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ถึงึทีมีของเราที่�วโลก 

เรารว่มกน่นำาธุรุกจิน่าทีึ�งระดับ่ทีี�เขา้ถึงึผู้้ค้นกวา่ลา้นชีวีติในทีกุ
วน่ พัน่ธุกจิของเราคอื การทำำาใหทุ้ำกคนได้ส้ัมัผัสัักบัโลักได้้
ง่่ายขึ้้ �น แตจ่ะไม่มคีวามหมายใดัๆ หากเราไม่บรรลเุป้้าหมาย
ดัว้ยวต่ถึปุ้ระสงคแ์ละการยดึัม่�นในคา่นิยมของเราอยา่งแทีจ้รงิ

คา่นิยมของเราคอืหลก่การทีี�ทีำาใหเ้รามเีป้้าหมาย ดัว้ยความ
มุ่งม่�นของเราในการสรา้งวฒ่นธุรรมทีี�หลากหลายและน่บรวม
ทีกุคน เรายดึัม่�นในคณุคา่ทีี�วา่ ความหลากหลายมอบพัลง่ให ้
แกเ่รา เรามคีวามภูม้ใิจทีี�ไดัว้า่จา้งพัน่กงานในกวา่ 70 ป้ระเทีศ
สำาหรบ่แบรนดัต์า่งๆ ของเราและเชี ื�อวา่ความหลากหลายนี�เป็้น
สว่นสำาคญ่ทีี�ทีำาใหบ้รษิัท่ีและแบรนดัข์องเรามคีวามโดัดัเดัน่ไม่
เหมอืนใคร เรามุ่งม่�นทีี�จะรบ่ฟ่ัง เรยีนร้ ้และสรา้งสภูาพัแวดัลอ้ม
การทีำางานทีี�ป้ราศจากอคตแิละการเลอืกป้ฏิบิต่ ิทำั�ง่หมด้น้�เป็็น
สัว่นหน้�ง่ขึ้อง่ความมุ่ง่ม ั�นรว่มกนัขึ้อง่เราทำ้�มต้่อ่คณุคา่
ขึ้อง่ ความซื่่�อสัตั่ยส์ัมบูรณ ์ซื่้�ง่เป็็นความผูักพันัทำ้�หลัอม
รวมเราเขึ้า้ด้ว้ยกนัแลัะถักัทำออยู่ในทุำกสัิ�ง่ทำ้�เราทำำา ซึ่ ึ�งไม่
เพัยีงแตจ่ะรวมอย้ใ่นคา่นิยมของเราเทีา่น่�น แตย่ง่รวมถึงึหลก่
จรรยาบรรณของเราดัว้ย ซึ่ึ�งเรยีกรอ้งใหเ้รารบ่ผู้ดิัชีอบตอ่การก
ระทีำาและการตด่ัสนิใจของเรา 

หลก่จรรยาบรรณของเราเป็้นมากกวา่คำาแนะนำาเร ื�องมาตรฐาน
ทีางกฎหมายและจรยิธุรรม เป็้นสญ่ญา เป็้นขอ้ตกลงระหวา่ง
คณุ ผู้ม และชีมุชีนของเรา หลก่จรรยาบรรณของเราบอกให ้
คณุทีราบถึงึสิ�งทีี�คณุสามารถึคาดัหวง่ไดัจ้ากบรษิัท่ีและจาก
เพัื�อนรว่มงานของคณุ และบอกใหค้ณุทีราบถึงึสิ�งทีี�บรษิัท่ี เพัื�อน
รว่มงานของคณุ และผู้มคาดัหวง่จากคณุ เราทีกุคน โดัยเร ิ�มทีี�

ตว่ผู้มเองน่�น มหีนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบโดัยตรงตอ่การยดึัม่�นในหลก่
จรรยาบรรณ ซึ่ึ�งมผีู้ลบง่คบ่ใชีก้บ่เราทีกุคนและมผีู้ลบง่คบ่ใชี ้
ตลอดัเวลา

ผู้มขอใหค้ณุอา่นอยา่งละเอยีดัเพัื�อใหแ้น่ใจวา่คณุเขา้ใจสิ�งทีี�

ผู้มขอจากคณุในฐานะพัน่กงาน หากคณุมคีำาถึามเกี�ยวกบ่
ความมุ่งม่�นหรอืหลก่จรรยาบรรณของเรา อยา่ลง่เลทีี�จะถึามผู้้ ้
จด่ัการของคณุ เจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ล ทีต้จรยิธุรรม หรอืแมแ้ต่
ตว่ผู้มเอง 

