จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้ าทีท่ างธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct)
บทนํา
นับตั้งแต่การก่อตั้งบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ ความยุติธรรม และ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย พนักงานบริ ษทั ฯ ได้นาํ หลักการเหล่านี้ มาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นหนึ่ งในสิ่ งที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับบริ ษทั ฯ จรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ทางธุ รกิจนี้ จะช่วยส่ งเสริ มให้มีการนําค่านิยมและหลักปฏิบตั ิดงั กล่าวมาใช้ในการดําเนิ น
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในแต่ ละหัว ข้อได้ก าํ หนดมาตรฐานพฤติ ก รรมขั้น พื้นฐานที่ พนัก งานควรจะต้องปฏิ บตั ิ ตามไว้อย่าง
เคร่ งครัด หลักปฏิบตั ิน้ ี ไม่ครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หากแต่กาํ หนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิ ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้อง “ทําสิ่ งที่ถูกต้อง” ตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่ งครัด
หลักปฏิบตั ิพ้นื ฐานที่พนักงานควรจะคํานึงถึง มีดงั ต่อไปนี้
 หลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยงของบริ ษท
ั ฯ
 ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
 ให้คาํ นึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษท
ั ฯ ก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์อื่นๆ
***********************************************************
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นิยาม
“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึง กรรมการบริ ษทั เจ้าหน้าที่บริ หาร และผูจ้ ดั การระดับฝ่ ายหรื อเทียบเท่า ขึ้นไปของบริ ษทั ฯ
“ผูบ้ งั คับบัญชา” หมายถึง พนักงานซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ในการสั่งการ มอบหมายงาน กํากับ หรื อควบคุมการ
ทํางานให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ รวมตลอดถึงการมีอาํ นาจใช้มาตรการทางวินยั ลงโทษพนักงานของ
บริ ษทั ฯได้
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
“บุคคลภายนอก” หมายถึงบุคคลและ/ หรื อนิ ติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานบริ ษทั ฯรวมถึงผูถ้ ือ
หุ น้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่ วนรวม เป็ นต้น
1. การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอืน่ ( Employee Practice )
1.1 เป็ นผูม้ ีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กฏเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ
อาจเคร่ งครัดกว่าที่กฏหมายกําหนด รวมถึงปฏิบตั ิตามประเพณี อนั ดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรหรื อไม่กต็ าม
1.2 ปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างเคร่ งครัด
1.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ซื่อตรง โปร่ งใส
1.4 เคารพในสิ ทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชา
1.5 ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึง
กระทําการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
1.6 ร่ วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่ งความสามัคคี และความเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นปั ญหา
แก่บริ ษทั ฯในภายหลังได้
1.7 พนักงานต้องไม่แบ่งแยก เลือกปฏิบตั ิ คุกคาม เนื่องมาจากแหล่งกําเนิ ด สัญชาติ ศาสนา เชื้อชาติ
เพศ อายุ หรื อกระทําการใดๆ ที่คุกคามทางวาจาและ/หรื อทางกายอันเนื่ องมาจากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น หรื อด้วยเหตุผลอื่นๆ
2. ผลประโยชน์ ขัดกัน ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
2.1 พนักงานต้องไม่ปฏิบตั ิการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทางการค้าของบริ ษทั ฯ เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งขัน หรื อจากการใช้โอกาส
หรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และพนักงาน
ต้องไม่ประกอบธุ รกิ จที่ แข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อทํางานอื่ นนอกเหนื อจากงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ดังนั้น พนักงานจะต้องไม่กระทําการใดๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั กันกับบริ ษทั ฯ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขดั กัน หรื อเมื่อ
พนักงานเข้าไปเกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ ที่อาจนําไปสู่ ผลประโยชน์ขดั กัน ให้พนักงานแจ้ง
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ผูบ้ งั คับบัญชา และสําเนาส่ งฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อหาทางแก้ไข
สถานการณ์น้ นั ๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่ งใส
พนักงานพึงละเว้นการถือหุ ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นจํานวนที่มีสาระสําคัญอันจะทํา
ให้ได้มาซึ่งอํานาจในการบริ หาร หรื อ หากทําให้พนักงานกระทําการ หรื อละเว้นการกระทําการที่
ควรทําตามหน้าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณี ที่พนักงานได้หุน้ นั้นมาก่อน
การเป็ นพนักงาน หรื อก่อนที่บริ ษทั ฯ จะเข้าไปทําธุ รกิจนั้น หรื อได้มาโดยทางมรดก พนักงาน
