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จรรยาบรรณองค์์กร
บริิษััทกลุ่่�มเซ็็นทริัลุ่

คณะกริริมการิบริิษััทกลุ่่�มเซ็็นทริัลุ่ มีเจตนาริมณ์ที�จะส่�งเส่ริิมแลุ่ะ
ส่นับส่น่นให้้บริิษััทกลุ่่�มเซ็็นทริัลุ่ มีการิกำากับดููแลุ่กิจการิที�ดูี ส่ามาริถดูำาเนินธุ่ริกิจ
ไดู้ยั่ั�งยั่ืนอยั่�างมีปริะส่ิทธุิภาพ มีความยั่่ติธุริริม โปริ�งใส่ ตริวจส่อบไดู้ แลุ่ะ 
มีความริับผิิดูชอบที�ดูีทั�งต�อผิู้ถือห้่้น ลุู่กค้า คู�ค้า ผิู้บริิห้าริ พนักงาน แลุ่ะส่ังคม 
โดูยั่ริวม

คณะกริริมการิบริิษััทฯ จึงไดู้กำาห้นดูจริริยั่าบริริณกริริมการิแลุ่ะ 
ผิู้บริิห้าริ เพื�อให้้กริริมการิแลุ่ะผิู้บริิห้าริท่กคนของบริิษััทกลุ่่�มเซ็็นทริัลุ่ ไดู้ยั่ึดูถือ 
แลุ่ะปฏิิบัติอยั่�างเคริ�งคริัดูจริิงจัง

เนื�องจากจริริยั่าบริริณนี�เป็นส่�วนที�เพิ�มเติมข้�นนอกเห้นือจากริะเบียั่บ
ข้อบังคับปริะกาศ ห้ริือคำาส่ั�งอื�นๆ ของบริิษััทฯ ดูังนั�น ห้ากข้อความใดูในริะเบียั่บ
ข้อบังคับ ปริะกาศห้ริือคำาส่ั�งอื�นๆ ของบริิษััทฯ ขัดูแยั่้งกับจริริยั่าบริริณนี�ให้้ใช้
จริริยั่าบริริณนี�แทน

ส่ั�ง ณ วันที� 1 มกริาคม 2559

(นายสุุทธิิชััย จิราธิิวััฒน์)
ปริะธุานกริริมการิ บริิษััทกลุ่่�มเซ็็นทริัลุ่



“สิ่่�งท่ี่�คุุณเตีย่งได้ใ้ห้้โอวาที่แก่่พวก่เรามาตีลอด้ คุอื ก่ารที่่�เราจะคุด่้จะที่ำา

อะไรก่็ตีาม เราตี้องม่จร่ยธรรม นั่่�นั่คุือ จะตี้องซื่ื�อสิ่่ตีย์ตี่อตีนั่เองและซื่ื�อสิ่่ตีย์ตี่อผู้้้อื�นั่ 

สิ่่�งสิ่ำาคุ่ญที่่�ที่่านั่เนั่้นั่เป็็นั่อย่างมาก่ คุือ จะตี้องไม่ที่ำาอะไรที่่�ผู้่ด้ศี่ลธรรม ผู้่ด้ก่ฎห้มาย 

ห้รือที่ำาธุรก่่จที่่�สิ่่งคุมร่งเก่่ยจ เช่่นั่ เปิ็ด้บ่่อนั่ก่ารพน่ั่นั่ ห้รือที่ำาก่่จก่ารบ่ร่ก่ารที่่� 

ขั่ด้ก่ฎห้มายและสิ่่งคุม เป็็นั่ตี้นั่

เมื�อตีระก้่ลจ่ราธ่ว่ฒน์ั่ เร่�มม่ธุรก่่จที่่�เป็็นั่ห้ล่ก่แห้ล่ง แนั่่นั่อนั่เป็้าห้มาย

สิ่้งสิุ่ด้ขัองก่ารด้ำาเนั่่นั่ธุรก่่จก่็คุือ ก่ารแสิ่วงห้าก่ำาไร ก่ารแขั่งขั่นั่ก่็ตี้องม่ แตี่อย่างไรก่็ด้่ 

เมื�อที่ำาธุรก่่จ สิ่่�งที่่�เราคุำานั่ึงอย่างมาก่ คุือ ที่ำาอย่างไรให้้ธุรก่่จอย้่ได้้ คุ้่คุ้าอย้่ได้้ และ

พนั่่ก่งานั่ทีุ่ก่คุนั่ก่็ตี้องอย้่ได้้ด้้วย สิ่รุป็ก่็คุือทีุ่ก่ฝ่่ายตี้องอย้่ร่วมก่่นั่ได้้

ในั่ที่างจร่ยธรรมที่างธุรก่่จ เราก่็คุำานั่ึงผู้ลก่ระที่บ่ตี่างๆ เช่่นั่ ก่ระที่ำาก่าร

ใด้ๆ ที่ำาให้้ผู้้้คุ้าขัายขันั่าด้เล็ก่ตี้องล้มห้ายตีายจาก่ไป็ โด้ยก่ารเขั้าไป็แย่งตีลาด้ที่่�เขัา

คุา้ขัายเพื�อคุวามอย้ร่อด้อย้แ่ลว้ เป็็นั่ตีน้ั่ เราไม่เห้น็ั่แก่ไ่ด้ท้ี่่�จะที่ำาให้อ้่ก่ฝ่า่ยเด้อืด้รอ้นั่ 

ไม่ใช่่เพราะคุวามใจด่้ท่ี่�ที่ำาอย่างน่ั่�นั่ แตี่เป็็นั่จร่ยธรรมที่่�ถู้ก่สิ่่�งสิ่อนั่มา คุือ ตี้องไม่

เบ่่ยด้เบ่่ยนั่ห้รือเอาเป็ร่ยบ่ผู้้้อื�นั่เพื�อให้้ตี่วเองได้้ด้่ ตี้องม่คุวามซืื่�อสิ่่ตีย์ และให้้คุวาม

เป็น็ั่ธรรมก่่บ่สิ่ง่คุม ห้าก่ไมคุ่ำานั่งึถูงึจรย่ธรรมเห้ล่านั่่� คุวามม่�นั่คุงและคุวามย่�งยนืั่ขัอง

ธุรก่่จจะไม่ยืนั่ยาวนั่านั่แนั่่นั่อนั่ ทีุ่ก่ว่นั่นั่่�สิ่่�งเห้ล่านั่่�ได้้ถู่ายที่อด้จาก่รุ่นั่สิ่้่รุ่นั่ได้้โด้ย 

ไม่ยาก่ เพราะสิ่่วนั่ให้ญ่ก็่พร้อมป็ฏ่ิบ่่ตี่ตีามอย่างเคุร่งคุร่ด้ ท่ี่�งนั่่� จาก่ก่ารได้้เห็้นั่

ตี่วอย่างที่่�ด้่จาก่รุ่นั่ก่่อนั่ๆ ที่่�ได้้เร่�มที่ำามา

ตลุ่อดู 70 ปี ในการิดูำาเนินธุ่ริกิจ 
สุิ�งท่� Central Group ปลููกฝััง 

แลูะถ่่ายทอดจากรุ่นสุู่รุ่นค์ืออะไร



*บทส่ัมภาษัณ์ ณ วันที� 17 ส่ิงห้าคม 2560
ห้นังส่ือ Central Group People 

สิุ่ด้ที่้ายนั่่� ผู้มด้่ใจที่่�เห้็นั่ก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ลป็ระสิ่บ่คุวามสิ่ำาเร็จในั่ธุรก่่จตีลอด้ 

70 ป็ี ท่ี่�ผู่้านั่มา ห้าก่บ่รรพบุ่รุษคุุณเต่ียง คุุณส่ิ่มฤที่ธ่� คุุณว่นั่ช่่ยที่่�ได้้เร่�มตี้นั่ธุรก่่จน่ั่� 

สิ่ามารถูร่บ่ร้้คุวามสิ่ำาเร็จขัองก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ลในั่ป็ัจจุบ่่นั่น่ั่�แล้ว ที่่านั่คุงจะย่�งภู้ม่ใจและ

ช่ื�นั่ช่มในั่คุวามเจรญ่ก่า้วห้น้ั่าขัองพวก่เราเป็น็ั่ที่่�สุิ่ด้ และในั่โอก่าสิ่น่ั่� ผู้มต้ีองขัอช่มเช่ย

และขัอบ่คุุณฝ่่ายบ่ร่ห้ารที่่�เก่่�ยวขั้องทีุ่ก่ที่่านั่ ตีลอด้จนั่พนั่่ก่งานั่ทีุ่ก่ที่่านั่ที่่�ที่ำาให้้เราได้้

ม่คุวามสิ่ำาเร็จอ่นั่ย่�งให้ญ่ในั่ว่นั่นั่่� ผู้มห้ว่งว่าป็ีตี่อๆ ไป็ ก่็จะเห้็นั่คุวามย่�งให้ญ่ขัึ�นั่อ่ก่

ขัองก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ลตีลอด้ไป็”

ค์ุณสุุทธิิชััย จิราธิิวััฒน์
ปริะธุานกริริมการิ บริิษััทกลุ่่�มเซ็็นทริัลุ่

จริยธิรรมท่�ถู่กสุั�งสุอนมา คือ 
ต้องไม่เบ่ยดเบ่ยน หรือเอาเปรียบผู้อื�น 
เพื�อให้ตัวัเองได้ด่ ต้องม่ค์วัามซื�อสุัตย ์

แลูะให้ค์วัามเป็นธิรรมกับสุังค์ม  
ห้ากไม�คำานึงถึงจริิยั่ธุริริมเห้ลุ่�านี�  

ความมั�นคงแลุ่ะความยั่ั�งยั่ืนของธุ่ริกิจ 
จะไม�ยั่ืนยั่าวนานแน�นอน

“

“
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หมวัดท่�
การิปฏิิบัติตน

ในห้น้าที�

1
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ปฏิิบัติหน้าท่�ตามกฎหมาย ระเบ่ยบ 
ข้้อบังค์ับ แลูะนโยบายต่างๆ ท่�เก่�ยวัข้้อง

 1. ผู้้บ้่รห่้ารและพน่ั่ก่งานั่ทุี่ก่คุนั่ต้ีองที่ำาคุวามเข้ัาใจและป็ฏ่ิบ่ต่ีต่ีามก่ฎห้มาย 

  ที่่�เก่่�ยวขัอ้งก่บ่่ห้นั่า้ที่่�และคุวามรบ่่ผู้ด่้ช่อบ่ขัองตีนั่อยา่งรอบ่คุอบ่ โด้ยถูอืวา่ 

  เป็็นั่ห้น้ั่าท่ี่�ร่วมก่่นั่ขัองทุี่ก่คุนั่เพื�อป็้องก่่นั่ แก้่ไขั ม่ให้้บ่ร่ษ่ที่ฯ ได้้ร่บ่ 

  คุวามเสิ่่�ยงจาก่ผู้ลก่ระที่บ่ห้รอืมคุ่วามเสิ่่�ยงจาก่โที่ษก่รณ่ฝ่า่ฝ่นืั่ก่ฎห้มาย 

  ที่่�งที่างแพ่งและอาญา

 2. เมื�อต้ีองป็ฏ่ิบ่่ตี่งานั่ในั่ต่ีางป็ระเที่ศี ห้รืองานั่ที่่�เก่่�ยวข้ัองก่่บ่ห้น่ั่วยงานั่ 

  ในั่ต่ีางป็ระเที่ศี ผู้้บ้่รห่้ารและพน่ั่ก่งานั่คุวรศึีก่ษาก่ฎห้มาย ขันั่บ่ธรรมเนั่ย่ม  

  ป็ระเพณ่ และวฒ่นั่ธรรมขัองป็ระเที่ศีน่ั่�นั่ๆ ก่่อนั่ด้ำาเน่ั่นั่ก่ารใด้ๆ ท่ี่�เก่่�ยวข้ัอง 

  ก่่บ่ธรุก่่จขัองบ่รษ่ท่ี่ฯ เพื�อไมใ่ห้้ขัด่้ก่่บ่ก่ฎห้มาย ขันั่บ่ธรรมเน่ั่ยม ป็ระเพณ่  

  และว่ฒนั่ธรรมขัองป็ระเที่ศีนั่่�นั่ๆ

 3. ผู้้บ้่รห่้ารและพนั่ก่่งานั่ต้ีองไม่สิ่นั่บ่่สิ่นุั่นั่ห้รอืมอบ่ห้มายให้้บ่คุุคุลใด้ก่ระที่ำาก่าร  

  ละเม่ด้ก่ฎห้มาย ระเบ่่ยบ่ ขั้อบ่่งคุ่บ่ และนั่โยบ่ายตี่างๆ ที่่�ก่ำาห้นั่ด้ไว้

 4. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ต้ีองห้ล่ก่เล่�ยงก่ารม่ส่ิ่วนั่ร่วมในั่ก่่จก่รรมใด้ๆ ที่่�ข่ัด้ 

  ต่ีอก่ฎห้มายห้รือก่ารก่ระที่ำาที่่�อาจเสิ่ื�อมเสิ่่ยตี่อช่ื�อเสิ่่ยงและภูาพล่ก่ษณ์ 

  ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ อย่างร้ายแรง

 5. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ตี้องด้้แลร่ก่ษาที่ร่พย์สิ่่นั่ขัองบ่ร่ษ่ที่ไม่ให้้เสิ่่ยห้าย  

  สิ่้ญห้าย และใช่้ที่ร่พย์สิ่่นั่อย่างม่ป็ระสิ่่ที่ธ่ภูาพให้้เก่่ด้ป็ระโยช่นั่์ตี่อบ่ร่ษ่ที่ 

  อย่างเตี็มที่่� โด้ยไม่นั่ำาที่ร่พย์สิ่่นั่ขัองบ่ร่ษ่ที่ไป็ใช่้เพื�อป็ระโยช่นั่์ขัองตีนั่เอง 

  ห้รือผู้้้อื�นั่

แนวัปฏิิบัติ

1.1
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ม่ผู้้้ป็ระก่อบ่ก่ารขัายรถูยนั่ต์ี 

รายห้นั่ึ�งตีด่้ตีอ่ขัอเช่่าพื�นั่ท่ี่�บ่างสิ่ว่นั่ขัอง 

ซื่้เป็อร์มาร์เก่็ตีที่่� ว่างอย่้ ซื่ึ�งปั็จจุบ่่นั่ 

ไม่ได้้ใช้่ป็ระโยช่น์ั่อะไร โด้ยจะที่ำาเป็็นั่

โช่ว์ร้มรถูยนั่ตี์และจะจ่ายคุ่าเช่่าให้้แก่่

บ่ร่ษ่ที่ฯ ในั่ราคุาที่่�เห้มาะสิ่ม

บ่ร่ษ่ที่ม่ก่ารจ่ด้ก่่จก่รรมเปิ็ด้ต่ีว

สิ่่ นั่ คุ้ า ใ ห้ ม่ ท่ี่� ล า นั่ ก่ ล า ง แ จ้ ง ห้ น้ั่ า

ศ้ีนั่ย์ก่ารคุ้า โด้ยม่ก่ารใช่้เคุรื�องขัยาย

เสิ่ย่ง และภูายในั่งานั่มก่่่จก่รรมก่ารจบ่่

รางว่ลเสิ่่�ยงโช่คุ รวมที่่�งม่ก่ารเสิ่่ร์ฟ

เคุรื�องด้ื�มที่่�ม่แอลก่อฮอล์

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1 “

“
“

“
ห้าก่จะม่ก่ารป็ระก่อบ่ก่่จก่ารอื�นั่ใด้

ในั่สิ่ถูานั่ที่่�ป็ระก่อบ่ก่ารขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ตี้อง

ตีรวจสิ่อบ่ให้้แนั่่ใจว่าสิ่ามารถูด้ำาเนั่่นั่ก่าร

ได้้โด้ยไม่ขั่ด้ก่่บ่ก่ฎห้มาย และล่ก่ษณะ

ธุรก่่จท่ี่�จะด้ำาเน่ั่นั่ก่ารต้ีองไม่ก่่อให้้เก่่ด้

สิ่ถูานั่ก่ารณ์ท่ี่�เสิ่่�ยงตีอ่ก่ารเก่่ด้อบุ่ต่ีภู่่ยห้รอื

อ่นั่ตีรายตี่อช่่ว่ตีและที่ร่พย์สิ่่นั่ขัองผู้้้ ท่ี่�

เก่่�ยวขั้องห้รือผู้้้ที่่�อย่้ในั่บ่ร่เวณนั่่�นั่ รวมที่่�ง

ตี้องได้้ร่บ่ก่ารอนุั่ม่ต่ีโด้ยผู้้้ม่อำานั่าจ และ 

ม่ก่ารก่ำาห้นั่ด้ผู้้้ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่อย่างช่่ด้เจนั่

ก่ารจด่้งานั่ก่่จก่รรมต่ีางๆ ขัองบ่รษ่ท่ี่

พน่ั่ก่งานั่ผู้้้ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ตี้องพ่จารณาอย่าง

ละเอ่ยด้รอบ่คุอบ่ว่าม่ก่่จก่รรมใด้บ้่าง 

ที่่�ตี้องขัออนัุ่ญาตีห้นั่่วยงานั่ราช่ก่ารตีามที่่�

ก่ฎห้มายก่ำาห้นั่ด้ เช่่นั่ ก่ารขัออนัุ่ญาตีใช่้

เคุรื�องขัยายเสิ่ย่ง รวมถูงึก่ารคุวบ่คุมุระด้บ่่

คุวามด้่งและระยะเวลาก่ารจ่ด้งานั่ให้้อย้่

ภูายใตีก้่รอบ่ขัองก่ฎห้มาย ก่ารขัออนั่ญุาตี

จ่ด้ให้้ม่ก่ารแถูมพก่ห้รือรางว่ลด้้วยก่าร

เสิ่่�ยงโช่คุ โด้ยว่ธ่ก่ารใด้ๆ ในั่ก่ารป็ระก่อบ่

ก่่จก่ารคุ้า ห้รืออาช่่พ และก่ารขัออนัุ่ญาตี

จำาห้นั่่ายสิุ่รา เป็็นั่ตี้นั่

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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ปฏิิบัติหน้าท่�ด้วัยค์วัามเป็นมืออาชั่พ 
อย่างม่วัิสุัยทัศน์ จริยธิรรม ซื�อสุัตย์ สุุจริต 
รอบค์อบ  ระมัดระวััง แลูะพร้อมรับมือ 
กับค์วัามเสุ่�ยงทั�งปวังอันอาจจะเกิดข้้�น  
เพื�อประโยชัน์สุูงสุุดข้องบริษััทฯ แลูะ 
ผูม้สุ่่วันไดเ้สุ่ยท่�เก่�ยวัข้อ้งโดยค์ำานงึถ่งึค์วัาม 
เจริญเติบโตอย่างมั�นค์งยั�งยืนข้องบริษััทฯ 
เป็นหลูัก

 1. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ป็ฏ่ิบ่่ตี่ตีนั่ให้้เป็็นั่ที่่�น่ั่าเช่ื�อถืูอและไว้วางใจ ยึด้ม่�นั่ 

  ในั่สิ่่ญญาห้รือขั้อตีก่ลงที่่�ม่ต่ีอผู้้้ม่สิ่่วนั่ได้้เสิ่่ยต่ีางๆ อย่างเคุร่งคุร่ด้ ก่รณ่ 

  ท่ี่�ไม่สิ่ามารถูป็ฏิ่บ่่ตี่ได้้คุวรร่บ่ห้ารือร่วมก่่นั่ เพื�อห้าแนั่วที่างแก่้ไขัและ 

  ป็้องก่่นั่ไม่ให้้เก่่ด้คุวามเสิ่่ยห้ายตี่อบ่ร่ษ่ที่ฯ

 2. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ป็ฏิ่บ่่ต่ีห้นั่้าที่่�โด้ยคุำานั่ึงถูึงป็ระสิ่่ที่ธ่ภูาพและ 

  ป็ระสิ่่ที่ธ่ผู้ล เพื�อให้้งานั่บ่รรลุเป็้าห้มายอย่างด้่ที่่�สิุ่ด้

 3. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ป็ฏิ่บ่่ต่ีห้นั่้าท่ี่�โด้ยร่ก่ษาและพ่ฒนั่ามาตีรฐานั่ 

  ก่ารที่ำางานั่ที่่�ด้่ เพื�อเพ่�มศี่ก่ยภูาพก่ารที่ำางานั่ให้้ด้่ย่�งขัึ�นั่

แนวัปฏิิบัติ

1.2
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 4. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ให้้คุวามร่วมมือท่ี่�ด้่ก่่บ่ทีุ่ก่ห้นั่่วยงานั่ เพื�อคุวาม 

  ก่้าวห้นั่้าขัองงานั่และบ่รรลุเป็้าห้มายขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ

 5. เมื�อพบ่เห้็นั่สิ่่�งผู้่ด้ป็ก่ตี่ในั่บ่ร่ษ่ที่ฯ ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่ตี้องแจ้งผู้้้บ่่งคุ่บ่ 

  บ่่ญช่าห้รือห้นั่่วยงานั่ที่่�ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ที่ราบ่โด้ยเร็ว

