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ลกงอข จิกรุธงาทณรรบายรรจ ุ )ybraD emiS( ีบราด มซไม

นาทเจร็เำสนจำทณุค่ทีธพลัลผกาจดวัดไมไณุคงอขจร็เำสมาวค )ybraD emiS( ีบราดมซไ่ที มวรงัยตแ น้ั
ปเอืถมรรธยิรจกลัห มาตวัติตฤพะรปรากยวดดไปไงวลุลจร็เำสนจมายายพดไณุค่ทีรากีธิวงึถ ิบัรมาวคน็

รงอตนป็เำจณุค่ีทลคคบุนวสบอชด   )CBOC( จิกรุธงาทณรรบายรรจงหแงาทวนแมาต ิตบัิฏปะลแจใาขเู

คนาอดไณุคอ่ ืมเ ู รนยีรเดไะจณคุวลแ้นีมลเอืม  ลกงาท่ทีมรรธยิรจกัลหมาตติบัิฎปรากนาฐรตามู ุ มทัษริบม ุง

ส
ณคุ้นีะฉ รากะรปยวดณุคงอขนวัำจะรปนางำทรากตวิีชนใงริจชใปไน้นัาลหเนาฐรตามำนงอตะจณุคงวัห

ผอต )ybraD emiS( ีบราดมซไงอขญคัำส่ทีกลัหมยนิาคง่ ึซกอองดสแถรามา  ลผมีะจง่ ึซงอขวย่กีเณุค่ทีนคู
 บีราดมซไหในดักลัผะจนอัน้ ึขกามมรรธยริจ ีมะลแน้ ึขกามกวบงิชเนใปไนป็เนางำทรากนใศากายรรบหใ

(Sime Darby) เป็นผ กลโบัดะรนใอืถอ่ชืเาน่ีทจกิรุธงาทำนู

คู ณรากนาถสนใณุคงอขนางิตับฏิปรากนาฐรตามอตณคุงอขงอมมุมบอสดท่ทีมาถำคมยีรตเดไงัย้นีมลเอืม
ถงายอดไจในิสดัตรากำทถรามาสะจณคุ่ีทอ่พืเ ๆงาต ู ลกงาทบักหใงอตก ุ ยสังสอขีมณุคกาหทัษริบม

คนใวาลก่ีทมาตมรรธยริจกัลหนฝืาฝดิมเะลรากยาขาขเจาอ่ที ดใร ู นใารเอตดติถรามาสณุค ้นีมลเอืม
”ารเอตดิต“ด

คอสืงนัหนใ ู ลก“ าวำคชใรากีมะจ้นีอืม ุ  ะลแ )”ybraD emiS“( ”บีราดมซไ“ ,)”puorG ehT“( ”ม
ลกงถึยามหง่ ึซปไนักบัลส )”ew“( ”ารเกวพ“ ุ )seinapmoC puorG ybraD emiS( บีราดมซไทัษิรบม

 )seeyolpmE( นางกนัพ ,)srotceriD( รากมรรกงึถยามหอ่ ืพเชใะจ )”uoy“( ”ณุค“ าวำคนวสปไๆว่ัทยดโ
หะลแทราพรอตเาคเะลแ ุ  มสะามหเ่ีทตแมาตจิกรธุงาทนวสน

ิผ

ากะรป
วมห
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 )ytirgetnI( มรรธณคุนใน่มัดึยราก
ชดชิเ ู อมืนป็เมาวค ลคคบุนวสาคณุค

สบดัะรพ ู  จในสิดตัะลแธนัพมัสฏิปรากนใง
 ดมหง้ทัารเกวพงอขจกิรุธนใ

บอชดิผบัรมาวคะลแอืถบนัพราคเมาวค  
(Respect & Responsibility) 

 ธนัพมัสิฏปีมารเ่ทีลคคบุกจเจปัพราคเ
 รากนนิเำดารเ่ีทมอลดวแ่ีทนาถส งอขวย่กีเ

บอชดผิบรัะจ่ทีน่ัมำคดยึ )กอนยาภะลแนใยาภงั้ท(
 งายอกุทารเกวพงอขำทะรกรากนใ

ยอจิกหาสวินป็เมาวค   )esirpretnE( พชีาออมืงา
อลคะลแว็รเดวรมาวคยวดสากอโบจัะลแาหงอม

 วไาอเบอรกมอล่ีทตขเบอขยาทาท วลค

 )ecnellecxE( ศิลเนป็เมาวค
จิกรุธะลแงอเารเกวพอ่พืเตโบิตเรากตขเบอขยายข

มมาวคยวด ารเงอข ุ งายอลผลุรรบะจ่ทีนแวนแน่ัมง
จกิรุธอตะลแงอเารเวตัอตง้ัทนดเดดโ

ค ลกงอขญคัาส่ีทกลัหมยนิา ุ  )puorG ybraD emiS( ีบราด มซไม

ลกงอขจกิรุธงาทรากกลัห ุ  )puorG ybraD emiS( บีราด มซไม

ทางกลุ ถีิววนแะนแติับิฎปงาทวนแนป็เดนหำก ญคัำส่ีทกลัหมยนิาคนาฐการงาวดไม
 จิกรธุนนิเำดรากงาท

 มอลดวแง่สิะลแ ยัภดอลปมาวค พาภขสุ

นัพ
อตญัคำสง่ิสนป็เอืถยัภดอลปมาวคะลแพาภขุส

เ
ำดปไารเกวพ่ทีงยคีเลกในชมุชะลแารเงอขนางก

นินงานอยู 

ป็เ
ะจารเกวพงอขจิกรธุนางนนิเำดรากาวงอรบรัารเ

ดวแง่ิสนาดาหญปับกัรากดัจรากมีนยืง่ยังายอปไน
บงายอมอล ู

ราคเ
มาวคยวด ครรสงารสะลแรากาณร

รส
งารสรากนวเมไยดโ นาฐน้พืน้ัขนชยษนุมิธทิสพ

วายะยะรนใจกิฐษรศเงาทาคณุคคร

ฎกมาติตบัิฏปราก
บยีบเะรงถึมวรยามหฎกมาตติับฏิปะลแพราคเารเ

ไ
ารเกวพ่ีทศทเะรปงอขดมหง้ัทๆงาตบัคงับอข  

 นางนนิเำดปได

การทำงานร  น่ถิงอทนชมุชบักมว
นใน่ถิงอทนชมุชนนุสบนัสรากหใะลแมวรนวสีม กลั

กวพ่ที่ทีกทุนใมคงัสอตบอชดผิบรัมาวคมี่ีท
ะณษ

เรา
ลผนใงฝแบอแง่ิสกาจศารปยดโ นางนนิเำดปไ

ประโยชนของผ ะาพฉเรากนป็เๆดใยสีเนวสดไนวสีมู  

ยอจิกรธุนนิเาดราก างเป็นธรรม
นนิเำดรากมิรสเงสะจารเกวพาวงอรบัรอขารเ  

มงายอนักนัขงขแรากนป็เะลแมรรธนป็เงายอจิกรธุ ี
มรรธยิรจ

ชีาอ แ
ง
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ผะลแนาธะรป กาจนสาส  สบดัะรราหิรบู ูงของกลุม 
ผ งึถ   นาทกุทนางมวรู

ลปามาขเนัมา้นํมลาปะลแงายนตำนดไกิบเกุบคุยษฤกงัอวาชรกรตษกเี่ท วลแามปี 002 บอืกเาลวเนป็เ กูใน
ประเทศา ขภแุบ มาลายู มยวดมอรพญหใงิ่ยนัอสากอโบักบพปไ้นีาลหเรกรตษกเำนดไ้นีดนิชงอสลผชืพ ู
ท

าคล
รั ผรกรตษกเนใ บนัาณคอืลหเี่ทนิสยพ   ลยนีเดแ ,)eirhtuG rednaxelA( ิรธุก รอดเนาซก็ลเอ ีม ้นีาลหเกิบเกุบู

 มซไ มยีลเลิว ,)dlefisorC hpesoJ( ดลฟิสอรค ฟซเจโ ,)nosirraH htimS( นัสิราฮ ธิมสะลแ)leinaD(
มวรดไนับุจจปี่ัทยดโงหแมาสญหใงิ่ยี่ททัษิรบงั้ตอกดไง่ซึ )ybraD yrneH( ีบราด ี่รน็ฮเ ะลแ )emiS mailliW(

ยอนักวัต ู ลกตใยาภ ุ รมาวคยวดะลแ )ybraD emiS( ีบราด มซไม 
ผ

มสผี่ทๆงาตนาดนใมรรกหาสตุอบักวยี่กเู
ยองคิธทิสีมะจี่ทกนังหแยอนีมง่ซึ ารเบักหในัขงขแงิชเนใบยีรปเดไมาวคงารสดไ ้นีปี 054 าวกามมสะสนาส ู

 ้นีนชเะนาถสนใดไ

ผนป็เยาลกดไ )ybraD emiS( ีบราด มซไ ้นีนัวนจบวจ ณามะรปอพงายอนตมิ่รเดไี่ทากเนัวกาจ  าบทบีมู
 มซไศทเะรป 02  าวกกามๆงาตศทเะรปงัยปไรากจิกยายขดไนจดอลตๆงาตนาดมรรกหาสตุอนใญัคำส
ท

ทัยัสิวตใยาภ กลโวั่ทนค 000,001 าวกกามนางกนัพมีทกาจนุนสบนัสรากบัรดไ )ybraD emiS( ีบราด
ผบักหในืยงั่ยงายอาคณุคบอมงสี่ทำนนั้ชิตาชานานรากบอกะรปนาถสนป็เะจ าวี่ทวยีดเง่นึห

นศ
 รปลผอืถู

วยีดเนัอญัคำสี่ทกัลหมยนิาคนใมวรนวสีมะจารเกวพี่ทญัคำสงอ่รืเนป็เงึจ ้นุีตหเยวด ดมหงั้ทมวร
นชยโะ

 พีชาออืมงายอจิกหาสิวนป็เมาวค บอชดิผบัระลแอืถบนัพราคเมาวค มรรธณุคีมยตัสอ่ซืมาวค กแดไ นัก
 ศิลเนป็เมาวคะลแ

างิตับิฎปรากำนะจนัอ )CBOC( จิกรุธงาทณรรบายรรจกัลหนุนสบนัสรากำทะรกยดโมยนิาคนนิเำดารเกวพ
ของพวกเราไป สมูาตรฐานสู
่สิ

งึถงดสแะจ )CBOC( จิกรุธงาทณรรบายรรจกัลหง่ซึ จิกรุธนนิเำดรากนใดุสง

ร
งัยตแ นั้นาทเงอเารเกวพงอขำทะรกรากอตบอชดิผบัรมาวคงดสแงยีพเมไง่ซึ อืถอ่ชืเะลแนั่มดึยารเกวพี่ทง

ลกงอขยาบยโนมาติตับิฏปรากมรรธนฒัวอตสใจใาอเรากงึถปไมว ุ
้ทั

ตัิบิฏปบยีบเะระลแยามหฎกนจดอลตม
 มสะามหเงายอดมหง

กั
วยี่กเี่ทๆดใลวงักอขอืรหน็หเมาวคงดสแอืรหมาถำคงั้ตณุคหใมิรสเงสะลแงาวกดปิเี่ทยาบยโนนนิเำดะจารเ

รุธ
งาทณรรบายรรจกัลหาวอ่ชืเี่ทลผุตหเีมณุคาถๆน่อืนคอืรหงอเณุควัตบัรหำสมสะามหเาวน็หเี่ทิตับิฏปกัลหบ

ถดไ)CBOC(จิก ู ”ดีวหกนาปเ“งาทงอชอืคนั่น ดไจใงาววไี่ทงาทงอชนาผงอ่รืเงจแถรามาสณุคนฝืาฝดิมเะลก
ลกี่ท ุ หใมรรธนป็เงายอนักนชเีทนัทรากนนิเำดะจะลแณุคงอขขกุทงอรวารงอ่รืเบัรบัรหาสวไงารสดไารเงอขม

นคแกแรากีมหใมอยมไงอปกปะจารเพราคเมาวคยวดะลแง็ขแนัขมาวคยวดณรรบายรรจกัลหมาตมสะามหเ
ผอตๆดใตโบอต  พาลกี่ทู ู ถมาวคนในั่มอ่ชืเ อ่ซืยตัสมาวคยวดด ู งอตก

วพงอขงิ่ยญัคำสี่ทนิสยพัรทนป็เนัอ )ybraD emiS( ีบราด มซไาครากยามหงอ่รืคเนุจา้คํารเกวพงอขงยีสเอ่ชื

จ
กัลหมาติตับิฏปะลแกัลหมยนิาคนในั่มดึยรากยวดงยีสเอ่ชืงอปกปรากนใจิกธนัพีมีบราด มซไนในคกุทารเ

ก

นักวั่ทยดโ )CBOC( จิกรุธงาทณรรบายรร

 )hellaS ekkaB dhoM ’otaD( หลเลซแ คเคบแ ดหมโ ตโาด  
ประธานและผ สบดัะรราหริบู ูง

น
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1 คงสะรปดุจ ์

คู มยดโิตบัฏิปรากงอขนาฐรตามนป็เนัองาทวนแอนสเำน CBOC อืม ุ
ก

งอขิตฤพะรปมาวคมลุคบอรคงวัหง
รรมการและพนักงานของกลุ หะลแทราพรอตเาคเงถึมวร นคกุท )puorG ybraD emiS( ีบราด มซไม ุ

นส รากกัลหะลแญัคำส่ทีกลัหมยนิาคกาจามงรุปบัรป้นีิตับิฏปรากงอขนาฐรตาม มสะามหเงายอจกิรุธงาทนว
ลกงอขจิกรุธงาท ุม 

2 ขอบเขต

ลกงอขดมหง้ัทนางกนัพะลแรากมรรกบกัำกชใปไำน้นี CBOC ุ ลกกอนอืรคเนในางกนัพงถึมวรม ุ นวสนใม
ของผ คมาตติับฏิปะจาวดาค่ทีจิกรุธงาทคีาภอรืหรตมิธนพัจิกรุธงาทนทุมวรู ู

