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จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าทีท่างธุรกจิของบริษัท  (Code of Conduct) 
 
บทนํา 
นบัตั้งแต่การก่อตั้งบริษทัฯ  บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัคุณธรรม  ความซ่ือสัตย ์ ความยติุธรรม  และ
ปฏิบติัตามกฎหมาย  พนักงานบริษทัฯ ได้นาํหลกัการเหล่าน้ีมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
สมํ่าเสมอ  โดยช่ือเสียงของบริษทัฯ ถือเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดสาํหรับบริษทัฯ  จรรยาบรรณ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีทางธุรกิจน้ีจะช่วยส่งเสริมให้มีการนาํค่านิยมและหลกัปฏิบติัดงักล่าวมาใชใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
 
ทั้งน้ีในแต่ละหัวขอ้ได้กาํหนดมาตรฐานพฤติกรรมขั้นพื้นฐานท่ีพนักงานควรจะตอ้งปฏิบติัตามไวอ้ย่าง
เคร่งครัด  หลกัปฏิบติัน้ีไม่ครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน  หากแต่กาํหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติั  ซ่ึงพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง “ทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง” ตามจรรยาบรรณน้ีอยา่งเคร่งครัด 
หลกัปฏิบติัพื้นฐานท่ีพนกังานควรจะคาํนึงถึง  มีดงัต่อไปน้ี 

 หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ 
 ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามกฎหมายและดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 ใหค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ ก่อนผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์อ่ืนๆ 

 
                           *********************************************************** 
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นิยาม 
“ผูบ้ริหาร” หมายถึง กรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูจ้ดัการระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่า ข้ึนไปของบริษทัฯ 
“ผูบ้งัคบับญัชา” หมายถึง พนักงานซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ีในการสั่งการ มอบหมายงาน กาํกบั หรือควบคุมการ
ทาํงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ รวมตลอดถึงการมีอาํนาจใชม้าตรการทางวินยัลงโทษพนกังานของ
บริษทัฯได ้
“พนกังาน” หมายถึง พนกังานตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
“บุคคลภายนอก” หมายถึงบุคคลและ/ หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานบริษทัฯรวมถึงผูถื้อ
หุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ และสงัคมส่วนรวม เป็นตน้ 
 

1. การปฏิบัติตนของพนักงาน  และการปฏิบัติต่อพนักงานอืน่    ( Employee Practice ) 
1.1 เป็นผูมี้วินยั และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ีกฏเกณฑข์องบริษทัฯ

อาจเคร่งครัดกว่าท่ีกฏหมายกาํหนด รวมถึงปฏิบติัตามประเพณีอนัดีงาม  ไม่ว่าจะระบุไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่กต็าม 

1.2 ปฏิบติัตามกฏหมายอยา่งเคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่  ซ่ือตรง  โปร่งใส   
1.4 เคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืน  รวมทั้งผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา 
1.5 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังานไม่พึง

กระทาํการใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
1.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน  

พึงหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ หรือเป็นปัญหา
แก่บริษทัฯในภายหลงัได ้

1.7 พนกังานตอ้งไม่แบ่งแยก เลือกปฏิบติั คุกคาม เน่ืองมาจากแหล่งกาํเนิด สัญชาติ ศาสนา เช้ือชาติ 
เพศ  อาย ุหรือกระทาํการใดๆ  ท่ีคุกคามทางวาจาและ/หรือทางกายอนัเน่ืองมาจากเหตุผลดงักล่าว
ขา้งตน้ หรือดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ  
 

2. ผลประโยชน์ขัดกนั ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict   of  Interest) 
2.1 พนกังานตอ้งไม่ปฏิบติัการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ  ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ติดต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทัฯ  เช่น  คู่คา้  ลูกคา้  คู่แข่งขนั  หรือจากการใชโ้อกาส
หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ  หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน  และพนักงาน
ตอ้งไม่ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ  หรือทาํงานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษทัฯ ซ่ึง
ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าท่ี  ดงันั้น พนักงานจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดักนักบับริษทัฯ  หากเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ขดักนั หรือเม่ือ
พนักงานเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่ผลประโยชน์ขดักนั ให้พนักงานแจง้
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ผูบ้งัคบับญัชา  และสาํเนาส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหาทางแกไ้ข
สถานการณ์นั้นๆ ดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส 