 6. ผู้้บ้่รห่้ารและพนั่ก่่งานั่ตีอ้งไม่เพ่ก่เฉย และก่ลา้แสิ่ด้งคุวามเห้น็ั่ห้รือท่ี่ก่ท้ี่วง  

  เมื�อพบ่เห้็นั่ก่ารก่ระที่ำาในั่สิ่่�งที่่�ไม่ถู้ก่ตี้อง ไม่เป็็นั่ธรรม 

 7. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่ตี้องป้็องก่่นั่และคุวบ่คุุมคุวามเสิ่่�ยงท่ี่�อาจก่่อ 

  ให้้เก่่ด้คุวามสิ่้ญเสิ่่ยอ่นั่เนืั่�องมาจาก่อุบ่่ตี่เห้ตีุ ก่ารบ่าด้เจ็บ่ ที่ร่พย์สิ่่นั่ 

  สิ่ญ้ห้ายห้รอืเสิ่ย่ห้าย ห้รอืคุวามเจบ็่ป่็วยจาก่ก่ารป็ฏิบ่่ต่ีง่านั่ ก่ารป็ฏิบ่่ต่ีง่านั่  

  ไม่ถู้ก่ว่ธ่ และคุวามผู้่ด้พลาด้อื�นั่ๆ ที่่�อาจเก่่ด้ขัึ�นั่ก่่บ่ตีนั่เองและผู้้้อื�นั่

 8. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่คุวรยอมร่บ่และสิ่น่ั่บ่สิ่นุั่นั่ก่ารเป็ล่�ยนั่แป็ลง  

  ห้าก่นั่ำามา ซื่ึ�งสิ่่�งที่่�ด้่ตี่อที่่�งบ่ร่ษ่ที่ฯ ห้รือพนั่่ก่งานั่โด้ยรวม

 9. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่ต้ีองห้ล่ก่เล่�ยงก่ารม่ภูาระผู้้ก่พ่นั่ที่างก่ารเง่นั่ 

  ก่่บ่บุ่คุคุลที่่�ที่ำาธุรก่่จก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ ห้รือระห้ว่างพน่ั่ก่งานั่ด้้วยก่่นั่เอง  

  ซื่ึ�งห้มายคุวามรวมถึูงก่ารให้้ก้้่ยืมเง่นั่ ห้รือก้้่ยืมเง่นั่ ก่ารเร่ยก่ร้อง 

  เร่�ยไรตีา่งๆ ก่ารเลน่ั่แช่ร ์ฯลฯ ยก่เวน้ั่ก่จ่ก่รรมเพื�อก่ารก่ศุีลและสิ่าธารณะ
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ห้้องจ่ด้เก็่บ่สิ่่นั่คุ้าม่พื�นั่ท่ี่�จำาก่่ด้ 

ป็ระก่อบ่ก่่บ่พนั่่ก่งานั่ที่่�ม่ห้น้ั่าท่ี่�ห้ย่บ่

สิ่่นั่คุ้าเตี่มบ่นั่ช่่�นั่วางขัายสิ่่นั่คุ้าม่ห้ลาย

คุนั่ ด้่งนั่่�นั่ จึงม่โอก่าสิ่ที่่�สิ่่นั่คุ้าห้มด้อาย ุ

รอนั่ำาไป็ที่ำาลาย อาจวางอย่้ในั่บ่ร่เวณ

เด้่ยวก่่บ่สิ่่นั่คุ้าที่่�ม่ไว้เพื�อขัายได้้

ผู้้้บ่ร่ห้ารป็ระสิ่งคุ์ที่ำาก่่จก่รรม 

เพื�อสิ่ง่คุมในั่นั่ามบ่ร่ษท่ี่ โด้ยก่ารบ่ร่จาคุ 

เง่นั่เร่�ยไรจาก่พนั่ก่่งานั่และลก้่คุา้ จงึตี่�ง

ก่ล่องร่บ่บ่ร่จาคุ และรวบ่รวมเง่นั่ไป็

บ่ร่จาคุ รวมท่ี่�งถู่ายร้ป็ป็ระช่าสิ่่มพ่นั่ธ์ 

ลงสิ่ื�อสิ่่งคุมออนั่ไลนั่์

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“

“
“

“
คุวรตี่ด้ป็้ายให้้เห้็นั่ช่่ด้เจนั่ว่าบ่ร่เวณ

ใด้เป็็นั่สิ่่นั่คุ้าห้มด้อายุ ท่ี่� รอก่ารนั่ำาไป็

ที่ำาลาย และพน่ั่ก่งานั่ที่่�มห่้น้ั่าท่ี่�ห้ย่บ่สิ่น่ั่คุ้า

เต่ีมบ่นั่ช่่�นั่วางขัายสิ่่นั่คุ้าคุวรตีรวจสิ่อบ่ 

ให้้แนั่่ใจว่าสิ่่นั่คุ้าท่ี่�ห้ย่บ่ไป็วางขัายนั่่�นั่ 

ย่งไมห่้มด้อายุ เพื�อป็อ้งก่่นั่คุวามผู้ด่้พลาด้

ที่่�อาจเก่่ด้ขัึ�นั่ได้้

ก่ารเร่�ยไรเง่นั่บ่ร่จาคุตี้องแสิ่ด้ง

เจตีจำานั่งอย่างช่ด่้เจนั่ว่า เป็็นั่ก่ารด้ำาเน่ั่นั่ก่าร 

ในั่นั่ามบ่ร่ษ่ที่  โด้ยม่ก่ารอนุั่ม่ตี่ โด้ย 

ผู้้้ม่อำานั่าจ และตี้องแสิ่ด้งคุวามป็ระสิ่งคุ ์

ให้้ผู้้้บ่ร่จาคุร่บ่ที่ราบ่อย่างช่่ด้เจนั่ว่า 

เป็็นั่ก่ารเร่�ยไรเพื�อบ่ร่จาคุให้้องค์ุก่รห้รือ

ห้นั่่วยงานั่ใด้ เอก่สิ่ารห้ล่ก่ฐานั่ที่่�ออก่ 

โด้ยผู้้้ร่บ่บ่ร่จาคุต้ีองระบุ่เป็็นั่ช่ื�อบ่ร่ษ่ที่ฯ

เที่่าน่ั่�นั่ ไม่อนัุ่ญาตีให้้ระบุ่ในั่นั่ามสิ่่วนั่ตี่ว

ขัองผู้้้บ่ร่ห้าร

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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อุทิศแลูะทุ่มเทเวัลูาเพื�อการปฏิิบัติหน้าท่� 
ข้องตนด้วัยค์วัามมุ่งมั�น อย่างเต็มกำาลูัง
ค์วัามรู้ค์วัามสุามารถ่ สุัตย์ซื�อต่อค์วัาม 
รับผิดชัอบท่�ม่ ข้ยันตรวัจตรางาน ข้วันข้วัาย 
หาค์วัามรู้ค์วัามเข้้าใจเพิ�มเติมอยู่เสุมอ

 1. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่มุ่งสิ่ร้างสิ่รรคุ์สิ่่�งให้ม่ๆ เพื�อพ่ฒนั่างานั่ขัองตีนั่เอง 

  และบ่ร่ษ่ที่ฯ อย่างสิ่มำ�าเสิ่มอ

 2. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ต้ีองห้ม่�นั่ที่บ่ที่วนั่เป็้าห้มาย ผู้ลงานั่ ว่ธ่ก่าร 

  ป็ฏ่ิบ่่ตี่งานั่และป็ระเม่นั่ผู้ลงานั่ขัองตีนั่เองและท่ี่มงานั่อย่างสิ่มำ�าเสิ่มอ 

  ตีรงไป็ตีรงมา

 3. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่ต้ีองห้ม่�นั่ศึีก่ษาและเปิ็ด้ร่บ่ข้ัอม้ลท่ี่�เป็็นั่ป็ระโยช่นั่์ 

  เพื�อนั่ำามาพ่ฒนั่างานั่ขัองตีนั่และบ่ร่ษ่ที่ฯ ให้้ด้่ย่�งขัึ�นั่

 4. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่ตี้องสิ่ร้างบ่รรยาก่าศีก่ารที่ำางานั่ให้้เก่่ด้ก่าร 

  แลก่เป็ล่�ยนั่คุวามคุ่ด้เห้็นั่ และคุวามร้้ซื่ึ�งก่่นั่และก่่นั่ 

 5. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่ใสิ่่ใจด้้แลตี่วเองให้้เป็็นั่สิุ่ขั เบ่่ก่บ่านั่ พร้อมตี่อ 

  ก่ารที่ำางานั่ด้ว้ยคุวามก่ระฉบ่่ก่ระเฉงและคุวามรบ่่ผู้ด่้ช่อบ่ ร้จ้ก่่สิ่รา้งสิ่มด้ลุ 

  ในั่ช่่ว่ตีก่ารที่ำางานั่และช่่ว่ตีสิ่่วนั่ตี่ว

 6. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ต้ีองม่นั่ำ�าใจช่่วยเห้ลือเกื่�อก้่ลผู้้้ร่วมงานั่ เอื�อเฟื�อ 

  เผู้ื�อแผู้่ ร้้จ่ก่ให้้อภู่ย เสิ่่ยสิ่ละป็ระโยช่นั่์สิ่่วนั่ตีนั่เพื�อสิ่่วนั่รวม

แนวัปฏิิบัติ

1.3
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พนั่่ก่งานั่ไป็พ่ก่ผู้่อนั่ในั่ว่นั่ห้ยุด้ 

ก่่บ่คุรอบ่คุร่ว ภูายในั่ศี้นั่ย์ก่ารคุ้าขัอง 

บ่ร่ษ่ที่ฯ และบ่่งเอ่ญพบ่ว่า เก่่ด้ป็ัญห้า

ที่อ่นั่ำ�าร่�วภูายในั่ศีน้ั่ยฯ์ โด้ยที่่�ย่งไมม่ผู่้้ใ้ด้

สิ่่งเก่ตีเห้็นั่ จึงย่งไม่ม่ก่ารด้ำาเน่ั่นั่ก่าร

ใด้ๆ

เ นืั่� อ ง ด้้ ว ย สิ่ ถู า นั่ ก่ า ร ณ์ ขั อ ง 

โรคุระบ่าด้ ที่ำาให้้พน่ั่ก่งานั่อาจไม่

สิ่ามารถูอุท่ี่ศีเวลาในั่ก่ารที่ำางานั่ได้้

อย่างเตี็มที่่�

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“

“
“

“
พน่ั่ก่งานั่ท่ี่านั่นั่่�นั่ไม่คุวรนั่่�งด้้ด้าย  

ถูึงแม้จะไม่ได้้ม่ห้นั่้าที่่�โด้ยตีรงในั่ก่ารด้้แล

ศี้นั่ย์ฯ ด้่งก่ล่าว ก่็คุวรให้้คุวามช่่วยเห้ลือ 

โด้ยก่ารแจ้งผู้้้ที่่�ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ให้้ร่บ่ที่ราบ่ 

เพื�อด้ำาเนั่น่ั่ก่ารแก้่ไขัป็ญัห้าอย่างที่น่ั่ท่ี่วงที่่

พนั่ก่่งานั่ทุี่ก่คุนั่คุวรมส่่ิ่วนั่ร่วมในั่ก่าร

รณรงค์ุให้้ม่ก่ารป้็องก่่นั่ก่ารแพร่ระบ่าด้

ขัองเช่ื�อโรคุ โด้ยในั่ช่่วงที่่�ม่ก่ารแพร่ระบ่าด้

ที่่�รุนั่แรง คุวรตีอ้งมก่่ารแบ่ง่ก่ลุม่ก่ารที่ำางานั่ 

โด้ยให้้สิ่ลบ่่ก่่นั่ที่ำางานั่ที่่�บ่า้นั่ รวมท่ี่�งคุวรให้้

คุวามร่วมมือในั่ก่ารป็ระเม่นั่คุวามเส่ิ่�ยง

ขัองตีนั่เองอย่างสิ่มำ�าเสิ่มอ 

ในั่สิ่่วนั่ขัองบ่ร่ษ่ที่ คุวรสิ่น่ั่บ่สิ่นัุ่นั่ 

ในั่ก่ารจ่ด้ห้าว่คุซื่่นั่ และอุป็ก่รณ์ในั่ก่าร

ตีรวจห้าเช่ื�อให้้ก่่บ่พนั่่ก่งานั่ โด้ยเฉพาะ

อย่างย่�งพน่ั่ก่งานั่ท่ี่�อย่้อาศีย่ ห้รือป็ฏิบ่่ต่ีง่านั่ 

ในั่พื�นั่ที่่�เสิ่่�ยง

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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ปฏิิบัติตนต่อผู้ร่วัมงาน ผู้บังค์ับบัญชัา  
ผู้ใต้บังค์ับบัญชัา ลููกค์้า ค์ู่ค์้า ผู้ถ่ือหุ้นแลูะ
ชัุมชัน ด้วัยค์วัามอ่อนน้อม โอบอ้อมอารี  
ม่นำ�าใจ สุุจริตใจ ให้เก่ยรติ เค์ารพในสุิทธิิ
แลูะศักดิ�ศรี รับฟััง อดทน หนักแน่น มั�นค์ง 
ไม่ลูุแก่อำานาจ เป็นแบบอย่างท่�ด่

สุัมพันธิภาพกับผู้ร่วัมงานแลูะผู้เก่�ยวัข้้อง

 1. ผู้้บ้่รห่้ารและพนั่ก่่งานั่ให้้คุวามเคุารพนั่บ่่ถืูอและป็ฏ่ิบ่ต่ีต่่ีอผู้้ม่้สิ่ว่นั่ได้เ้สิ่ย่ 

  ทุี่ก่ฝ่่ายด้้วยคุวามเป็็นั่ธรรมบ่นั่พื�นั่ฐานั่ขัองศี่ก่ด้่�ศีร่คุวามเป็็นั่มนุั่ษย์  

  ไม่เลือก่ป็ฏ่ิบ่่ตี่ ไม่แบ่่งแยก่ถู่�นั่ก่ำาเน่ั่ด้ เช่ื�อช่าตี่ เพศี อายุ สิ่่ผู้่ว ศีาสิ่นั่า  

  ก่ารแสิ่ด้งออก่ที่างคุวามคุ่ด้ สิ่ภูาพร่างก่าย ฐานั่ะ ช่าตี่ตีระก่้ล 

 2. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ตี้องแสิ่ด้งคุวามร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ในั่ก่ารก่ระที่ำา ท่ี่�งขัอง 

  ตีนั่เองและที่่มงานั่อย่างเป็ิด้เผู้ยและจร่งใจ พร้อมที่่�งร่วมแก่้ไขัเมื�อม่ 

  ขั้อผู้่ด้พลาด้เก่่ด้ขัึ�นั่

 3. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ต้ีองไม่ก่ล่าวโที่ษห้รือให้้ร้ายผู้้้อื�นั่ด้้วยขั้อคุวาม 

  อ่นั่เป็็นั่เที่็จ ที่่�งตี่อห้นั่้าและล่บ่ห้ล่ง

แนวัปฏิิบัติ

1.4
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 4. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่คุวรแจ้งแห้ล่งที่่�มาห้รือช่ื�อเจ้าขัองคุวามคุ่ด้ ขั้อม้ล 

  ห้รือผู้ลงานั่ที่่�นั่ำามาใช้่ป็ระโยช่น์ั่ โด้ยจะต้ีองไม่ละเม่ด้สิ่่ที่ธ่ขัองเจ้าขัอง 

  งานั่นั่่�นั่

 5. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่คุวรร่บ่ฟังคุวามคุ่ด้เห้็นั่ขัองผู้้้อื�นั่ เพื�อพ่ฒนั่า 

  ก่ารที่ำางานั่และผู้ลขัองงานั่ให้้ด้่ย่�งขัึ�นั่

 6. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่ต้ีองร่ก่ษาและร่วมผู้ล่ก่ด้่นั่ให้้เก่่ด้คุวามสิ่าม่คุคุ ่

  ในั่ห้ม้่คุณะ

 7. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่คุวรป็ฏิ่บ่่ตี่ต่ีอล้ก่คุ้า คุ้่คุ้าและเจ้าห้นั่่�  ด้้วย 

  คุวามเสิ่มอภูาคุและคุวามเป็น็ั่ธรรมบ่นั่พื�นั่ฐานั่ขัองก่ารได้ร้บ่่ผู้ลตีอบ่แที่นั่ 

  ที่่�เป็็นั่ธรรมที่่�งสิ่องฝ่่าย

 8. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพนั่่ก่งานั่คุวรป็ฏ่ิบ่่ตี่ตีามสิ่่ญญาและเงื�อนั่ไขัต่ีางๆ  

  ท่ี่�ตีก่ลงก่่นั่ไว้อย่างเคุร่งคุร่ด้ ในั่ก่รณ่ที่่�ไม่สิ่ามารถูป็ฏิ่บ่่ตี่ตีามเงื�อนั่ไขั 

  ข้ัอใด้ข้ัอห้นึั่�งให้้ร่บ่แจ้งแก่่คุ้่สิ่่ญญาที่ราบ่ล่วงห้น้ั่า เพื�อร่วมก่่นั่พ่จารณา 

  ห้าแนั่วที่างแก่้ไขั
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เก่่ด้เห้ตุีเศีรษฐก่่จขัองป็ระเที่ศี

ถูด้ถูอย ที่ำาให้้ก่ำาล่งซื่ื�อขัองผู้้้บ่ร่โภูคุ 

ลด้น้ั่อยลงอย่างมาก่ สิ่่งผู้ลก่ระที่บ่ต่ีอ

ก่ารคุา้โด้ยที่่�วไป็ขัองรา้นั่คุา้เช่า่ภูายในั่

ศี้นั่ย์ก่ารคุ้าขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ จนั่ก่ระที่่�ง 

ม่เสิ่่ยงบ่่นั่ว่าถูึงผู้้้บ่ร่ห้ารศี้นั่ย์ก่ารคุ้าฯ 

ว่า ก่ารคุ้าขัายไม่ด้่

พน่ั่ก่งานั่ด้่าที่อ ที่ะเลาะก่่นั่ด้้วย

ถู้อยคุำาห้ยาบ่คุาย ห้รือในั่เช่่งข่ัมข่้ั 

จะที่ำารา้ยร่างก่าย ซื่ึ�งก่่นั่และก่่นั่ ภูายในั่

พื�นั่ที่่�สิ่ำาห้ร่บ่ให้้บ่ร่ก่ารล้ก่คุ้า

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“

“
“

“
ผู้้บ้่รห่้ารศีน้ั่ยก์่ารคุา้คุวรรบ่่ฟงัป็ญัห้า

ขัองร้านั่คุ้าเช่่าด้้วยคุวามเข้ัาใจ และ 

ใช่้ก่่ร่ยาวาจาท่ี่�สิุ่ภูาพ โด้ยไม่ถูือตีนั่ว่า 

เป็น็ั่เจา้ขัองพื�นั่ท่ี่� เพื�อให้้ก่ำาลง่ใจรา้นั่คุา้เช่า่ 

ให้้สิ่ามารถูผู้่านั่พ้นั่ว่ก่ฤตีไป็ได้้ด้้วยด้่

ผู้้้บ่ร่ห้ารท่ี่�ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่พื�นั่ท่ี่�ด้่งก่ล่าว 

คุวรส่ิ่�งก่ารให้้ม่ก่ารระง่บ่เห้ตุีโด้ยท่ี่นั่ที่ ่ 

โด้ยให้ม้ก่่ารเคุลื�อนั่ยา้ยพน่ั่ก่งานั่ออก่นั่อก่

พื�นั่ท่ี่�ให้้บ่รก่่าร และคุวรสิ่อบ่ถูามข้ัอเท็ี่จจรง่ 

วา่มคุ่วามเป็น็ั่มาอย่างไร โด้ยไม่คุวรตีำาห้นั่่

พนั่่ก่งานั่ท่ี่�ก่่อเห้ตีุตี่อห้นั่้าบุ่คุคุลอื�นั่ ไม่ว่า

จะเป็็นั่ล้ก่คุ้าห้รือพนั่่ก่งานั่ด้้วยก่่นั่ และ

ตี้องด้ำาเนั่่นั่ก่ารตี่ด้สิ่่นั่ด้้วยคุวามเป็็นั่ธรรม

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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ปฏิิบัติตนอย่างเท่�ยงธิรรมแลูะให้ค์วัาม
ยุติธิรรมต่อทุกค์นเสุมอเหมือนกัน เชั่น  
ม่ค์วัามกลู้าท่�จะลูงโทษัผู้ท่�กระทำาผิด  
พิจารณาให้บำาเหน็จค์วัามชัอบตามผลูงาน  
สุ่งเสุริมพนักงานท่�ม่ค์วัามสุามารถ่ให้ข้้�น 
ดำารงตำาแหน่งท่�เหมาะสุม แลูะแสุดง 
ค์วัามรับผิดชัอบท่�จะไม่ปลู่อยให้ม่การ 
เลูือกปฏิิบัติ แลูะการลู่วังลูะเมิดใดๆ  
ในข้อบเข้ตอำานาจหน้าท่�ข้องตน