เป็้นเร ื�องสำาคญ่อยา่งยิ�งสำาหรบ่ผู้มทีี�เมื�อคณุเห็นบางสิ�งไม่ถึก้
ตอ้งหรอืหากคณุมขีอ้สงสย่ แลว้คณุกลัา้แจง้่ใหเ้ราทำราบ
 เราใหค้ำาม่�นทีี�จะมอบแวดัลอ้มทีี�ป้ลอดัภูย่ทีี�จะสง่เสรมิความเชีื�อ
ใจและโป้รง่ใสใหก้บ่คณุ เราจะไม่ยนิยอมใหม้กีารตอบโตใ้ดัๆ 
ตอ่ผู้้ท้ีี�แจง้ขอ้กง่วลอยา่งบรสิทุีธุิ �ใจ

ขอบคณุในความอทุีศิ ทีุม่เที และความมุ่งม่�นอยา่งตอ่เนื�องเพัื�อ
สง่เสรมิวฒ่นธุรรมความซึ่ื�อสต่ยส์จุรติระดับ่สง้และยดึัม่�นในคติ
และสโลแกนของเราทีี�วา่ ผู้ลลพ่ัธุท์ีี�ใชีด่ัว้ยวธิุทีีี�ถึก้ตอ้ง 

Glenn Fogel
ป้ระธุานกรรมการและป้ระธุานเจา้หนา้ทีี�บรหิาร

หลักัจรรยาบรรณขึ้อง่เรา ความมุ่ง่ม ั�น
ขึ้อง่เรา 

“ เราทีกุคน โดัยเร ิ�มทีี�ตว่ผู้มเองน่�น

 มหีนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบโดัยตรงตอ่การ

ยดึัม่�นในหลก่จรรยาบรรณ ซึ่ึ�งมี

ผู้ลบง่คบ่ใชีก้บ่เราทีกุคนและมผีู้ล

บง่คบ่ใชีต้ลอดัเวลา”
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คา่นิยมขึ้อง่เรา

นวตั่กรรมทำ้�ไม่หยุด้ย ั�ง่
เราไม่ควรทีี�จะพังึพัอใจในสถึานะทีี�เป็้นอย้ ่และควร
จะเร ิ�มทีกุวน่ดัว้ยคำาถึามวา่ เราจะสรา้งนวต่กรรม
อยา่งไรในวน่นี�

ป็ระสับการณทุ์ำกรูป็แบบ สัำาหรบั
ทุำกคน
เราเชี ื�อวา่การทีำาใหท้ีกุคนสม่ผู้ส่กบ่โลกไดั ้
ง่ายขึ �น คอืการทีี�เรากำาลง่ทีำาหนา้ทีี�ของเรา
เพัื�อพัฒ่นามนุษัยชีาติ

ความหลัากหลัายทำำาใหเ้รา
แข็ึ้ง่แกรง่่
เรามคีวามมุ่งม่�นอยา่งแทีจ้รงิในการทีำาใหเ้กดิั
ความหลากหลายในแนวความคดิั ผู้้ค้น และ
ป้ระสบการณ์

สุัจรติ่อย่าง่แทำจ้รงิ่
เราจะพัยายามทีำาสิ�งทีี�ถึก้ตอ้งและป้ระสบความสำาเรจ็
ดัว้ยความซึ่ื�อสต่ยแ์ละความรบ่ผู้ดิัชีอบอย้เ่สมอ

ผัลัลัพััธุย์ิ�ง่ใหญ่่กวา่สัว่นขึ้อง่เรา 
ความแข็งแกรง่ของเรามาจากบคุลากรของเรา และความ
สำาเรจ็น่�นเกดิัขึ �นไดัด้ัว้ยความสามารถึของเราในการ
ทีำางานเป็้นทีมีใหบ้รรลภุูารกจิในการชีว่ยเหลอืผู้้ค้นใหไ้ดั ้
สม่ผู้ส่โลกไดัง้่ายขึ �น
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Booking Holdings เป็็นบรษิัทัำ
ชั้ ั�นนำาขึ้อง่โลักด้า้นการทำ่อง่เทำ้�ยว
ออนไลันแ์ลัะบรกิารทำ้�เก้�ยวขึ้อ้ง่ ให้
บรกิารผูับ้รโิภคแลัะหุน้สัว่นมากกวา่
 220 ป็ระเทำศผั่านทำาง่แบรนด้ท์ำ้�เป็็น
ทำ้�คุน้เคยขึ้อง่ผูับ้รโิภคหกแบรนด้ ์
สัำาคญั่คอ่ Booking.com, KAYAK, 
Priceline, Agoda, Rentalcars.
com แลัะ OpenTable โด้ยรวมแลัว้
 Booking Holdings ด้ำาเนินการใน
กวา่ 40 ภาษัาทำั�วยุโรป็ อเมรกิาเหน่อ
 อเมรกิาใต่ ้ภูมภิาคเอเชั้ย้แป็ซื่ฟิิิก 
ต่ะวนัออกกลัาง่ แลัะแอฟิรกิา



บทำนำา
คน้พับสสีน่ ลวดัลาย กลิ�น ทีวิทีศ่น ์และเร ื�องราวที่�งหมดัทีี�นี�ในเมอืงเฟัส 

 