2.2 พนกังานพึงละเวน้การถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมีสาระสาํคญัอนัจะทาํ
ใหไ้ดม้าซ่ึงอาํนาจในการบริหาร หรือ หากทาํใหพ้นกังานกระทาํการ  หรือละเวน้การกระทาํการท่ี
ควรทาํตามหนา้ท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี ในกรณีท่ีพนกังานไดหุ้น้นั้นมาก่อน
การเป็นพนักงาน  หรือก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขา้ไปทาํธุรกิจนั้น หรือไดม้าโดยทางมรดก  พนกังาน
ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นทราบ และสาํเนาส่งมาท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

2.3 ในกรณีท่ีพนักงานประสงค์ท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง และดาํเนินกิจกรรมภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ 
กรรมการบริษทั / เจา้หนา้ท่ี/ ลูกจา้งบริษทั/ หุน้ส่วน/ ท่ีปรึกษา พนกังานดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมัติจากคณะผูบ้ริหารของบริษัทฯ ก่อนดําเนินการใดๆ ทั้ งน้ีพนักงานต้องขออนุมัติผ่าน
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นทราบในการดาํเนินการดงักล่าว   และสําเนาส่งมาท่ีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

2.4 ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลหลงัจากท่ีมีการประกาศใชจ้รรยาบรรณในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีทางธุรกิจของบริษทั  (Code of Conduct) ฉบบัน้ี ใหพ้นกังานทุกคนรายงานใหบ้ริษทั
ฯ ทราบว่ามีกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ขดักนัหรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict   
of  Interest) กบับริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 2.1 ถึง 2.3 หรือไม่ หากมีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ขดักนัหรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict   of  Interest) ขา้งตน้กบับริษทัฯ 
พนกังานดงักล่าวตอ้งระบุรายละเอียดของกรณีนั้นๆ ใหบ้ริษทัฯ ทราบดว้ยเพื่อขออนุมติั และ/หรือ
ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในขอ้ 2.1 ถึง 2.3 ทั้งน้ี การรายงานว่ามีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ขดักนัหรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict   of  Interest) กบับริษทัฯ ตามท่ี
กาํหนดในขอ้ 2.1 ถึง 2.3 หรือไม่ รวมถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและ
ช่องทางการส่ือสารท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลกาํหนด 

2.5 ในกรณีท่ีภายหลงัจากการรายงานคร้ังแรกตามท่ีกาํหนดในขอ้ 2.4 เกิดกรณีตามท่ีกาํหนดในขอ้ 2.1 
ถึง 2.3 หรือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ขดักนัหรือ ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ท่ีพนกังานไดเ้ปิดเผยไวค้ร้ังแรกตามท่ีกาํหนดใน
ขอ้ 2.4 ใหพ้นกังานรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบและปฏิบติัตามขอ้ 2.1 ถึง 2.3 เพื่อขออนุมติั และ/หรือ
ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีขอ้สงสัยว่าพนกังานรายใดอาจเขา้ข่ายตามกรณีต่างๆ ท่ีระบุในขอ้ 2.1 ถึง 2.3 
แต่มิไดร้ายงานขอ้เทจ็จริงดงักล่าวให้บริษทัฯ ทราบ บริษทัฯ สามารถแจง้ให้พนกังานดงักล่าวมา
ช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบเอกสารอ่ืนใดหรือสอบถามขอ้มูลจาก
บุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามขอ้น้ี 
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2.7 หากบริษทัฯ ตรวจพบในภายหลงัว่าพนกังานฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ทางธุรกิจของบริษทั  (Code of Conduct) เก่ียวกบัผลประโยชน์ขดักนั และความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict   of  Interest) ตามขอ้ 2 น้ี และ/หรือ มิไดร้ายงานกรณีต่างๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ 2.4 และ 2.5 หรือมีการรายงานตามขอ้ 2.4 และ 2.5 ดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ และ/หรือ ไม่
ครบถว้นตามขอ้เทจ็จริง บริษทัฯ จะพิจารณาโทษตามมาตรการลงโทษทางวินยัตามท่ีกาํหนดใน
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทัฯ (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
     

3. ครอบครัวและญาติพีน้่องของพนักงาน   
3.1   สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด (บิดา มารดา พี่นอ้ง คู่สมรส บุตร) และคู่ชีวิตของพนกังานจะมี

โอกาสไดรั้บการพิจารณาจา้งงาน หรือเป็นท่ีปรึกษาบริษทัฯ หากบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติั ผล
การปฏิบติังาน ทกัษะและ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและเก่ียวขอ้งกบังาน  

