนัทรพัยส์ิน และขอ้มลูสารสนเทศของบริษัทใหมี้ความปลอดภยัจากการสญูหาย            

ความเสียหาย และการทจุริต 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

เพ่ือปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหวา่งบรษัิท คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 

และบคุคลอ่ืนท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้ง  บริษัท ฯ จงึกาํหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. หลีกเล่ียงสถานการณ ์ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท  ไมว่า่การประกอบ

กิจการ  การเขา้เป็นหุน้สว่น หรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจอยา่งเดียวกนั หรือเป็น         

การแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัท ฯ   

2. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ของบริษัท ฯ ตอ้งพิจารณาขจดัปัญหาความขดัแยง้ของ

ผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุริต อย่างมีเหตผุล เป็นอิสระ และเป็นธรรม  



 

3. ไมน่าํขอ้มลู และ/หรือ โอกาสทางธุรกิจท่ีไดจ้ากการท่ีประชมุ/ การทาํงาน จากการเป็นกรรมการ หรือ

พนกังานบรษัิทไปหาประโยชนส์ว่นตวั และ/หรือ ทาํธุรกิจท่ีแขง่ขนัหรือทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ  

4. พนกังานของบริษัท ฯ จะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท ฯ เพ่ือประโยชนแ์ก่ผูใ้ดทัง้สิน้ไมว่า่ขณะท่ี

เป็นพนกังานหรือพน้สภาพความเป็นพนกังานไปแลว้ก็ตาม ขอ้มลูท่ีกล่าวมานีจ้ะครอบคลมุตัง้แต่

ขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มลูการเงิน การปฏิบตังิาน ขอ้มลูทางธุรกิจ รวมไปถึงแผนงานในอนาคต 

การเคารพกฎหมายและรักษากฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

การดาํเนินงานของบรษัิท ฯ ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  และดาํรงไวซ้ึ่ง

สมัพนัธภาพอนัดีกบัเจา้หนา้ท่ีของหนว่ยราชการ 

1. พนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงนโยบาย

และระเบียบปฏิบตัิของบริษัท ฯ  การฝ่าฝืนโดยอา้งวา่เป็นการกระทาํเพ่ือเพิ่มผลกาํไรใหแ้ก่บริษัท ฯ 

มิใชเ่หตผุลท่ีพงึรบัฟัง 

2. บรษัิท ฯ ไมจ่าํเป็นตอ้งยอมรบัหรือปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีคูแ่ขง่ถือปฏิบตัใินการดาํเนินธุรกิจเสมอไป  

ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะไมก่ระทาํการใดใดท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายโดยใชข้อ้อา้งว่ากฎหมายหรือระเบียบ

ขอ้บงัคบัดเูสมือนว่ามิไดมี้ผลบงัคบัใชแ้ลว้ 

3. บรษัิท ฯ ประสงคท่ี์จะเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีกบัองคก์รของรฐัท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลกฎหมาย

และระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท ฯ เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจ และความเช่ือถือซึ่งกนั

และกนั  โดยอาศยัการติดตอ่ประสานงานระหวา่งกนัอยา่งเปิดเผยและพรอ้มใหค้วามรว่มมือ  

เพ่ือใหอ้งคก์รตา่ง ๆ ไดร้บัทราบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท ฯ อยา่งโปรง่ใส 

  



นโยบายการปฏิบัตติ่อลูกค้า 

บรษัิท ฯ ถือวา่ลกูคา้เป็นผูท้าํใหบ้ริษัทประสบความสาํเร็จ และมีความกา้วหนา้ ดงันัน้เพ่ือสรา้งความ

เช่ือมั่นและความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้  รวมถึงสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนับรษัิท ฯ จงึกาํหนด

นโยบายการปฏิบตัิตอ่ลกูคา้  ดงันี ้

1. มุง่มั่นจดัหา พฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงการบรกิารใหมี้ความพรอ้มและทนัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือทนัตอ่