ต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ และสําเนาส่ งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ในกรณี ที่ พ นัก งานประสงค์ที่ จ ะดํา รงตํา แหน่ ง และดํา เนิ น กิ จ กรรมภายนอกบริ ษ ัท ฯ ได้แ ก่
กรรมการบริ ษทั / เจ้าหน้าที่/ ลูกจ้างบริ ษทั / หุ น้ ส่ วน/ ที่ปรึ กษา พนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับการ
อนุ ม ัติ จ ากคณะผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ ก่ อ นดํา เนิ น การใดๆ ทั้ง นี้ พนัก งานต้อ งขออนุ ม ัติ ผ่า น
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้นทราบในการดําเนิ นการดังกล่าว และสําเนาส่ งมาที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหลังจากที่มีการประกาศใช้จรรยาบรรณในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ทางธุรกิจของบริ ษทั (Code of Conduct) ฉบับนี้ ให้พนักงานทุกคนรายงานให้บริ ษทั
ฯ ทราบว่ามีกรณี ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั กันหรื อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) กับบริ ษทั ฯ ตามที่กาํ หนดในข้อ 2.1 ถึง 2.3 หรื อไม่ หากมีกรณี ที่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ขดั กันหรื อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ข้างต้นกับบริ ษทั ฯ
พนักงานดังกล่าวต้องระบุรายละเอียดของกรณี น้ นั ๆ ให้บริ ษทั ฯ ทราบด้วยเพื่อขออนุมตั ิ และ/หรื อ
ดําเนิ นการอื่ นใดตามที่กาํ หนดในข้อ 2.1 ถึง 2.3 ทั้งนี้ การรายงานว่ามีกรณี ที่อาจก่ อให้เกิ ด
ผลประโยชน์ขดั กันหรื อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริ ษทั ฯ ตามที่
กําหนดในข้อ 2.1 ถึง 2.3 หรื อไม่ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้เป็ นไปตามรู ปแบบและ
ช่องทางการสื่ อสารที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกําหนด
ในกรณี ที่ภายหลังจากการรายงานครั้งแรกตามที่กาํ หนดในข้อ 2.4 เกิดกรณี ตามที่กาํ หนดในข้อ 2.1
ถึง 2.3 หรื อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกรณี ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั กันหรื อ ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่พนักงานได้เปิ ดเผยไว้ครั้งแรกตามที่กาํ หนดใน
ข้อ 2.4 ให้พนักงานรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบและปฏิบตั ิตามข้อ 2.1 ถึง 2.3 เพื่อขออนุมตั ิ และ/หรื อ
ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีขอ้ สงสัยว่าพนักงานรายใดอาจเข้าข่ายตามกรณี ต่างๆ ที่ระบุในข้อ 2.1 ถึง 2.3
แต่มิได้รายงานข้อเท็จจริ งดังกล่าวให้บริ ษทั ฯ ทราบ บริ ษทั ฯ สามารถแจ้งให้พนักงานดังกล่าวมา
ชี้ แจง หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบเอกสารอื่นใดหรื อสอบถามข้อมูลจาก
บุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามข้อนี้
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2.7 หากบริ ษทั ฯ ตรวจพบในภายหลังว่าพนักงานฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่
ทางธุ รกิจของบริ ษทั (Code of Conduct) เกี่ยวกับผลประโยชน์ขดั กัน และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามข้อ 2 นี้ และ/หรื อ มิได้รายงานกรณี ต่างๆตามที่ระบุใน
ข้อ 2.4 และ 2.5 หรื อมี การรายงานตามข้อ 2.4 และ 2.5 ด้วยข้อความอันเป็ นเท็จ และ/หรื อ ไม่
ครบถ้วนตามข้อเท็จจริ ง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาโทษตามมาตรการลงโทษทางวินยั ตามที่กาํ หนดใน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
3. ครอบครัวและญาติพนี่ ้ องของพนักงาน
3.1 สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (บิดา มารดา พี่นอ้ ง คู่สมรส บุตร) และคู่ชีวิตของพนักงานจะมี
โอกาสได้รับการพิจารณาจ้างงาน หรื อเป็ นที่ปรึ กษาบริ ษทั ฯ หากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ผล
การปฏิบตั ิงาน ทักษะและ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับงาน
3.2 หลักการจ้างงานที่เป็ นธรรมดังกล่าวข้างต้น จะรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง และ
การโยกย้าย หลักการนี้จะครอบคลุมถึงกรณี ที่ความสัมพันธ์เกิดขึ้น ภายหลังที่พนักงานท่านนั้น
ร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ แล้ว หรื อความสัมพันธ์น้ นั ได้เกิดขึ้นหลังจากการเป็ นพนักงานแล้ว เช่น กรณี
เป็ นคู่สมรส หรื อคู่ชีวิตของพนักงาน โดยให้พนักงานรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ
และสําเนาส่ งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. การรักษาและการใช้ ทรัพย์ สินของบริษัทฯ (Corporate Assets)
4.1 พนักงานมีหน้าที่และความรั บผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย
และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่างเต็มที่ และไม่นาํ ทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น รวมถึงการใช้ในทางที่ผดิ การลักขโมย การ
ฉ้อโกง การยักยอก และการทําลาย
4.2 ทรั พ ย์ สิ นดั ง กล่ า วหมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ นทั้ งที่ มี ต ั ว ตนและไม่ มี ต ั ว ตน เช่ น สั ง หาริ มทรั พ ย์
อสังหาริ มทรั พย์ เทคโนโลยี ความรู ้ทางวิชาการ เอกสารสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
4.3 พนักงานทุกคนต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ ได้แก่ ข้อมูลใดๆที่ไม่หรื อยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรื อข้อมูลอันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน หรื อการใชประโยชน์จากข้อมูล
ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด รวมถึงเมื่อสิ้ นสุ ดสภาพการเป็ นพนักงานแล้วก็ตาม ในทางกลับกัน
พนักงานก็ตอ้ งรั กษาความลับของกลุ่มบุคคลภายนอก เช่ น หุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ คู่คา้ ลูกค้า ฯลฯ
เช่นกัน
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5. การให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ( Gifts and Entertainment )
5.1 พนักงานต้องไม่เสนอ เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ การเลี้ยงอาหารหรื อความบันเทิง
ต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ พนักงานต้องไม่
กระทําการใดๆ หรื อพฤติกรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบนและการ
ทุจริ ต
5.2 พนักงานอาจรับหรื อให้ของขวัญ หรื อเลี้ยง หรื อรับเลี้ยง อาหารหรื อความบันเทิงต่างๆ ได้ตาม
ประเพณี นิยม หรื อเทศกาล โดยการให้และรั บของขวัญ หรื อการเลี้ยงและรับเลี้ยง อาหารหรื อ
ความบันเทิงต่างๆนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสิ น ใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูร้ ับ กรณี มีการรับหรื อ
ให้ ข องขวัญ หรื อเลี้ ย ง หรื อ รั บ เลี้ ย ง อาหารหรื อ ความบัน เทิ ง ต่ า งๆ พนั ก งานต้อ งรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ และหากเป็ นการรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิ น 3,000 บาท ให้นาํ
ของขวัญดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนกับบริ ษทั ฯ
5.3 ของขวัญที่ได้รับควรเป็ นสิ่ งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด
5.4 การให้หรื อการรั บของขวัญ อาจกระทําได้หากทําด้วยความโปร่ งใส หรื อทําในที่เปิ ดเผย หรื อ
สามารถเปิ ดเผยได้
5.5 พนักงานที่ติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น หุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ คู่คา้ ลูกค้า ฯลฯ จะต้องสื่ อสารเรื่ อง
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ
6. การปฏิบัติต่อลูกค้ า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ( Customer Relations and Product Quality )
6.1 ส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรื อสู งกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่ อนไขที่
เป็ นธรรม
6.2 ให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การที่ ถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ และทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ก่ ลู ก ค้า
เพื่อให้ลูก ค้ามี ขอ้ มูลเพี ยงพอในการตัด สิ นใจ โดยไม่มีการกล่าวเกิ นความเป็ นจริ งทั้งในการ
โฆษณา หรื อในการสื่ อสารช่ องทางอื่ น ๆ กับลูก ค้า อันเป็ นเหตุ ใ ห้ลูกค้า เกิ ดความเข้า ใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การ
6.3 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และจัดให้มีระบบและช่ องทางให้ลูกค้า
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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7. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้ าหนี้ ( Suppliers/Creditors )
7.1 ปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
7.2 ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไข
7.3 ในการเจรจาต่อรองทางธุ รกิ จ ละเว้นการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตใน
การค้ากับคู่คา้ /หรื อเจ้าหนี้
7.4 หากมี ข อ้ มู ลว่า มี ก ารเรี ย ก รั บ หรื อจ่ า ยผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ม่ สุจ ริ ต เกิ ด ขึ้ น ต้อ งเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
7.5 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสมํ่าเสมอ
8. การปฏิบัติต่อพนักงาน ( Employees )
8.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
8.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
8.3 การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทําด้วยความ
สุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
8.4 ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาส
อย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
8.5 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
9. การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า ( Rivals )
9.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
9.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
เช่นการจ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
9.3 ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและส่ วนรวม ( Environment and Community )
10.1 รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ที่องค์กรตั้งอยู่
10.2 ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่
บริ ษทั ตั้งอยูม่ ีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาํ เนินการเองและร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
10.3 ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
10.4 ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และ
ชุมชน อันเนื่ องมาจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. จรรยาบรรณทีป่ รึกษา
11.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นตามกฎหมาย รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการที่ดี
11.2 ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯรวมถึงการเข้า