3.2   หลกัการจา้งงานท่ีเป็นธรรมดงักล่าวขา้งตน้ จะรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง และ
การโยกยา้ย หลกัการน้ีจะครอบคลุมถึงกรณีท่ีความสัมพนัธ์เกิดข้ึน ภายหลงัท่ีพนกังานท่านนั้น
ร่วมงานกบับริษทัฯ แลว้ หรือความสัมพนัธ์นั้นไดเ้กิดข้ึนหลงัจากการเป็นพนกังานแลว้ เช่น กรณี
เป็นคู่สมรส หรือคู่ชีวิตของพนกังาน  โดยให้พนกังานรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นทราบ  
และสาํเนาส่งมาท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

4. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ (Corporate Assets) 
4.1      พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ มิให้เส่ือมเสีย สูญหาย  

และใชท้รัพยสิ์นอยา่งมีประสิทธิภาพ  ใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเตม็ท่ี  และไม่นาํทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึงการใชใ้นทางท่ีผดิ การลกัขโมย การ
ฉอ้โกง การยกัยอก และการทาํลาย 

4.2      ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้ ง ท่ี มีตัวตนและไม่มีตัวตน  เ ช่น  สังหาริมทรัพย ์ 
อสังหาริมทรัพย ์ เทคโนโลยี  ความรู้ทางวิชาการ  เอกสารสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ  ตลอดจน
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชน  ไดแ้ก่  แผนธุรกิจ  ประมาณการทางการเงิน  
ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล 

4.3      พนักงานทุกคนตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั  ไดแ้ก่ ขอ้มูลใดๆท่ีไม่หรือยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือขอ้มูลอนัไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  หรือการใชประโยชน์จากขอ้มูล
ดงักล่าวอย่างเด็ดขาด  รวมถึงเม่ือส้ินสุดสภาพการเป็นพนกังานแลว้ก็ตาม  ในทางกลบักนั
พนักงานก็ตอ้งรักษาความลบัของกลุ่มบุคคลภายนอก เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ ลูกคา้ ฯลฯ 
เช่นกนั 
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5. การให้หรือรับของขวญั  หรือการบันเทงิ  ( Gifts  and  Entertainment )  
5.1      พนกังานตอ้งไม่เสนอ เรียก  รับ  หรือยนิยอมท่ีจะรับเงิน  ส่ิงของ การเล้ียงอาหารหรือความบนัเทิง

ต่างๆ  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ   นอกจากน้ีพนกังานตอ้งไม่
กระทาํการใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ท่ีอาจมีผลใหเ้กิดขอ้สงสัยในพฤติกรรมการใหสิ้นบนและการ
ทุจริต 

5.2   พนักงานอาจรับหรือให้ของขวญั หรือเล้ียง หรือรับเล้ียง อาหารหรือความบนัเทิงต่างๆ ไดต้าม
ประเพณีนิยม หรือเทศกาล โดยการให้และรับของขวญั หรือการเล้ียงและรับเล้ียง อาหารหรือ
ความบนัเทิงต่างๆนั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสิน ใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูรั้บ  กรณีมีการรับหรือ
ให้ของขวัญ หรือเล้ียง หรือรับเล้ียง อาหารหรือความบันเทิงต่างๆ พนักงานต้องรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นทราบ และหากเป็นการรับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ให้นาํ
ของขวญัดงักล่าวมาข้ึนทะเบียนกบับริษทัฯ 

5.3 ของขวญัท่ีไดรั้บควรเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าไม่มากนกั และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด  
5.4 การให้หรือการรับของขวญั อาจกระทาํไดห้ากทาํดว้ยความโปร่งใส หรือทาํในท่ีเปิดเผย หรือ 

สามารถเปิดเผยได ้
5.5 พนักงานท่ีติดต่อกบับุคคลภายนอก เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ ลูกคา้ ฯลฯ จะตอ้งส่ือสารเร่ือง

จรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีทางธุรกิจของบริษทัฯ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 
 
6. การปฏิบัติต่อลูกค้า  และคุณภาพผลติภัณฑ์  ( Customer  Relations  and  Product  Quality ) 

6.1     ส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงตาม  หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้  ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี        
เป็นธรรม 

6.2     ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง  เพียงพอ  และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า                
เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ  โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการ
โฆษณา  หรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืน ๆ กับลูกคา้  อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิด
เก่ียวกบัคุณภาพ  ปริมาณ  หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินคา้หรือบริการ 

6.3      รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
6.4      ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว  และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกคา้

ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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7. การปฏิบัติต่อคู่ค้า  และ/หรือเจ้าหนี ้ ( Suppliers/Creditors ) 
7.1 ปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
7.2 ปฏิบติัตามสญัญา  หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง  ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้  และ/หรือเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้  เพื่อร่วมกนัพิจารณา
หาแนวทางแกไ้ข 