ธนัพ
นนิเำดนมแกาหยวด้นีอืม

ลกงอขมานนใจกิ ุ หนวสม ุ ะรปรากนาฐรตามะลแรากกลัหำนหในนุสบนัสรากบัรดไะจๆน่ ือจกิรุธงาทนวสน
ชใปไนกัๆยาลค่ทีิตับิฏปิตฤพ

ลกงาท่ีททภเะรปกุทะลแดนิชกทุจิกรธุบกัชใปไำนาวอืถหใ ้นี CBOC ง่นึอ ุมไปดำเนินงานอยู

3 CBOC งอขปไว่ัทรากกลัห

เราภาคภู กุทนใมรรธยริจมอรพง่ัรพ ยตสัอ่ซื มรรธนป็เ่ีทติฤพะรปรากนใารเกวพงอขงยสีเอ่ ืชนใจใิม  
มมาวคยวด จกิรธุำทารเกวพ่ีทนหงหแ ุ ลกง้ัทว่ัทดอลตมรรธณคุอถืดยึนักมวรดยัหนยืะจ่ีทน่ัมง ุม 

เ
่ีทณรากนาถสงถึวาลกดไมไะลแดยอีเะลงายอวารงอ่รืเกุทมลุคบอรคถรามาส่ีทราสกอเชใมไ CBOC ้นีงั้ท

คมาวคำทาษกึศงอตนป็เำจณุค ณรากนาถสกทุดไปไนป็ ุ
แ

ยามหฎก ิตับฏิปราก ยาบยโนนใจใาขเะลแยคเน
ลก่ีทศทเะรปงอขบคังบัอขบยีบเะระล ุมไปดำเนินงานอยู ยวด

คอืสงนัหนใดนหาํกอขงาวหะรงยแดัขอขีมอ่ ืมเ ู ลกยาบยโนอต้นีอืม ุ  seiciloP puorG( ่ีทานหจานำอะลแม
ยอมี่ีทๆดใบคังบัอขงยแดขัอืรห )APG ,seitirohtuA dna ู ิตญัญับทบ อืรหดนหำกอขาอเอืถหใ วลแ

คบกังยแดขัอขมีดใน่ิถงอทติบัิฏปรากมยนีเมรรธกาห มาตก็รไงายอ บคังบัชใามาวกดวงมขเ่ีท ู  ้นีอืม
 CBOC มาตติับฏิปงอตณุค

ถ่ีทจในสิดตัาณราจพิรากนใีด่ทีณาญราจวิชใงอตณุค งวปง้ัทดใง่ิสอนืหเ ู  งอตก

น
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4 CBOC มาตติับฏิปรากะลแบอชดผิบัรมาวค

 นคกุทนางกนัพะลแ ฯทัษริบรากมรรก วลแ้นี CBOC มาตติับิฏปะลแจใาขเมาวคำทรากกาจอนืหเกอน  
ยวด้นีปไอตง่สิอตบอชดผิบรัมาวคีมงอต

ผาวจในแงอต   CBOC มาติตับิฏปะลแจใาขเมาวคีมนคกทุาชญบับคังบัตใู 

ผนป็เรากนาผีด่ทีมรรธยิรจงาทมยนิาคมาติตบัิฏปหในนุสบนัส  ะลแงายอวัตนป็เำทยดโำนู 

ผกแำนะนแำคหใ   CBOC บักวย่กีเ่ทีมาถำคมีอรืหลวงกัอข ดคิมาวคอนสเ่ีทู 

ถอรืหง้ตังตแรากบัรดไอ่มืเ CBOC มาติตับิฏปะจาวดัชศากะรปะลแนาองอตณคุ ู  รากมรรกนป็เญชิเก
COBC

ถ่ีทลคคุบนป็เะจจาอณคุ ู มาวคนาฐษทโกออลไรากอืรหงาจาวรากดสุน้ิสรากงถึนจปไ ยนัิวงาทรากนนิเำดก

ฟ
ลผีมจาอมรรกาญชาอนป็เนอัำทะรกรากบกัวย่กีเ่ที CBOC นฝืาฝราก ้นีกาจกอน CBOC อตงรแยารดิผ

 วลแจานำอมี่ีทนางกนัพาจเกาจดาข้ีขรากมีงัลหีดคนนิเำดงอรงอ

น CBOC นใงยโวย่ีกเ่ีทมมุงแมาติตบัิฏปะลแจใาขเมาวคำทงอตะจณุค ทราพรอตเาคเงอขนวสนใ  ยวด้ี
ถหใลผงสะจ CBOC นฝืาฝรากาวบารทงอต ู ลกงาทกาจำดีชญบัน้ขึก ุม หุ ถะจจกิรุธงาทนวสน ู

ใ
นนุสบนัสก

 ติับฏิปชใปไนกัๆยาลค่ทีนาฐรตามะลแรากกัลหบรัห

ยอะจ CBOC บกัวย่กีเๆดใรากดจัราหริบราก ู ลกานหวหังอขบอชดผิบรัมาวคตใยาภ ุม – สำนักงานการ
)OGC- ecffiO ecnailpmoC puorG( ิตับฎิปะลแบยีบเะรฎกยฝา



8  

5.1  อืถบนัพราคเมาวค
ผอตติบัิฏปงอตะจณคุ  ผาชญบับคังบัู  ผนางมวรู 

บั
ตใู

ผะลแ าชญบับคัง  กอนยาภมวรนชยโะรปดไนวสีมู

ค
ะลแยตัสอ่ ืซมาวคจใอ่ ืชเมาวค พราคเมาวคยวด

วามภาคภู  ิม

5.2 ทเ่ีทสากอโ  มไรากะลแมยีทเา   ิตบัฏิปกอืลเ
ทางกลุ รบัรอขะลแนคกทุนักมยีทเาทเ่ีทสากอโหใม

ยอน้ึขน้นันางงาจรากบักวย่กีเจในิสดตัรากาว
งอ

ู บัก

ส
มาวคดีมาวคณุคนใงริจทแงอลคดอส่ีทติับมสณคุ

เ
ะลแำท่ีทนางอตงอขวย่กีเ่ทีๆน่ ือยจัจปัะลแ ถรามา

ข
วย่กีเ่ทีบคังับอขบยบีเะระลแยามหฎกมาตปไนป็

 ติาชอ้ ืชเ ศพเมาตติบัิฏปกอืลเมไงอตณุคดมหงั้ทงอ
พเงาทมยนิสรอรืหยุาอานสาศ ิตาชญัส รากิพมาวค

ะาพฉเบัคงับอขบยบีเะรอรืหยามหฎกีมาวตแนวเ
ศ

ากงอต่ีทฑณกเมาตปไนป็เงอตกอลืเดัครากหใำท่ีท
เฉพาะเจาะจง 

5.3 การล  งรแนุรมาวคะลแดมิเะลงว
ทางกลุ าวคอกอรืหดิมเะลงวลรากรากีมหใมอยมไม

้นีาลหเมรรกติฤพอืรหำทะรกราก  ๆดใงรแนรุ
ม

ร
งัย
าทนใยีสเมอ่ ืสเงาทนในห็เดิคมาวคหใรากงถึมว ง

ธนัพิตาชงาทะณษกลัอืรหิตาชอ้ชืเ ศ ุ
ท

งวลวากราก 
ม่ทีอืลวาขยอลปราก มอยนิยรากบรัดไมไ่ีทศพเงา ุง

ระลแงยสีเลมเ ลมเีอชใอืรหยาร ู รากงาทงอชบบแป

เ
มาวคงารสี่ทาหอ้นืเดอทยาถอ่พืเๆน่อืราสอ่ ืสอตดิต

ิตับิฏปกอลืเอืรหยีสเมอ่สื

5.4  ยามหฎกดผิ่ทุีถตวั
ทางกลุ
ิผ

่ทีดิตพสเายอตงสอืรหชใรากีมหใมไมาหม
่ีทนาถสนใๆน่ ือยามหฎกดผิ่ีทถุตวัอืรหยามหฎกด  

 ดาขดด็เยดโนางำท

5.5 าญาองาทดผิมาวคมี่ีทมรรกจิก

ิตฤพ
นใงอขวย่กีเมาวคมีอืรหมวรนวสีมมไงอตณุค

รืห
งาลมลรากนป็เอถืจาอ่ีทๆดใมรรกจกิอืรหมรรก

ไจาอ่ีทๆน่อือรืหมรรกาญชาอ ดผิมาวคำทะรกอ
ัร

ด
ถ ศทเะรปะลตแงอขยามหฎกตใยาภษทโงลรากบ าุ

ณถู
เ

าวบพอืรหยามหฎกลาศยดโดผิมาวคีมาวบพก
ดผิมาวคีมอรืหงาลมลรากนป็เ่ทีมรรกจิกนในพัวย่ีก

ถะจณคุ าญาองาท ู าบยโนมาตรากนนิเำดษทโงอตก
ลกงอขรากนนิเำดรากนอตน้ัขะลแ

ย
ุม 

5.6 ลแนางงอขยัภดอลปมาวคมอลดวแพาภส
 พาภขสุะ

ทางกลมุมุ รากนใมอลดวแพาภสาหดัจรากนในั่มง  
ถะลแงคนั่มยัภดอลปมาวคีมี่ทนางำท ู

คุ
ะณษกัลขุสก

ก
นใมอลดวแพาภสง่ซึวไงรำดะลแครรสงารสงอตณ

าถส
นใบ็จเดาบรากนักงอปอ่พืเยัภดอลปี่ทนางำทรา

รากยวดนางำที่ทน

นกังอปรากอ่พืเหใวไาหดจั่ทีงายอกทุณรกปอุชใ   
 งอเณุคงอขวัต

ทำความแนใจวาอุปกรณป องกันเหลาน้ันอยูใน  
 ดีดไนางชใี่ทพาภส

ดอลปมไ่ทีณรกปอุอรืหอมืงอ่รืคเบกัวย่กีเนางยาร 

บ
ยาฝบักหใุตหเิตับุอะลแยารตนัอนป็เี่ทพาภส ยัภ

 ะลแ ีทนัทนใ ราหิร
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับในดาน 
สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

บัอข
ะลแฑณกเฎกบักๆมอรพปไๆน้นัศทเะรปงอข

ภขุส
ะลแยัภดอลปมาวค มอลดวแพาภสนาดบัคง

าพของทางกลมุ 

วร
นอ่พืเงอขยัภดอลปมาวคอตบอชดิผบัรนวสีมณุค

งอตะลแ ยวดปไวั่ทนชาชะรปะลแนางม  
าฝรากีมอ่มืเีทงวทนัทงายอนางยารรากีมหใมิรสเงส
 ยัภดอลปมาวค มอลดวแพาภสยวดาวยามหฎกนฝื

รุก 
จในแมไี่ทีณรกนใ นางำที่ทนาถสนใพาภขุสะลแ

กาจนจเดัชมาวคมาถบอสาณ ณุคงอขนางานหวหั

5 ผบกันางำทราก  น่ ือู

ทางกลุ
ด

ิตบัิฏปรากบัรดไนคกุทหใมวรยดโมอลดวแพาภสภมัถปุอะลแมิรสเงสะจ่ีทน่ัมำคหใม
ภคาภมาวคะลแ จใอ่ชืเมาวค พราคเมาวคยว ู  มิ

 คุ

ร

เพ



ถามตัวคุณเองวา: 
คุณเคยทำในส่ิงท่ีไมยุติธรรมหรือไมสุภาพตอผูใต  •
บังคับบัญชาของคุณหรือไม 
คุณเคยพูดเร่ืองลามกหรือใหแสดงคำพูดท่ีไม   •
เหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานของคุณหรือไม 
คุณกําลังซ่ือสัตยสุจริตกับงานของคุณใชไหม  •
คุณปฏิบัติตามขัน้ตอนความปลอดภัยในสถาน  •
ท่ีทำงานของคุณตลอดเวลาใชหรือไม 
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6.1  ปไๆว่ทัำนะนแราก
ลผีมณุคอ่มืเน้ขึดกิเนชยโะรปลผงยแดัขราก  

ถตัวว้ริพดิบสากอโีมะจาวดไนห็เ่ทีวัตนวสนชยโะรป ุ
นบเงย่ีบเอรืหณุคงอข่ทีานหติับิฏปรากนใคงสะรป  

ลกงอขมานนใจในสิดตัรากณาญณราจิว ุ รวคณุค ม
น้นันชยโะรปลผนใงยแดขัมาวคงย่ลีเกีลห

ยองอเณุควตัาวบพณุคาถ ูในสถานการ 
งริจน้ขึดกิเดไน้นัง่ิสาวมไงยแดขัมาวค  

นยีขเงอตณคุ ดไน้ ึขดิกเสากอโมีอรืห  
 ดนิชะณษกลั งิรจนป็เมาวคุบะรีทนทันในางยาร

 ยดโ นชยโะรปลผงยแดขัรากงหแตขเบอข

 กนผแงอขราหริบยาฝนาธะรปงอรงถึนางยาร 
กนผแงอข่ีทง่นึหนคนางกนัพนป็เณุคาถ )PVE(

 )tnemtrapeD fo daeH( ยาฝานหวัหงถึนางยาร 
)OHG( ecffiO daeH puorG ่ีทนางกนัพนป็เณีรก  

ยอ่ีทนางกนัพ ู  )PVS( สโวุาอนาธะรปงอรบัดะรนใ
อตะลแ PVE อตนางยารนยีขเงอตาวกอนืหเะลแ

ประธานและผ สบัดะรราหิรบู ูงของกลุม (PGCE) 
 งอขำนะนแำคมาตรากนนิเำดงอต PVE น้นักาจ

สนชยโะรปอ้ ือเี่ท ECGP ู ลแรกคงออตดสุง  
ำออ้ ือเ่ทีณรากนาถสนใรรสงบแรากาณราจิพอรืห