ประชุมทุกครั้งยกเว้นกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น
11.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลางโดยในการประชุม หากที่ปรึ กษามีส่วนได้เสี ยในเรื่ องพิจารณา
ที่ปรึ กษาท่านนั้นต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่ วมใดๆ ในการพิจารณาตัดสิ นใจใน
เรื่ องดังกล่าว
11.4 ไม่นาํ ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อ ผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
11.5 ไม่ใช้ความลับของบริ ษทั ฯ ในทางที่ผดิ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ แม้น
พ้นสภาพหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงานที่องค์กรไปแล้ว
11.6 ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็ นที่ปรึ กษา
11.7 ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
11.8 ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยจากการทําสัญญาของบริ ษทั ฯ
11.9 ไม่รับสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์
ส่ วนตนและครอบครัว
11.10 รั ก ษาข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของบริ ษ ัท ฯ ไม่ ใ ห้รั่ ว ไหลไปยัง บุ ค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ยกเว้นกรณี ที่เป็ นไปตามกฎหมาย
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12. การรายงานการทําผิดกฏหมายและการไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
12.1 พนักงานจะต้องแจ้งการปฏิบตั ิหรื อการกระทําใดๆ ที่เชื่ อว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณนี้ หรื อ การกระทําผิดกฎหมาย ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรั พยากรบุคคลระดับจัดการขึ้นไป กรณี สถานการณ์ ที่ร้ายแรงให้รายงานโดยตรงไปยัง
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งสุ ดของฝ่ าย จากนั้นผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งสุ ดของฝ่ ายจะเป็ นผูร้ ายงาน
ต่อไปยังรองผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสําเนาถึงกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ แต่
หากกรณี ดงั กล่าวเกี่ยวข้องกับผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งสุ ดของฝ่ าย ให้พนักงานรายงานตรงถึงรอง
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสําเนาถึงกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
12.2 ในกรณี มีขอ้ ร้องเรี ยนพนักงานสามารถร้องเรี ยนอย่างเป็ นความลับมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่ อง
ร้ องเรี ยนทั้งหมดจะมี การตรวจสอบข้อมูลอย่างเหมาะสม บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้มีการกลัน่ แกล้ง
พนักงานที่มาร้องเรี ยนด้วยเจตนาที่ดี ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ จะปกป้ องสิ ทธิ ของบุคคลที่ถูก
ร้องเรี ยนด้วย

การร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
1. การแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานสามารถมีส่วนร่ วมในกระบวนการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้นในกรณี ที่พนักงาน
มีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็ นการกระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
จรรยาบรรณ สามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนพร้อมส่ งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ช่องทางการติดต่อ
ดังนี้
 talktome@bangkokair.com
ผูร้ ับข้อมูลคือ คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ตําแหน่ งกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และคุณกันยารัตน์ ชูโต ตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 s.sripop@yahoo.com
ผูร้ ั บ ข้อ มู ลคื อ คุ ณ ศรี ภ พ สารสาส ตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
 vichit9995@hotmail.com ผูร้ ับข้อมูลคือ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ตําแหน่ งกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
 noi@jprooney.com, nut@jprooney.com ผูร้ ับข้อมูลคือ Mr. James Patrick Rooney ตําแหน่งกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และในกรณี ที่เป็ นเรื่ องการดําเนินงานที่ไม่เป็ นไปตามขั้นตอน ทุจริ ต ฉ้อโกง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะส่ งเรื่ อง
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ พิจารณาดําเนิ นการ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ
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ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเป็ นความผิดร้ายแรง บริ ษทั ฯ โดยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ จะตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดนั้นเสี ยก่อน ซึ่ งคณะกรรมการสอบสวนจะประกอบด้วย ผูบ้ งั คับบัญชาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นอย่างน้อยอีก 1 ท่าน
ในกรณี บุคคลภายนอกบริ ษทั ฯ พบเห็นการกระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณ สามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน พร้อมส่ งรายละเอียดหลักฐานต่างๆถึงบริ ษทั ฯ ได้
ที่ช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 talktopg@bangkokair.com
ผูร้ ั บข้อมูลคือ คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ตําแหน่ งกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และคุณกันยารัตน์ ชูโต ตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 s.sripop@yahoo.com