ความตอ้งการของลกูคา้ 

2. จาํหนา่ยสินคา้ และบรกิารท่ีมีคณุภาพใหก้บัลกูคา้ ดว้ยราคายตุธิรรมและสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้อยา่งเหมาะสม  พรอ้มทัง้สรา้งความพงึพอใจ และความเช่ือมั่นใหก้บัลกูคา้ดว้ยการรกัษา

คาํมั่นสญัญาท่ีมีตอ่กนั 

3. ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและครบถว้นแก่ลกูคา้ หลีกเล่ียงการโฆษณาชวนเช่ือ การกลา่วอา้งสรรพคณุ              

เกินความเป็นจรงิ จนก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแก่ลกูคา้เก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือเง่ือนไขของ

สินคา้ หรือการบรกิารนัน้ๆ 

4. อาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ในการแจง้ปัญหาการใชง้านของสินคา้ และการใหบ้ริการ เพ่ือท่ี       

บรษัิท ฯ จะไดน้าํขอ้มลูไปปรบัปรุง แกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

5. จดัใหมี้การใหบ้ริการหลงัการขาย เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ และใหล้กูคา้สามารถนาํ

ผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

6. รกัษาความลบัของลกูคา้ หา้มมิใหน้าํขอ้มลูของลกูคา้ไปเปิดเผยเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์ว่นตน 

7. หากมีความผิดพลาดอนัก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และ/หรือ ความเสียหายตอ่ลกูคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้ง

แจง้ตอ่ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ เพ่ือแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเรว็  

8. หา้มมิใหป้กปิดขอ้มลูความเป็นจรงิอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัลกูคา้และบรษัิทในอนาคต                 

หากไมแ่นใ่จใหน้าํขอ้มลูไปปรกึษากบัหวัหนา้หน่วยงาน และ/หรือ ผูมี้อาํนาจ เพ่ือชว่ยตดัสินใจตอ่ไป 

 

 



9. สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือเสรมิสรา้งและดาํรงไวซ้ึ่งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบรษัิทกบัลกูคา้ให้

ยาวนานตอ่ไป 

นโยบายการปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษัิท ฯ เป็นไปอยา่งราบรื่น และก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้คูค่า้ทางธุรกิจ ผูค้า้และ

ลกูคา้ จงึกาํหนดนโยบาย ดงันี ้

1. การจดัซือ้/ จดัจา้งใหไ้ดว้สัด ุอปุกรณ ์หรือบริการใดใดตอ้งทาํดว้ยความซ่ือสตัย ์โปรง่ใส รวดเร็วและ          

มีประสิทธิภาพ ทนัตอ่ความตอ้งการและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

2. ใหข้อ้มลูขา่วสารท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชนต์อ่การเสนอราคาโดยไมปิ่ดบงัผูค้า้ทกุราย  

หลีกเล่ียงการกระทาํโดยเจตนาและไมเ่จตนาท่ีทาํใหผู้ค้า้เขา้ใจผิดในขอ้มลู ข่าวสาร เพ่ือหวงัใหมี้          

การเสนอราคาตํ่ากวา่ท่ีควร  

3. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใดๆ ของผูค้า้อีกราย ใหก้บัผูเ้สนอราคารายอ่ืน อนัเป็นผลใหเ้กิดการไดเ้ปรียบใน           

การเสนอราคา 

4. ตอ้งนาํเสนอขอ้มลู ขา่วสาร รายละเอียด ราคาท่ีถกูตอ้งและครบถว้น อนัเป็นประโยชนต์อ่                

การพิจารณาการจดัซือ้/ จดัจา้งใหไ้ดว้สัด ุอปุกรณ ์หรือบริการใดใด  โดยมีการบนัทึกขอ้มลูการ

จดัซือ้ท่ีชดัเจน ครบถว้น สามารถตรวจสอบได ้

5. สรา้งความสมัพนัธ ์และมีการวางตวัเหมาะสมตอ่คูค่า้ทางธุรกิจ ผูค้า้ และตอ้งระมดัระวงั