/ะ

ักงอขวย่กีเงยแดัขมาวค่ีทณีรกนใ ยวน  
ผ  าญญสัอนสเอขอืรหาญญสั

บ


แ
งอต PVE นป็เ่ีทู

อตะจาญญสันใงลกตอขขไนอ่งืเาวดไจใน  
 นชเ ะรสิอนป็เงายอจในสิดตัะลแงอรอตาจรจเ

ง

 งาลกาคารดวกะรปรากมรรกะณคนาผ

ตงยแดัขอขยผเดปิเงอตณุครากมรรกะนาฐนใ  
 งอขวย่กีเ่ีทนวส ะลแ ญหใราหริบรากมรรกะณค

อ

ผกาจานหงวลงลกตมาวคบัรดไงอตะลแ  หอืถู ุน 
 5691 ปียีซเลเามทัษิรบ.บ.ร.พ นใวไุบะรดไ่ีทมาต

และ Bursa Malaysia’s Main Market Listing 
Requirements

6.2 ตดติราก  ผบกัอ  ล าหดจัู ู  าคก
ผ นหำจนทแู าย และคูแขง 

 วัรคบอรคนใกิชามส นางกนัพะลแรากมรรก
 :ีมมไงอตะจ

ผบกัๆดในิงเรากนาดนชยโะรปลผ  ล าหดัจู ู  าคก 
ผ คะลแ ยานหำจนทแู ู ลกงาทงอขงขแ ุมยกเว

หอ้ซื่ีทณีรกนใ
น

ุ นในยบีเะทดจ่ทีทัษิรบงอขน ต
ยอนชยโะรปลผีม่ทียพัรทกลัห

ดาล
ู  5 าวกยอน

หบใงอขตน็ซเรอปเ ุ  ะลแ นยบีเะทดจน
บักๆดใาญญัสำทมยีรตเอรืหจกิรุธำทงลกตราก 

ลกนใๆดใทัษิรบ ุ นัพงอขาหอ้ซืรากนวเกย้นีง้ัท ม
ใาหอ้ ืซรากอืรหลคคบุนวสคภโิรบรากอ่พืเนาง

ก

่ทัยาขอนสเ่ทีาวกปไกามนชยโะรปหใดไมไ่ที
ๆด

ไปในตลาด
ลกนใทัษิรบกาจนงิเยาจรากีม่ทีณีรกนใ ุ ผบกัหใม 

ูแ ผรากงาทนป็เงายอง้ตังตแรากบัรดไ่ีทยานหำจนท ู
ยอีดกนัหะรตอ้ ืซ ู ผหใยาจ่ีทน่ชัชมิมอคาคาววลแ  ทแู

่ัทาครากำทรากนใติบิฏปมยนีเมรรธนป็เยานหำจ
น

ๆดใิตัมนุออขงอตนป็เำจมไน้นังัดปไ
ว

งกนัพหใมไมาห วลแนตงาขงายอวัตณีรกกาจกอน
ลกนใทัษริบงอข

นา
ุ รอตเาคเกาจน่ัชชิมมอคาคบัรม

ห
 ทราพ

ุ คะลแจกิรุธงาทนวสน ู ลกงอขงขแ ุม 

6.3 ตดติราก อส ผบักลคคุบนว  ละลแาหดจัู ู  าคก

ดติรากาวงอรบรังอตนคกทุนางกนัพะลแรากมรรก
ผบกัน้ ึขีมจาอ่ีทลคคบุนวสจกิรุธอต  ละลแยาขู ู าคก

จะอยู -smra( กอนยาภลคคุบนอืมสเนาฐน้พืนบ

่งืเ
ดไมไง่ซึงอขอ้ ืซราก นชเงายอวัต )sisab htgnel

ยอยาข่ทีาวกปไษศเพิดใขไนอ ู  ปไวั่ทดาลตนใ

6  นชยโะรปลผงอขงยแดัขมาวคงย่ีลเกลีห

กรรมการและพนักงานทุกคนมีความมุ นป็เ่ีทจิกรธุวนแมาตจในิสดัตะจ่ีทงวัหง  
ประโยชนสู ลกงาทอตดุสง ุม 

ณ

ว
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6.4 ยาภมรรกจกิะลแกอนยาภนางงาจบัรราก
นอกกลุม 

นางำทบัรมไงอตณุค าลวเม็ตเนางกนัพะนาฐนใ
นอกกลุ ดใรากิรบอืรหจกิรุธนใมวรนวสมีอืรหม

ลกบกันัขงขแรากนป็เะจจาอง่ซึทัษริบกอนๆ ุม
น้ ึขนชยโะรปลผงอขงยแดขัมาวคดิกเหใอกอรื

 ณคุงอข่ีทานหิตบัิฏปรากบกั

 ลาบฐรังอขกิชามสนป็เหใตาญนุอบัรดไมไณคุ
 ยามหฎกงาทรกคงออืรห ลาบฐัรง่กึนางยวนห
งอขรากมรรกะณค าภสกชิามส รากชาราขอรืห  
รากบรัดไะจตแนวเกย พชีาออืรหาครากมคามส  

/ะลแมยนีเมรรธาค รษกัอณษกัลยาลนป็เมอยนยิ  
วย่กีเรากกาจบรัดไณุค่ทีดมหง้ทันทแบอตาคอรืห
บกัหใยาจงอตะจ วาลกงัดกิชามสนป็เรากบักงอข

กลุ
กั

ชใดไมไ้นีบัคงบัอข้นีง้ทั รากงาทนป็เงายอม

กั
งอขวย่กีเ่ทีอรืหมคงสังอขรสมโสอืรหมคามสบ

 นชมุชบ

6.5  รากมรรกะณคกชิามส
นป็เนางำทหใษศเพิณีรกนใตาญนุอบรัดไจาอณคุ
 ลาบฐัรรกคงอ/กอนยาภนางยวนหงอขรากมรรก

ป็เมอยนิยรากยวด ลคคบุตินิ/ทัษิรบ อืรห/ะลแ  
 บรัหำสนวส ECGP กาจรษกัอณษกัลยาล

น

ะณคนาธะรปกาจมอยนยิรากบัรดไงอตะจ ECGP
ทแบอตาคอรืห/ะลแมยนีเมรรธาค ญหใรากมรรก
 วาลกงัดรากริบหใรากบักวย่ีกเบรัดไณุค่ีทดมหงั้ท
น

ลกบกัหใยาจงอตะจ ุ  รากงาทนป็เงายอม

รุธบักงอดวย่กีเ่ทีรากมรรกะณคงนหแำตงอขณีรก
มไ่ทีรกคงอนป็เง้ัตอก่ทีลคคุบิตนิอรืหวัรคบอรค

จกิ

งัสงอขรสมโสอรืหมคามสนชเ(รไาํกลผาหงวสแดไ

ใ
มาหอขนวเกยจาอก็)นชมุชบกังอขวย่กีเ่ทีอรืห

มค

ยวดษศเพิณีรกนป็เห

6.6 มาวคมี่ทีลคคบุะลแวรัคบอรคนใกชิามส
 ดิชลกใธนัพมัส

 ิตาญงาจรวคมไๆดในางกนัพอืรหรากมรรก
จจานำอชใอืรห งาจหใำนะนแอืรห ู ดตัรากอนืหเจใง

นืหเนัดดกมุคบวครากำทะรกยดโ งาจรากนใจในิส
ชใอรืห นางงาจรากนใงลกตอขะลแขไนอ่งืเ

อ
ิธทิอ

วัรคบอรคนใกชิามสหใรากดจัราหริบยาฝอข
ลพ

ใดๆ
 นางงาจรากบัรดไ

งกนัพอืรหรากมรรกงอขวรัคบอรคนใกิชามส ้นีง้ัท
ลนป็เามงาจรากบัรดไจาอๆดใ

นา
ู ษกึรป่ีทอืรหงาจก

 ิตบัมสณุคกาจามนาฐน้ ืพีมน้นัง้ตังตแรากกาห ดไ
า

ปไนป็เะลแ ณรากบสะรปะลแะษกทั ถรามาสมาวค
ลกงาทงอขงาจาวรากนอตน้ัขะลแยาบยโนมาต ุม 

ลกอตยผเดปิเงอต นางกนัพอรืหรากมรรก ุมหากมี
วเะลงอตะลแงอขวย่ีกเวรัคบอรคนใกิชามส่ีทจิกรุธ

ลกงอขๆดใจในสิดตัรากนวบะรกกาจกออ
น

ุ จาอ่ทีม
 ยวดยีสเลผดไลผีม

คทัษริบนใๆดใญัคำส่ีทนชยโะรปลผอถืราก ู นัขงขแ
ืรหรากมรรกงอขวัรคบอรคนใกชิามสยดโอืถ่ทีอรืห

 ยวดบารทหใยผเดปิเรากบัรดไงอตะจนางกนัพ
อ

6.7  นทุงลรากมรรกจิก
รากมรรกยดโำท่ีทลคคุบนวสนทุงลจในสิดตัราก

/าขเงอขจในสิดัตรากอตลผีมมไงอตนางกนัพอืรห
ของเธอในนามของกลุม

ห



ถามตัวคุณเองวา: 
คุณกําลังใชตำแหนงของคุณสำหรับประโยชนสวนตัว •
ใชหรือไม 
งานของคุณคือเลือกผจัูดหาสำหรับบริษทั หน่ึงใน  •
ผจัูดหาท่ีอยรูะหวางการพิจารณาเป็นบริษทัท่ีมีพ่ีชาย
ของคุณเป็นเจาของ คุณรไูหมวาคุณควรจะทำเชนไร 
ความสัมพันธสวนตัวของคุณมีอิทธิพลตอการ  •
ตัดสินใจทางธุรกิจของคุณหรือไม 
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7 น่ชัปัรรอคตริจุทรากะลแนบนิสดติรากนักงอปราก

ทางกลุ นั่ชปรัรอคตริจุทรากะลแนบนสิดิตรากงอขงอ่ ืรเหใยอลปมอยมไะจม
มะลแ ดาขดด็เยดโน้ขึดกิเ ุ  มรรธติุยงายอ พีชาออืมงายอวตัิตับฏิปะจ่ทีน่ัมง

ห
กุทนใดมหง้ัทๆดใธนพัมัสจกิรธุำทะรก ยาขอ้ซือตดิตรากนใ ยตัสอ่ซืมาวคยวดะลแ

ลก่ทีงหแกทุน ุ
รป

ีายอบบะรชใบคังับะลแรากนนิเำดะจารเ นางนนิเำดปไารเกวพม  
น่ัชปรัรอคติรจทุรากะลแนบนิสดติรากนาตอตอ่ ืพเพาภธิทิสะ
ถะจงรแยารงอ่รืเนป็เอถืน่ชัปัรรอคติรจทุรากะลแนบนิสดิตราก ู รจาอะลแดไษทโงลก

ถรากดกัำจมีมไงายอบรัปาคยีสเรากกุคำจษทโงอตรากงึถ
มว

ู ธิทิสดตัก  ์ในการประมูล
ลกงอขงยีสเอ่ ืชยาลำทรากนป็เงยัวาลกงัดำทะรกรากาญญัสนในาง ุ จึารเกวพน้นังดัม

ดัรคงรคเงายอยามหฎกอถืดึยงอตำจ
ง

ผวานมนโมไงอตะจณคุ  ถอรืหน่ ือู ู
รืห

ยาจรากนใ มอองาทอืรหงรตงาทาวมไวานมนโก
ถมไ่ีทๆดในทแบอตง่สิอรืหงาจนสิสิมาออรืหนบนสิบัรอ ู

่สืเ
ะลแมรรธยริจดิผง่ ึซ งอตก

ลกะลแรกคงองอขงยีสเอ่ชืยสีเมอ ุม

7.1  น่ชัปรัรอคตริจุทรากะลแนบนิสดิตราก
บคังบัอขบยีบเะระลแยามหฎกมาตติับฏิปงอตณคุ

ติรจทุรากนาตอตรากบักวย่กีเาญญัสธินสะลแ  
ลกงาท่ทีศทเะรปกทุนใน่ัชปัรรอค ุมไปดำเนินงาน

ยู
ก

ิตมันุออรืหตาญนุอ อนสเ าญญสัมไงอตะจณคุ  
มอองาทะลแงรตงาทง้ัท ดใน่อืาคมีงอขอืรหนงิเหใรา

แ
 นชกอเทัษริบงอขนางกนัพ ฐัรงอข่ทีานหาจเอต

ผอืรหบรัดไหใอ่ ืพเนกังยโวย่ีกเ่ีทลคคุบะล ู
รธุ

ดาขก
 จิกรุธนนิเำดรากนในชยโะรปลผอรืหจกิ

 :งึถปไมวรง่ซึ

สิ
บรัรากนป็เาวดไยัสงสหใุตหเมี่ีทน่ชัชมิมอคาค 

ชใะจาวดไยสังสะจ่ทีลผตุหเมีอืรห นบน
ชมิมอค ผยดโน่ัช  อืรห นบนิสาคยาจรากนป็เอ่ ืพเบรัู