การรักษัาค์วัามยุติธิรรม

 1. ผู้้้บ่่ งคุ่บ่บ่่ญช่าคุวรพ่จารณาให้้บ่ำาเห้นั่็จคุวามช่อบ่ตีามผู้ลงานั่  

  เพื�อสิ่่งเสิ่ร่มพนั่่ก่งานั่ที่่�ม่คุวามสิ่ามารถูได้้ขัึ�นั่ด้ำารงตีำาแห้นั่่งที่่�เห้มาะสิ่ม

 2. ผู้้้บ่่งคุ่บ่บ่่ญช่าตี้องตีรวจสิ่อบ่และคุวบ่คุุมไม่ป็ล่อยให้้ม่ก่ารเลือก่ป็ฏิ่บ่่ตี่ 

  และก่ารล่วงละเม่ด้สิ่่ที่ธ่ใด้ๆ ในั่ขัอบ่เขัตีอำานั่าจห้น้ั่าท่ี่�ขัองตีนั่และ 

  ที่่�เก่่�ยวขั้องก่่บ่ก่ารป็ฏิ่บ่่ตี่งานั่

 3. ผู้้้บ่่งคุ่บ่บ่่ญช่าคุวรพ่จารณาลงโที่ษผู้้้ที่่�ก่ระที่ำาคุวามผู้่ด้ตีามระเบ่่ยบ่ว่นั่่ย 

  และขั้อบ่่งคุ่บ่ก่ารที่ำางานั่ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ

แนวัปฏิิบัติ

1.5
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พน่ั่ก่งานั่ที่่านั่ห้นึั่� งม่ผู้้้ ให้ญ่ท่ี่�

นั่บ่่ถืูออยาก่ให้้ลก้่เข้ัาที่ำางานั่ก่่บ่บ่รษ่ท่ี่ฯ 

ในั่แผู้นั่ก่ท่ี่�พน่ั่ก่งานั่ด้้แลร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่  

จึงขัอให้้พน่ั่ก่งานั่ที่่านั่น่ั่�ช่่วยร่บ่ล้ก่ 

เขั้าที่ำางานั่ก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“
“

แนั่ะนั่ำาให้้ล้ก่ขัองผู้้้ ให้ญ่ท่ี่านั่นั่่�นั่ 

สิ่่งใบ่สิ่ม่คุรงานั่ตีามช่่องที่างและข่ั�นั่ตีอนั่ 

ท่ี่�บ่ร่ษ่ที่ฯ ก่ำาห้นั่ด้ โด้ยพนั่่ก่งานั่คุวรเป็ิด้

เผู้ยคุวามสิ่ม่พ่นั่ธก์่บ่่ผู้้ส้ิ่มคุ่รน่ั่�นั่ให้้ผู้้บ้่ง่คุบ่่

บ่ญ่ช่าขัองตีนั่และคุณะก่รรมก่ารคุด่้เลือก่

ที่่านั่อื�นั่ร่บ่ที่ราบ่ และไม่เข้ัาไป็ม่ส่ิ่วนั่ร่วม

ในั่ก่ารพ่จารณาคุ่ด้เลือก่คุร่� ง น่ั่�  ห้าก่

พน่ั่ก่งานั่ม่คุวามจำาเป็็นั่ต้ีองเก่่�ยวข้ัอง 

ในั่ก่ระบ่วนั่ก่ารพ่จารณาคุด่้เลอืก่พนั่ก่่งานั่

จะตี้องพ่จารณาคุุณสิ่มบ่่ตี่ คุวามร้้คุวาม

สิ่ามารถูขัองผู้้้สิ่ม่คุรอย่างเป็็นั่ธรรม เพื�อ 

คุ่ด้เลือก่บุ่คุคุลท่ี่�เห้มาะสิ่มก่่บ่ตีำาแห้น่ั่ง

ห้นั่้าที่่�ที่่�ตี้องก่ารอย่างแที่้จร่ง

ค์ำาแนะนำา
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ผู้้้บ่ร่ห้ารม่คุวามสิ่น่ั่ที่สิ่นั่มร่ก่ใคุร่

ก่่บ่พน่ั่ก่งานั่ใตี้บ่่งคุ่บ่บ่่ญช่าที่่�ที่ำางานั่

ด้้วยก่่นั่มานั่านั่ จึงไม่เคุร่งคุร่ด้ในั่ก่าร

คุวบ่คุุมระเบ่่ยบ่ว่นั่่ยในั่ก่ารที่ำางานั่ขัอง

พน่ั่ก่งานั่ด้่งก่ล่าว เช่่นั่ ก่ารเขั้างานั่ 

สิ่ายก่ว่าเวลาที่่�ก่ำาห้นั่ด้ รวมท่ี่�งย่งม ่

แนั่วโน้ั่มในั่ก่ารให้้คุะแนั่นั่ป็ระเม่นั่ผู้ล

ก่ารป็ฏิ่บ่่ตี่งานั่ด้่ก่ว่าพนั่่ก่งานั่คุนั่อื�นั่

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

“
“

ผู้้บ้่รห่้ารคุวรมภู่าพลก่่ษณใ์นั่ก่ารเป็น็ั่

ตี่วอย่างที่่�ด้่ขัองพนั่่ก่งานั่ ก่ารเลือก่ป็ฏิ่บ่่ตี่

อาจที่ำาให้้พน่ั่ก่งานั่ท่ี่�ที่ำางานั่ด้่ เคุร่งคุร่ด้ 

ในั่ก่ฎระเบ่่ยบ่ เสิ่่ยขัว่ญและก่ำาล่งใจ ในั่

ก่ารที่ำางานั่ ผู้้บ้่รห่้ารจงึคุวรคุวบ่คุุมพนั่ก่่งานั่ 

ภูายใตี้ก่ฎระเบ่่ยบ่เด้่ยวก่่นั่ และลงโที่ษ

ที่าง ว่ น่ั่ยอ ย่าง เป็็นั่ธรรมต่ีอผู้้้ ฝ่่ า ฝื่นั่ 

นั่อก่จาก่น่ั่� ก่ารป็ระเม่นั่ผู้ลงานั่คุวรอย่้บ่นั่

พื�นั่ฐานั่ขัองผู้ลสิ่ำาเรจ็ขัองงานั่ที่่�เก่่ด้ขัึ�นั่จรง่ 

เพื�อให้้พน่ั่ก่งานั่ทุี่ก่คุนั่ได้้พยายามป็ฏ่ิบ่ต่ีง่านั่ 

อย่างเต็ีมท่ี่�เพื�อให้้บ่รรลุผู้ลสิ่ำาเร็จ และ

พน่ั่ก่งานั่แตี่ละคุนั่คุวรได้้ร่บ่ผู้ลตีอบ่แที่นั่

จาก่ก่ารที่ำางานั่อย่างเป็็นั่ธรรม

ค์ำาแนะนำา
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หมวัดท่�
การิให้้ความส่ำาคัญ 

ต�อลุู่กค้า

2
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มุ่งมั�นท่�จะเสุริมสุร้างแลูะรักษัาค์วัามเชัื�อถ่ือ
ไวั้วัางใจแลูะค์วัามภักด่ข้องลููกค์้า 
ข้องบริษััทฯ เหนือสุิ�งอื�นใด โดยจะไม่ 
หย่อนยาน แลูะต้องค์ำานึงถ่ึงค์วัามปลูอดภัย
แลูะสุวััสุดิภาพข้องลููกค์้า ปรับปรุงค์ุณภาพ
ข้องสุินค์้า บริการ แลูะนวััตกรรมท่�นำาเสุนอ
อย่างต่อเนื�องให้อยู่ในระยะเวัลูาแลูะ
มาตรฐานท่�กำาหนด

 1. พน่ั่ก่งานั่ตีอ้งให้้ขัอ้มล้ท่ี่�ถูก้่ต้ีองด้้วยคุวามเตีม็ใจ และรบ่่ฟงัคุวามคุ่ด้เห้น็ั่ 

  ขัองลก้่คุ้า และนั่ำาเสิ่นั่อให้้ผู้้บ้่ง่คุบ่่บ่ญ่ช่าและผู้้บ้่รห่้ารที่ราบ่ เพื�อป็รบ่่ป็รงุ 

  แก่้ไขัให้้ม่ก่ารพ่ฒนั่าที่่�ด้่ขัึ�นั่

 2. พน่ั่ก่งานั่ตีอ้งร่ก่ษาคุำาม่�นั่สิ่ญ่ญาท่ี่�ให้้ตีอ่ลก้่คุา้ เพื�อสิ่รา้งคุวามเช่ื�อม่�นั่และ 

  ไว้วางใจ

 3. พนั่ก่่งานั่ต้ีองคุำานึั่งถึูงคุวามป็ลอด้ภูย่ขัองลก้่คุ้า และป็ฏ่ิบ่ต่ีต่ีามก่ฎห้มาย 

  เก่่�ยวก่่บ่คุวามป็ลอด้ภู่ยขัองสิ่่นั่คุ้าและบ่ร่ก่าร

 4. พนั่ก่่งานั่ต้ีองให้คุ้วามสิ่ำาคุญ่ต่ีอมาตีรฐานั่คุณุภูาพขัองสิ่น่ั่คุ้าและบ่รก่่าร  

  เพื�อร่ก่ษาคุวามเช่ื�อถูือไว้วางใจ และคุวามผู้้ก่พ่นั่ขัองล้ก่คุ้าอย่างย่�งยืนั่

 5. ผู้้บ้่รห่้ารและพน่ั่ก่งานั่ต้ีองศึีก่ษาห้าคุวามร้ใ้ห้ม่ๆ อก่่ที่่�งรบ่่ฟังคุวามคุด่้เห็้นั่  

  ขัองล้ก่คุ้า เพื�อนั่ำาไป็สิ่้่ก่ารสิ่ร้างสิ่รรคุ์นั่ว่ตีก่รรมให้ม่ๆ และก่ารพ่ฒนั่า 

  สิ่่นั่คุ้าและบ่ร่ก่ารท่ี่�ตีอบ่สิ่นั่องคุวามต้ีองก่ารขัองล้ก่คุ้าอย่างเห้นืั่อ 

  คุวามคุาด้ห้มาย

แนวัปฏิิบัติ
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ผู้้้จ่ด้ก่ารสิ่าขัาได้้ร่บ่คุำาแนั่ะนั่ำา

จาก่ล้ก่คุ้าผู้่านั่ที่างสิ่ื�อสิ่่งคุมออนั่ไลนั่์

สิ่่วนั่ต่ีว ถูึงก่ารได้้ร่บ่สิ่่นั่คุ้าท่ี่�ไม่ได้้

คุุณภูาพ อ่ก่ที่่�งพนั่่ก่งานั่ห้นั่้าร้านั่ไม่ได้้

ให้้คุำาช่่�แจงอย่างเห้มาะสิ่ม จึงที่ำาให้้

ล้ก่คุ้าไม่ได้้ร่บ่ก่ารเป็ล่�ยนั่สิ่่นั่คุ้าตีามท่ี่�

คุวรจะได้้

พน่ั่ก่งานั่ที่่านั่ห้นั่ึ�งม่ห้นั่้าท่ี่�แจก่

คุ้ป็องสิ่่วนั่ลด้ให้้ล้ก่คุ้าตีามสิ่่ที่ธ่ขัอง

ล้ก่คุ้าแตี่ละราย แตี่ก่ล่บ่แจก่ให้้ล้ก่คุ้า

ไม่คุรบ่ตีามจำานั่วนั่ โด้ยเก่็บ่คุ้ป็อง 

บ่างสิ่่วนั่ไว้เพื�อใช่้เอง

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1 “

“
“

“
ผู้้้จ่ด้ก่ารสิ่าขัาตี้องร่บ่ด้ำาเนั่่นั่ก่าร 

นั่ำาขั้อม้ลจาก่สิ่ื�อสิ่่งคุมออนั่ไลน์ั่ด้่งก่ล่าว

มาสิ่อบ่ถูามพน่ั่ก่งานั่ที่่�เก่่�ยวขั้อง เพื�อห้า

สิ่าเห้ตุีท่ี่�แที่้จร่งขัองปั็ญห้า ห้ล่งจาก่น่ั่�นั่ 

ตี้องตีอบ่ช่่�แจงล้ก่คุ้าภูายในั่ระยะเวลาท่ี่�

เห้มาะสิ่มเพื�อให้ล้ก้่คุ้าได้ร้บ่่คุวามพงึพอใจ 

นั่อก่จาก่น่ั่� ห้าก่สิ่าเห้ตีุขัองสิ่่นั่คุ้าท่ี่�ไม่ได้้

คุณุภูาพมาจาก่ก่ารผู้ลต่ีขัองคุ้คุ่า้ ผู้้จ้ด่้ก่าร

สิ่าขัาคุวรแจ้งป็ัญห้าด่้งก่ล่าวให้้ก่่บ่ฝ่่าย 

จด่้ซื่ื�อรบ่่ที่ราบ่ เพื�อให้้คุ้คุ้่าป็รบ่่ป็รุงคุณุภูาพ 

ขัองสิ่่นั่คุ้าให้้ด้่ขัึ�นั่ห้รือร่บ่คุืนั่สิ่่นั่คุ้า

ผู้้้บ่ร่ห้ารสิ่าขัาตี้องก่ำาห้นั่ด้มาตีรก่าร

คุวบ่คุุมอย่างเห้มาะสิ่ม โด้ยให้้ม่ก่าร

ป็ระช่าสิ่่มพ่นั่ธ์และแจ้งสิ่่ที่ธ่ให้้ล้ก่คุ้า 

ที่ราบ่อย่างช่่ด้เจนั่ และให้้ม่ก่ารคุวบ่คุุม

ก่ารเบ่่ก่จ่ายท่ี่�ร่ด้กุ่ม เช่่นั่ ก่ารลงที่ะเบ่่ยนั่

ร่บ่คุ้ป็อง ก่ารก่ระที่บ่ยอด้ก่ารเบ่่ก่จ่าย  

และก่ารตีรวจสิ่อบ่โด้ยห่้วห้น้ั่างานั่อย่าง

สิ่มำ�าเสิ่มอ

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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รับฟัังค์วัามค์ิดเห็นข้องลููกค์้าอย่างจริงจัง 
จัดการกับข้้อร้องเรียนอย่างเป็นธิรรม 
ภายในระยะเวัลูาท่�เหมาะสุม ปกป้องแลูะ 
รับผิดชัอบต่อข้้อมูลูเก่�ยวักับลููกค์้า

 1. พนั่่ก่งานั่คุวรร่บ่ฟังคุวามคุ่ด้เห้็นั่ขัองล้ก่คุ้าอย่างสิุ่ภูาพ และแสิ่ด้ง 

  คุวามจร่งใจในั่ก่ารด้ำาเนั่่นั่ก่ารแก่้ไขั

 2. พนั่่ก่งานั่ม่คุวามก่ระตีือรือร้นั่ในั่ก่ารร่บ่ฟังคุวามคุ่ด้เห้็นั่ขัองล้ก่คุ้า และ 

  ให้้คุำาช่่�แจงภูายในั่ระยะเวลามาตีรฐานั่ที่่�ก่ำาห้นั่ด้ไว้

 3. พนั่่ก่งานั่ไม่คุวรเป็ิด้เผู้ยขั้อม้ลขัองล้ก่คุ้านั่อก่สิ่ถูานั่ท่ี่�ที่ำางานั่ ห้รือแก่่ 

  บุ่คุคุลภูายนั่อก่ท่ี่�อาจจะก่่อให้เ้ก่่ด้คุวามเสิ่ย่ห้ายต่ีอลก้่คุ้าได้ ้และมร่ะบ่บ่ 

  ก่ารจด่้เก่บ็่ขัอ้มล้ขัองลก้่คุา้ ที่่�ม่�นั่ใจได้ว้า่จะไมม่ก่่ารนั่ำาขัอ้มล้ไป็ใช่ใ้นั่ที่าง 

  ที่่�ไม่เห้มาะสิ่ม

 4. พนั่่ก่งานั่คุวรป็ฏิ่บ่่ตี่ตี่อล้ก่คุ้าอย่างเที่่าเที่่ยมก่่นั่

 5. พน่ั่ก่งานั่คุวรแจ้งช่่องที่างก่ารร้องเร่ยนั่ให้้ล้ก่คุ้าที่ราบ่ และใสิ่่ใจแก่้ไขั 

  ป็ัญห้าอย่างจร่งจ่ง เพื�อสิ่ร้างคุวามพึงพอใจให้้ก่่บ่ล้ก่คุ้า

แนวัปฏิิบัติ
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ล้ก่คุ้าแจ้งขั้อร้องเร่ยนั่ผู้่านั่สิ่าย 

Hot Line โด้ยก่ล่าวอ้างว่าพนั่่ก่งานั่

พ้ด้จาไม่สิ่ภุูาพและแสิ่ด้งก่่ร่ยาก้่าวร้าว

โด้ยก่ารก่ระช่าก่สิ่่นั่คุ้าจาก่มือล้ก่คุ้า 

และตี้องก่ารให้้พน่ั่ก่งานั่คุนั่ด้่งก่ล่าว 

พน้ั่สิ่ภูาพก่ารเป็น็ั่พน่ั่ก่งานั่ขัองบ่รษ่ท่ี่ฯ

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ “

“

ผู้้จ้ด่้ก่ารสิ่าขัาคุวรตีรวจสิ่อบ่ข้ัอเที่จ็จรง่ 

จาก่พนั่่ก่งานั่ท่ี่� เ ก่่� ยวขั้องและพยานั่ 

ห้ล่ก่ฐานั่ตี่างๆ เพื�อให้้ได้้ขั้อม้ลที่่� เป็็นั่ 

คุวามจร่ง ก่่อนั่ก่ารตี่ด้สิ่่นั่ใจห้รือก่าร

ด้ำาเนั่่นั่ก่ารใด้ๆ เพื�อให้้เก่่ด้คุวามเป็็นั่ธรรม

แก่่ที่่�งฝ่่ายล้ก่คุ้าและพน่ั่ก่งานั่ และแจ้ง 

ผู้ลก่ารด้ำาเนั่่นั่ก่ารให้้ล้ก่คุ้าที่ราบ่ภูายในั่

ระยะเวลาที่่�เห้มาะสิ่ม

ค์ำาแนะนำา
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ค์วับค์ุมดูแลูให้การติดฉลูาก การโฆษัณา  
แลูะการสุื�อสุารรูปแบบอื�นๆ ข้องบริษััทฯ  
ถู่กต้อง ชััดเจน ตรงไปตรงมา

 1. พน่ั่ก่งานั่คุวรตีรวจสิ่อบ่ขั้อม้ลในั่ฉลาก่ ก่ารโฆษณา ก่ารสิ่ื�อสิ่ารตี่างๆ  

  ให้้ถู้ก่ตี้อง

 2. พน่ั่ก่งานั่คุวรตีอบ่สิ่นั่องอย่างที่่นั่ที่่วงที่่ห้าก่พบ่ขั้อม้ลที่่�ไม่ถู้ก่ตี้อง เช่่นั่  

  ฉลาก่ห้รือป็า้ยจด่้รายก่ารลด้ราคุาสิ่น่ั่คุา้ไมถู่ก้่ตีอ้งตีามท่ี่�ก่ฎห้มายก่ำาห้นั่ด้  

  ห้รือไม่ตีรงตีามคุวามเป็็นั่จร่ง ตี้องแจ้งป็ัญห้าให้้ผู้้้ที่่�เก่่�ยวขั้องที่ราบ่ 

  เพื�อด้ำาเนั่่นั่ก่ารแก่้ไขั

 3. ก่ารที่ำาสิ่ื�อโฆษณาตี้องไม่เก่่นั่คุวามเป็็นั่จร่ง และตี้องป็ฏิ่บ่่ต่ีได้้ตีาม 

  ที่่�สิ่ื�อสิ่ารออก่ไป็ ก่ารแสิ่ด้งราคุาตี้องช่่ด้เจนั่และถู้ก่ตี้อง

แนวัปฏิิบัติ
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ห้่วห้น้ั่าแผู้นั่ก่อาห้ารสิ่ด้เห้็นั่ว่า

พน่ั่ก่งานั่ก่ำาล่งเป็ล่�ยนั่ป็้ายว่นั่ที่่�ห้มด้

อายุบ่นั่สิ่่นั่คุ้าอาห้ารแช่่แข็ัง เพราะ 

เห้็นั่ว่าสิ่่นั่คุ้าย่งสิ่ามารถูขัายตี่อได้้อ่ก่  

จงึเป็ล่�ยนั่ป็า้ยยดื้ว่นั่ที่่�ห้มด้อายอุอก่ไป็

อ่ก่ 5 ว่นั่

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ “

“

ห้ว่ห้นั่า้แผู้นั่ก่อาห้ารสิ่ด้คุวรตีก่่เตีอืนั่

พน่ั่ก่งานั่ให้้ที่ราบ่ถูึงคุวามป็ลอด้ภู่ย และ

คุุณภูาพขัองสิ่่นั่คุ้าท่ี่�อาจส่ิ่งผู้ลก่ระที่บ่ 

ตี่อสิุ่ขัภูาพขัองล้ก่คุ้า และแนั่ะนั่ำาให้้ 

พน่ั่ก่งานั่ เขั้าใจขั่�นั่ตีอนั่ก่ารที่ำางานั่ ขัอง 

บ่ร่ษ่ที่ฯ ว่าสิ่่นั่คุ้าท่ี่�ห้มด้อายุคุวรนั่ำาไป็

ที่ำาลายห้รือร่บ่จำาห้นั่่ายออก่ไป็เสิ่่ย

ค์ำาแนะนำา
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ดำาเนินธิุรกิจโดยเค์ารพค์วัามเชัื�อ 
ทางวััฒนธิรรมแลูะจริยธิรรม 
ข้องสุังค์ม