7.3 ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  ละเวน้การเรียก  รับ  หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตใน
การคา้กบัคู่คา้/หรือเจา้หน้ี  

7.4 หากมีขอ้มูลว่ามีการเรียก  รับ  หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน  ตอ้งเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี  และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

7.5 รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้น  และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

8. การปฏิบัติต่อพนักงาน  ( Employees  ) 
8.1         ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 
8.2         ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 
8.3         การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ  ตอ้งกระทาํดว้ยความ  

 สุจริตใจ  และตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะสมของพนกังาน 
8.4         ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้  ความสามารถ  และทกัษะของพนกังาน  โดยใหโ้อกาส   

 อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 
8.5         ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

 
9. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  ( Rivals ) 

9.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
9.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต  หรือไม่เหมาะสม  

เช่นการจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง  เป็นตน้ 
9.3 ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้  ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม ( Environment  and  Community ) 
10.1 รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณีทอ้งถ่ิน

ท่ีองคก์รตั้งอยู ่  
10.2 ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคส์งัคม  ชุมชน  และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหชุ้มชนท่ี

บริษทัตั้งอยูมี่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ  และชุมชน 
10.3 ป้องกนัอุบติัเหตุ  และควบคุมการปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้
10.4 ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และ

ชุมชน  อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษทั  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบัเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
11. จรรยาบรรณทีป่รึกษา    

11.1        ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นตามกฎหมาย  รวมทั้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
11.2        ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯรวมถึงการเขา้      

 ประชุมทุกคร้ังยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น 
11.3         ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลางโดยในการประชุม  หากท่ีปรึกษามีส่วนไดเ้สียในเร่ืองพิจารณา     

 ท่ีปรึกษาท่านนั้นตอ้งออกจากหอ้งประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาตดัสินใจใน 
 เร่ืองดงักล่าว 

11.4        ไม่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือ ผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
11.5        ไม่ใชค้วามลบัของบริษทัฯ ในทางท่ีผดิ  และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ  แมน้ 

 พน้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติังานท่ีองคก์รไปแลว้ 
11.6       ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นท่ีปรึกษา 
11.7       ไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 
11.8       ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียจากการทาํสญัญาของบริษทัฯ 
11.9        ไม่รับส่ิงของ  หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ  เพื่อประโยชน์

ส่วนตนและครอบครัว 
11.10 รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
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12. การรายงานการทาํผดิกฏหมายและการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
12.1 พนักงานจะตอ้งแจง้การปฏิบติัหรือการกระทาํใดๆ ท่ีเช่ือว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตาม

จรรยาบรรณน้ี หรือ การกระทาํผดิกฎหมาย  ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น  และเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลระดบัจดัการข้ึนไป  กรณีสถานการณ์ท่ีร้ายแรงให้รายงานโดยตรงไปยงั
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่าย  จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่ายจะเป็นผูร้ายงาน
ต่อไปยงัรองผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และสาํเนาถึงกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  แต่
หากกรณีดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่าย  ให้พนกังานรายงานตรงถึงรอง
ผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และสาํเนาถึงกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

12.2 ในกรณีมีขอ้ร้องเรียนพนกังานสามารถร้องเรียนอยา่งเป็นความลบัมาท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เร่ือง
ร้องเรียนทั้งหมดจะมีการตรวจสอบขอ้มูลอย่างเหมาะสม  บริษทัฯ ห้ามมิให้มีการกลัน่แกลง้
พนักงานท่ีมาร้องเรียนดว้ยเจตนาท่ีดี  ในขณะเดียวกนับริษทัฯ จะปกป้องสิทธิของบุคคลท่ีถูก
ร้องเรียนดว้ย  
 
 

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
1.   การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการ ดงันั้นในกรณีท่ีพนกังาน
มีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระทาํท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
จรรยาบรรณ สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ไดท่ี้ช่องทางการติดต่อ 
ดงัน้ี 

 talktome@bangkokair.com  ผูรั้บขอ้มูลคือ คุณพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ ตาํแหน่งกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ และคุณกนัยารัตน์ ชูโต  ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 s.sripop@yahoo.com ผูรั้บขอ้มูลคือ คุณศรีภพ สารสาส ตาํแหน่งกรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 vichit9995@hotmail.com ผูรั้บขอ้มูลคือ พลเอก วิชิต ยาทิพย ์ตาํแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 noi@jprooney.com, nut@jprooney.com ผูรั้บขอ้มูลคือ Mr. James Patrick Rooney ตาํแหน่งกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองการดาํเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอน ทุจริต ฉอ้โกง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะส่งเร่ือง
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบ พิจารณาดาํเนินการ  และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะเป็นความผิดร้ายแรง บริษทัฯ โดยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ จะตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนความผดินั้นเสียก่อน ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนจะประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนอยา่งนอ้ยอีก 1 ท่าน 
 