รป
ุัว

 ะลแ ๆน่อืติรจทุรากนป็เี่ทคงสะ
ทางกลุ าวคยวนำออ่พืเยาจรากีมหใตาญนุอมไม 

ฉดัอนิงเยาจราก( กวดะส
ม

ี ราจิพรากบรัดไง่ซึ )ด
่ ืพเ ฐรังอข่ทีานหาจเบกัหในงิเยาจรากนป็เาว

าณ

ตะรกอืรหงอรบัรงถึาขเหใ
อ

ุ าก ษศเพิณีรกนป็เน
ากนนิเำดรากนใะราภมีาขเกวพ่ีทำจะรปนางำท
ร

รอยู ผอืรหารเกวพอตงจแงอตณคุวลแ  ัรี่ทานห มีู
ถอ่ ืมเขกุทงอรงจแ

บ
ู นำออ่พืเนงิเยาจหใอขงอรก

าจรากำทดไณุคาถกวดะสมาวค
ยว

ถะจ่ีทดไปไนป็เมาวคีมง่ซึๆดใ

 นงิเย

ู วดิผจใาขเก
อตะจกวดะสมาวคยวนำออ่พืเนงิเยาจรากนป็เ

า

ผหใ งจแ
ง

 นับรากีมหใะลแทีนัทนใบารท่ีทานหมีู
ยวดวาลกงัดนงิเยาจรากกทึ

่ทีๆดใมรรกิตฤพอรืหมรรกจกิกาจนวเะลงอตณุค  
รบัรรากดกิเหใำทจาอ  ากนป็เาวยัสงสอรืหู  

 น้นัรากอ่ ืพเมายายพมาวคอืรหๆงาตน่ชัปรัรอคติรจุท
ร

 

โะรป
ลผบรัรากอรืหหใราก อนสเราก าญญัสหใราก

บรัดไหใำทอืรหลผีมหใอ่พืเ มสะามหเมไ่ทีๆดในชย
ผงอขจในสิดตัรากอตลผ  ดกิเหใอกตแงยพีเมไ บรูั

าอตแ น้นัาทเยนัวิงาทรากนนิเำดรากนาดนใลผ  
 ยวดกีอาญาองาทดิผมาวคนป็เ

จ

ัษิรบนทแวตันป็เดไอ่มืเ( ดมหง้ทัทราพรอตเาคเ ท
ทในกลุ ลผหใอรืห อนสเ าญญัสหใมไะจ่ีท่ีทานหีม )ม  

ลกงอขมานนใๆดใมสะามหเมไ่ทีนชยโะรป ุม  
ราพรอตเาคเาวดไจในแงอตนางกนัพะลแรากมรรก

ไ
่ทีนชยโะรปลผหใอรืห อนสเ าญญัสหใมไ้นีาลหเ

ท
 

ลกงอขมานนใๆดใมสะามหเม ุม 

อ

ร

มีง

ุถต



วงอเณคุวตัมาถ า:
ผกาจญัวขงอขอืรหนิงเบัรอืรหงอรกยีรเยคเณุค  งาบยาขู 

 มไอืรห
ผกาจงาจาวรากบัรดไี่ทนทแวัต  นอกนคงนหแำตงรำดู   

าส
 นิ่ถงอทงอขลาบฐัรี่ทานหาจเบักงอรอตาจรจเหใณุคานห  

ดาขเงาจาคตแ มยี่ยเดอยงายอดไจ็รเำสนางำทถราม จูะ
สู  รไงายอำทะจณุค วไดาคณุคี่ทาวกง
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8 ทรากะลแ งิทเนับมาวค ลนัำกงอข  วย่ีทเงอ

ทางกลุ จในิสดัตรากวานมนโอ่พืเวยี่ทเงอทรากะลแ งิทเนับมาวค ญัวขงอขชใหใมไมาหม
อขบยีบเะระลแยามหฎก รากนินเำดรากนอตนั้ข ยาบยโนมาติตับิฏปงอตณุค จิกรุธงาท

ทนใวยี่ทเงอทรากะลแ งิทเนับมาวค ญัวขงอขหใรากบักวยี่กเี่ทบัคงับ ลกงาที่ทศทเะรปกุ ุ
 นางนินเำดปไดไ

ม

รี่ทนป็เ  ะลตแนใปไนักงาตกตแิตับิฏปรากบัรดไนั้นจิกรุธงาทญัวขงอขหใรากาวนักู ประเท
ภนใดไบัรมอยถรามาสะลแิตกปงอ่รืเนป็เจาอี่ทงิ่ส นิ่ถงอทมยีนเมรรธมาต

ศ
ู ง่นึหคาภิม อาจไม

ัญวขงอขหใรากงัลหงอ้บืเจใงั้ตมาวคงึถาณราจิพรวคงึจารเนั้นงัด ง่นึหี่ทกีอนใบัรมอยี่ทนป็เ
ญอยู ถมไะลแ ีดมไี่ทอ่ชืเมาวคงอขณษกัลพาภงารสรากดิกเมไะจาวี่ทอ่พืเ อมสเ ู ลแงอตก

ถะจี่ทรวคมไ
ะ

ู  นบนิสดิตรากนป็เาวดิผจใาขเก

8.1  ญวัขงอข
ยรีเมไงอตณคุงอขวรัคบอรคนใกิชามสอรืหณคุ  

หอรืห ทราพรอตเาคเกาจๆดใญวัขงอขงอร
ก

ุ นวสน
กชิามสอืรหณุค มอองาทอืรหงรตงาทง้ทัจิกรุธงาท
ากกาจงยี่ลเกีลหมายายพงอตณคุงอขวรัคบอรคนใ

ลกกาจญวัขงอขบรั
ร

ุ ลกงาท ้นีาลหเนคม ุ ตาญนุอม
มญัวขงอขบัรรากีมหใ ู ่พืเดไวารคง้รัคนป็เยอนาคล

สเะจจาอณุค จิกรธุงาทดี่ีทธนพัมสัมาวคมริสเงส
อ

มญวัขงอข
อน

ู พัมัสมาวคมิรสเงสรากอ่พืเยอนาคล
ณุคมาตก็รไงายอ นกัวยีดเนชเดไจกิรุธงาทีด่ที

ธน

ญัวขงอขบัรรากยาบยโนอตนออดยอีเะลมาวคีมงอต
ผรกคงองอข   ยวดบัรู

บัรจาอณุคงอขวัรคบอรคนใกชิามสอืรหณคุ  

อ
รากะลแฑณกเฎกมาตปไนป็เ่ทีญัวขงอขหใอืรห

ยอดนหาํก่ทีมาตติัมนุ ู  นางิตับิฏปรากนอตน้ขันใ
นาธะรปาษกรึปงอตณุค รากมรรกะนาฐนใ  

 นอกญหใรากมรรกะณค

รนใญัวขงอข หใอรืหบรัมไงอตณคุ ู นงิเงอขบบแป  
อืรหวตันวสรากิรบราก ดสนงิเาทเบยีทเอรืหดส  

ยอปไณุควัตำนจาอ่ทีๆน่อื ูในสถานการณความ 

ธ
งาทนใจในิสดัตรากอตลผมี่ีทนชยโะรปลผงยแดัข

ุ ถอรืห จกิร ู มมาวคมีอืรห หใก ุ าวงัวหดาค่ทีน่ ือยามหง
ตบทะรกลผงสจาอ อืรห ๆดในชยโะรปลผบัรดไะจ

ลกงอขงยสีเอ่ ืช
อ

ุ ีมมไอรืหีมะจาวมไ ดาขด็ดเยดโม
 มาตก็ติัมนุอราก

8.2  งทิเนบัมาวค
มไงอตณุคงอขวัรคบอรคนใกิชามสอืรหณคุ  

อรืห ทราพรอตเาคเกาจๆดใงทิเนบัมาวคงอรกยีรเ  
หุ ะจจาอณุค มอองาทอรืหงรตงาทง้ทัจิกรุธงาทนวสน  

ต
ครรสงัสนางอรืหมคงัสนางปไนวชญชิเำคบัรบอต
นางง่ ึซ ณคุงอขนางตขเบอขบกังอลคดอส่ีทลผุตหเมา

งายอปไนป็เมไงอต้นีาลหเครรสงัสนางอรืหมคงัส  
ฟ ุ งสจาอ่ีทำจะรปมยนีเมรรธนป็เยาลกอืรหยอฟืเม

 จิกรุธงาทนใจในิสดัตรากนวบะรกอตลผ

ถ่ทีณามะรปอพ่ีทงทิเนบัมาวคอนสเะจจาอณุค ูก
 ณุคงอขนางตขเบอขนใมสะามหเะลแยามหฎก

มาวคีมงอตณุค งิทเนับมาวคอนสเรากีมอ่มืเ  
นับมาวคบรัรากยาบยโนจใาขเรากนในออดยอีเะล

ผรกคงองอขงทิเ 
ไ

ะลแาษกึรปงอตณคุ้นีง้ทั ยวดบรูั
 ECGP อรืห PVE กาจานหงวลิตมันุอรากรากบัรด

ณค
นาธะรปาษกรึปงอตณุครากมรรกนป็เ่ีทณีรกนใ

 ญหใรากมรรกะ

มาวคอนสเอรืหมวรนวสีม บัรมอยมไงอตณุค  
มมสะามหเมไ่ทีๆดใงิทเนับ ุ ศพเีมรากงอ่ ืรเนนเง  

ยอปไงอเณุควตัาพำนจาอ่ีทๆน่อือรืห ธนัพมสั ูใน 

เอ่ ืช
อตบทะรกลผีมอืรห งยแดัขมาวคณรากนาถส

ลกงอขงยีส ุม
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8.3 การท วย่ทีเงอ

นใๆน่ ือยาจชใาคมวรกัพ่ทีหใรากบัรจาอณคุ  
 )งาทนดิเรากนใะนหาพ ราหาอ นชเ( ศทเะรป

 ทราพรอตเาคเยดโวไมยีรตเดัจ่ที
หุ ผอืรห จิกรุธงาทนวสน  ๆน่ ือมวรนชยโะรปลผอืถู

ีมน้นังาทนิดเรากกาห พาภาจเศทเะรปนใยาภ  
งวลิตมันุอรากบรัดไะลแจกิรธุงาทนใคงสะรปุถตวั
ปไงาทนดิเาคนวส วลแ ECGP อรืห PVE กาจานห
อขบอชดิผบัรมาวคนป็เงอตะจพาภาจเศทเะรปงยั

งทางกลุมเอง 

ผรกคงองอขยาบยโนอรืหยามหฎก่ีทณีรกนใ  บัรู  
ลกงาท วไาอเมาหดไมไ ุ

ใ
ยาจชใาคบัรกบแจาอม  

บรัหำสกพั่ีทะลแงาทนดิเรากะนหาพงอ่รืเน  
ห ทราพรอตเาคเ ุ ผอืรห จิกรุธงาทนวสน  ลผีมู  

าท
งอขี่ทนาถสนอืยเมยี่ยเรากนใๆน่อืมวรนชยโะรป

 งกลุ
ป

ถุตวัมาตปไนป็เงอตน้นันอยืเมย่ียเราก ม  
ถ่ีทจกิรุธงาทคงสะร ู รากนชเ ยามหฎกมาตงอตก  

 รากบอกะรปนาถสนใอืมงอ่ ืรคเณรกปอุบอสจวรต
ดไงอตยดโ มรบอกฝึรากอืรหาญญสัำทาจรจเราก  

่ทีนางำทรากนอตน้ัขมาตานหงวลติัมนุอรากบัร  
กำหนด

9  คาจิรบราก

ผมาวคงอขง่นึหนวสนป็เอืถคาจริบราก ู งอขนพัก
กลุ ดกิเหใอ้ ือเ่ีทงาทนหนป็เะลแ มคงัสอตมี่ทีม
คว ค่ีทอลืหเยวชมา ุ รากง้รัคงาบ่ีทยาดยีสเานตแ าคม
บ ถงายอคาจริ ู อตงย่ีสเมาวคีมก็ยามหฎกมาตงอตก

ติรจุทอืรหนบนิสดิตรากงอขณษกัลพาภงารสราก
 น่ัชปัรรอค

ท
รากนอตน้ขัมาตานหงวลิตมันุอรากบรัดไงอตณุค
ลกงอขมานนใคาจิรบรากำทนอกดนหำก่ีทนางำ ุม

ไ
งอตะจรากมรรกงัยปไงรต่ีทยาลหง้ทัคาจริบอขรา

ยวด ECGP กาจบอชนห็เมาวคบรัด
ก

ง



ถามตัวคุณเองวา:

การรับของขวัญจากผจัูดหาหรือลูกคาของคุณทำใหคุณ  •
รสึูกผูกมัดใชหรือไม 
ของขวัญท่ีคุณกําลังจะใหตอลูกคาเป็นของรางวัลพิเศษ  •
หรือแรงจูงใจสำหรับการทำธุรกรรมหรือไม 
ของขวัญหรือการตอนรับขับสท่ีูคุณไดรับเป็นการ  •
ฟมุเฟือยหรือไม 
ผขูายใหคูปองเงินสดมูลคา 500 ดอลลารเพ่ือ  •
แสดงน้าใจสำหรับการเรงการจายเงินท่ีคางคามานาน 
คุณควรเก็บมันไวหรือไม 
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10การปกป องกลุมและผ หอถืู ุน 

ทางกลุมมุ ลกงอขรกายพัรทะลแนสิยพัรทงอปกปะจ่ทีน่มัง ุม 

10.1 ลกงอขนสิยพัรทงอปกปราก ุม 
ทางกลุ ดณุคหใจใงาววไมาวคบอมดไม ู ยพรัทลแ

ลกงอขนสิ ุ งอตณุค ณคุงอขนางติับิฏปรากกาจม
สรากดิกเหใมไอ่ ืพเ้นีาลหเนิสยพัรทงอปกป ูญเป

ส 
าล

ูญหาย ถู  ดผิ่ีทงาทนใชใ า่ยํบยียหเ ยาลำทก
ถู  าญญปังาทนิสยพัรทดิมเะลอืรห กอยกัย ยมโขก

ถ้นีาลหเนิสยพรัทาวงอรบัรงอตณคุ ู ตขเบอขนใชใก
 วาลกงัดบอชดผิบรัมาวค

10.2 ความถู มอขงอขงอตก ู  นงิเรากนาดล
ทางกลุ บมสมาวคงอรบัรงอตม ูรณถู อขงอขงอตก
มู ผงอขนชยโะรปอ่พืเนิงเรากนาดล  ชยโะรปลผอืถู