 1. ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่คุวรตีระห้นั่่ก่ถูึงก่ารด้ำาเนั่่นั่ธุรก่่จด้้วยคุวาม 

  ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ต่ีอสิ่่งคุมและชุ่มช่นั่ โด้ยคุำานั่ึงถึูงที่ร่พยาก่รธรรมช่าตี่และ 

  สิ่่�งแวด้ล้อม

 2. ก่ารด้ำาเนั่่นั่ธุรก่่จคุวรพ่จารณาให้้คุวามร่วมมือ/ คุวามช่่วยเห้ลือที่่� 

  เห้มาะสิ่มแก่่ก่่จก่รรมตี่างๆ ขัองชุ่มช่นั่ เพื�อเสิ่ร่มสิ่ร้างคุวามย่�งยืนั่ 

  ขัองธุรก่่จ

 3. ก่ารด้ำาเน่ั่นั่ธุรก่่จคุวรคุำานึั่งถูึงจร่ยธรรม เช่่นั่ ก่ารไม่นั่ำาสิ่่นั่คุ้าห้มด้อายุ 

  มาขัาย ก่ารก่ำาห้นั่ด้ราคุาสิ่่นั่คุ้าที่่�ยุตี่ธรรมและเห้มาะสิ่มก่่บ่คุุณภูาพ  

  ห้รือก่ารขัายสิ่่นั่คุ้าท่ี่�ไม่ข่ัด้ต่ีอคุวามเชื่�อที่างว่ฒนั่ธรรมและจร่ยธรรม 

  ขัองสิ่่งคุม

แนวัปฏิิบัติ
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ผู้้้จ่ด้ก่ารสิ่าขัาพบ่ว่าบ่นั่ช่่�นั่วาง

ขัายอาห้าร ม่เนั่ื�อสิ่่ตีว์บ่างป็ระเภูที่ที่่� 

ไม่สิ่อด้คุล้องห้รือขั่ด้ตี่อคุวามเช่ื�อ 

ที่างว่ฒนั่ธรรมขัองคุนั่สิ่ว่นั่ให้ญ่ท่ี่�อาศีย่

อย้่ในั่บ่ร่ เวณที่่� ร้านั่คุ้าขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ  

ตี่�งอย้่

บ่ร่ษ่ที่ตี้องก่ารช่่วยเห้ลือสิ่่งคุม 

เช่่นั่ ก่ารสิ่ร้างงานั่ห้รือสิ่ร้างรายได้้ 

ให้้ก่่บ่คุนั่พ่ก่าร ห้รือผู้้้ด้้อยโอก่าสิ่

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“

“
“

“
ผู้้้จ่ด้ก่ารสิ่าขัาต้ีองพ่จารณาว่า คุวร

นั่ำาสิ่่นั่คุ้าออก่จาก่ช่่�นั่วางสิ่่นั่คุ้าห้รือไม่ 

อย่างไรก็่ด้่ ห้าก่ย่งม่คุวามจำาเป็็นั่ต้ีอง 

จ่ด้จำาห้นั่่ายสิ่่นั่คุ้าด้่งก่ล่าว ตี้องพ่จารณา

จ่ด้วางสิ่่นั่คุ้าในั่บ่ร่เวณที่่�เห้มาะสิ่ม

บ่ร่ษ่ที่อาจพ่จารณาจ่ด้พื�นั่ท่ี่�ให้้คุนั่

ตีาบ่อด้ที่่�ม่คุวามสิ่ามารถูด้้านั่ก่ารนั่วด้ 

แก่้ป็วด้เมื�อยเขั้ามาให้้บ่ร่ก่ารนั่วด้ให้้ก่่บ่

พนั่่ก่งานั่ ห้รืออาจพ่จารณาว่าจ้างผู้้้พ่ก่าร

ให้้ที่ำางานั่ท่ี่�เห้มาะสิ่มก่่บ่คุวามสิ่ามารถู 

เป็็นั่ตี้นั่

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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หมวัดท่�
การิริักษัาผิลุ่ปริะโยั่ชน์

ของบริิษััทฯ

3
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 1. คุณะก่รรมก่ารขัองบ่รษ่ท่ี่ในั่ก่ลุม่เซื่น็ั่ที่รล่ ก่ำาห้นั่ด้นั่โยบ่ายและก่ำาก่่บ่ด้แ้ล 

  ให้้องคุ์ก่รม่ระบ่บ่ก่ารคุวบ่คุุมภูายในั่ที่่�สิ่นั่่บ่สิ่นุั่นั่ก่ารก่ำาก่่บ่ด้้แลก่่จก่าร 

  ที่่�ด้ ่รวมถึูงก่ารต่ีอต้ีานั่ก่ารทุี่จร่ตีคุอร์รป่็ช่น่ั่ที่่�มป่็ระสิ่ท่ี่ธ่ภูาพ เพื�อให้้ม่�นั่ใจ 

  ว่าฝ่่ายบ่ร่ห้ารได้้ตีระห้นั่่ก่และให้้คุวามสิ่ำาคุ่ญก่่บ่ก่ารก่ำาก่่บ่ด้้แลก่่จก่าร 

  ที่่�ด้่ และตี่อตี้านั่ก่ารทีุ่จร่ตีคุอร์ร่ป็ช่่นั่ รวมถูึงก่ารป็ล้ก่ฝ่ังจนั่เป็็นั่สิ่่วนั่ห้นั่ึ�ง 

  ขัองว่ฒนั่ธรรมองคุ์ก่ร

 2. ฝ่่ายบ่ร่ห้ารก่ำาห้นั่ด้ให้้ม่ก่ระบ่วนั่ก่ารส่ิ่งเสิ่ร่มและสิ่น่ั่บ่สิ่นุั่นั่นั่โยบ่าย 

  ก่ารก่ำาก่่บ่ด้้แลก่่จก่ารท่ี่�ด่้ และมาตีรก่ารตีอ่ต้ีานั่ก่ารที่จุรต่ีคุอรร์ป่็ช่น่ั่ และ 

  สิ่ื�อสิ่ารไป็ย่งพนั่่ก่งานั่และผู้้้ม่สิ่่วนั่ได้้เสิ่่ยทีุ่ก่ฝ่่าย

 3. ฝ่่ายบ่ร่ห้ารจ่ด้ให้้ม่มาตีรก่ารตี่อตี้านั่ก่ารทีุ่จร่ตีคุอร์ร่ป็ช่่นั่ ตีลอด้จนั่ 

  มาตีรก่ารลงโที่ษที่างว่นั่่ยตี่อพน่ั่ก่งานั่ (ก่รณ่ป็ราก่ฎห้ล่ก่ฐานั่ช่่ด้เจนั่)  

  อก่่ที่่�งก่ารสิ่ื�อสิ่ารและฝึ่ก่อบ่รมอย่างต่ีอเนั่ื�องแก่่พน่ั่ก่งานั่ เพื�อให้้เก่่ด้คุวามร้้ 

  คุวามเขั้าใจอย่างแที่้จร่งเก่่�ยวก่่บ่นั่โยบ่ายก่ารก่ำาก่่บ่ด้้แลก่่จก่ารที่่�ด้่ 

สุนับสุนุนแลูะกำากับดูแลูให้บริษััทฯ  
แลูะหน่วัยงานท่�รับผิดชัอบดำาเนินธิุรกิจ 
ด้วัยค์วัามโปร่งใสุ ไม่ม่การทุจริตค์อร์รัปชััน  
อ่กทั�งสุื�อสุารให้ลููกค์้า ค์ู่ค์้า/ผู้รับเหมา/
ซัพพลูายเออร์/ค์ู่สุัญญาทราบด้วัยวั่า 
บริษััทฯ ค์าดหวัังให้พนักงานทุกค์น 
ปฏิิบัติตนตามมาตรฐานบรรษััทภิบาลู

แนวัปฏิิบัติ

3.1
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บ่ร่ษ่ที่ในั่ก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ลที่่�อย่้ในั่

ตีลาด้ห้ล่ก่ที่ร่พย์ฯ ได้้เขั้าร่วมลงนั่าม

เพื�อป็ระก่าศีเจตีนั่ารมณ์เป็็นั่แนั่วร่วม

ป็ฏิ่บ่่ตี่ขัองภูาคุเอก่ช่นั่ไที่ยในั่ก่าร 

ตี่อต้ีานั่ก่ารทุี่จร่ตี ซื่ึ�งสิ่นั่่บ่สิ่นุั่นั่โด้ย

สิ่มาคุมสิ่่งเสิ่ร่มสิ่ถูาบ่่นั่ก่รรมก่าร 

บ่ร่ษ่ที่ไที่ย ในั่ขัณะที่่�บ่ร่ษ่ที่จำาก่่ด้  

ย่งไม่ได้้ร่บ่ก่ารผู้ล่ก่ด้่นั่ให้้เขั้าร่วม 

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1 “

“

บ่ร่ษ่ที่ในั่ก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ลท่ี่�ไม่ได้้อย่้ในั่

ตีลาด้ห้ล่ก่ที่ร่พย์ฯ คุวรเขั้าร่วมแสิ่ด้ง

เจตีนั่ารมณ์เป็็นั่แนั่วร่วมป็ฏิ่บ่่ตี่ในั่ก่าร 

ตี่อตี้านั่คุอร์ร่ป็ช่่นั่ ร่วมก่่บ่สิ่มาคุมสิ่่งเสิ่ร่ม

สิ่ถูาบ่น่ั่ก่รรมก่ารบ่รษ่ท่ี่ไที่ย ซื่ึ�งได้ร้บ่่คุวาม

ร่วมมือจาก่ห้อก่ารคุ้าไที่ย ห้อก่ารคุ้า

นั่านั่าช่าตี่ สิ่มาคุมบ่ร่ษ่ที่จด้ที่ะเบ่่ยนั่ไที่ย 

สิ่มาคุมธนั่าคุารไที่ย สิ่ภูาธุรก่่จตีลาด้ทีุ่นั่

ไที่ย สิ่ภูาอุตีสิ่าห้ก่รรมแห้่งป็ระเที่ศีไที่ย

และสิ่ภูาอุตีสิ่าห้ก่รรมท่ี่องเท่ี่�ยวแห่้ง

ป็ระเที่ศีไที่ย เพื�อให้้บ่ร่ษ่ที่ในั่ก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ล

ม่นั่โยบ่ายและแนั่วป็ฏิ่บ่่ต่ีในั่ก่ารตี่อตี้านั่ 

ที่จุรต่ีคุอรร์ป่็ช่น่ั่ที่่�เขัม้แขัง็ และเป็น็ั่อน่ั่ห้นึั่�ง

อ่นั่เด้่ยวก่่นั่

ค์ำาแนะนำา

 4. ฝ่่ายบ่ร่ห้ารสิ่ื�อสิ่ารนั่โยบ่ายก่ารก่ำาก่่บ่ด้้แลก่่จก่ารท่ี่�ด้่ มาตีรก่ารต่ีอต้ีานั่ 

  ก่ารทุี่จรต่ีคุอรร์ป่็ช่น่ั่และแนั่วป็ฏิบ่่ต่ีไ่ป็ยง่ที่กุ่บ่รษ่ท่ี่ในั่ก่ลุม่เซื่น็ั่ที่รล่ ลก้่คุา้  

  คุ้่คุ้า ผู้้้ร่บ่เห้มา/คุ้่สิ่่ญญา  ผู้้้ขัายสิ่่นั่คุ้า/บ่ร่ก่าร และผู้้้ม่สิ่่วนั่ได้้เสิ่่ย รวมที่่�ง 

  สิ่าธารณช่นั่ ผู้่านั่ช่่องที่างก่ารสิ่ื�อสิ่ารท่ี่�ห้ลาก่ห้ลาย เพื�อให้้ร่บ่ที่ราบ่ถึูง 

  มาตีรฐานั่บ่รรษ่ที่ภู่บ่าลขัององคุ์ก่ร

 5. คุณะก่รรมก่ารขัองบ่ร่ษ่ที่ในั่ก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ลนั่ำาห้ล่ก่ก่ารก่ำาก่่บ่ด้้แลก่่จก่าร 

  ท่ี่�ด้่มาป็ร่บ่ใช้่ และเข้ัาร่วมแสิ่ด้งเจตีนั่ารมณ์เป็็นั่แนั่วร่วมป็ฏ่ิบ่่ตี่สิ่ำาห้ร่บ่ 

  ตี่อตี้านั่ก่ารทีุ่จร่ตีคุอร์ร่ป็ช่่นั่ร่วมก่่บ่องคุ์ก่รว่ช่าช่่พที่่�ได้้ร่บ่ก่ารยอมร่บ่
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ผู้้จ้ด่้ก่ารฝ่่ายก่ารตีลาด้ขัองบ่ร่ษท่ี่ 

ในั่เคุรือที่่านั่ห้นึั่�ง ม่อำานั่าจห้นั่้าท่ี่�ในั่ 

ก่ารคุ่ด้เลือก่ผู้้้ให้้บ่ร่ก่ารที่ำาโฆษณา

ป็ระช่าสิ่่มพ่นั่ธ์แก่่ก่่จก่าร ป็ราก่ฏิว่า 

ผู้้้จ่ด้ก่ารท่ี่านั่ด้่งก่ล่าวต่ีด้สิ่่นั่ใจเลือก่ 

ผู้้ใ้ห้บ้่รก่่ารรายห้นั่ึ�ง ซื่ึ�งที่า่นั่คุุน้ั่เคุยและ

ช่ื�นั่ช่มก่่บ่ก่ารให้้บ่ร่ก่ารในั่อด้่ตี โด้ย 

ไม่ตี้องผู้่านั่ขั่�นั่ตีอนั่ก่ารป็ระก่วด้ราคุา

ห้รอืก่ระบ่วนั่ก่ารคุ่ด้เลือก่เพื�อป็ระโยช่น์ั่

สิ่้งสิุ่ด้ขัององคุ์ก่ร 

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

“
“

ผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้งฝ่่ายก่ารตีลาด้ 

คุวรก่ำาห้นั่ด้ระเบ่่ยบ่และก่ระบ่วนั่ก่าร 

คุ่ด้เลือก่ผู้้้ให้้บ่ร่ก่ารท่ี่�ให้้ป็ระโยช่นั่์สิ่้งสิุ่ด้ 

แก่่องคุ์ก่ร และม่มาตีรก่ารก่ำาก่่บ่ด้้แล 

ให้้ผู้้ใ้ตีบ้่ง่คุบ่่บ่ญ่ช่าถูอืเป็น็ั่แนั่วที่างป็ฏิบ่่ต่ี่

อย่างโป็ร่งใสิ่ เป็็นั่ธรรม และสิ่ามารถู 

ตีรวจสิ่อบ่ได้้ ซื่ึ�งเป็็นั่ห้ลก่่ก่ารขัองก่ารก่ำาก่่บ่ 

ด้้แลก่่จก่ารที่่�ด้่

ค์ำาแนะนำา
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ค์ิดถ่ึงประโยชัน์ข้องบริษััทฯ เป็นหลูัก 
แมต้้องเสุ่ยสุลูะประโยชันส์ุว่ันตวัั หลูก่เลู่�ยง
การประพฤติปฏิิบัติท่�ม่ค์วัามข้ัดแย้งทาง 
ผลูประโยชัน์กับบริษััทฯ ไม่วั่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เชั่น ไม่ประกอบกิจการสุ่วันตัวั 
ท่�แข้่งข้ันกับบริษััทฯ ไม่ฉกฉวัยโอกาสุ 
ทางธิุรกิจข้องบริษััทฯ ไปเป็นข้องตนเอง 

 1. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพนั่่ก่งานั่ ตี้องป็ระเม่นั่ตีนั่เองอย้่เสิ่มอว่า ตีนั่เอง 

  มส่ิ่ว่นั่ได้เ้สิ่ย่ ห้รือผู้ลป็ระโยช่นั่ข์ัด่้ก่่นั่ในั่ก่ารป็ฏิบ่่ต่่ีงานั่ห้รอืไม ่ห้าก่พบ่วา่  

  ตีนั่เองม่สิ่่วนั่ได้้เสิ่่ยห้รือผู้ลป็ระโยช่นั่์ขั่ด้ก่่นั่ในั่ก่ารป็ฏิ่บ่่ต่ีงานั่ใด้แล้ว  

  พึงงด้เว้นั่ก่ารป็ฏิ่บ่่ตี่งานั่นั่่�นั่ และให้้ผู้้้อื�นั่เขั้ามาร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่แที่นั่ตีนั่

 2. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพนั่่ก่งานั่พึงเสิ่นั่อขั้อม้ลโอก่าสิ่ที่างธุรก่่จที่่�ตีนั่ 

  ได้้ร่บ่ร้้มาเนืั่�องจาก่ก่ารป็ฏิ่บ่่ตี่ห้น้ั่าที่่�ให้้บ่ร่ษ่ที่ฯ ได้้พ่จารณาตี่ด้สิ่่นั่ใจ 

  รวมท่ี่�งไม่ป็ก่ปิ็ด้ขั้อม้ลและฉก่ฉวยโอก่าสิ่ด้่งก่ล่าวในั่ก่ารด้ำาเน่ั่นั่ธุรก่่จ 

  เพื�อป็ระโยช่นั่์ขัองตีนั่เองห้รือผู้้้อื�นั่

 3. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพน่ั่ก่งานั่พึงละเว้นั่ก่ารใช่้คุวามร้้ที่างธุรก่่จท่ี่�ได้ ้

  มาจาก่ก่ารป็ฏิ่บ่่ตี่ห้นั่้าที่่� ในั่ก่ารที่ำาธุรก่่จเพื�อป็ระโยช่นั่์ขัองตีนั่เองห้รือ 

  ที่ำาธุรก่่จที่่�เป็็นั่ล่ก่ษณะคุ้าแขั่งก่่บ่ธุรก่่จขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ 

แนวัปฏิิบัติ

3.2
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ผู้้้ จ่ด้ก่ารเขัตีขัองร้านั่อาห้าร 

แห้่งห้นึั่�งขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ได้้ร้้สิ่้ตีรและ 

ว่ธ่ก่ารที่ำาอาห้ารซื่ึ�งถืูอเป็็นั่คุวามล่บ่

ที่างก่ารคุ้าขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ รวมถึูงร้้แห้ล่ง

ซื่ื�อว่ตีถุูด่้บ่ในั่พื�นั่ท่ี่�ที่่�ตีนั่เองร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่

เป็็นั่อย่างด่้ อ่ก่ท่ี่�งย่งร้้ว่าในั่พื�นั่ท่ี่�นั่่�นั่ 

มโ่อก่าสิ่ในั่ก่ารเปิ็ด้ร้านั่อาห้ารในั่ลก่่ษณะ 

เด้่ยวก่่บ่ร้านั่อาห้ารขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ให้้

ป็ระสิ่บ่คุวามสิ่ำาเร็จ และบ่ร่ษ่ที่ฯ เอง 

ย่งไม่ม่ร้านั่อาห้ารในั่พื�นั่ที่่�นั่่�นั่ 

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1 “

“

ผู้้้จ่ด้ก่ารเขัตีคุวรเสิ่นั่อโอก่าสิ่ในั่ก่าร

เป็ิด้ร้านั่อาห้ารให้้แก่่บ่ร่ษ่ที่ฯ ที่่นั่ที่่ที่่�ที่ราบ่

ขั้อม้ล และไม่นั่ำาเอาคุวามร้้เก่่�ยวก่่บ่สิ่้ตีร

อาห้าร ขัอ้มล้ห้รอืแห้ลง่ว่ตีถูดุ้บ่่ท่ี่�ตีนั่ได้ร่้บ่

อ่นั่เนืั่�องมาจาก่ก่ารเป็็นั่พนั่่ก่งานั่บ่ร่ษ่ที่ฯ 

ไป็ใช่้ในั่ก่ารที่ำาธุรก่่จขัองตีนั่เอง แม้ว่า

บ่ร่ษ่ที่ฯ จะย่งไม่สิ่นั่ใจเปิ็ด้ร้านั่อาห้ารในั่

พื�นั่ที่่�ด้ง่ก่ลา่วก่ต็ีาม และห้าก่มข่ัอ้รอ้งเรย่นั่

เก่่�ยวก่่บ่ก่ารที่ำาธุรก่่จที่่�ข่ัด้ต่ีอป็ระโยช่นั่์ 

ขัองบ่รษ่ท่ี่ฯ พน่ั่ก่งานั่ต้ีองพรอ้มให้้บ่ร่ษท่ี่ฯ 

ตีรวจสิ่อบ่ว่า ม่ก่ารที่ำาธุรก่่จด้่งก่ล่าว 

จร่งห้รือไม่ และที่ำาให้้บ่ร่ษ่ที่ฯ ตี้องเสิ่่ย

ป็ระโยช่นั่์อย่างไรบ่้าง

ค์ำาแนะนำา

 4. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพน่ั่ก่งานั่ ตี้องไม่ร่บ่ที่ำางานั่ให้้องคุ์ก่รอื�นั่ที่่�เป็็นั่ 