ความสมัพนัธเ์กินควรอนัก่อใหเ้กิดอคตติอ่คูค่า้รายอ่ืน อาจเป็นเหตจุงูใจในการคดัเลือกวสัด ุ

อปุกรณ ์หรือบริการใดใด 

6. ไมเ่รียกรอ้ง และรบัสินบน หรือของกาํนลั หรืองานสงัสรรคใ์ด ๆ   เวน้แตจ่ะเป็นของกาํนลัท่ีใหต้าม

เทศกาล ตามประเพณีนิยม 

 

 

 



7. เปิดโอกาสใหผู้ค้า้ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมไดท้าํธุรกิจกบับรษัิท เพ่ือใหเ้กิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

8. สนบัสนนุใหมี้การใหข้อ้มลู ชีแ้นะ หรือใหค้วามรว่มมือท่ีจะชว่ยผูค้า้สามารถพฒันาศกัยภาพทาง

ธุรกิจ  อนัเกิดผลประโยชนก์บับรษัิท ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

 นโยบายการปฏิบัตติ่อพนักงาน 

1. ความเคารพในเกียรติ  ศกัดิศ์รี  และสิทธิสว่นบคุคลของพนกังาน 

2. จดัสรร และดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหถ้กูสขุลกัษณะ  มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและ

ทรพัยส์ิน   พรอ้มทัง้สง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน  และสิ่งอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน 

3. ดแูลพนกังานใหมี้สขุภาพอนามยัท่ีดี โดยจดัใหมี้สวสัดิการการรกัษาพยาบาล  การประกนัชีวิต      

การตรวจเช็ครา่งกายประจาํปีใหก้บัพนกังาน   รวมทัง้จดักิจกรรมสง่เสรมิสขุภาพ  การแขง่ขนักีฬา

ตามเวลาและสถานท่ีตามความเหมาะสม 

4. สง่เสรมิใหพ้นกังานไดมี้การพฒันาความรูแ้ละความสามารถ  โดยจดัใหไ้ดร้บัการอบรมหลกัสตูร

ตา่งๆ ตามความเหมาะสมกบัการทาํงาน และตาํแหนง่ของพนกังาน 

5. มีปรบัเปล่ียนตาํแหนง่ หนา้ท่ีการทาํงานตามความเหมาะสมใหก้บัพนกังาน เพ่ือใหมี้โอกาสได้

พฒันาตนเองและมีความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

นโยบายทีม่ีต่อส่วนรวม และสังคม 

1. ยดึมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดี และผกูมิตรกบัชมุชนท่ีบรษัิท ฯ เปิดดาํเนินกิจการ 

2. สนบัสนนุ และ/หรือ มีสว่นรว่มในการรวบรวมเงิน  สิ่งของ แก่กิจกรรมสาธารณประโยชน ์หรือ

กิจกรรมท่ีดาํรงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา รวมไปถึงการพฒันาสงัคม  และการศกึษา 

3. สนบัสนนุ สง่เสรมิ ใหข้อ้มลู และรณรงคใ์หพ้นกังานใชท้รพัยากรธรรมชาต ิพลงังาน รวมไปถึง

วตัถดุบิ เงินทนุ และทรพัยากรบคุคล อยา่งชาญฉลาด อนัก่อประโยชนส์งูสดุแก่สว่นรวมและสงัคม 

 



4. สนบัสนนุและสง่เสรมิใหพ้นกังานศกึษา และเพิ่มพนูความรู ้ พรอ้มจดัสรรทนุการศกึษาแก่พนกังาน 

บตุร หลาน  และบคุคลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

5. สง่เสรมิ และสนบัสนนุใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฏหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง   และไมป่กปอ้งพนกังาน หากพนกังานของบรษัิทไดก้ระทาํผิดโดยเจตนาจนก่อใหเ้กิดความ

เสยีหายแก่สว่นรวมและสงัคม   