ในกรณีบุคคลภายนอกบริษทัฯ พบเห็นการกระทาํท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน  พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆถึงบริษทัฯ  ได้
ท่ีช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี 

 talktopg@bangkokair.com  ผูรั้บขอ้มูลคือ คุณพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ ตาํแหน่งกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ และคุณกนัยารัตน์ ชูโต  ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 s.sripop@yahoo.com ผูรั้บขอ้มูลคือ คุณศรีภพ สารสาส ตาํแหน่งกรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 vichit9995@hotmail.com ผูรั้บขอ้มูลคือ พลเอก วิชิต ยาทิพย ์ตาํแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 noi@jprooney.com, nut@jprooney.com ผูรั้บขอ้มูลคือ Mr. James Patrick Rooney ตาํแหน่งกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
หรือส่งไปรษณียม์าท่ี  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล    บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่14  ถนน
วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
2. เงื่อนไขและการพจิารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน  

2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน ตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือพอท่ีจะนาํสืบหา
ขอ้เทจ็จริง เพื่อดาํเนินการต่อไปได ้ 

2.2 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยช่ือผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนต่อ
สาธารณชนหากไม่ไดรั้บความยนิยอม 

2.3 ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือ ขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษทั หรือ
บุคคลภายนอก 

2.4 ระยะเวลาในการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนข้ึนกบัความสลบัซบัซอ้นของเร่ือง และความเพียงพอของ
เอกสารหลกัฐานท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและคาํช้ีแจงของผูถู้กร้องเรียน 

2.5 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงตอ้งเก็บขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผู ้
ร้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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2.6 กรณีท่ีผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง เห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่
ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง สามารถร้องขอให้บริษทักาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้ หรือบริษทัอาจ
กาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไม่
ตอ้งร้องขอก็ได ้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่
ปลอดภยั 

2.7 ผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอืน่ทีรั่บจ้างทาํงานให้แก่บริษัท 
บริษทัฯ จะไม่กระทาํการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับจา้งทาํงานให้แก่
บริษทัฯ ไม่วา่จะโดยการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานท่ีทาํงาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระทาํการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับจา้งทาํงานใหแ้ก่บริษทัฯ  ดว้ยเหตุท่ีพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับจา้ง
ทาํงานใหแ้ก่บริษทัฯ  

3.1 ให้ขอ้มูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าดว้ยประการใดๆ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล ในกรณีท่ีพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับจา้ง
ทาํงานใหแ้ก่บริษทัฯ มีเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ  

3.2 ใหถ้อ้ยคาํ ยืน่เอกสารหลกัฐาน หรือใหค้วามช่วยเหลือไม่วา่ดว้ยประการใดๆ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุ
สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ  
 

4.  ขั้นตอนการดําเนินการ 
4.1 รวบรวมขอ้เทจ็จริง    

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับขอ้ร้องเรียน  และประสานงานในการรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณนั้น  หรือมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานท่ีทาํ
หนา้ท่ีเป็นอยา่งเดียวกนัแต่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนดาํเนินการ 

4.2 ประมวลผล   และกลัน่กรองขอ้มูล   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประมวลผล   และกลัน่กรองขอ้มูล  เพื่อพิจารณาขั้นตอน  และวิธีการจดัการท่ี
เหมาะสมในแต่ละเร่ือง  โดยอาจดาํเนินการดว้ยตนเอง  หรือมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน  หรือ
หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีอย่างเดียวกนัแต่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผูด้าํเนินการประมวลผล  และกลัน่กรอง
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ขอ้มูล  หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการสอบสวนเป็นผูด้าํเนินการประมวลผล  และกลัน่กรองขอ้มูล    
โดยคณะกรรมการสอบสวนจะไดรั้บการแต่งตั้งจากกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นคราวๆ ไป 

4.3 มาตรการดาํเนินการ   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนาํเสนอมาตรการดาํเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  และ
บรรเทาความเสียหายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  โดยคาํนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด 

4.4 รายงานผล   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าท่ีรายงานผลให้พนักงานทราบ  หากพนักงานผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง  
ทั้ งน้ีในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีมีการตั้ งคณะกรรมการสอบสวน เร่ืองการทุจริต ฉ้อโกง  ให้รายงาน
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  คณะกรรมการตรวจสอบ แลว้แต่กรณี  และสําเนาให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

********************************* 
 