  คุ่้แขัง่ข่ันั่ ห้รอือาจก่่อให้้เก่่ด้ผู้ลป็ระโยช่นั่ข์ัด่้แยง้ก่่บ่บ่รษ่ท่ี่ในั่ก่ลุม่เซื่น็ั่ที่รล่  

  ไม่ว่าจะเป็็นั่ก่ารป็ฏิ่บ่่ตี่งานั่ช่่�วคุราวห้รือถูาวร เว้นั่แตี่จะได้้ร่บ่อนัุ่ม่ตี่จาก่ 

  ผู้้้บ่่งคุ่บ่บ่่ญช่า ห้รือผู้้้ม่อำานั่าจ
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ผู้้้บ่ร่ห้ารให้ม่ม่คุวามสิ่่มพ่นั่ธ์ 

ส่ิ่วนั่ตีนั่ก่่บ่ผู้้้ขัายสิ่่นั่คุ้าห้ล่ก่ขัองบ่ร่ษ่ที่ 

แตีไ่มไ่ด้้มห่้น้ั่าท่ี่�คุวามรบ่่ผู้ด่้ช่อบ่ท่ี่�ต้ีอง

ตีด่้ตีอ่งานั่ ห้รอืป็ระสิ่านั่งานั่ก่่นั่โด้ยตีรง 

อย่างไรก็่ด้่ อาจม่โอก่าสิ่ได้้ตี่ด้ต่ีองานั่

ก่่นั่ในั่อนั่าคุตี

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 3 “

“

เพื�อให้้เก่่ด้คุวามโป็ร่งใสิ่ในั่ก่ารที่ำางานั่ 

และป็้องก่่นั่ม่ให้้พน่ั่ก่งานั่ห้รือผู้้้บ่ร่ห้าร 

ม่ผู้ลป็ระโยช่นั่์ข่ัด้ก่่นั่ก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ บ่ร่ษ่ที่ 

คุวรก่ำาห้นั่ด้ให้้พนั่่ก่งานั่และผู้้้บ่ร่ห้าร ตี้อง

เป็ิด้เผู้ยขั้อม้ลคุวามสิ่่มพ่นั่ธ์ ท่ี่�อาจม่ 

คุวามข่ัด้แย้งที่างผู้ลป็ระโยช่นั่์ก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ 

โด้ยอาจระบุ่ไว้ในั่สิ่่ญญาจ้างห้รือระเบ่่ยบ่

ป็ฏิ่บ่่ตี่ให้้ช่่ด้เจนั่ว่า พนั่่ก่งานั่และผู้้้บ่ร่ห้าร

ม่ห้นั่้าที่่�ด้่งก่ล่าว 

ค์ำาแนะนำา

ผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้งได้้ร่บ่ร้้ขั้อม้ล

ภูายในั่เก่่�ยวก่่บ่ก่ารขัยายธุรก่่จขัอง 

บ่ร่ษ่ที่ จึงวางแผู้นั่ที่่�จะซื่ื�อท่ี่�ด้่นั่ในั่

บ่ร่เวณท่ี่�คุาด้ว่าบ่ร่ษ่ที่จะเขั้าซื่ื�อ เพื�อ

ห้ว่งเก่็งก่ำาไร ห้รือนั่ำาขั้อม้ลไป็บ่อก่

เจ้าขัองที่่�ด้่นั่ เพื�อห้ว่งคุ่านั่ายห้นั่้า

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2 “

“

บ่ร่ษ่ที่คุวรม่มาตีรก่ารในั่ก่ารร่ก่ษา

คุวามล่บ่ และม่ก่ารที่ำาสิ่่ญญาห้รือขั้อ

ตีก่ลงในั่ก่ารไม่เป็ิด้เผู้ยขั้อม้ลก่่บ่ผู้้้บ่ร่ห้าร

และพน่ั่ก่งานั่ท่ี่�มโ่อก่าสิ่เข้ัาถึูงข้ัอมล้สิ่ำาคุญ่

ที่างธุรก่่จ นั่อก่จาก่นั่่� ผู้้บ้่รห่้ารด้ง่ก่ล่าวคุวร

ตีระห้น่ั่ก่ว่าก่ารก่ระที่ำาด่้งก่ล่าว จะส่ิ่งผู้ล

ตี่อต้ีนั่ทุี่นั่ขัองบ่ร่ษ่ที่ท่ี่�สิ่้งขัึ�นั่ ซื่ึ�งจะก่ระที่บ่

ก่่บ่ฐานั่ะก่ารเง่นั่และผู้ลก่ารด้ำาเนั่่นั่งานั่ 

ขัองบ่ร่ษ่ที่โด้ยตีรง

ค์ำาแนะนำา
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ไม่ใชั้อำานาจหน้าท่�ข้องตนแสุวังหา 
ผลูประโยชัน์สุ่วันตัวัแลูะพรรค์พวัก เชั่น  
ไม่กระทำาธิุรกรรมในนามบริษััทฯ ท่�อาจเกื�อ 
ให้เกิดผลูประโยชัน์สุ่วันตัวั ไม่ใชั้ตำาแหน่ง 
หน้าท่�ข้องบริษััทฯ เพื�อรับผลูประโยชัน์ 
อื�นใดจากผู้รับเหมา/ซัพพลูายเออร์ ฯลูฯ

 1. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพน่ั่ก่งานั่ รวมถูึงบุ่คุคุลผู้้้ม่คุวามเก่่�ยวด้อง 

  ในั่คุรอบ่คุร่วก่่บ่บุ่คุคุลด่้งก่ล่าว สิ่ามารถูที่ำาธุรก่รรมที่่�ม่ขั้อตีก่ลง 

  ที่างก่ารคุ้าที่่�วไป็ท่ี่�ว่ญญู้ช่นั่จะพึงก่ระที่ำาก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ในั่ก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ล 

  โด้ยป็ราศีจาก่ก่ารใช่้อ่ที่ธ่พลขัองบุ่คุคุลด้่งก่ล่าว

 2. ก่รรมก่าร ผู้้บ้่รห่้าร และพน่ั่ก่งานั่ ตีอ้งไมแ่ที่รก่แซื่ง ห้รอืใช่อ้ท่ี่ธ่พลขัองตีนั่  

  เขั้าช่่วยเห้ลือพรรคุพวก่ ผู้้้ที่่�เก่่�ยวด้องก่่บ่ตีนั่เอง ห้รือบุ่คุคุลอื�นั่ใด้ ให้้เขั้า 

  เป็น็ั่บุ่คุลาก่รขัองบ่รษ่่ที่ในั่ก่ลุม่เซื่็นั่ที่ร่ล เวน้ั่แตีเ่ป็น็ั่ก่ารรบ่่บุ่คุลาก่รอยา่ง 

  โป็ร่งใสิ่และเป็็นั่ธรรม โด้ยคุำานั่ึงถูึงคุุณสิ่มบ่่ตี่เป็็นั่สิ่ำาคุ่ญ

 3. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพน่ั่ก่งานั่ต้ีองป็ฏิ่บ่่ตี่ด้้วยคุวามระม่ด้ระว่ง 

  เก่่�ยวก่่บ่ก่ารร่บ่/เร่ยก่ร่บ่ผู้ลป็ระโยช่นั่์ในั่ทีุ่ก่ร้ป็แบ่บ่ เช่่นั่ ขัองขัว่ญ  

  ขัองฝ่าก่ บ่่ตีรราคุาแพงสิ่ำาห้ร่บ่ช่มก่่ฬา/ ก่ารแสิ่ด้ง ห้รือก่ารเล่�ยงร่บ่รอง 

  โด้ยผู้้้ร่บ่เห้มา/ ซื่่พพลายเออร์ ฯลฯ ว่าตี้องไม่ก่่อให้้เก่่ด้คุวามขั่ด้แย้ง 

  ที่างผู้ลป็ระโยช่นั่์ก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ และไม่ขั่ด้ตี่อระเบ่่ยบ่และแนั่วป็ฏิ่บ่่ตี่ขัอง 

  บ่ร่ษ่ที่ฯ ที่่�ป็ระก่าศีไว้โด้ยช่่ด้แจ้ง

แนวัปฏิิบัติ

3.3
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ผู้้้จ่ด้ก่ารฝ่่ายขัายซื่ึ�งม่อำานั่าจในั่

ก่ารที่ำาสิ่่ญญาขัายสิ่่นั่คุ้า/ บ่ร่ก่ารก่่บ่

เอเย่นั่ตี์ห้รือตี่วแที่นั่จำาห้นั่่าย ม่ก่ได้้ร่บ่

ขัองขัว่ญ/ ขัองฝ่าก่จาก่ตีว่แที่นั่จำาห้น่ั่าย 

รายห้นึั่�งอย่้บ่อ่ยคุร่�ง ที่ำาให้้มคุ่วามสิ่น่ั่ที่

สิ่นั่มก่่นั่เป็็นั่พ่เศีษ ซื่ึ�งสิ่่งผู้ลให้้ตี่วแที่นั่

จำาห้นั่่ายรายน่ั่�นั่ได้้ร่บ่เงื�อนั่ไขัที่างก่าร

คุา้ด้ก่่วา่รายอื�นั่ ที่่�งด้า้นั่ราคุาและระยะ

เวลาก่ารจา่ยช่ำาระห้นั่่� อน่ั่ที่ำาให้้บ่รษ่ท่ี่ฯ 

เสิ่่ยผู้ลป็ระโยช่น์ั่ที่่�คุวรจะได้้ และย่ง 

ก่่อให้เ้ก่่ด้คุวามไมเ่ที่า่เที่ย่มก่่นั่ระห้ว่าง

ตี่วแที่นั่จำาห้นั่่ายแตี่ละรายด้้วย

ผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้งขัองบ่ร่ษ่ที่ในั่

เคุรอืแห่้งห้นึั่�ง ได้้รบ่่ก่ารเช่ญ่จาก่บ่รษ่ท่ี่ 

ผู้้จ้ด่้จำาห้น่ั่ายไวน์ั่ ซื่ึ�งเป็็นั่คุ้คุ้่าขัองบ่ร่ษท่ี่ฯ 

ให้ไ้ป็เย่�ยมช่มไรอ่งุน่ั่ที่่�ตีา่งป็ระเที่ศี โด้ย

คุ้่คุ้าด้่งก่ล่าวร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ออก่คุ่าใช้่จ่าย

ให้้ที่่�งห้มด้ ซื่ึ�งผู้้บ้่ร่ห้ารก่ต็ีอบ่ร่บ่คุำาเช่ญ่

และย่งได้้ร้องขัอให้้คุ้่คุ้าช่่วยออก่คุ่า 

ใช่้จ่ายให้้ก่่บ่ภูรรยาขัองตีนั่เองด้้วย

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1 “

“
“

“
ผู้้้จ่ด้ก่ารฝ่่ายขัายคุวรป็ฏ่ิเสิ่ธก่ารร่บ่

ขัองขัว่ญ/ ขัองฝ่าก่ ห้รือที่ร่พย์สิ่่นั่อื�นั่ใด้  

ท่ี่�ขั่ด้ตี่อระเบ่่ยบ่และแนั่วป็ฏ่ิบ่่ ต่ีขัอง 

บ่ร่ษ่ที่ฯ แตี่ห้าก่ไม่สิ่ามารถูป็ฏิ่เสิ่ธได้้ ตี้อง

รายงานั่ผู้้้บ่่งคุ่บ่บ่่ญช่าให้้ร่บ่ที่ราบ่ เพื�อ

แสิ่ด้งให้้เห้็นั่ถึูงคุวามโป็ร่งใสิ่ และเพื�อให้้

เก่่ด้ก่ารจ่ด้สิ่รรขัองขัว่ญ/ ขัองฝ่าก่ให้้แก่่

พนั่่ก่งานั่ที่่านั่อื�นั่ๆ อย่างยุตี่ธรรม

ผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้งท่ี่�ได้้ร่บ่คุำาเช่่ญต้ีอง

เสิ่นั่อเรื�องให้ผู้้้บ้่ง่คุบ่่บ่ญ่ช่าห้รอืห้นั่ว่ยงานั่ 

สิ่่วนั่ก่ลางพ่จารณาคุ่ด้เลือก่บุ่คุลาก่รท่ี่�ม่

คุวามเห้มาะสิ่มก่่บ่ก่ารเขั้าเย่�ยมช่มไร่องุ่นั่

ขัองคุ้่คุ้า เพื�อให้้สิ่ามารถูนั่ำาคุวามร้้และ

ป็ระสิ่บ่ก่ารณ์ในั่ก่ารเย่�ยมช่มมาใช้่ให้้เป็็นั่

ป็ระโยช่นั่์ก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ นั่อก่จาก่น่ั่� บ่ร่ษ่ที่ฯ 

คุวรเป็็นั่ผู้้้ออก่คุ่าใช่้จ่ายให้้พน่ั่ก่งานั่เอง 

ห้าก่เห้็นั่ว่า ก่ารเขั้าเย่�ยมช่มด้่งก่ล่าว  

จะเป็็นั่ป็ระโยช่นั่์ตี่อบ่ร่ษ่ที่ฯ และตี้องไม่

ร้องขัอให้้คุ้่คุ้าออก่คุ่าใช่้จ่ายให้้ก่่บ่บุ่คุคุล

อื�นั่ที่่�ไม่ม่ห้น้ั่าที่่�เก่่�ยวขั้องอ่นั่อาจส่ิ่งผู้ล 

ให้้คุ่้คุ้าคุ่ด้ราคุาไวน์ั่ก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ สิ่้งขึั�นั่

เนืั่�องจาก่ม่ตี้นั่ทีุ่นั่เพ่�ม และที่ำาให้้เสิ่่ย 

ภูาพล่ก่ษณ์ขัององคุ์ก่รด้้วย

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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ผู้้้บ่ร่ห้ารฝ่่ายก่่อสิ่ร้าง ซื่ึ�งม่ห้น้ั่าที่่�

คุวบ่คุุมด้้แลงานั่ก่่อสิ่ร้าง ได้้ร่บ่มอบ่

อำานั่าจห้นั่้าที่่�ในั่ก่ารคุ่ด้เลือก่ผู้้้ร่บ่เห้มา

สิ่ำาห้ร่บ่งานั่ท่ี่�อย่้นั่อก่เห้นั่ือเงื�อนั่ไขั 

ขัองก่ารป็ระก่วด้ราคุา เช่น่ั่ งานั่ที่ำาป็า้ย

โลโก้่ ป็้ายไฟ และงานั่ผู้ล่ตีสิ่ื�อตีก่แตี่ง

ภูายในั่ร้านั่ ด้ง่น่ั่�นั่ จงึได้้คุด่้เลอืก่บ่ร่ษท่ี่

ขัองตีนั่เอง เพื�อร่บ่งานั่ด้่งก่ล่าวทีุ่ก่คุร่�ง 

โด้ยอ้างวา่ใช่ร้าคุาก่ลางในั่ก่ารคุด่้เลอืก่ 

และไม่ม่ก่ารเป็ร่ยบ่เท่ี่ยบ่ราคุาก่่บ่ 

ผู้้้ร่บ่เห้มารายอื�นั่

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 3

“
“

บ่ร่ษ่ที่คุวรม่ก่ารแบ่่งแยก่อำานั่าจ

ห้นั่้าที่่�อย่างเห้มาะสิ่ม โด้ยให้้ก่ารคุ่ด้เลือก่

ผู้้้ ร่บ่เห้มาอย่้ในั่คุวามร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ขัอง 

ห้นั่่วยงานั่ก่ลาง และให้้ม่ก่ารก่ำาห้นั่ด้ 

ห้ลก่่เก่ณฑ์์ในั่ก่ารคุด่้เลอืก่และก่ารป็ระเมน่ั่ 

ผู้้้ ร่บ่เห้มาอย่างเห้มาะสิ่ม เพื�อให้้ได้ ้

ผู้้้ร่บ่เห้มาท่ี่�ม่ฝ่ีมือ ภูายใตี้ราคุาก่ารจ่ด้ซื่ื�อ

จ่ด้จ้างที่่�เห้มาะสิ่ม

ค์ำาแนะนำา
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ไมซ่ื�อข้าย โอน รบัโอนหลูกัทรพัย์ข้องบรษิัทัฯ 
โดยอาศัยประโยชัน์จากข้้อมูลูภายใน 
ท่�ยังไม่เปิดเผย เพื�อประโยชัน์แก่ตนเอง 
หรือผู้อื�น

 1. ห้าก่ย่งไม่ม่ก่ารเป็ิด้เผู้ยต่ีอสิ่าธารณะ ห้้ามก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร ห้รือ 

  พน่ั่ก่งานั่ เป็ิด้เผู้ยขั้อม้ลใด้ๆ ท่ี่�อาจม่ผู้ลก่ระที่บ่ต่ีอราคุาห้ล่ก่ที่ร่พย ์

  ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ จด้ที่ะเบ่่ยนั่ในั่ตีลาด้ห้ล่ก่ที่ร่พย์ขัองก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ล ตี่อบุ่คุคุล 

  ภูายนั่อก่ ห้รือบุ่คุคุลที่่�ไม่ม่ห้นั่้าที่่�เก่่�ยวขั้องก่่บ่ขั้อม้ลด้่งก่ล่าว

 2. ห้าก่ย่งไม่ม่ก่ารเป็ิด้เผู้ยต่ีอสิ่าธารณะ ห้้ามก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร ห้รือ 

  พนั่่ก่งานั่ รวมถูึงคุ่้สิ่มรสิ่ และบุ่ตีรที่่�ย่งไม่บ่รรลุนั่่ตี่ภูาวะขัองบุ่คุคุล 

  ด้ง่ก่ล่าว ใช้่ข้ัอมล้ภูายในั่ในั่ก่ารซื่ื�อขัาย โอนั่ รบ่่โอนั่ห้ลก่่ที่รพ่ย์ขัองบ่รษ่ท่ี่ฯ  

  จด้ที่ะเบ่่ยนั่ในั่ตีลาด้ห้ล่ก่ที่ร่พย์ขัองก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ล โด้ยม่ช่อบ่

แนวัปฏิิบัติ
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เลขัานุั่ก่ารผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้งขัอง 

Business Unit แห่้งห้นึั่�ง ได้้เข้ัาร่วม

ป็ระชุ่มแผู้นั่ก่ลยุที่ธ์ 5 ป็ี ขัอง Central 

Group ที่ำาให้้ได้้ร่บ่ที่ราบ่ข้ัอม้ลว่า  

Central Group ม่แผู้นั่ก่ารลงทุี่นั่ 

ในั่ศี้นั่ย์ก่ารคุ้าและห้้างสิ่รรพสิ่่นั่คุ้า 

แห่้งให้ม่ภูายในั่ป็ีห้นั่้า  ซื่ึ� งขั้อม้ล 

ด้ง่ก่ล่าวย่งไม่ถู้ก่เผู้ยแพร่ตีอ่สิ่าธารณะ 

และผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้งในั่ท่ี่�ป็ระชุ่ม 

คุาด้ก่ารณ์ว่าม้ลคุ่าหุ้้นั่ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ท่ี่�

จด้ที่ะเบ่ย่นั่ในั่ตีลาด้ห้ลก่่ที่ร่พย์แห่้งห้นึั่�ง 

ขัอง Central Group ม่แนั่วโน้ั่มท่ี่�จะ 

สิ่้งขึั�นั่อย่างแน่ั่นั่อนั่ เลขัานุั่ก่ารคุนั่ 

ด้่งก่ล่าวจึงอยาก่ซื่ื�อหุ้้นั่ขัองบ่ร่ษ่ที่นั่่�นั่

โด้ยเร็ว 

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์

“
“

เลขัานุั่ก่ารผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้งคุนั่ 

ด้่งก่ล่าวจะตี้องไม่ใช้่ป็ระโยช่นั่์จาก่ขั้อม้ล

ในั่ก่ารซื่ื�อขัายห้ล่ก่ที่ร่พย์ อ่ก่ที่่�งตี้องไม ่

นั่ำาไป็เป็ิด้เผู้ยก่่บ่บุ่คุคุลท่ี่�เช่ื�อว่าอาจจะนั่ำา

ไป็ใช่้ในั่ก่ารซื่ื�อขัายห้ล่ก่ที่ร่พย์ จนั่ก่ว่า

ขั้อม้ลจะถู้ก่ เ ปิ็ด้ เผู้ยผู่้านั่ระบ่บ่ขัอง

ตีลาด้ห้ล่ก่ที่ร่พย์ เพื�อให้้ทุี่ก่คุนั่ได้้ที่ราบ่

ขั้อม้ลอย่างเที่่าเท่ี่ยมก่่นั่ ม่ฉะนั่่�นั่จะเป็็นั่

คุวามผู้ด่้ตีามก่ฎห้มายเก่่�ยวก่่บ่ห้ลก่่ที่ร่พย์

และตีลาด้ห้ล่ก่ที่ร่พย์ ซื่ึ�งได้้ม่บ่ที่บ่่ญญ่ตี่

เพ่�มเตี่มมาตีรก่ารลงโที่ษที่างแพ่งด้้วย 

นั่อก่เห้นั่ือจาก่โที่ษที่างอาญา

ค์ำาแนะนำา
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ไม่กระทำาหรือเข้้าไปม่สุ่วันเก่�ยวัข้้องกับ 
การรับหรือให้ทรัพย์สุินหรือผลูประโยชัน์ใดๆ  
ท่�ไม่สุุจริตกับผู้ม่สุ่วันได้เสุ่ยท่�เก่�ยวัข้้องกับ
บริษััทฯ เชั่น ไม่ให้ม่การจ่ายหรือรับสุินบน  
ไม่วั่าจะเป็นตัวัเงินหรือผลูประโยชัน์อื�นใด 
ในอันท่�จะสุ่งผลูให้การดำาเนินธิุรกิจลูุลู่วัง