ผูร้ ั บ ข้อ มู ลคื อ คุ ณ ศรี ภ พ สารสาส ตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
 vichit9995@hotmail.com ผูร้ ับข้อมูลคือ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ตําแหน่ งกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
 noi@jprooney.com, nut@jprooney.com ผูร้ ับข้อมูลคือ Mr. James Patrick Rooney ตําแหน่งกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ
หรื อส่ งไปรษณี ยม์ าที่ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่14 ถนน
วิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน ต้องเป็ นความจริ ง มีความชัดเจน หรื อพอที่จะนําสื บหา
ข้อเท็จจริ ง เพื่อดําเนินการต่อไปได้
2.2 ข้อมูลที่ได้รับจะถื อเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่ อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้ องเรี ยนต่อ
สาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม
2.3 ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อ ข้อร้องเรี ยนจะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานบริ ษทั หรื อ
บุคคลภายนอก
2.4 ระยะเวลาในการดําเนินการเรื่ องร้องเรี ยนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่ อง และความเพียงพอของ
เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผูร้ ้องเรี ยน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําชี้แจงของผูถ้ ูกร้องเรี ยน
2.5 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผู ้
ร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
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2.6 กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้อนเสี ยหาย ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง สามารถร้องขอให้บริ ษทั กําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษทั อาจ
กําหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งไม่
ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสี ยหาย หรื อความไม่
ปลอดภัย
2.7 ผูท้ ี่ ไ ด้รับความเดื อดร้ อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่ มีความ
เหมาะสม และเป็ นธรรม
3. การคุ้มครองสิ ทธิพนักงาน ลูกจ้ าง หรือบุคคลอืน่ ทีร่ ับจ้ างทํางานให้ แก่บริษัท
บริ ษทั ฯ จะไม่กระทําการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทํางานให้แก่
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะโดยการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน หรื อสถานที่ทาํ งาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อกระทําการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทํางานให้แก่บริ ษทั ฯ ด้วยเหตุที่พนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใดที่รับจ้าง
ทํางานให้แก่บริ ษทั ฯ
3.1 ให้ขอ้ มูล ให้ความร่ วมมือ หรื อให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่ วยงานกํากับดูแล ในกรณี ที่พนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใดที่รับจ้าง
ทํางานให้แก่บริ ษทั ฯ มีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุ จริ ตว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณ
3.2 ให้ถอ้ ยคํา ยืน่ เอกสารหลักฐาน หรื อให้ความช่วยเหลือไม่วา่ ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรื อตรวจสอบกรณี มีเหตุ
สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ
4. ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 รวบรวมข้อเท็จจริ ง
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลรับข้อร้องเรี ยน และประสานงานในการรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนั้น หรื อมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานที่ทาํ
หน้าที่เป็ นอย่างเดียวกันแต่เรี ยกชื่ออย่างอื่นดําเนินการ
4.2 ประมวลผล และกลัน่ กรองข้อมูล
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลประมวลผล และกลัน่ กรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่
เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง โดยอาจดําเนินการด้วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรี ยกชื่ออย่างอื่นเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประมวลผล และกลัน่ กรอง
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ข้อมูล หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประมวลผล และกลัน่ กรองข้อมูล
โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่เป็ นคราวๆ ไป
4.3 มาตรการดําเนินการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลนําเสนอมาตรการดําเนินการระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
บรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสี ยหายโดยรวมทั้งหมด
4.4 รายงานผล
ฝ่ ายทรั พยากรบุคคลมีหน้าที่ รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง
ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ มี ก ารตั้ง คณะกรรมการสอบสวน เรื่ อ งการทุ จ ริ ต ฉ้อ โกง ให้ร ายงาน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี และสําเนาให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
*********************************
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