 ราหิรบยาฝ ราหริบรากมรรกงอขะณคงึถมวรง่ซึ
 น

ผ หอืถู ุ  ฐรังอขนางยวนหะลแ ้นีหาจเ น
ลกกาจงอ่นืเ ุ มอขยัศาองอตม ู

ร
ำทดัจอ่พืเีชญบังาทล

มอขาวจในแหใบอสจวรตงอตงึจณุค นางยา ู ทึนบัล
ถดไดมหง้ัทจกิรุธงาทราสกอเะลแๆงาต

ก
ู วไำทดัจก

ถงายอ ู  มสะามหเ่ีทาลวเนใะลแ ดไอถือ่ ืชเ งอตก
งาทรากกลัหบกังอลคดอสงอต้นีาลหเกึทนบัราก 
มหฎกนจดอลต ปไว่ทัยดโบรัมอย่ีทนป็เนอัีชญับ

งอขดมหง้ัทงอขวย่กีเ่ทีบัคงบัอขบยีบเะระลแ
ยา

ลก่ทีศทเะรป ุ ยอจกิรุธนนิเำดปไม ู และ 
มอข ู นสิดตัรากนวบขอตญคัำสมาวคีมน้นัีชญับล 

ใจของกลุ มอขยผเดปิเรากะลแ ม ู
 

นิงเรากงาทล
ทางกฎหมายและการทำรายงาน 

ถงอต ู  มสะามหเะลแงอตก
มอขอรืหีชญับราสกอเงลปแมอลปราก ู ืรหนงิเรากล

มอขนอบืเดิบราก
อ

ู
จทุ

ำทะรกรากนป็เอืถน้นัาลหเล

รก
อตาญาองาทะลแงพแงาทง้ัทดผิมาวคีมะลแตริ

รมการ พนักงาน และของกลุ ะจ่ีทจกิธนพัีมณุค ม
มอขงลรากนางยารงอต ู ถอืรหดาลพดผิ่ทีล ูกละเลย 

ถมไอรืหาหญปันป็เ่ทีชีญับงถึนห็เหใี้ชะลแ ู นใงอตก
ลกงาทงอขอืสงนัหอืรหดุมส ุม 

10.3 ิธทิสมรรก ์ มอขะลแ ู  บัลมาวคนป็เ่ีทล
ทางกลุ ธิทสิมรรกงอปกปะลแญัคำสมาวคหใม แ์ละ

มอข ู  ดมหง้ทับลัมาวคนป็เ่ีทล
รัดไะจจาอณุค ณุคงอข่ีทานหติบัิฏปรากนใ

มอข
บ

ู ยอีมดไมไ่ทีล ู รบัรี่ทนป็เมไอืรห ปไว่ัท ู 
ตดิตมไงอตณุคน้นังัด ดาลตนใอืรหะณราธาสนใ

มอขยผเดปิเอืรห
อ

ูลน้ีในรู คอตมาตก็ๆดใบบแป ูแ
ล 

นขังข
ู ก็ๆดในาดนใงอขวย่ีกเนวสีม่ทีลคคบุ าคก

 าครากมคามสกิชามส ยพัรทกลัหจกิรุธงอขมาต
ลกอรืห ุ สอ่สือตดติรากนวเกย ๆน่ ือมาส่ีทลคคุบม

ก
งาทกาจติัมนุอรากบรัดไน้นัยผเดปิเรากอรืห

รา

ลุ  วลแม
ธิทิสมรรกยผเดปิเรากาวกนัหะรตงอตณุค ์

ข
อรืห

อมู ืรหยามหฎกดผิงายอๆดใบลัมาวคนป็เ่ีทล
สรากดิกเหใลผงสะจจาอิตัมนุอบัรดไ ู /ะลแยสีเญ

ลกอตยาหยีสเมาวคอืรห ุ  ดไขไกแถรามาสมไ่ทีม
ลกงาท ้นีนชเณีรกนใ ุ งพแงาทงั้ทีดคนนิเำดจาอม

ผอตาญาองาทะลแ   ดผิมาวคำทะรกู
มอขอืรหธิทิสมรรก่ีทนักๆอพญัคำสงอ่ ืรเนป็เอถื ู 

ถะจบลัมาวคนป็เนัอ
ล

ู างกนัพะาพฉเหใยผเดปิเก
รงอตนป็เำจ่ีทน่อืนค

น
  น้นัาทเู

ผะราภีมณุค ู าษกรัรากง่ซึวไงคงอตะจ่ีทนพัก
กรร ิธทิสม ์ มอขะลแ ู แรากาวมแน้นับลัมาวคนป็เนอัล งต

กาวกาจยีสเกอน วลแงลดุสน้ิสดไนางงาจราก/ง้ัต
 จานำอีม่ีทลาศงอขง่สัำคมาตปไนป็เะจยผเดปิเ

รา

ผลคคบุอืรห  ลแฐัร่ทีานหาจเ ยามหฎกงาทจานำอมีู
ะผ ดบักำกรากนใจานำอีมู ูแล 

ะ

มไอ
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10.4 มอข ู  ยพรัทกัลหยาขอ้ืซราก นใยาภล
และการเปิดเผยตอสาธารณะ 

ยพัรทกัลหดาลตนในยีบเะทดจี่ททัษิรบะนาฐนใ
ทางกลุ บยีบเะระลแยามหฎกมาติตับิฏปงอตะจม

มอขยผเดปิเรากหใำทอ่พืเๆงาตบัคงับอข ลูสาธาร
รนป็เงายอลผงสจาอี่ท

ะณ
ู หอตมรรธป นุในตลาด 

ถงายอปไนป็เ กูกาลเทศะ สมบู  มรรธนป็เะลแ ณร
ลกงอขๆน่อืนทแวัตอืรหณุค ุ ำทหใตาญุนอบัรดไมไม

 ๆน่อืนิงเรากงาทราสารตอืรหยพัรทกัลหยาขอ้ซืราก
บนความร มอขกาห ี่ทานหิตับิฏปรากกาจบัรดไี่ทู ู
น้ั ถดไมไงัยน ู ะณราธาสอตนางยารก

มอขยผเดปิเรากกาจนวเะลงอตณุค ู อตนใยาภล ผ ดใู
นอ่พืเะลแวัรคบอรคนใกิชามสงึถมวรนัอ มาต็ก ของ

มี่ีทลาศงอขงั่สำคมาตปไนป็เะจาวกาจยีสเกอน ณุค
ผลคคุบอืรห จานำอ  ่ทีานหาจเยามหฎกงาทจานำอีมู

ผะลแฐัร  ดบักำกรากนใจานำอีมู แูล 
มอขยผเดปิเราก ู ผหใญัคำสี่ทล  ามาสรากะลพยดโน่อูื

ถหใลผงส
ถร

ู  ดไาญาองาทะลแงพแงาทงั้ทษทโงลก
10.5 มอข ู  ียลโนโคทเนาดล

ากีมงอตียลโนโคทเณรกปุอะลแรอตเวิพมอคงอ่รืคเ
ถรากกาจยัภดอลปมาวคงอปกป

ร
ู

ค
ดิกเอืรหยมโขก

ถมไี่ทนางชใรากอืรหยาหยีสเมาว ู
าท

มสะามหเงอตก
งกลุ
ยี่กเ

่ทีรอตเวิพมอคงอ่รืคเนางชใ หใตาญุนอมไม

เ
ะลรากยามหฎกดิผะลแนออดยีอเะลี่ทงอ่รืเบักนัพว

มอขงวลรากาญญปังาทนิสยพัรทดิม ู
อ

บัรดไมไยดโล

ใ
ปไทัษิรบงาทงอขรกายพัรทะลแาลวเชใรากตาญุน

เ
ชใรากงอขมรรธณุคดิผรากอตงยี่สเะลแดิผี่ทงาทน

รอตเวิพมอคงอ่รืค
ยามหฎกดิผรากนป็เมไชใรากงอขคงสะรปุถตัวกาห

ลกงาท จิกรุธนนิเำดปไี่ทศทเะรปนใี่ท ุ ทิสนวงสอขม
์ บแมาวคอขงสรากลมเีอนใมาวคอขบอสจวรตะจี่ท

ใราก กอ็ลบ ีทนัท
บ

ลกงาที่ทาหอ้นืเะลแตน็เรอตเนิอช ุ
งอ่รืคเนใามกออำท

ม
มอข ณุคงอขรอตเวิพมอค ู จาอ้นีล

ถูกก นป็เชใะลแนืคู
ฎก

งาทรากนนิเำดรากนในาฐกัลห

งกนัพ
าจเอตยผเดปิเอืรห นั้นาลหเศทเะรปนใยามห

ดบักำกรกคงออืรหนา ู  ีณรกงาบนใลแ

ดิผบัรมาวคมีงายอรอตเวพิมอคงอ่ ืรคเชใงอตณคุ
ำสนป็เจกิรุธงาทคงสะรปถุตวัอ่พืเะลแ บอช ่ ึซญัค

อ่ ืรคเ 
รอตเวิพมอคงอ่รืคเมีรากนใกัลหานตจเนป็เ

ง

งค  ตน็เรอตเนิองถึาขเรากงถึปไมวร้นี่ีทนใรอตเวพิมอ

แ
รวแฟอซ รวแดราฮณรกปุอะลแ ลมเีอรากิรบราก

ดมหงั้ทรอตเวพิมอคงอขๆน่ ืองวพอตณรกปุอะล
10.6  กทึนับรากนาดรากดจัราหริบราก

มอขะลแราสกอเ ู ลกงอขกทึนบัล ุ
ำส

วไีมนวลม
 จิกรธุงาทรากงอตมาวคะลแคงสะรปถุตัวบรัห

ยามหฎกอขมาตปไนป็เะลแ ยามหฎกยวดบอช่ีท
ดบักำกรากะลแ ีชญับราก ีษาภนาดาวมไ ู ณุค ลแ

มอขกึทนบัาษกัระลแมุคบวคงอต ู ป็เหใวาลกงดัล
ถงายอปไ

น
ู  ุบะรถรามาส นจเดชั ยัมสนทั งอตก

วดไจในแงอตณุค วร็เดวรงายอดไามนคืกยีรเะลแ
มอขกึทนับ

า
ู มาวคนป็เาษกัรบก็เรากบัรดไดมหง้ทัล

นิเำดรากนอตน้ขัะลแยาบยโนบักงอลคดอสหใ บัล
ยอชใ่ีทราก

น
ู ีบเะระลแยามหฎกบักงอลคดอสะลแ 

 ดมหง้ทัีม่ีทบคังบัอข
บย

10.7 ตดิตราก   จกิรุธนาดราสอ่สือ
าดราสอ่ ืสอตดิตรากนใจในแะลแบอสจวรตงอตณุค

ถะลแงิรจนป็เนจเดชังายอปไนป็เงอตจกิรุธ
น

ู งอตก
มอขงย่ลีเกีลหงอตงพึณุค ู นห็เดิคมาวคดาลพดิผ่ีทล

งาตยสีเมอ่ ืสเ่ีทมาวคอขอืรหาดเดาครากกาจดิกเ่ีท
มวรดนิชกุทราสอ่สือตดติรากนใฑณกเฎกนป็เง่ ึซๆ

รากงาทนป็เมไ่ทีมาวคอขกึทนับะลแลมเีองึถ

ล

ธิ์ ่ี



วงอเณุควตัมาถ า:

านี่ทาหอ้นืเนาผงสอืรหดลหโนวาด ดลหโพัอยคเณุค   

 มไอืรหยัสงส
่พืเณุคงอขกอนยาภอตดิตรากยาขอืรคเชใถรามาสณุค   

มอขงึ่ซามดไหใ
อ

ลูราคาของคู มไอืรหดไนัขงขแ
มอขำนถรามาสณุค ทัษิรบกาจกออณุคอื่มเ ู อขนป็เี่ทล   

 มไอืรหดไณุคบักปไีบราด มซไ
ง

ณุคหใอขณุคงอขานหวัหะลแง่นึหวัตามรวแฟอซงั่สณุค   

กิเกาจงอ่นืเง่นึหทภเะรปกีอยาจชใาคนใปไงลยาจชใาคดิค
 รไงายอำทะจณุค ดนหาํกี่ทรวแฟอซงอขณามะรปบงาวก
น
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11 ตดิตราก  หะลแทราพรอตเาคเบักจกิรุธอ ุนส  จิกรธุงาทนว

กลุมมุ หะลแทราพรอตเาคเบกังรกแงข็แ่ีทพาภธนัพมสังารสมริสเะจ่ทีน่ัมง ุ งาทนวสน
ถนางกนัพะลแรากมรรก จกิรุธ ู

าส
ะลแ มรรธยิรจกัลหมาตจิกรธุนนิเำดหใงัวหดาคก

คเ
บัก CBOC นใวไิตัญญบั่ีทจกิรธุงาทณรรบายรรจอืรหมรรธยริจกัลหนปังบแถราม

หะลแทราพรอตเา ุ  นกัวยีดเงาทวนแนใจใาขเดไารเงอขจิกรุธงาทนวสน
บองอตจกิรธุอตดิตราก ู

จ
ะรสิอีมะลแยามหาปเมี มรรธิตยุมาวคงหแนาฐน้พืนบ

ลกกอนยาภอรืหนใยาภนป็เะจาวมไๆดในัดดกงรแกา ุ กมรรก้นีงอ่ ืรเบักวย่กีเ ม
ผบกัๆดใจกิรธุงาทอตดติรากงย่ีลเกีลหงอตนางกนัพะลแ

รา
 ด่ีทู ู รตนัอนป็เะจาน

ลกงอขงยีสเอ่ ืชอต
ยา

ุ ผอืรหม  ยอ่ทีู ู  นชเ ยามหฎกงอขบคังบัอขฎกนฝืาฝยาขนใ

บนสิ
ดิตรากนาตอตรากยามหฎก มอลดวแง่ิสยามหฎก ยภัดอลปมาวคนาดยามหฎก

ผรากนาตอตรากยวดาวยามหฎกะลแน ู  นตนป็เ ดาขก
11.1  ทราพรอตเาคเ
ทางกลุ มรรธนป็เงายอทราพรอตเาคเกอลืเดัคม  