การให้/ รับสุินบน

 1. ก่รรมก่าร ผู้้บ้่รห่้าร และพนั่ก่่งานั่ ตีอ้งไมด่้ำาเน่ั่นั่ก่ารห้รอืเขัา้ไป็มส่ิ่ว่นั่รว่ม 

  ในั่ก่ารทีุ่จร่ตีคุอร์ร่ป็ช่่นั่ ก่ารให้้/ ร่บ่สิ่่นั่บ่นั่ทีุ่ก่ร้ป็แบ่บ่ ท่ี่�งที่างตีรงและ 

  ที่างอ้อม เพื�อจ้งใจให้้เจ้าห้น้ั่าที่่�ขัองร่ฐ ห้รือเอก่ช่นั่ ก่ระที่ำาก่าร/ 

  ไม่ก่ระที่ำาก่าร เร่งร่ด้ห้รือป็ระว่งก่ารก่ระที่ำาอ่นั่ม่ช่อบ่ในั่ห้นั่้าที่่�

 2. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพน่ั่ก่งานั่ต้ีองไม่เร่ยก่ร่บ่ ร่บ่ห้รือยอมร่บ่ 

  ผู้ลป็ระโยช่น์ั่ใด้ๆ โด้ยม่ช่อบ่ห้รือทุี่จร่ตี ไม่ว่าโด้ยตีรงห้รือโด้ยอ้อม  

  จาก่ล้ก่คุ้า คุ้่คุ้า ผู้้้ร่บ่เห้มา คุ้่สิ่่ญญา ผู้้้ขัายสิ่่นั่คุ้า/ บ่ร่ก่าร คุ้่แขั่ง ห้รือ 

  ผู้้ม้ส่ิ่ว่นั่ได้เ้สิ่ย่ก่่บ่บ่รษ่ท่ี่ในั่ก่ลุม่เซื่น็ั่ที่รล่ รวมถูงึผู้้แ้ที่นั่ขัองบ่คุุคุลเห้ลา่นั่่�นั่  

  ไม่ว่าในั่ก่รณ่ใด้ อ่นั่อาจก่่อให้้เก่่ด้ผู้ลก่ระที่บ่ต่ีอก่ารตี่ด้สิ่่นั่ใจห้รือก่ารใช้่ 

  อำานั่าจห้นั่้าที่่�

 3. ฝ่่ายบ่ร่ห้ารตี้องม่ก่ารป็ระเม่นั่คุวามเสิ่่�ยงอย่างเห้มาะสิ่มและก่ำาห้นั่ด้ 

  มาตีรก่ารคุวบ่คุุมภูายในั่ที่่�ร่ด้กุ่ม ม่รายละเอ่ยด้ท่ี่�ช่่ด้เจนั่เก่่�ยวก่่บ่คุ่า 

  อำานั่วยคุวามสิ่ะด้วก่ ขัองขัว่ญ คุ่าร่บ่รอง ก่ารบ่ร่จาคุเพื�อก่ารกุ่ศีลและ 

แนวัปฏิิบัติ
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ผู้้้จ่ด้ก่ารโคุรงก่ารขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ 

ที่่านั่ห้นึั่�ง ได้้ร่บ่มอบ่ห้มายให้้ด้้แล

โคุรงก่ารก่่อสิ่ร้างขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ท่ี่�ตี่าง

จ่งห้ว่ด้ ซื่ึ�งม่ก่ำาห้นั่ด้เป็ิด้ให้้บ่ร่ก่าร 

โด้ยเร็วท่ี่�สุิ่ด้เท่ี่าท่ี่�จะเป็็นั่ไป็ได้้ ผู้้้ร่บ่

เห้มาห้ล่ก่ขัองโคุรงก่ารได้้แจ้งผู้้้จ่ด้ก่าร

โคุรงก่ารด้่งก่ล่าวว่าก่ารขัอใบ่อนัุ่ญาตี

ก่่อสิ่รา้งตีอ้งใช่เ้วลาห้ลายเด้อืนั่ ซื่ึ�งอาจ

สิ่่งผู้ลก่ระที่บ่ที่ำาให้้งานั่ก่่อสิ่ร้างแล้ว

เสิ่ร็จล่าช่้าก่ว่าก่ำาห้นั่ด้ จึงเสิ่นั่อให้้ม่ 

ก่ารจ่ายเง่นั่พ่เศีษแก่่เจ้าห้น้ั่าท่ี่�ขัองร่ฐ

เพื�อเรง่รด่้ให้้ก่ารออก่ใบ่อนุั่ญาตีรวด้เร็ว

ก่ว่าป็ก่ตี่

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“

“

ผู้้้จ่ด้ก่ารโคุรงก่ารและที่่มงานั่ที่่�

เก่่�ยวข้ัอง คุวรม่ก่ารวางแผู้นั่งานั่ล่วงห้นั่้า 

เ พื� อ ใ ห้้ก่ารด้ำา เนั่่นั่ก่าร ลุล่ วงไป็ตีาม

ก่ำาห้นั่ด้ก่าร อยา่งไรก่ด็้ ่ห้าก่ป็ระสิ่บ่ป็ญัห้า

เรื�องก่ารออก่ใบ่อนัุ่ญาตี โด้ยไม่ได้้ม่ก่าร

วางแผู้นั่งานั่ล่วงห้น้ั่า ผู้้้จ่ด้ก่ารโคุรงก่าร

และ ท่ี่มงานั่ต้ีองม่คุวามร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ 

ตี่อบ่ร่ษ่ที่ฯ และบ่ร่ษ่ที่ฯ คุวรย่นั่ยอมให้้

โคุรงก่ารล่าช่้า เพื�อให้้ก่ระบ่วนั่ก่ารออก่ 

ใบ่อนุั่ญาตีเป็น็ั่ไป็ตีามขั่�นั่ตีอนั่และระเบ่ย่บ่

ขัองที่างราช่ก่าร ที่่�งนั่่� ห้าก่ม่ก่ารจ่ายเง่นั่

พ่เศีษ จะเป็็นั่คุวามผู้่ด้ตีามก่ฎห้มายท่ี่�

บ่่ญญตี่และม่ผู้ลใช่้บ่่งคุ่บ่ในั่ขัณะนั่่�นั่

ค์ำาแนะนำา

  เพื�อพรรคุก่ารเมือง เป็็นั่ตี้นั่ โด้ยจะตี้องแยก่แยะให้้ช่่ด้เจนั่ระห้ว่างก่ารให้ ้

  ตีามป็ระเพณ่ ว่ฒนั่ธรรม และมารยาที่ที่างสิ่ง่คุม ก่่บ่ก่ารให้้เพื�อเป็น็ั่สิ่น่ั่บ่นั่ 

  เพื�อป็้องก่่นั่ม่ให้้ม่ก่ารร่บ่/ จ่ายสิ่่นั่บ่นั่ ห้รือก่ารทีุ่จร่ตีคุอร์ร่ป็ช่่นั่ใด้ๆ

 4. ฝ่่ายบ่ร่ห้ารคุวรม่ก่ารยก่ย่องห้รือช่ื�นั่ช่มพนั่่ก่งานั่ที่่�ป็ฏ่ิเสิ่ธก่ารร่บ่/  

  จ่ายสิ่่นั่บ่นั่ ห้รือก่ารทีุ่จร่ตีคุอร์ร่ป็ช่่นั่ใด้ๆ รวมที่่�งคุวรม่มาตีรก่ารที่างว่นั่่ย 

  และด้ำาเนั่่นั่ก่ารอย่างจร่งจ่งตี่อผู้้้ที่่�ฝ่่าฝ่ืนั่ แม้ว่าก่ารก่ระที่ำาผู้่ด้ด้่งก่ล่าวจะ 

  ที่ำาให้้บ่ร่ษ่ที่ฯ ได้้ร่บ่ผู้ลป็ระโยช่นั่์ก่็ตีาม
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บ่ร่ษ่ที่ในั่เคุรือแห้่งห้นั่ึ�ง ซื่ึ�งม่ธุรก่่จนั่ำาเขั้า

ส่ิ่นั่คุ้าจาก่ต่ีางป็ระเที่ศี ม่คุวามต้ีองก่ารให้้นั่ำา

ส่ิ่นั่คุ้าออก่จาก่ท่ี่าเรือโด้ยเร็วที่่�สิุ่ด้ เพื�อให้้ที่่นั่

ก่ำาห้นั่ด้ก่ารเป็ดิ้ตีว่สิ่น่ั่คุ้าในั่สิ่ป่็ด้าห้ท์ี่่�จะมาถูงึ แต่ี

บ่ร่ษ่ที่ Shipping แจ้งว่าเอก่สิ่ารย่งไม่เร่ยบ่ร้อย 

และถู้าเจ้าห้น้ั่าท่ี่�ศีลุก่าก่รเปิ็ด้ตีรวจตี้คุ้อนั่เที่นั่เนั่อร์ 

อาจเป็็นั่เห้ตีุให้้สิ่่นั่คุ้าม่โอก่าสิ่ที่่�จะถู้ก่อาย่ด้ไว้ท่ี่�

คุลง่พ่ก่สิ่น่ั่คุา้ ซื่ึ�งจะมผู่้ลก่ระที่บ่ที่ำาให้ไ้มส่ิ่ามารถู

ผู้่านั่พ่ธ่ก่ารศีุลก่าก่รท่ี่นั่เวลา บ่ร่ษ่ที่ Shipping  

จงึแนั่ะนั่ำาให้จ้า่ยเงน่ั่พ่เศีษแก่่เจา้ห้น้ั่าท่ี่� เพื�อให้ไ้ด้้

ร่บ่สิ่่นั่คุ้าที่่นั่ตีามก่ำาห้นั่ด้  

ผู้้้จ่ด้ก่ารฝ่่ายจ่ด้ซื่ื�อจ่ด้จ้าง ซื่ึ�งม่ห้น้ั่าท่ี่�  

ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ในั่ก่ารป็ระก่วด้ราคุาสิ่ำาห้ร่บ่งานั่

โคุรงก่ารต่ีางๆ ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ยอมร่บ่ข้ัอเสิ่นั่อ

จาก่ผู้้้ร่บ่เห้มาในั่ก่ารช่่วยซื่่อมแซื่มป็ร่บ่ป็รุง

บ่้านั่ขัองตีนั่เอง ห้รือยอมร่บ่คุำาเช่่ญให้้ร่วม 

รบ่่ป็ระที่านั่อาห้ารในั่ร้านั่ห้รห้้รา โด้ยผู้้ร้บ่่เห้มา 

เป็็นั่ผู้้้ออก่คุ่าใช่้จ่ายให้้ที่่�งห้มด้ ที่่�งนั่่� ผู้้้จ่ด้ก่าร

ด้่งก่ล่าว อ้างว่าเป็็นั่ก่ารร่บ่ตีามธรรมเน่ั่ยม 

เพื�อไม่ให้้เป็็นั่ก่ารเสิ่่ยนั่ำ�าใจ

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 3

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2 “

“
“

“
บ่ร่ษ่ที่ฯ คุวรด้ำาเนั่่นั่ก่าร

แก้่ไขัเอก่สิ่ารให้คุ้รบ่ถู้วนั่ถูก้่ต้ีอง 

โด้ยเร็ว และย่นั่ยอมจ่ายคุ่า

ธรรมเน่ั่ยมพ่ก่สิ่่นั่คุ้าเพ่�มเตี่ม

จนั่ก่ว่าเอก่สิ่ารจะเร่ยบ่ร้อย แต่ี

บ่ร่ษ่ที่ฯ จะไม่ย่นั่ยอมจ่ายเง่นั่

พ่เศีษให้้แก่่เจ้าห้น้ั่าท่ี่� เนั่ื�องจาก่

ก่ารก่ระที่ำาด้ง่ก่ล่าว เป็็นั่คุวามผู้ด่้ 

ตีามก่ฎห้มายท่ี่�บ่ญ่ญตีแ่ละมผู่้ล

ใช่้บ่่งคุ่บ่ในั่ขัณะนั่่�นั่

ผู้้้จ่ด้ก่ารฝ่่ายจ่ด้ซื่ื�อจ่ด้จ้าง 

คุวรวางตี่วให้้เห้มาะสิ่ม โด้ยไม่คุวร

ร่บ่ขัอ้เสิ่นั่อขัองผู้้ร้บ่่เห้มา เพราะอาจ

ถู้ก่มองได้้ว่า ไม่ได้้ที่ำาก่ารป็ระก่วด้

ราคุาโด้ยโป็ร่งใสิ่และเป็็นั่ธรรม ถูึง

แม้ว่าก่ารป็ระก่วด้ราคุาได้้ด้ำาเนั่น่ั่ก่าร 

ตีามระเบ่ย่บ่ว่ธ่อย่างถูก้่ต้ีองเห้มาะสิ่ม 

แล้ว และก่ารร่บ่สิ่่นั่นั่ำ�าใจด้่งก่ล่าว 

ย่งสิ่ง่ผู้ลตีอ่ภูาพลก่่ษณแ์ละช่ื�อเสิ่ย่ง

ขัองบ่ร่ษ่ที่ด้้วย 

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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ไม่กระทำาหรือเข้้าไปม่สุ่วันเก่�ยวัข้้องกับ 
การปฏิิบัติอื�นใด ซึ�งไม่เป็นไปในค์รรลูอง 
ท่�สุอดค์ลู้องกับมาตรฐานบรรษััทภิบาลู

  คุณะก่รรมก่ารขัองบ่ร่ษ่ที่ในั่ก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ล พึงก่ำาก่่บ่ด้้แลก่่จก่าร 

เพื�อสิ่รา้งคุุณคุา่แก่่ก่่จก่ารอยา่งย่�งยนืั่ และพงึห้ลก่่เล่�ยงก่ารก่ระที่ำาท่ี่�จะก่่อให้้เก่่ด้ 

ผู้ลก่ระที่บ่ในั่ที่างลบ่ตี่อคุวามย่�งยืนั่ขัองก่่จก่าร โด้ยตี้องยึด้ม่�นั่ในั่มาตีรฐานั่ 

บ่รรษ่ที่ภู่บ่าล เพื�อให้้บ่รรลุเป็้าห้มายขัององคุ์ก่รด้่งตี่อไป็นั่่�

 1. สิ่ามารถูแข่ังขั่นั่ได้้และม่ผู้ลป็ระก่อบ่ก่ารที่่�ด้่โด้ยคุำานั่ึงถูึงผู้ลก่ระที่บ่ 

  ในั่ระยะยาว

 2. ป็ระก่อบ่ธุรก่่จอย่างม่จร่ยธรรม เคุารพสิ่่ที่ธ่และม่คุวามร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ 

  ตี่อผู้้้ถูือหุ้้นั่และผู้้้ม่สิ่่วนั่ได้้เสิ่่ย

 3. เป็็นั่ป็ระโยช่น์ั่ตี่อสิ่่งคุม และพ่ฒนั่าห้รือลด้ผู้ลก่ระที่บ่ในั่ด้้านั่ลบ่ 

  ตี่อสิ่่�งแวด้ล้อม

 4. สิ่ามารถูป็ร่บ่ตี่วได้้ภูายใตี้ป็ัจจ่ยก่ารเป็ล่�ยนั่แป็ลง

แนวัปฏิิบัติ

3.6
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หมวัดท่�
การิปฏิิบัติตน 

ต�อส่ังคม

4
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รักษัาเก่ยรติข้องตนให้เป็นท่�ยอมรับ 
ในสุังค์ม วัางตัวัให้เหมาะสุมกับบทบาท
หน้าท่� กาลูเทศะ แลูะภาพลูักษัณ ์
ข้องบริษััทฯ

การวัางตัวัในสุังค์ม

 1. พนั่่ก่งานั่ทีุ่ก่ระด้่บ่ตี้องป็ฏิ่บ่่ตี่ตีนั่ให้้เห้มาะสิ่มและให้้เก่่ยรตี่ ที่่�งตี่อล้ก่คุ้า  

  เพื�อนั่ร่วมงานั่ ผู้้บ้่ง่คุบ่่บ่ญ่ช่า และผู้้ใ้ต้ีบ่ง่คุบ่่บ่ญ่ช่า ที่่�งในั่และนั่อก่สิ่ถูานั่ที่่�  

  ที่ำางานั่

 2. พน่ั่ก่งานั่ตี้องให้้คุวามสิ่ำาคุ่ญก่่บ่ก่ารสิ่วมเคุรื�องแบ่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ เพื�อร่ก่ษา 

  ภูาพล่ก่ษณ์ ที่่�งในั่และนั่อก่เวลาป็ฏิ่บ่่ตี่งานั่

 3. พน่ั่ก่งานั่ทีุ่ก่ระด้่บ่ตี้องป็ฏิ่บ่่ตี่ตีนั่ให้้เห้มาะสิ่มก่่บ่บ่ที่บ่าที่และห้นั่้าท่ี่� 

  ที่่�ได้้ร่บ่มอบ่ห้มาย โด้ยคุำานั่ึงถูึงภูาพล่ก่ษณ์ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ อย้่เสิ่มอ

แนวัปฏิิบัติ

4.1
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บ่รษ่ท่ี่ฯ มอบ่ห้มายให้้ไป็งานั่เล่�ยง

ฉลองผู้ล่ตีภู่ณฑ์์ให้ม่ร่วมก่่บ่คุ้่คุ้า ซื่ึ�งม่

ก่ารเล่�ยงสุิ่ราอย่างด่้ ที่ำาให้้พน่ั่ก่งานั่  

บ่างคุนั่ด้ื�มมาก่จนั่เก่่ด้อาก่ารเมา พ้ด้จา

เสิ่่ยงด้่ง เป็็นั่จุด้สิ่นั่ใจขัองผู้้้ร่วมงานั่

ที่่านั่อื�นั่และถู้ก่ว่พาก่ษ์ ว่จารณ์ถูึง 

คุวามไม่เห้มาะสิ่มขัองพนั่่ก่งานั่คุนั่ 

ด้่งก่ล่าว

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์

“
“

ก่ารไป็ร่วมงานั่เล่�ยงฉลองในั่นั่าม

บ่รษ่ท่ี่ฯ พนั่ก่่งานั่ไมว่า่จะระด้บ่่ใด้ก่ถ็ูอืเป็น็ั่

ตีว่แที่นั่ขัองบ่รษ่ท่ี่ฯ จงึต้ีองรก่่ษาภูาพลก่่ษณ์ 

ขัองตีนั่เองและบ่ร่ษ่ที่ฯ อย้่เสิ่มอ พึงร่ก่ษา

ก่่ร่ยาให้้สิุ่ภูาพและไม่ด้ื�มขัองมึนั่เมา 

ในั่ระด้่บ่ท่ี่�ไม่สิ่ามารถูคุวบ่คุุมสิ่ตี่ขัอง

ตีนั่เองได้้

ค์ำาแนะนำา
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ให้เฉพาะผู้เก่�ยวัข้้องท่�ได้รับมอบหมาย
เท่านั�น เป็นผู้ให้สุัมภาษัณ์หรือ 
ให้ข้่าวัแก่สุื�อมวัลูชัน

การสุื�อสุารกับสุาธิารณะ

 1. ก่ารเผู้ยแพร่ห้รือให้้ข่ัาวสิ่ารแก่่สิ่ื�อมวลช่นั่ในั่นั่ามบ่ร่ษ่ที่ฯ จะต้ีองเป็็นั่ 

  ผู้้้ ท่ี่�ได้้ร่บ่มอบ่ห้มายจาก่บ่ร่ษ่ที่ฯ เที่่านั่่�นั่ ห้าก่ไม่ได้้ร่บ่มอบ่ห้มาย 

  ตี้องป็ฏิ่เสิ่ธก่ารให้้สิ่่มภูาษณ์และแนั่ะนั่ำาให้้ตี่ด้ตี่อผู้้้ที่่�ได้้ร่บ่มอบ่ห้มาย

 2. ผู้้้ท่ี่�ได้้ร่บ่มอบ่ห้มายจาก่บ่ร่ษ่ที่ฯ ตี้องให้้ขั้อม้ลข่ัาวสิ่ารท่ี่�ได้้ร่บ่ก่ารอนัุ่ม่ตี่ 

  ห้รือเห้็นั่ช่อบ่จาก่บ่ร่ษ่ที่ฯ เท่ี่าน่ั่�นั่ และต้ีองไม่แสิ่ด้งคุวามเห็้นั่สิ่่วนั่ตี่ว 

  ในั่ก่ารสิ่่มภูาษณ์ห้รือให้้ขั่าว

แนวัปฏิิบัติ

4.2
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ผู้้้สิ่ื�อขั่าวขัอข้ัอม้ลที่างธุรก่่จและ

คุวามเห้็นั่สิ่่วนั่ตี่วเก่่�ยวก่่บ่ก่ารขัยาย

สิ่าขัาขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ จาก่พน่ั่ก่งานั่ท่ี่� 

ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่

ล้ก่คุ้าซื่ึ�งเป็็นั่ด้าราลื�นั่ล้มในั่พื�นั่ท่ี่�

ก่ารให้้บ่ร่ก่าร ที่ำาให้้ม่ผู้้้สิ่ื�อข่ัาวมาขัอ

สิ่่มภูาษณ์พนั่่ก่งานั่ขัายและพนั่่ก่งานั่

ร่ก่ษาคุวามป็ลอด้ภู่ยบ่ร่เวณนั่่�นั่

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“

“
“

“
พน่ั่ก่งานั่ท่ี่�ไม่ได้้ร่บ่มอบ่ห้มายให้้

ม่ห้น้ั่าท่ี่�ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ ตี้องป็ฏิ่เสิ่ธก่ารให้้

ขั่าวสิ่ารและคุวามเห้็นั่ส่ิ่วนั่ตี่วแก่่ผู้้้สิ่ื�อขั่าว

ที่่นั่ที่่ และแนั่ะนั่ำาให้้ตี่ด้ตี่อก่่บ่ผู้้้ท่ี่�ได้้ร่บ่ 

มอบ่ห้มายจาก่บ่ร่ษ่ที่ฯ

แม้จะอย้่ในั่พื�นั่ที่่�เก่่ด้เห้ตีุ พนั่่ก่งานั่ที่่�

ไม่ม่ห้นั่้าท่ี่�ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ตี้องป็ฏิ่เสิ่ธก่ารให้้

ขั่าวสิ่ารและคุวามเห้็นั่ส่ิ่วนั่ตี่วแก่่ผู้้้สิ่ื�อขั่าว 

เนืั่�องจาก่ข้ัอม้ลท่ี่�ให้้อาจไม่คุรบ่ถู้วนั่ห้รือ

คุลาด้เคุลื�อนั่จาก่คุวามเป็็นั่จร่ง ซื่ึ�งจะ 

สิ่่งผู้ลก่ระที่บ่ต่ีอบ่ร่ษ่ที่ฯ สิ่่วนั่ผู้้้ท่ี่�ได้้ร่บ่ 

มอบ่ห้มายจาก่บ่ร่ษ่ที่ฯ โด้ยตีรงต้ีองม ่

ก่ารสิ่ื�อสิ่ารอย่างรวด้เร็ว

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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รักษัาข้้อมูลูค์วัามลูับข้องบริษััทฯ ข้้อมูลู 
ทางธิุรกิจ ข้้อมูลูทรัพย์สุินทางปัญญา 
ข้องบริษััทฯ แลูะรวัมถ่ึงข้้อมูลูข้องผู้ม ่
สุ่วันได้เสุ่ยกับบริษััทฯ (“ข้้อมูลู”) อย่าง
เค์ร่งค์รัด โดยไม่ให้ข้้อมูลูรั�วัไหลูไปยัง
บุค์ค์ลูอื�นท่�ไม่เก่�ยวัข้้องหรือบุค์ค์ลูภายนอก 
แม้วั่าจะสุิ�นสุุดการปฏิิบัติหน้าท่�หรือสุิ�นสุุด
สุัญญาจ้างกับบริษััทฯ แลู้วัก็ตาม ยกเวั้น
กรณ่ท่�เป็นไปตามท่�กฎหมายบัญญัติไวั้

การรักษัาค์วัามลูับข้องบริษััทฯ

 1. ผู้้้บ่ร่ห้ารแตี่ละธุรก่่จตี้องก่ำาห้นั่ด้ลำาด้่บ่ช่่�นั่คุวามล่บ่ขัองขั้อม้ล ขั่าวสิ่าร  

  และผู้้้ม่สิ่่ที่ธ่ในั่ก่ารเขั้าถูึงขั้อม้ล เพื�อร่ก่ษาคุวามล่บ่ในั่สิ่่วนั่ที่่�ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ 

  และไม่ให้้ขั้อม้ลตีก่ไป็ย่งบุ่คุคุลอื�นั่

 2. ผู้้้ม่สิ่่ที่ธ่ในั่ก่ารเขั้าถูึงข้ัอม้ลตี้องใช่้และเป็ิด้เผู้ยขั้อม้ลเที่่าที่่�จำาเป็็นั่อย่าง 

  ระม่ด้ระว่ง

 3. ก่รรมก่าร ผู้้บ้่รห่้าร และพนั่ก่่งานั่ต้ีองไมเ่ผู้ยแพร่ขัอ้มล้ท่ี่�เป็น็ั่ช่่�นั่คุวามลบ่่ 

  ขัองบ่ร่ษท่ี่ฯ และผู้้ม้ส่ิ่ว่นั่ได้เ้สิ่ย่ ที่่�งโด้ยวาจาและลายลก่่ษณอ์ก่่ษร แมจ้ะ 

  ม่ก่ารเป็ล่�ยนั่แป็ลงห้นั่้าที่่�คุวามร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่แล้วก่็ตีาม

แนวัปฏิิบัติ

4.3
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บ่ร่ษ่ที่ฯ ตี้องก่ารจ่ด้งานั่ฉลอง

คุวามสิ่ำาเร็จ จึงห้าท่ี่มงานั่ภูายนั่อก่มา

จด่้งานั่ โด้ยว่ธ่ก่ารป็ระมล้ ท่ี่มผู้้ป้็ระมล้

รายห้นึั่�งขัอขั้อม้ลเพ่�มเต่ีมเป็็นั่พ่เศีษ 

เช่่นั่ รายช่ื�อผู้้้ป็ระม้ลรายอื�นั่ ราคุาที่่� 

ผู้้้เขั้าป็ระม้ลรายอื�นั่นั่ำาเสิ่นั่อ ฯลฯ และ

ขัอขัยายว่นั่สิ่่งซื่องป็ระม้ลเป็็นั่ก่รณ่

พ่เศีษ

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1 “

“

พนั่่ก่งานั่ในั่ฐานั่ะตี่วแที่นั่บ่ร่ษ่ที่ฯ 

ตี้องให้้ข้ัอม้ลท่ี่�ก่ำาห้นั่ด้และเงื�อนั่ไขัต่ีางๆ 

แก่่ผู้้้เขั้าป็ระม้ลโด้ยเที่่าเที่่ยมก่่นั่ทีุ่ก่ราย  

ไม่เลือก่ป็ฏ่ิบ่่ตี่ ไม่ให้้ข้ัอม้ลห้รือเงื�อนั่ไขั

พ่เศีษแก่่ผู้้้เขั้าป็ระม้ลรายใด้รายห้นั่ึ�งห้รือ

เพื�อเอื�อป็ระโยช่น์ั่ให้แ้ก่ผู่้้เ้ข้ัาป็ระม้ลรายใด้ 

รวมท่ี่�งร่ก่ษาข้ัอมล้คุวามลบ่่ ที่่�งขัองบ่รษ่ท่ี่ฯ 

และผู้้้เขั้าป็ระม้ลทีุ่ก่รายอย่างเคุร่งคุร่ด้

ค์ำาแนะนำา

 4. ผู้้ท้ี่่�ได้ร่้บ่มอบ่ห้มายต้ีองเปิ็ด้เผู้ยข้ัอมล้ที่่�เป็น็ั่ไป็ตีามก่ฎห้มายห้รือเงื�อนั่ไขั 

  ผู้้ก่พ่นั่อย่างถู้ก่ตี้อง บ่นั่พื�นั่ฐานั่ขัองคุวามเป็็นั่จร่ง และต้ีองไม่ม่เจตีนั่า 

  ให้้ผู้้้อื�นั่สิ่ำาคุ่ญผู้่ด้ในั่ขั้อเที่็จจร่งและตี้องไม่จงใจก่่อให้้เก่่ด้คุวามเสิ่่ยห้าย 

  ใด้ๆ ตี่อบ่ร่ษ่ที่ฯ ห้รือบุ่คุคุลอื�นั่

 5. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพนั่่ก่งานั่ตี้องใช่้คุวามระม่ด้ระว่งในั่ก่ารพ้ด้คุุย 

  ห้รือสิ่ื�อสิ่ารขั้อม้ลคุวามล่บ่ใด้ๆ ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ในั่สิ่ถูานั่ที่่�สิ่าธารณะ
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ห้ล่งก่ารป็ระชุ่มแผู้นั่ธุรก่่จ ผู้้้เขั้า

ร่วมป็ระชุ่มย่งคุงพ้ด้คุุยเรื�องน่ั่�ตี่อในั่

ล่ฟตี์  ซื่ึ� งม่บุ่คุคุลอื�นั่ท่ี่� ไม่ เก่่�ยวขั้อง 

อย้่ด้้วย

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

“

“

ผู้้้เขั้าร่วมป็ระชุ่มและผู้้้ที่่�เก่่�ยวข้ัอง

ตี้องระม่ด้ระว่งก่ารพ้ด้คุุยห้รือสิ่ื�อสิ่าร

ขั้อม้ลคุวามล่บ่ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ในั่สิ่ถูานั่ท่ี่�

สิ่าธารณะ เช่่นั่ ล่ฟต์ี ห้้องนั่ำ�า รถูโด้ยสิ่าร

สิ่าธารณะ ร้านั่อาห้าร เป็็นั่ตี้นั่ และตี้อง 

ร่บ่ผู้่ด้ช่อบ่ห้าก่ม่คุวามเสิ่่ยห้ายเก่่ด้ขึั�นั่ 

ตี่อบ่ร่ษ่ที่ฯ ในั่ก่รณ่ที่่�ม่ขั้อม้ลร่�วไห้ลเพราะ

คุวามผู้่ด้พลาด้ขัองตีนั่เอง

ค์ำาแนะนำา

พน่ั่ก่งานั่สิ่อบ่ถูามผู้ลก่ารป็ระเมน่ั่

ขัองเพื�อนั่ในั่แผู้นั่ก่ตีนั่จาก่พนั่่ก่งานั่

ฝ่า่ยบ่คุุคุลคุนั่ห้นึั่�งท่ี่�โอนั่ย้ายไป็อย่้ฝ่า่ย

ป็ฏิ่บ่่ตี่ก่ารแล้ว

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 3

“ “พนั่่ก่งานั่ต้ีองไม่ เป็ิด้ เผู้ยขั้อม้ล 

คุวามล่บ่ที่่�ที่ราบ่จาก่ก่ารป็ฏ่ิบ่่ตี่ห้น้ั่าที่่�ในั่

ห้นั่่วยงานั่เด้่ม แม้จะม่ก่ารโอนั่ย้ายห้รือ 

สิ่่�นั่สิุ่ด้ก่ารป็ฏิ่บ่่ตี่ห้นั่้าที่่�แล้ว

ค์ำาแนะนำา

52 จรรยาบรรณองค์์กร (ฉบับปริับปริ่ง 2565)



53จรรยาบรรณองค์กร (ฉบับปรับปรุง 2565)

ปฏิิบัติตนอย่างเค์ร่งค์รัดโดยไม่ฝัักใฝั ่
ฝั่ายใดฝั่ายหนึ�งทางการเมือง  
การใชั้เสุรีภาพทางการเมืองสุ่วันบุค์ค์ลู
ต้องไม่กระทบต่อภาพลูักษัณ์หรือ 
อาจทำาให้เกิดค์วัามเสุ่ยหายแก่บริษััทฯ

การไม่ฝัักใฝั่ฝั่ายใดฝั่ายหนึ�งทางการเมือง

 1. ก่รรมก่าร ผู้้้บ่ร่ห้าร และพนั่่ก่งานั่ต้ีองไม่แสิ่ด้งตีนั่ห้รือไม่เขั้าร่วมชุ่มนัุ่ม 

  ที่างก่ารเมืองฝ่่ายใด้ฝ่่ายห้นั่ึ�ง ไม่ว่าที่างตีรงห้รือที่างอ้อม ที่่�อาจที่ำาให้้ 

  ผู้้้อื�นั่เขั้าใจว่า บ่ร่ษ่ที่ฯ เก่่�ยวขั้องห้รือสิ่นั่่บ่สิ่นัุ่นั่ให้้เขั้าร่วมชุ่มนัุ่มที่าง 

  ก่ารเมืองขัองฝ่่ายใด้ 

 2. ก่รรมก่าร ผู้้บ้่ร่ห้าร และพน่ั่ก่งานั่ไมก่่่ด้ก่่นั่ ก่ล่�นั่แก่ลง้ ห้รอืแสิ่ด้งคุวามเห้น็ั่ 

  ที่างก่ารเมืองที่่�อาจก่่อให้้เก่่ด้คุวามแตีก่แยก่ ท่ี่�งเวลาป็ฏิ่บ่่ตี่งานั่ห้รือ 

  ในั่สิ่ถูานั่ที่่�ที่ำางานั่

 3. ก่รรมก่าร ผู้้บ้่รห่้าร และพน่ั่ก่งานั่ตีอ้งไมใ่ช้่สิ่ถูานั่ะตีำาแห้นั่ง่งานั่ในั่บ่รษ่ท่ี่ฯ  

  สิ่ถูานั่ท่ี่�ที่ำางานั่ ห้รือที่ร่พยาก่รขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ เพื�อให้้ก่ารสิ่นั่่บ่สิ่นัุ่นั่แก่่ 

  พรรคุก่ารเมือง ห้้ามใช้่ช่ื�อบ่ร่ษ่ที่ฯ ในั่ก่ารเร่�ยไรป็ระก่อบ่ก่่จก่รรม 

  ที่างก่ารเมืองห้รือแสิ่ด้งออก่อย่างเป็ิด้เผู้ยว่านั่่ยมช่ื�นั่ช่อบ่พรรคุก่ารเมือง 

  ใด้เป็็นั่พ่เศีษ

แนวัปฏิิบัติ

4.4
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พนั่่ก่งานั่สิ่วมเคุรื�องแบ่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ 

เขั้าร่วมชุ่มนุั่มที่างก่ารเมือง นั่อก่เวลา

ที่ำางานั่

พรรคุก่ารเมืองห้นั่ึ�งขัออนัุ่ญาตี

เขั้าใช้่สิ่ถูานั่ท่ี่�ห้้องป็ระชุ่มขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ 

เพื�อป็ราศีร่ยห้าเสิ่่ยงก่่บ่พนั่่ก่งานั่

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1 “

“

“

“
พนั่่ก่งานั่สิ่ามารถูเขั้าร่วมก่่จก่รรม

ที่างก่ารเมืองเพื�อแสิ่ด้งคุวามช่อบ่และ

คุวามคุ่ด้เห้็นั่สิ่่วนั่บุ่คุคุลได้้ แตี่ตี้องไม ่

สิ่วมเคุรื�องแบ่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ ไม่ม่สิ่่ญล่ก่ษณ์  

ร้ป็แบ่บ่ ห้รือเคุรื�องห้มายใด้ๆ ท่ี่�เก่่�ยวขั้อง

ก่่บ่บ่ร่ษ่ที่ฯ โด้ยเด้็ด้ขัาด้ และตี้องไม่ที่ำาให้้

ผู้้อ้ื�นั่เข้ัาใจว่าเป็็นั่ก่ารก่ระที่ำาในั่นั่ามบ่รษ่ท่ี่ฯ 

ห้รือได้้ร่บ่มอบ่ห้มายจาก่บ่ร่ษ่ที่ฯ 

ก่รณ่ท่ี่�ท่ี่านั่เป็็นั่ผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้ง 

ที่่านั่คุือภูาพล่ก่ษณ์ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ที่่านั่จึง

ตี้องไม่แสิ่ด้งพฤต่ีก่รรมใด้ๆ ท่ี่�บ่่งถูึงคุวาม

ฝ่ัก่ใฝ่่ที่างก่ารเมือง อ่นั่จะนั่ำาไป็สิ่้่ก่าร

ที่ำาลายคุวามเป็็นั่ก่ลางที่างก่ารเมืองขัอง 

บ่ร่ษ่ที่ฯ

ผู้้้บ่ร่ห้ารตี้องไม่อนัุ่ญาตีให้้พรรคุ 

ก่ารเมืองใช้่สิ่ถูานั่ท่ี่�ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ด้ำาเน่ั่นั่ 

ก่่จก่รรมใด้ๆ

ค์ำาแนะนำา

ค์ำาแนะนำา
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บรษิัทัฯ ตระหนักในค์วัามรับผดิชัอบตอ่ชัมุชัน
แลูะสุงัค์มโดยรวัมท่�บรษิัทัฯ ประกอบธิรุกจิอยู่ 
ด้วัยตระหนักถ่ึงพันธิะท่�จะตอบแทนชัุมชัน 
เหลูา่นั�นท่�ไดช้ัว่ัยใหบ้รษิัทัฯ อยูม่าได้อยา่งยั�งยนื 
ในวัันเวัลูาท่�ผ่านมา แลูะจะสุ่งเสุริมให้ค์ู่ค์้า 
แลูะผู้ม่สุ่วันได้เสุ่ยข้องบริษััทฯ ปฏิิบัติ 
เชั่นเด่ยวักันด้วัย

การม่สุ่วันร่วัมในสุังค์มแลูะชัุมชัน

 1. ผู้้้บ่ร่ห้ารให้้คุวามสิ่ำาคุ่ญ ป็ล้ก่จ่ตีสิ่ำานั่ึก่ สิ่ร้างแรงบ่่นั่ด้าลใจ และผู้ล่ก่ด้่นั่  

  ในั่ก่ารม่สิ่่วนั่ร่วมก่่บ่ก่่จก่รรมชุ่มช่นั่ที่่�บ่ร่ษ่ที่ฯ ตี่�งสิ่ถูานั่ป็ระก่อบ่ก่าร 

 2. ผู้้บ้่ร่ห้ารสิ่รา้งจต่ีสิ่ำานั่กึ่ท่ี่�ด่้ในั่ก่ารช่ว่ยเห้ลอืผู้้อ้ื�นั่และสิ่ง่คุมในั่ห้ม้พ่น่ั่ก่งานั่ 

  ตีลอด้จนั่ขัยายผู้ลสิ่้่สิ่่งคุมภูายนั่อก่

 3. พน่ั่ก่งานั่ให้้คุวามช่่วยเห้ลือและม่สิ่่วนั่ร่วมก่่บ่ก่่จก่รรมต่ีางๆ ขัองชุ่มช่นั่  

  รวมท่ี่�งรก่่ษาและเสิ่รม่สิ่ร้างสิ่ถูานั่ภูาพคุวามสิ่ม่พน่ั่ธ์ที่่�ด้ต่่ีอท่ี่�งชุ่มช่นั่ คุ้คุ่า้  

  และห้นั่่วยงานั่ราช่ก่ารที่่�เก่่�ยวขั้อง

แนวัปฏิิบัติ

4.5
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บ่รษ่ท่ี่ฯ ซื่ึ�งรบ่่ซื่ื�อและจำาห้น่ั่ายผู้ก่่

จาก่ก่ลุ่มเก่ษตีรก่รชุ่มช่นั่ต่ีางๆ พบ่ว่า

ส่ิ่นั่คุ้าขัองเก่ษตีรก่รเก่่ด้คุวามเสิ่่ยห้าย

ระห้ว่างรอจำาห้นั่่าย

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์

“
“

บ่ร่ษ่ที่ฯ พ่จารณาสิ่นั่่บ่สิ่นุั่นั่อาคุาร

คุ่ด้ บ่รรจุ และแป็รร้ป็ผู้่ก่ป็ลอด้ภู่ย เพื�อ

พ่ฒนั่าชุ่มช่นั่ในั่ก่ารป็ล้ก่ผู้่ก่ป็ลอด้ภู่ย 

สิ่ามารถูเก็่บ่รวบ่รวม คุ่ด้แยก่ และจ่ด้ส่ิ่ง 

ได้้อย่างม่ป็ระสิ่่ที่ธ่ภูาพ เพื�อให้้พึ�งพา

ตีนั่เองได้้ นั่ำาไป็สิ่้่ก่ารสิ่ร้างศี่ก่ยภูาพและ

ผู้ล่ก่ด่้นั่ให้้ชุ่มช่นั่เก่่ด้คุวามม่�นั่คุงและ 

ย่�งยืนั่

ค์ำาแนะนำา
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ต้องใชั้วัิจารณญาณอย่างรอบค์อบแลูะ 
ม่ค์วัามรับผิดชัอบในการใชั้เค์รือข้่ายสุังค์ม 
โดยระมัดระวัังท่�จะไม่แสุดงค์วัามค์ิดเห็น
อันไม่เหมาะสุมใดๆ อันอาจสุ่งผลูกระทบ
ต่อชัื�อเสุ่ยง ภาพลูักษัณ์ หรือก่อให้เกิด
ค์วัามเข้้าใจท่�ไม่เหมาะสุมต่อบริษััทฯ 