ถมาวคะลแีดมาวคมางณคุงอขนาฐน้ ืพนบ ู งอตก  
 าคาร ยวดปไบอกะรปนอั นสิดัตาณราจิพรากนใ  

นาฐรตามะลแยตัสอ่ ืซมาวค รากริบราก พาภณุค  
 มรรธยิรจนาด

 อ้ ืซดัจงอ่ ืรเนใจในิสดัตรากาวจในแงอตณุค   
อ่ ืพเปไนป็เดมหง้ัทน้ ึขดกิเ่ทีงาจดจั าหดจั  

ประโยชนสู ลกงอขดุสง ุ  ะลแวยีดเงายองยีพเตแม

ง
นนิเำดรากนอตน้ขัะลแยาบยโนมาตมาตปไนป็เ

 งาจดจั าหดจั อ้ซืดจัรากยวดาวนา
รากบกัอ้นืเมสา้นํมสงอตาคนิสาคะรำชราก   

 ดไ่ีทฑณัภติลผะลแรากิรบ

ฎก
มาต่ีทมาตดไบัรมอยนั่ชชมิมอคาคยาจราก   

ะลตแงอขน่ิถงอทบคังบัอขบยบีเะระลแยามห  
ยองอตตแกาห ปไว่ัทยดโุบะรีม ศทเะรป ู 

งลกต่ีทาญญัสงอขขไนอ่งืเะลแดนหากํอขตใยาภ  
ลกงาวหะรนักมวร ุ งอขารตอั ทราพรอตเาคเะลแม  

ใ
ยาจ่ีทมยนีเมรรธาคอืรหน่ชัชิมมอคาค  

ผาคนารห 
รึป

่ีทอืรห ยานหำจนทแวัต ยานหำจดัจู
งอตาษก

ม
บกัมสะามหเงายอปไนป็เงอลคดอส

ูลค  งิรจิตับิฏป่ีทนางลผอืรหฑณัภติลผงอขา  
และควรอยู นใปไว่ัทิตบัิฎป่ีทนาฐรตามฑณกเนใ  

 นกัวยีดเมรรกหาสตอุ

าก
/ยาจอนสเราก าวกนัหะรตงพึ่ีทญัคำสงอ่รืเนป็เ  

รนใลคคบุบกัหในิงเยาจร ู นใหใราก่ทีนทแทัษริบป  
รู ณีรกนใดิผมาวคนักงอปถรามาสมไ น้นัลคคุบวัตป

งายอฎกมาตติับฎิปงอตงึจ ดไนกัวยดีเ  
น้นัาทเดรัคงรคเ

จราก/อนสเรากาวมาต็กรไะอยัสงสมาวคมีาถ  
กังอลคดอสะลแ มไอรืหมสะามหเงายอปไนป็เ

นงิเยา
 

 มไอรืหนชัชมิมอคาคบกัวย่ีกเิตับฎิปรากนอตน้ขั
บ

ลกานหวหักาจำนะนแำคาหรวค ุ จาออืรห )OCG( ม
 ณีรกงาบนใปไอตยามหฎกยาฝาษกรึปงอต

ผ ผอรืหามหเบรัู  ีมจานำอบอมบรัดไ่ทีงวชามหเบรัู  
ลกงอขนทแวัตนป็เะนาฐนใญัคำสทาบทบ ุมใ 

ลบกัาญญัสำทราก
น

ู ผลผมีง่ ึซาคก ู ลกบกันัพก ุมมาก 
ผ งิ่ยงายอนป็เำจงึจ   ำทรากนใจานำอบอมบรัดไ่ีทู  

ยดโยามหฎกดนหำกอขมาตติับฏิปงอตะจมรรกรุธ
สมา  CBOC บักงอลคดอสยดโะลแอมสเ
ผ CBOC งอขบยีบเะรมาตดึยมไกาหๆดใาคมวรู  
จะถู ผอ่ ืชยารชีญับน้ขึก  งอตจาอะลแดผิมาวคำทะรกู  

ณีรกตแวลแยวดษทโ
11.2 ลู ห( าคก ุนส  )จกิรุธงาทนว

ดงอตณคุ ูแลลู
ค

ยวดะลแยตัสอ่ ืซมาวคยวดาคก  
มอขหใงอตณุค าลวเดอลตพราคเมาว ู ถ่ีทล ู ะลแงอตก  

อตรากริบรากะลแฑณัภติลผบักวย่กีเงิรจนป็เ  
ลู
ว

วไมาวคะลแพาภณุคบดัะรกยมายายพงอต าคก
างใจ บัรปรากยวด รากริบรากะลแฑณภัติลผงอขดไ

ครรสงารสะลแ 
งอ่นืเอตงายอติลผรากนวบะรกงุรป

ยอๆมหใมรรกตัวน ูตลอดเวลา 
 ดผิจใาขเหใำทจาอ่ทีมาวคอขงัวะรดมัะรงึพ  

งอรกยีรเรากอรืห ญคัำส่ทีงิรจจท็เอขยลเะลราก  
ลกงอขอนสเอขบักวย่กีเจท็เนป็เนัอ ุ อขอรืหม  

งคู ชใรวคงับมไ่ทีง่สินป็เ้นีาลหเๆงาตมรรกิตฤพ งขแ  
ในกลุม

ง
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11.3 ราครากจิก วม (Joint Ven-
 จกิรุธงาทรตมิธนัพะลแ )erut

(หุนส  )จกิรุธงาทนว
ทางกลุ นางำทะจ่ทีรากนในแวนแมายายพมาวคีมม  

นใจใาขเ่ีทๆงาตทัษริบบักมคามสาคมวรอรืห  

ริจ
กลัหะลแมยนิาคงอ่รืเนในักวยดีเรากกลัห

 ยธรรมตามแนวทางของ COBC
11.4 กฎหมายว ขแรากยวดา  ะลแนัขง  

ต ผรากนาตอ ูกขาด 
ทางกลุมมุ ีมงายอดาลตนในัขงขแะจ่ทีน่ัมง  

รากยวดาวยามหฎกมาตติับิฏปงอตณุค มรรธยริจ
ผรากนาตอตรากะลแนัขงขแ ู ่ทีศทเะรปงอขดาขก

ทางกลุ ยอนางนนิเำดปไาขเม ู าวกนัหะรตงอตณุค 
บอชดิผบัรมาวคอตลผงสๆน้นัยามหฎกนฝืาฝราก

าท
อตะลแงอเณคุวัตอตง้ทัาญาองาทะลแงพแงาท

งกลุ  ยวดม

กดิผ่ทีรากีธิวชใมไงอตณุค ้นีกาจกอน  
 ดาลตนในัขงขแรากนใมรรธยริจดิผอรืห

ยามหฎ

 ดักำจมไยดโ้นีปไอตงัด

มอขนย่ลีปเกลแราก ู คบกันัขงขแรากล ู  งขแ 

 นกัมวรขไนอ่ ืงเอรืหาคารดนหำกราก 

ลอืรห ตขเาณาอ ดาลตกยแงลกตราก ู  าคก 

งึถมวร( าคารดวกะรปรากนอตน้ขัาตบตงวลอล 
 )กอลหาคารดวกะรปน่ยืรากดัจราก

คบขัอ่ ืพเชใามธทยุลกำนราก ู าจกออนัขงขแ   
อ้ ืซบคังับราก นชเงายอ ยามหฎกดผิงายอดาลต

ก
 

 าคารดัตาคนิสยาขรากอรืห
มอขชใมไงอตณคุ ู ธิทิสมรรกล ์ อรืห ดผิ่ีทงาทนใปไ  

บรัดไมไยดโามดไ่ีทาครากงาทบลัมาวคงอรคบอรค  

ใ
นัดดกรากยดโอืรห งอขาจเกาจมอยนิยมาวค  

มอขยผเดปิเห ู น่อืทัษริบงอขนางกนัพกาจล

11.5  นดิ่ีทงอรคบอรคราก มอลดวแง่สิ
ยอรากานฒัพะลแ   นยืง่ยังา

ทางกลุมมุ บกัวย่ีกเงย่สีเมาวคดละจ่ทีมายายพง  

ใ
บอชดิผบัรมาวคมี มอลดวแง่ิสะลแพาภขุส

 
ถึ

งนึำคะลแงัวะรดัมะรงายอิตาชมรรธรกายพัรทช
 ดไติับฏิปถรามาส่ทีาทเษพิลมะลแยีสเงอขดลรากง

วด้นีจิกธนัพนนุสบนัสงอตณุคนกัวยีดเลผตุหเยวด

ก
นนิเำดรากนอตน้ัขะลแยาบยโนมาติตบัิฏปราก

ย

ารของกลุ ลกหใงจแงอตณุค ดัรคงรคเงายอม ุมแล
 นืยงั่ยมาวคยาฝ/พาภณคุรากดัจรากยาฝานหวหั

ะ

รตนอันป็เ่ทีุถตวัีมกาห บารท PVE ยาฝ อรืห/ะลแ

ก
ดัจรากบรัดไอรืหมอลดวแง่สินใามาขเดอรดุลห

ยา

ถมไงายอดัจำกรากอรืหรา ู  งอตก

รากีมะลแชใบัคงับ่ทียามหฎกกาจอนืหเกอน  
ลกงาท วลแนดิ่ีทชใหใิตมันุอ ุ ีดกนัหะรตงัยม  

ิธทสิงาอรากีมจาอาว ์  นชเนดิ่ีทนใๆน่ ือ  
ิธทิสมรรก ์ กาจดอทกต่ีทน่ิถน้พือืรหมดิเง้ัดตแ  

 มสะามหเ่ทีนางยวนหาษกึรปรวคงึจ ษรุุบพรรบ
ลกนชเ ุ คาภนางยวนหะลแ น่ิถงอท นชยโะรปลผม

นยีรเงอรรากอืรหธิทสินในจเดชัมาวคงารสอ่ ืพเฐรั
ฉนามสมาวคงคอ่พืเ นดิ่ีทดนฉโบกัาม่ที ันท



วงอเวัตมาถ า:

หบักจิกรุธอตดิตณุค ุ อืรหยตัสอ่ซืงายอจิกรุธงาทนวสน 

 มไ

คุณพิจารณาถึงความถูกตองตามกฎหมายของ  

เ
บกัหใหใยาจดไ่ทีนั่ชชมิมอคาคอรืหมยนีเมรรธาค  

 อืรหทราพรอตเาค

 มไ
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12
ทางกลุ บกัมรรธนป็เะลแสใงรปโมาวคีม่ีทธนัพมสัมาวคงารสะจ่ีทมายายพม  
หนวยงา นิเำดรากนป็เงอตะลแ ศทเะรปงาวหะรรกคงอะลแ ฐรั่ทีานหาจเ ลาบฐรังอขน

ยอชใ่ทีบัคงบัอขบยีบเะระลแยามหฎกมาตมสะามหเงายอราก
น

ู ลกงาท่ีทศทเะรปนใ ุมไป 
ดำเนินงานอยู ลกยาบยโนบกันักงอลคดอสยดโ ุ นางิตบัิฎปรากนอตน้ัขะลแม  

 ยวดงอขวย่กีเ่ที

 
ตดิตราก   งอมืเรากครรพ ฐรั่ทีานหาจเบกัอ

วหะรรกคงอะลแ างประเทศ 

12.1  งอมืเรากมรรกจิก
นใลคคุบคจเจปัะนาฐนใมวราขเะจ่ีทิธทสิีมณคุ  
ณุคงอขมวรนวสีมราก งอืมเรากงาทรากนวบะรก  

ยองอต ู งอเณุควัตงอขบอชดผิบัรมาวคตใยาภ  
 งอเณุคงอขจใง้ัตมาวคยดโ ดมหงั้ท

 งอเณุคงอขรกายพรัทยวดะลแ งอเณุคงอขาลวเนใ
ดสแงอตณุคงอขงอืมเรากนาดนห็เดิคมาวค
 ลคคบุนวสนห็เดิคมาวคนป็เาวนจเดชังายอ
ง

ลกงาทงอขมานนใชใมไะลแ ุม

ญคัำสงนหแำตงรำดะจ่ีทานถรารป่ทีดในคนางกนัพ  

ปิเ
งอตะจๆดใงอืมเรากครรพงอข่ีทานหาจเะนาฐนใ

  ECGP กาจานหงวลิตมันุอรากบัรดไะลแยผเด  

วเ
มต็เงายอมวราขเะจ่ทีานถรารปดในางกนัพกาห

แ
วตันป็เอ่ ืชอนสเรากบรัดไอรืหงอมืเรากงาทนใาล

ถอืรห ๆดใง้ตักอืลเรากนในท ู ผนป็เหใกอืลเก  ทแู  

าจ
กออาลงอตะจฐัรงอขิตัญญบัิตนินางยวนหนใ

น

กกลุม

นใญัคำสงนหแำตงรำดะจานถรารป่ทีรากมรรก  
ยผเดปิเงอตะจๆดใงอืมเรากครรพงอขี่ทานหาจเะนาฐ  
กัลหราหริบรากมรรกะณคนาธะรปอต้นีจใงั้ตมาวค

12.2 การต ตรากะลแนิงเกอฟรากนาตอ อ 
ตนนุหดุอนิงเหใรากนาต อการกอ 

 ยารราก
นิงเนรเนอซงบัดปิรากนวบะรกอคืนิงเกอฟราก  
 นชเ( ยามหฎกดผิงายอนงิเงอขาม่ีทงลหแอืรห  