การใชั้เค์รือข้่ายสุังค์ม

4.6

พ นั่่ ก่ ง า นั่ ม่ ป็ั ญ ห้ า ก่่ บ่ เ พื� อ นั่ 

ร่วมงานั่ แล้วนั่ำาไป็เขั่ยนั่ต่ีอว่าพร้อม

ถู่ายร้ป็เพื�อนั่ที่่�สิ่วมเคุรื�องแบ่บ่ห้รือ 

ม่ตีราสิ่่ญล่ก่ษณ์/ เคุรื�องห้มายก่ารคุ้า

ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ลงในั่สิ่ื�อสิ่่งคุมออนั่ไลนั่์ 

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“

“

พน่ั่ก่งานั่ต้ีองไม่นั่ำาภูาพท่ี่�มส่ิ่ญ่ลก่่ษณ์ 

ขัองบ่ร่ษ่ที่ฯ ไม่ว่าจะสิ่่วนั่ใด้สิ่่วนั่ห้นั่ึ�งขัอง

ภูาพ ไป็ลงในั่เช่่งลบ่ในั่สิ่ื�อสิ่่งคุมออนั่ไลน์ั่

ห้รือในั่ป็ระก่ารใด้ๆ ท่ี่�อาจถู้ก่ด้ำาเนั่่นั่คุด่้

ตีามก่ฎห้มาย ห้รืออาจที่ำาให้้บ่ร่ษ่ที่ฯ  

ได้้ร่บ่คุวามเสิ่่ยห้าย

ค์ำาแนะนำา
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พน่ั่ก่งานั่ที่่�ที่ำาห้นั่้าท่ี่�ขัายสิ่่นั่คุ้า 

ขัองบ่ร่ษ่ที่ โด้ยก่ารถู่ายที่อด้สิ่ด้ (Live) 

ผู้่านั่ที่าง Social Media ซื่ึ�งเป็็นั่ที่่�ร้้จ่ก่

ขัองบุ่คุคุลในั่สิ่่งคุมออนั่ไลนั่์ ได้้ใช่้ 

Facebook สิ่่วนั่ตี่วในั่ก่ารแสิ่ด้งคุวาม

คุ่ด้เห้็นั่ที่างก่ารเมือง โด้ยเป็ิด้เผู้ยตี่อ

สิ่าธารณะ

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

“
“

พน่ั่ก่งานั่ท่ี่�เป็น็ั่ที่่�ร้จ้ก่่อยา่งก่วา้งขัวาง

ในั่ฐานั่ะที่่� เป็็นั่ตี่วแที่นั่ขัองบ่ร่ษ่ที่คุวร

ระม่ด้ระว่งอย่างย่�งในั่ก่ารแสิ่ด้งคุวามเห็้นั่

ตี่างๆ โด้ยเฉพาะคุวามเห้็นั่ที่างก่ารเมือง 

ซื่ึ�งอาจก่่อให้้เก่่ด้คุวามข่ัด้แย้ง และก่าร 

ตี่อต้ีานั่จาก่สิ่่งคุม และบ่ร่ษ่ที่คุวรม่

มาตีรก่ารรองร่บ่ในั่ก่รณ่ที่่�เก่่ด้ก่ารแสิ่ด้ง

คุวามเห็้นั่ท่ี่�อาจที่ำาให้้เข้ัาใจผู้่ด้ว่าเป็็นั่ก่าร

แสิ่ด้งคุวามคุ่ด้เห้็นั่ในั่นั่ามบ่ร่ษ่ที่ โด้ยตี้อง

มอบ่ห้มายให้้มผู่้้ร้บ่่ผู้ด่้ช่อบ่เป็น็ั่ก่ารเฉพาะ

ในั่ก่ารช่่�แจงตี่อสิ่าธารณะภูายในั่ระยะ

เวลาที่่�เห้มาะสิ่ม เพื�อป็้องก่่นั่ม่ให้้ปั็ญห้า

บ่านั่ป็ลาย 

ค์ำาแนะนำา
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หมวัดท่�
แนวปฏิิบัติห้ากพบเห้็น 
การิกริะทำาที�ไม�เป็นไปตาม
จริริยั่าบริริณ 
ของบริิษััทฯ

5
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หากพบเห็นการกระทำาท่�ไม่เป็นไปตาม
จรรยาบรรณข้องบริษััทฯ/ ทุจริต 
ต่อหน้าท่�/ ผิดกฎหมาย ให้ร้องเรียน 
ต่อประธิานเจ้าหน้าท่�บริหารหรือ 
ประธิานกรรมการตรวัจสุอบข้องบริษััทฯ  
โดยไม่ต้องกลูัวัถู่กดำาเนินการทางวัินัย

ช่่องทางการร้องเรียนจากภายในและภายนอก

 1. ผู้้้บ่ร่ห้ารตี้องจ่ด้ให้้ม่ช่่องที่างก่ารร้องเร่ยนั่ท่ี่�ป็ลอด้ภู่ยเพื�อให้้บุ่คุคุลตี่างๆ  

  ภูายในั่บ่ร่ษ่ที่ฯ ห้รือผู้้้ม่ส่ิ่วนั่ได้้เสิ่่ยภูายนั่อก่องค์ุก่ร สิ่ามารถูแจ้งข้ัอม้ล 

  ห้รือเบ่าะแสิ่เก่่�ยวก่่บ่ก่ารป็ระพฤตี่ผู่้ด้จรรยาบ่รรณ ก่ารทีุ่จร่ตีตี่อห้นั่้าท่ี่�  

  ห้รือก่ารก่ระที่ำาที่่�ผู้่ด้ก่ฎห้มายได้้อย่างป็ลอด้ภู่ย และป็ราศีจาก่คุวาม 

  เสิ่่�ยงภู่ยตี่อผู้้้แจ้งในั่ภูายห้ล่ง

 2. ช่่องที่างก่ารร้องเร่ยนั่ อาจรวมถึูงก่ารส่ิ่งจด้ห้มายที่างไป็รษณ่ย์ ก่ารสิ่่ง 

  จด้ห้มายอ่เล็ก่ที่รอนั่่ก่สิ่์ (Email) ก่ารแจ้งผู้่านั่โที่รศี่พที่์สิ่ายด้่วนั่ ก่ารแจ้ง 

  ผู้่านั่ที่างเว็บ่ไซื่ตี์ ห้รือระบ่บ่ออนั่ไลนั่์อื�นั่ๆ

 3. ผู้้้บ่ร่ห้ารสิ่้งสิุ่ด้ (MD ห้รือ CEO) ตี้องจ่ด้ให้้ม่ช่่องที่างในั่ก่ารให้้คุำาแนั่ะนั่ำา  

  เพื�อให้้ผู้้้บ่ร่ห้ารและพน่ั่ก่งานั่เขั้าถูึงได้้อย่างม่�นั่ใจ เมื�อผู้้้บ่ร่ห้ารห้รือ 

  พนั่่ก่งานั่ตี้องก่ารคุำาแนั่ะนั่ำา ห้รือตี้องก่ารห้ารือก่่อนั่ก่ารร้องเร่ยนั่

แนวัปฏิิบัติ

5.1
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การรายงานต่่อคณะกรรมการต่รวจสอบและบริหารความเสี�ยง (ARMC)

 4. ในั่ก่รณ่ท่ี่�ต้ีองก่ารแจ้งเบ่าะแสิ่ห้รือร้องเร่ยนั่ผู้้้บ่ร่ห้ารระด้่บ่สิ่้ง สิ่ามารถู 

  ใช่้ช่่องที่างพ่เศีษท่ี่�สิ่ื�อสิ่ารโด้ยตีรงต่ีอป็ระธานั่เจ้าห้น้ั่าที่่�บ่ร่ห้ารห้รือ 

  ป็ระธานั่คุณะก่รรมก่ารตีรวจสิ่อบ่และบ่ร่ห้ารคุวามเสิ่่�ยง (ARMC) ขัอง 

  ก่ลุ่มเซื่็นั่ที่ร่ล 

 5. ผู้้้บ่ร่ห้ารสิ่้งสิุ่ด้ (MD ห้รือ CEO) ขัองแตี่ละ Business Unit ตี้องรวบ่รวม 

  และจ่ด้ที่ำารายงานั่สิ่รุป็ขั้อร้องเร่ยนั่ท่ี่�งห้มด้ เพื�อนั่ำาเสิ่นั่อต่ีอ ARMC  

  อย่างนั่้อยไตีรมาสิ่ละ 1 คุร่�ง



62 จรรยาบรรณองค์กร (ฉบับปรับปรุง 2565)

ผู้ร้องเรียนจะได้รับค์วัามค์ุ้มค์รอง  
โดยบริษััทฯ จะรักษัาทั�งชัื�อข้องผู้ร้องเรียน
แลูะข้้อมูลูท่�ได้รับไวั้เป็นค์วัามลูับอย่างด่
ท่�สุุด แลูะหากผู้ร้องเรียนม่ค์วัามกังวัลู
เรื�องค์วัามปลูอดภัยหรือเกรงวั่าจะถู่กข้่มขู้่
ค์ุกค์าม ก็ให้บริษััทฯ กำาหนดมาตรการ
ค์ุ้มค์รองป้องกันอย่างเหมาะสุม

การค้้มครองสิทธิิของผู้้้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 1. ผู้้้แจ้งเบ่าะแสิ่ห้รือขั้อร้องเร่ยนั่ตี้องได้้ร่บ่ก่ารคุุ้มคุรองสิ่่ที่ธ่ โด้ยบ่ร่ษ่ที่ฯ  

  ตี้องไม่ก่ระที่ำาก่ารอ่นั่ใด้ที่่�ไม่เป็็นั่ธรรมตี่อผู้้้แจ้งและผู้้้ถู้ก่ร้องเร่ยนั่ รวมถูึง 

  ผู้้้ที่่�ให้้คุวามช่่วยเห้ลือในั่ด้้านั่ขั้อม้ล ก่ารให้้ถู้อยคุำา ห้รือห้ล่ก่ฐานั่อื�นั่ใด้  

  อ่นั่เป็็นั่ป็ระโยช่นั่์ตี่อก่ารตีรวจสิ่อบ่ สิ่ืบ่สิ่วนั่ ห้รือสิ่อบ่สิ่วนั่ ไม่ว่าจะเป็็นั่ 

  บุ่คุคุลภูายในั่ห้รือภูายนั่อก่

 2. ผู้้้แจ้งเบ่าะแสิ่ห้รือขั้อร้องเร่ยนั่สิ่ามารถูเลือก่ท่ี่�จะไม่เป็ิด้เผู้ยตี่วตีนั่  

  ซื่ึ�งรวมถึูงไม่เปิ็ด้เผู้ยช่ื�อ ท่ี่�อย้่  ห้รือห้มายเลขัโที่รศี่พท์ี่ขัองตีนั่เอง  

  ห้าก่เห็้นั่ว่าก่ารเป็ิด้เผู้ยนั่่�นั่ จะที่ำาให้้เก่่ด้คุวามไม่ป็ลอด้ภู่ย ห้รืออาจ 

  เก่่ด้คุวามเสิ่่ยห้ายใด้ๆ แตี่จะตี้องสิ่่งขั้อม้ลพร้อมเอก่สิ่ารห้ล่ก่ฐานั่ 

  อน่ั่น่ั่าเช่ื�อถูอืได้แ้ละก่ารแจง้เบ่าะแสิ่ห้รือขัอ้รอ้งเรย่นั่ด้ง่ก่ลา่ว จะตีอ้งมใ่ช่่ 

  เพื�อเจตีนั่าก่ล่�นั่แก่ล้งห้รือห้ม่�นั่ป็ระมาที่บุ่คุคุลใด้  

แนวัปฏิิบัติ

5.2
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 3. ห้าก่ผู้้้แจ้งเบ่าะแสิ่ห้รือข้ัอร้องเร่ยนั่เลือก่ท่ี่�จะเปิ็ด้เผู้ยตี่วตีนั่ ผู้้้ร่บ่ขั้อม้ล 

  พึงรายงานั่คุวามคุืบ่ห้นั่้าให้้ผู้้้แจ้งได้้ร่บ่ที่ราบ่ และบ่ร่ษ่ที่ฯ พึงให้้ก่าร 

  ช่่วยเห้ลือในั่ก่ารบ่รรเที่าคุวามเสิ่่ยห้าย (ถู้าม่) โด้ยเร็ว 

 4. ผู้้้ร่บ่ขั้อม้ล รวมถูึงผู้้้ท่ี่�เก่่�ยวขั้องในั่ก่ารตีรวจสิ่อบ่ สิ่ืบ่สิ่วนั่ และสิ่อบ่สิ่วนั่  

  ต้ีองเก็่บ่รก่่ษาข้ัอมล้ท่ี่�เก่่�ยวข้ัองเป็น็ั่คุวามลบ่่ โด้ยคุำานั่งึถึูงคุวามป็ลอด้ภูย่ 

  ขัองผู้้้แจ้ง และผู้้้ที่่�ให้้คุวามร่วมมือ และก่ฎห้มายที่่�เก่่�ยวขั้องเป็็นั่สิ่ำาคุ่ญ 

 5. ผู้้แ้จง้เบ่าะแสิ่ห้รอืข้ัอร้องเร่ยนั่ และผู้้ท่้ี่�ให้คุ้วามรว่มมอืสิ่ามารถูรอ้งขัอให้้ 

  บ่ร่ษ่ที่ฯ ก่ำาห้นั่ด้มาตีรก่ารคุุ้มคุรองที่่�เห้มาะสิ่มได้้ ห้าก่พ่จารณาแล้ว 

  เห้็นั่ว่า ตีนั่เองอาจได้้ร่บ่คุวามเด้ือด้ร้อนั่เสิ่่ยห้ายเก่่นั่สิ่มคุวร
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เรื�องท่�รอ้งเรยีน หากมม่ลููแลูะมร่ายลูะเอย่ด 
ข้อ้เทจ็จริงท่�ชัดัเจนเพย่งพอ ก็ใหด้ำาเนินการ
ตรวัจสุอบ สุบืสุวัน แลูะสุอบสุวันโดยรวัดเรว็ั 
ตอ่ไป

การแจ้งข้อม้ลต่ามความเป็็นจริง

 1. ผู้้้ให้้เบ่าะแสิ่ห้รือขั้อร้องเร่ยนั่ต้ีองให้้รายละเอ่ยด้ขัองเบ่าะแสิ่ ห้รือ 

  ขั้อร้องเร่ยนั่ที่่�เป็็นั่คุวามจร่ง ม่คุวามช่่ด้เจนั่ และม่ห้ล่ก่ฐานั่เพ่ยงพอที่่�จะ 

  นั่ำาสิ่ืบ่ห้าขั้อเที่็จจร่ง เพื�อด้ำาเนั่่นั่ก่ารตี่อได้้

 2. ห้าก่ม่ก่ารแจ้งเบ่าะแสิ่ห้รือขั้อร้องเร่ยนั่อ่นั่เป็็นั่เท็ี่จ ห้รือม่ล่ก่ษณะ 

  อ่นั่เป็็นั่ก่ารก่ล่�นั่แก่ล้งผู้้้อื�นั่ ห้รือห้ม่�นั่ป็ระมาที่ ผู้้้แจ้งเบ่าะแสิ่ห้รือ 

  ข้ัอร้องเร่ยนั่อาจตี้องได้้ร่บ่โที่ษที่างว่น่ั่ย โที่ษตีามมาตีรก่ารท่ี่�บ่ร่ษ่ที่ฯ  

  ก่ำาห้นั่ด้ ห้รือโที่ษตีามก่ฎห้มายที่่�เก่่�ยวขั้อง

แนวัปฏิิบัติ
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พนั่่ก่งานั่ท่ี่านั่ห้นั่ึ�งม่ก่ารร้องเร่ยนั่ 

เรื�องก่ารป็ระเม่นั่ผู้ลก่ารป็ฏ่ิบ่่ตี่งานั่ 

ไม่เป็็นั่ธรรม และได้้ขัอโอนั่ย้ายแผู้นั่ก่ 

แตี่ก่ล่บ่ได้้ร่บ่ก่ารเตืีอนั่จาก่ผู้้้สิ่อบ่สิ่วนั่

ขั้อเท็ี่จจร่งว่า ก่ารร้องเร่ยนั่ด่้งก่ล่าว 

อาจสิ่่งผู้ลก่ระที่บ่ก่่บ่ก่ารที่ำางานั่ในั่

แผู้นั่ก่ให้ม่ตี่อไป็ ห้าก่ผู้้้บ่่งคุ่บ่บ่่ญช่า 

ในั่แผู้นั่ก่ให้ม่ได้้ร่บ่ที่ราบ่ว่า เคุยม่ก่าร

ร้องเร่ยนั่ผู้้้บ่่งคุ่บ่บ่่ญช่าในั่แผู้นั่ก่เด้่ม

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 1

“

“

ขั้อม้ลก่ารร้องเร่ยนั่ต้ีองถู้ก่เก่็บ่เป็็นั่

คุวามล่บ่ ห้าก่ไม่ม่คุวามจำาเป็็นั่ผู้้้บ่่งคุ่บ่ 

บ่่ญช่าขัองแผู้นั่ก่ให้ม่ ไม่จำาเป็็นั่ต้ีอง 

ได้้ร่บ่ที่ราบ่ถึูงก่ารร้องเร่ยนั่แผู้นั่ก่เก่่า  

แตี่ห้าก่ได้้ร่บ่ที่ราบ่ ก่็คุวรพ่จารณาอย่าง

เป็็นั่ธรรมก่่บ่ผู้้้ร้องเร่ยนั่ และป็ระเม่นั่ 

ผู้ลก่ารป็ฏิ่บ่่ตี่งานั่อย่างเห้มาะสิ่มตี่อไป็

ค์ำาแนะนำา

การดำำาเนินการต่รวจสอบ

 3. ผู้้้ร่บ่ขั้อม้ลเบ่าะแสิ่ห้รือข้ัอร้องเร่ยนั่ ตี้องด้ำาเน่ั่นั่ก่ารรวบ่รวมข้ัอเที่็จจร่ง 

  ที่่�เก่่�ยวขั้อง และนั่ำาเสิ่นั่อขั้อม้ลตีามลำาด้่บ่ขั่�นั่ตีอนั่และวธ่ก่่ารที่่�ก่ำาห้นั่ด้ไว ้

  ในั่นั่โยบ่ายและระเบ่่ยบ่ป็ฏ่ิบ่่ต่ีขัอง Central Group ท่ี่�งนั่่� ห้าก่พบ่ว่า 

  ผู้้ถู้ก้่รอ้งเรย่นั่มก่่ารป็ระพฤตีผู่้ด่้จรรยาบ่รรณขัองบ่ร่ษท่ี่ฯ/ ที่จุร่ตีตีอ่ห้นั่า้ท่ี่�/  

  ผู้ด่้ก่ฎห้มาย ผู้้ถู้ก้่ร้องเรย่นั่ยอ่มต้ีองได้ร้บ่่โที่ษที่างวน่ั่ย่ โที่ษตีามมาตีรก่าร 

  ที่่�บ่ร่ษ่ที่ฯ ก่ำาห้นั่ด้ ห้รือโที่ษตีามก่ฎห้มายที่่�เก่่�ยวขั้อง

 4. ระยะเวลาในั่ก่ารด้ำาเนั่น่ั่ก่ารตีรวจสิ่อบ่ สิ่บื่สิ่วนั่ และสิ่อบ่สิ่วนั่เรื�องท่ี่�ได้ร่้บ่ 

  ก่ารร้องเรย่นั่ จะขัึ�นั่ก่่บ่คุวามสิ่ลบ่่ซื่บ่่ซ้ื่อนั่ขัองเรื�องราว ขัอ้เที่จ้จรง่ จำานั่วนั่ 

  ผู้้้เก่่�ยวข้ัอง และคุวามเพ่ยงพอขัองพยานั่ห้ล่ก่ฐานั่ ที่่�งพยานั่บุ่คุคุล  

  เอก่สิ่าร และว่ตีถูุที่่�เก่่�ยวขั้อง
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ห้น่ั่วยงานั่ร่บ่ขั้อร้องเร่ยนั่ได้้ร่บ่

ก่ารแจ้งเบ่าะแสิ่ก่ารป็ระพฤต่ีผู้่ด้ 

จรรยาบ่รรณขัองผู้้้บ่ร่ห้ารระด่้บ่สิ่้ง แตี่

เนืั่�องจาก่เก่รงว่าจะได้้ร่บ่ผู้ลก่ระที่บ่  

จึงไม่ได้้ด้ำาเน่ั่นั่ก่ารสิ่่งขั้อม้ลก่ารแจ้ง

เบ่าะแสิ่ไป็ย่งห้นั่่วยงานั่ ห้รือผู้้้บ่ร่ห้าร 

ที่่�เก่่�ยวขั้อง

ตัวัอย่าง
สุถ่านการณ์ท่� 2

“ “ห้ า ก่ ม่ ขั้ อ ม้ ล ที่่� ช่่ ด้ เ จ นั่ เ พ่ ย ง พ อ  

ห้นั่่วยงานั่ร่บ่ขั้อร้องเร่ยนั่คุวรด้ำาเน่ั่นั่ก่าร

ตีามระเบ่่ยบ่ว่ธ่ที่่�ก่ำาห้นั่ด้ โด้ยไม่เลือก่

ป็ฏิ่บ่่ตี่ ไม่ว่าเป็็นั่พนั่่ก่งานั่ในั่ระด้่บ่ใด้

ค์ำาแนะนำา
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