ะลแ )ยารรากอกรากอืรหดติพสเายาครากกาจ  
่ีทจิกรุธงาทงอชนาผนรเนอซงายอนงิเงสราก  

ถู าคานธกาฝีธวิยดโยามหฎกมาตงอตก
 ง่นึห่ีทกาจนงิเนอโรากอืรห นุทงลราก 
ร

 ง่นึห่ทีกอีงัยปไ )ง่นืหลคคบุอืรห(

ถดไนงิเกอฟรากนาตอตรากยวดาวิตัญญบัทบ ู 
ถ่ทีจกิรธุนกังอปยวชะจ่ีทอ่ ืพเามบบแกออ

ก
ูกกฎหมา 

ถรากกาจนัพดอรหใ
ย

ูกผ
งส

ะรปุถตวัอ่พืเชใปไำนยารู
 ถรามาสหในางยวนหอลืหเยวชรากนป็เะลแ น่ ือค  

ะลแ าญาองาทยพัรทนสิาอเะลแมาตดิตยามหฎกชใ  
ามนืคบลักยารรากอกรากนใชใ่ทีนุทนงิเ

ทางกลุ นัพวย่ีกเปไาขเณุคหใมไมาหม  
 นงิเกอฟรากมรรกจกิบกั

 มอองาทอรืหงรตงาทนป็เะจาวมไ
 งถึมวรจาอ้นีาลหเมรรกจกิ

 ้นีปไอตงอ่ ืรเะาพฉเดักำจยดโตแ

 ้นีหงจแบใกาจงาตกตแ่ทีนิงเลุกสนในงิเยาจราก 
่ทีงิ่สอรืหดสนิงเยวดนงิเยาจะจ่ทีมายายพมาวค   

นนิเำดรากกาจอนืหเกอน( ดสนงิเาทเบยีทเ  
 )ติกปจิกรุธ

ยอดไมไ่ีทมาส่ีทลคคบุยดโำท่ทีนิงเยาจราก ูใน  
 ะลแ าญญสั

ดไมไ่ีทมาส่ีทลคคบุงอขชีญับงยัปไนงิเยาจราก   
อยู  าญญสันใ



วงอเณคุวัตมาถ า:

 งอมืเรากนางกนัำสบกัหในางำทงลัากํณคุงอขนอ่พืเ 
 มไอืรหดไงยีสเาหยวชถรามาสณุค

คุณเคยถู นใน่อืลคคบุหใปไนงิเยาจรากำทหใอขก   

คานธีชญับขลเยามหนใปไาขเกาฝรากยดโน่อืศทเะรป
มไอืรห ดสนิงเนป็เยาจอืรห 

รา
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13 การดำเนินการ COBC

13.1  ำนะนแำคบัรราก

ไ
ณุคกาห OCG กาจำนะนแำคอขถรามาสณคุ  

อสืงนัหงอขชใรากอรืหยามหมาวคตีรากจในแม  
คู  ้นีมลเอืม
13.2 นางยารรากะลแนยรีเงอรอขอนสเราก

การฝ CBOC ดนหำกอข นฝืา

กาจศารปยดโณคุงอขบอชดิผบัรมาวคนป็เ  
กาห ๆดใณีรกาวมไนางยารงอต่ีท นวเกยอข  

 CBOC ดมิเะลสากอโีมจาออืรหนฝืาฝรากมีนห็เ
 ทีนัทนใงจแบรีงอตยดโ

ทางกลุ ะลแงาวกดปิเบบแยาบยโนนนิเำดดไม  
อรืห ลวงกัอข มาถำคนปังบแมวรดไณุคหใมริสเง  

พถรามาส่ีทมาตก็รคใบักะนแอนสเ ู
อ

ดไ้นีงอ่ ืรเงถึด
ยอณุคงอขนางานหวัหวลแญหในวส กวดะสงาย ู

ใ
 

พะจ่ีทดุส่ีทดี่ีทะนาฐน ู  ดไยคุด
ณุควาลกงดังอ่รืเำทถรามาสมไ่ทียาฝบดัะรนใ  

ควรพู นางานหวหัอรืหยาฝานหวัหงถึปไนยขีเอืรหด  
 นางนวส ecnailpmoC นางนวสนชเ งอขวย่ีกเ่ที  
รืหยามหฎกนางนวสอืรห ecnarussA etaroproC

ลคคุบรกายพัรทนางนวส
อ

พถรามาสณคุ OHG ่ที ู งัยปไนยีขเอืรหด  
 puorG ,OCG - ้นีปไอตง่นึหนคดในคานหวหั

Corporate Assurance (GCA) กลุมกฎหมาย 
ลกอรืห ุ ลคคบุรกายพรัทม

ยัสงสงอต่ทีนฝืาฝรากอรืหวารงอ่ ืรเกทุ  
 /นางนวส/ยาฝานหวหักาจบรัดไง่ ึซ CBOC งอข

GHO จะถู  ACG บกัมวรอ่ ืพเ OCG งัยปไอตงสก
ในการสอบสวน 

บัรบอตรากบักจใอพมไงยัณุคาถ มาตก็รไงายอ
 บลักงจแรากบรัดไมไงัยณุคงอขลวงักอขาถอรืห
 งอขวย่กีเ่ีทยาฝ PVE ่ีทปไมาวคงจแะจจาอณคุ

ลกานหวหัรากิตบัิฏป่ทีานหาจเอรืห ุม (Chief 
 ECGP อืรห )recffiO gnitarepO puorG
 ดไจใวไ่ที ”ดวีหกนาปเ“ งาทงอช่ทีปไอรืห

ยอดยีอเะลยารีมง่ ึซ ูในหน า 26 ของคู  ้นีอืม

 ดิมเะลรากนางยารอรืหมาวคงจแณุคอ่มืเ
ถะจณคุอ่ ืชยาร วลแ CBOC ู  บลัมาวคนป็เบก็เก

นตวัตยผเดปิเงอตะจ่ีทนป็เำจกาห มาต็กรไงายอ  
รัดไงอตะจ นวสบอสรากนใคงสะรปดจุอ่พืเณุคงอข

ากาววไบารทดรปโ นอกณุควัตกาจมอยนิยราก
บ

 
มไณุคกาห าหญปัีมจาองริจมาวคาหนวสบอส

ร

  ณุคงอขนตวัตยผเดปิเมอยนยิ
ทางกลุ ลผุตหเีมะลแีดานตจเีมยาฝกุทาวงวัหดาคม  

าถตแ าหญปัอืรหลวงักมาวคนางยารรากนใรวคนัอ  
สิพดไาหวาลกราก ู มรากนป็เาววลแนจ ุ  ยารง  

ผ สปไำนจาอะลแบอชดิผบัรงอตจาอาหวาลกู ูการ 
ยามหฎกงาทมสะามหเ่ทีรากนนิเำด

ถรากอตลวงกังอตมไณุค ู
แ

กแตโบอตรากนาวคงัรก

ุค
าถนางงาจรากอต บทะรกลผมีะจาวงรกเอืรหนค
ดในครากมรรกีมกาหงริจยตัสนป็เงายอนางยารณ
(นคแกแตโบอตรากำทดในคนางกนัพอรืหง่นึหนค

หะลแทราพรอตเาคเงึถมวร ุ ผ)จิกรุธงาทนวสน  ะรกู
ถะจน้นัาลหเดิผมาวคำท ู จาอยนัวิงาทรากนนิเำดก

กออลไรากอืรหนางงาจรากดสุน้ิสรากน้ัขงถึ
13.3 การสอบสวนการฝ าฝืน COBC 

 ยนัวิงาทษทโนนิเำดรากะลแ

ทางกลุ รรกิตฤพะลแนางยารบักรากนนิเำดะจม  
ะลแ งจังริจงายอ CBOC อตดมิเะลจาอ่ที

ม
 

ดอสหในวถ่ถีดยอีเะลงายอวารงอ่รืเนวสบอสะจ  
โงลาณราจิพราก บยบีเะรงอขบัคงับอขบักงอลค  

งัดนฝืาฝดิมเะลรากอ่ ืมเอตน้ขึดิกเะจยนัวิงาท
ษท

 
สพิรากบัรดไวาลก ู  วลแนจ

รากีมาวบพกาหนางกนัพะลแรากมรรกงอขนวสนใ
ณราจิพยดโรากนนิเำดรากีมะจก็ CBOC ดมิเะล  

ลกงอขรากธีิวนอตน้ขัะลแยาบยโนกาจ
า

ุม 
ัอนยีรเงอรมรรกติฤพกึทนบั่ีทดมหง้ทันางยาร  

ถะจ CBOC ฎกดิมเะลจาอ
น

ู ะลแ บลัมาวคนป็เดปิก
ถู ถ่ีทดผิมาวคนวสบอสรากนใงยพีเดักำจชใก ูก 

ไ
มไ่ีทลคคบุคจเจปัหในางยารยผเดปิเราก าหวาลก  

ยนัวิงาทดิผมาวคนป็เอถืะจ งอขวย่กีเด  
ถะจะลแงรแยารงายอ ู ดุสน้ิสน้ัขงึถรากนนิเำดก  

กออลไรากอืรหนางงาจราก

ส 
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คำนิยาม

คอืสงนัหนใชใ่ีทญัคำสทพศัำคงอขมายนิำค ู ทพศัำค ้นีปไอตงดัีม ้นี CBOC อมื

  ทพัศำค    ยาบธิอำค

นบนสิดติรากนาตอตยามหฎก  คคบุดใลคคุบงัยปไรากริบรากอืรห าคนิส นิงเอนสเมาห่ีทยามหฎก  
ผงอขนชยโะรปลผอ่พืเรากนนิเำดาขเนวชกัชอ่พืเง่นึห

ล
 รากอนสเ่ทีู  

ยามหฎกดิผ่ทีรากนนิเำดรากนป็เะจณีรกยาลหนใยดโ นบนิสดติ

ผรากนาตอตยามหฎก ูกขาด หใำทยดโดาลตนใีรสเงายอนัขงขแรากมริสเงสะจคงสะรป่ีทยามหฎก
ระบบผูกขาดอยูนอกกฎหมาย

กรรมการ  ราหริบรากมรรก ะรสอิรากมรรกงึถมวรยามหรากมรรก
ผ ลกงอขราหิรบู ุมและนอกกลุ นยีวเนุมหรากมรรกงถึมวรยามหะลแ ม

ยาลหง้ัทยวดรากมรรกนทแวตัะลแ

นคแกแตโบอตราก  รากอรืห ยามหฎกยวดบอชมไมรรธนป็เมไ่ทีงาทถีวิยดโำทะรกราก  

โ
ยารำทรากยดโดผ็เกแรากนป็เอ่พืเน้ ึขดกิเนัอๆน่ ือมสะามหเมไ่ทีนคแกแ  

ขมขอรืหงรตยด ู

นบนิสดติราก  จรากนป็เนบนิสดติราก ู  )ๆน่อือืรหนงิเ( ลัวงารอืรหจใง
งาทอรืหงรตงาทาวมไยลเหใกยอืรห หใะจาวาญญัสอืรหหใอนสเ่ีท  

ห
 าญญัสำทรากนใอรืหมสะามหเมไ่ีทนชยโะรปลผบัรดไะจ่ีทอ่พืเ มออ

ๆน่ ืออรืหวัตนวสนชยโะรปลผอรืหบคังบัอขขไกแอืร

การฝาฝืน รนใยนัวิงาทดผิมาวคนนิเำดรากดกิเหใลผงส่ทีมรรกิตฤพ ูปแบบใ 
นคๆยาลหอรืหง่นึหนคลคคบุดใลคคุบอตมาตก็ๆ

ด

ดิมเะลงวลราก  งรตงาทนใติฤพะรปมาวคอืรห ติบัิฏปราก ำทะรกราก  
ลกอืรหลคคบุคจเจปั่ทีๆดใมอองาทอรืห ุ ารษทุะรปลคคบุม

ขมข ยาอบัอหใำท สามารปรากาองดสแอืรหมาลนวล 
ย

ู  มาคกคุ
มอรืห ุ าตยาสงาทอืรหยากงาทอืรหาจาวงาทยวดะจาวมไ ยารง

การหลอกลวง  จท็เนป็เ่ทีะณษกลันใงิรจนป็เมาวคงดสแราก
พำคยวดะจาวมไ ู อรืหจ็ทเนป็เ่ทีาหวาลกราก ำทะรกรากอรืหด  

 ยผเดปิเะจรวค่ีทง่ิสนในรเนอซดปิกปรากอืรห ดผิ่ีทงาทนใปไำนกชั
จรากนป็เนัอ ูงใจหลอกลวงผ น่อืู
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ทพัศำค  ยาบธิอำค

มอข ู ิธทสิมรรกล  ์ มอข ู ธิทิสมรรกล ์ มอขอคื ู ่ีทลคคบุตินิอรืหลคคุบยดโงอรคบอรค่ทีล  
รมาวคคงอบกังอขวย่กีเ  มอขอรืหาครากงาทบัลมาวค ู ูลในรู

ใ
น่ ือบบแป  

รนในป็เะจาวมไ มาต็กด ู ศทเนสราสอืรหพมพิรากบบแป  
 าญญปังาทนิสยพัรท ะาพฉเดกัำจมไตแงถึมวร คนิอรทก็ลเิอ

มอข ู  ยาขรากณรกายพราก จิกรุธงาทรากนวบะรก คนิคทเนาดล
ลอ่ ืชยาร ดาลตรากงาทธทุยลก ู มอขอืรหาคก ูลลู

ท
กึทนบั งวัหดาคาคก

ะจาวมไ( บลัมาวคนป็เ่ีทนางติบัิฏปรากมาวคอขกทึนบัอืรหนงิเรากงา
ลกงาทยดโงอรคบอรคติบัมสนป็เง่ ึซ )มาต็กมไอรืหบลัมาวคุบะร ุม

มอข ู บลัมาวคนป็เ่ีทล  a) มอข ูลใดๆในรู รี่ทนป็เมไ่ทีมาตก็ๆดใบบแป  ยดโนกัู  
ธิทิสมรรกอืถ ปไว่ัท โ์ดยกลุ มอขงถึมวร ม ู ะรกบักงอขวย่ีกเ่ีทล  

 ยจัิวราก ฑณภัตลิผ ยาขาคราก รากนนิเำดราก รากนวบ
 จกิรุธงาทสากอโ จกิรุธ อ้ ืซดัจราก ตลิผราก านฒัพราก

รมาวค มรรกจกิ รากจกิ มรรกรุธ   าญญปังาทนสิยพัรท ู
มอข นางนนิเำดราก นผแงาวราก นิงเราก ีชญบั ูลลู  าคก

 ยาขรากะลแดาลตงาทมรรกรุธ ดาลตราก รตสาศมรรกวศิว
มอข ู ิธทิสมรรกนป็เ่ีทาครากล ์  นอืดเนงิเชีญับขลเวตั 
มอข ู ลอ่ชืยาร นางกนัพงอขลคคบุนวสล ู มอขกึทนับ าคก ูล 

มอขะลแงลกตอข ู มอข ล ู มอขะลแคนิคทเนาดล ู  งอขวย่ีกเ่ีทๆน่อืล
ถ่ีทๆดใกึทนบัรากะลแีชญบั อสืงนัหะลแ ู ลกยดโาษกัรบก็เก ุ อ่ ืพเม

 จกิรุธำทรากนใคงสะรปดุจ

 b) มอข ู  นางกนัพอืรหรากมรรกอตยผเดปิเรากบัรดไ่ีทดมหง้ทัล  
มอขนป็เาวอ่ชืเ่ีทลผุตหเีมนางกนัพอืรหรากมรรก่ีทง่สิอตอืรห ู ่ีทล

 าคารรากยาร )ะาพฉเดักำจมไตแ( งึถมวรงยัะลแ บัลมาวคนป็เ
ลติัวะรป จิกรุธงาทรากธีิว ู มอข กทึนบั าคก ู  ฐษดิะรปง่สิะลแล

และ 

 c) มอข ู  )b ะลแ )a อขนใวลแวไยาบธิอดไ่ทีง่นึหงายอดใงายอๆน่อืล
ผบกังอขวย่ีกเง่ ึซ นบนาด  ผ ยานหำจนทแวัต าหดัจู   ยานหำจดัจู

และลู ลกงอขาคก ุม

คู งขแ  คู นกัยาลคอรืหนกัวยีดเบบแรากริบหใ่ีท ลคคุบิตนิอรืหลคคบุอืคงขแ  
งายอดใงายอ กามนกัยาลคอืรหนกัวยีดเบบแฑณัภตลิผาหดัจอืรห กาม  

ลกงาทบกันักวยดีเดาลตนใงายอๆยาลหอรืหง่นึห ุม



29  

ทพศัำค  ยาบิธอำค

ทราพรอตเาคเ   าษกรึป่ที นชยโะรปลผมคุบวคง่ซึ erutneV tnioJ าคมวราครากจิก
ผ ยานหำจนทแวัต  ผ ะลแามหเบัรู  ลกงอขรากริบ/าคนสิาหดจัู ุ รากมี่ีทม

ลกบกังรตยดโอตดิต ุม

จิกรธุงาทณรรบายรรจ  ม่ทีำนะนแำคดชุ ุ ดบกัากํง ู นางกนัพ รากมรรกงอขจกิรธุนนิเำดรากลแ  
(COBC)  ทราพรอตเาคเะลแ

ฐรั่ทีานหาจเ  อรืห่ทีานหาจเงึถมวรง่ ึซๆงาวกวไยามหมาวคหใ้นี่ทีนใฐัร่ทีานหาจเ  
ลู  ฐรัคาภรกคงออืรหนางยวนหอืรหลาบฐัรงอขมานนในางิตบัิฏป่ีทงาจก

ลอรืหนางกนัพงึถมวรยามหงัยะลแ ู งอขติาชานานรกคงองอขงาจก  
กนั งึถมวรงัยะลแ )snoitaN detinU( ิตาชาชะรปหส นชเลาบฐรั  

ลอรืหงอืมเราก ู ผอรืห งอมืเรากครรพงอขงาจก 
นั

นป็เง้ัตกอลืเบรัรคมัสู
งอมืเรากก

าญญปังาทนิสยพรัท  มอข ู ิธทิสมรรกนป็เ่ทีคนิคทเงาทอรืหจกิรธุงาทล ์ บรัดไาคมี่ีท  
ธิทสิขิล าครากยามหงอ่รืคเ รตับธิทิสยดโงอปกปราก ์

วด
าวยามหฎกอืรห 

 ยคุ าครากงาทบัลมาวคงอรคม

นกังยโวย่กีเ่ทีลคคบุ  ้นีปไอตลคคุบงึถมวรยามห นักงยโวย่กีเ่ทีลคคุบ

หงอขวรัคบอรคนใกชิามส ุ  ่ทีานหาจเอรืหจิกรธุงาทนวสน 
คงึถมวร ู ลงึถมวร(รตบุ มแอพ ายรรภมีาส ู ลอรืหภมถัปุอก ูกเ 

คะลแ วาสงอนอรืหวาส่ีพ ยาชงอนอรืหยาช่พี 
)งย้ลี

ู  รตบุงอขสรมส
คู ค ยาชงอนอืรหยาช่พีสรมส ู  วาสงอนอรืหวาส่พีสรมส

หบกังยโมอ่ ืชเ่ีททัษริบรกคงอ ุ  ่ทีานหาจเอรืหจิกรธุงาทนวสน 

ผูดู ผกาจอนืหเกอน( ทัษริบงอขนชยโะรปลผลแ ูดูแ  
่ีท )ญานำบนิงเอรืหนางกนัพรากิดสัวสบรัหำสนชยโะรปลผ

ล
 

หุ /าขเงอขวรัคบอรคนใกชิามสอรืหนางกนัพอรืหจกิรธุงาทนวสน
เธอเป็นผ  อรืห นชยโะรปลผบรัดไู
หุ หงอขกาหงาตๆน่อืนวสน ุ รืห ่ีทานหาจเอรืห จกิรุธงาทนวสน   

อหุ หบักงยโมอ่ชืเ่ทีลคคบุงอขนวสน ุ ่ีทานหาจเอรืหจกิรุธงาทนวสน
ของหุ น้นันวสน

พนักงาน   นางนวสกุทรกาลคบุงึถมลุคบอรคมาวคยามหนางกนัพ
ผงึถมวร  สบัดะรราหิรบู ูง ผ ผ รากดจัู  ทัษริบงอขนางกนัพะลแราหริบู  

ลกงอขงาจบัร ุ นางกฝึก็ดเะลแวารคว่ัชนางกนัพงึถมวร ม

งอมืเรากครรพ  กลุ
ใ

ดไะลแงอมืเรากงาทจานำอง่ซึามดไหใอ่ ืพเน้ ึขง้ัต่ทีลคคุบงอขม  
งอมืเรากงาทจานำอช

อ
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ลู าคก  ลู ลกง่ ึซลคคบุิตนิอรืหลคคุบนป็เาคก ุ อรืหหใาคนสิาหดัจอรืหยาขดไม  
ผงึถมวระลแหใรากริบ  สดไปไนป็เมาวคีมอรืหงวัหดาค่ทีู ู ะจ่ทีง  

เป็นลู าคก

วัรคบอรคนใกชิามส  คงึถมวรยามห ู ลงถึมวร(รตุบ มแอพ ายรรภีมาส ู อรืหภมัถปุอก  
ลู คะลแ วาสงอนอรืหวาส่พี ยาชงอนอรืหยาช่ีพ )งย้ลีเก ู  รตุบงอขสรมส
คู ค ยาชงอนอรืหยาช่ีพสรมส ู ากมรรกงอขวาสงอนอรืหวาส่พีสรมส  

นางกนัพอืรห
ร

าญญสั  ลกบคังับชใยามหฎกมาตลผีม่ีทงลกตมาวค ุ ทัษริบอืรหลคคบุม
 ยาขรากะลแอ้ ืซรากาญญัส นชเ ดใง่สิง่นึหง่สิำทหใมไอืรหำทหใ

ๆน่อืะลแรากริบรากาญญัส

ดสนงิเาทเบยทีเง่สิ  หบใ ยพรัทมิราหงัสอ นชเงายอ ยพัรทนิส ุ ม่ีท น ู ดสนงิเาทเบยีทเาคล
 ยางยดโดสนิงเนป็เงลปแนย่ลีปเถรามาส่ีทยพรัทนิสอืรห ง่นึหนวนำจ

ัต นชเงายอวัต ๋ นิงเว

ยพัรทนสิ  รนป็เ่ีทติบัมสอืรหนิสยพัรท ู ดิกเ มรรธมานนป็เอรืหมรรธป  
นาผ่ีทดใมรรกจกิอืรหมรรกรุธำทรากกาจมคุบวครากีมะลแน้ึข  

ใจกิฐษรศเงาทนชยโะรปง่ ึซามำนะจาวงวัหดาคะลแ าม  
 อืมงอ่ ืรคเ ณรกปุอ ง้ัต่ที ราคาองถึมวร วาลกงัดนสิยพัรท ตคานอ

น

 ีชญบั นิงเ ราสอ่สืรากนใกวดะสมาวคยวนำอง่ิส งอลืปเน้ิสุดสัว
มอข รอตเวพิมอคมรกแรปโ ู  รตับธิทิส ราสกอเ ยีลโนโคทเ ล
ิธทสิขิล าครากยามหงอ่รืคเ ์ รมาวคคงอ  ลกงอข ๆน่อืรกายพรัทะลแ ู ุม

มรรธยิรจกลัห   นติตฤพะรปรากธีวิงึถนห็เหใ้ชีง่ ึซนตติับฏิปรากนาฐรตามงึถยามห  
งหแรากกลัหกาจน้ ึขดกิเง่ ึซมรรธณุคะลแมรรธลีศยวด่ทีานหมาต  

ความถู อืคมมุงแงอสบกังอขวย่ีกเมาวคีมมรรธยิรจกัลห ดิผะลแก  
ความสามารถในการแยกแยะความถู ะลแ ดิผมาวคกาจกอองอตก  
ความมุ ถ่ทีง่สินใำทรากนใน่ัมง ู งอตก

หุ จกิรุธงาทนวสน  ลกงาท่ีทๆดใรกคงอ ุ นใๆดใลพิธทอิีมมไตแาครากนาดธนัพมัสิฏปมีม  
ลนชเงายอ ญัคำสยนัีมงายอราหริบอรืหมคุบวคราก ู  มวราครากจกิ าคก

จิกรธุงาทรติมธนัพะลแ )นชยโะรปลผมุคบวคมไยดโ( erutneV tnioJ



31  

ก
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 
16, 17, 18, 19
กรรมการ, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21
การขัดแยงของผลประโยชน, 9, 10
การจัดการจัดทำสัญญา, 10
การจางงานภายนอก, 10
การจายเพื่ออำนวยความสะดวก, 12
การดำเนินการทางวินัย, 7, 12, 21
การตอตานการผูกขาด, 17, 18
การติดตอดานธุรกิจ, 10, 11, 17
การติดตอสื่อสารทางธุรกิจ, 16
การติดสินบน, 11, 14, 17
การทองเที่ยว, 12, 14
การทุจริตคอรรัปชัน่, 11, 14
การบริการสวนบุคคล, 13
การบริจาค, 14
การป องกัน, 9
การเปิดเผย, 15, 16, 19, 21
การเปิดเผยตอสาธารณะ, 16
การฟอกเงิน, 20
การไมเลือกปฏิบัติ, 8
การลงทุน, 11, 12
การลวงละเมิด, 8
กิจกรรมทางการเมือง, 19
กิจการคารวม, 7, 17
ก่ึงรัฐบาล, 10
ข
ของขวัญ, 12, 13
ขอมูลกรรมสิทธิ,์ 15, 19
ขอมูลทางการเงิน, 15
ขอมูลภายใน, 16
ขอมูลอันเป็นความลับ, 15

ค
ความบันเทิง, 12, 13

ความปลอดภัยและสุขภาพ, 8, 9

ความผิดทางอาญา, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 20

ความรุนแรง, 8

คาคอมมิชชัน่, 10, 12, 18

คานิยม, 6, 12, 15, 17, 18

คูแขง, 10, 15, 17, 18, 19

เครื่องคอมพิวเตอร, 16

เคาเตอรพารท, 6, 7, 12, 13, 17, 18
ง
เงิน, 12, 20

เงินสด, 13, 20
จ
เจาหน าท่ีรัฐ, 12
ซ
ซอฟตแวร, 16

ดัชนี



32  

ต
ตราสารทางการเงิน, 16
ตัวแทนจำหนาย, 10, 14, 17, 18
ท
ทรัพยสินทางปัญญา, 14, 16
เทคโนโลยรสารสนเทศ, 16
บ
บทบัญญัติและขอบังคับทางกฎหมาย, 7
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย, 10, 16
บันทึก, 15, 16
บุคคลที่เชื่อมโยงกัน, 12
ผ
ผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม, 12
ผูจัดหา, 10, 14, 17
ผูถือผลประโยชนรวม, 8, 14, 15
ผูถือหุน, 9, 14, 15
ผูทำสัญญา, 17, 18
ผูมีอำนาจในการกำกับดูแล, 15, 16
พ
พนักงาน, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21
พรรคการเมือง, 19, 20
ย
ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย, 8
ร
รัฐบาล, 10, 12, 19
ล
ลูกคา, 10, 14, 15, 17, 18
ว
วัตถุที่ผิดกฎหมาย, 8

ส
สภาพแวดลอม, 6, 8, 19
สมาชิกในครอบครัว, 10, 11, 13, 16
สมาชิกสภา, 10
สัญญา, 9, 11, 14, 18, 20
สินทรัพย, 14, 20
เสมือนทำกับบุคคลภายนอก (Arms length), 10
ห
หลักการทางธุรกิจ, 6
หลักจริยธรรม, 7, 17
หลักทรัพย, 15, 16
หุนสวนทางธุรกิจ, 6, 13, 17
อ
องคกรกำกับดูแล, 16
องคกรตามกฎหมาย, 10
องคกรรัฐบาล, 10, 15, 19
โอกาสที่เทาเทียมกัน, 8
ฮ
ฮารดแวร, 16



33  

ติดตอเรา
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