#bazaarmorocco #marketplacefinds

เฟิสั, โมรอ็กโก
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จดุ้ป็ระสัง่คข์ึ้อง่จรรยาบรรณธุุรกจิ
เรายดึัม่�นในการดัำาเนินธุรุกจิอยา่งมจีรยิธุรรม ถึก้ตอ้งตามกฎหมาย และในลก่ษัณะทีี�สะทีอ้นถึงึ
สโลแกนของเราในการบรรลุผู้ลลพ่ัธุท์ีี�ใชีด่ัว้ยวธิุทีีี�ถึก้ตอ้งอยา่งเสมอตน้เสมอป้ลาย

หลก่จรรยาบรรณธุรุกจิ ("หลก่จรรยาบรรณ”) นี�จะสรปุ้ขอ้กำาหนดัและนโยบายทีางกฎหมาย
 จรยิธุรรม และกฎระเบยีบทีี�ครอบคลมุธุรุกจิของเราที่�วโลกในหลายสว่นงานทีี�สำาคญ่ ในทีำานอง
เดัยีวกน่ หลก่จรรยาบรรณนี�จะมวีธิุกีารรายงานแจง้เหตฝุ่่าฝื่นทีี�อาจเกดิัขึ �น หรอืการขอแนวป้ฏิบิต่ิ
เพัิ�มเตมิเมื�อจำาเป็้น

หลก่จรรยาบรรณนี�ไม่ไดัม้เีจตนาใหค้รอบคลมุทีกุป่้ญหาหรอืทีกุสถึานการณท์ีี�คณุอาจตอ้งเผู้ชีญิ
 แตม่จีดุัมุ่งหมายเพัื�อเป็้นแนวทีางรว่มกบ่นโยบายอยา่งละเอยีดัของบรษิัท่ี และคูม่อ่พันกัง่าน
ของคณุ หากคณุไม่แน่ใจในวธิุรีบ่มอืกบ่สถึานการณท์ีี�เฉพัาะเจาะจง โป้รดัป็รก้ษัากอ่นด้ำาเนิน
การ และหารอืกบ่ผู้้จ้ด่ัการของคณุหรอืศกึษัาจากแหลง่ขอ้ม้ลทีี�ระบไุวใ้นหลก่จรรยาบรรณนี�

ขึ้อบเขึ้ต่จรรยาบรรณ
คณุจะตอ้งศกึษัาหลก่จรรยาบรรณนี�และป้ฏิบิต่ติามหลก่การในหลก่จรรยาบรรณดัง่กลา่ว หลก่
จรรยาบรรณของเราใชีบ้ง่คบ่กบ่บคุลากรทีกุคนทีี�ทีำางานกบ่ ใหแ้ก ่หรอืในนามของบรษิัท่ีใน
เครอื Booking Holdings ที่�งหมดั ซึ่ึ�งรวมถึงึ Booking.com, KAYAK, Priceline, Agoda, 
OpenTable และบรษิัท่ียอ่ยแตล่ะแหง่ของแบรนดัด์ัง่กลา่ว (โดัยอาจเรยีกแตล่ะแหง่หรอืเรยีกโดัย
รวมวา่ “บรษิัท่ี” หรอื “Booking Holdings”) ผู้้อ้ำานวยการ เจา้หนา้ทีี� และพัน่กงานทีกุคนใน
บรษิัท่ีในทีกุพัื �นทีี�จะตอ้งคุน้เคยกบ่หลก่จรรยาบรรณและยดึัเป็้นหลก่และข่�นตอนตามทีี�ไดัร้ะบไุว ้

พันัธุะหน้าทำ้�ขึ้อง่เรา
เราเป็้นบรษิัท่ีระดับ่โลกทีี�มุ่งม่�นในการป้ฏิบิต่ติามกฎหมายทีี�ใชีบ้ง่คบ่ในทีกุป้ระเทีศทีี�เราดัำาเนินธุรุกจิ
 ซึ่ ึ�งการบรรลเุป้้าหมายดัว้ยวธิุกีารทีี�ขด่ัตอ่กฎหมายหรอืจรยิธุรรมถึอืเป็้นสิ�งทีี�ไม่สามารถึยอมรบ่ไดั ้
เราไม่ต่อ้ง่การใหค้ณุด้ำาเนินการใด้ทำ้�จะเป็็นการลัด้ความมุ่ง่ม ั�นในการทำำาง่านอย่าง่สุัจรติ่
ขึ้อง่เรา เรายอมเสัย้โอกาสัทำาง่ธุุรกจิไป็มากกวา่ทำ้�จะได้ร้บัโอกาสันั�นมาอย่าง่ไม่ถูักต่อ้ง่
เหมาะสัม

คณะกรรมการบรหิารไดัน้ำาหลก่จรรยาบรรณนี�มาป้รบ่ใชีเ้พัื�อใหแ้น่ใจวา่:

 4  มคีวามป้ระพัฤตทิีี�ซึ่ ื�อสต่ยแ์ละมจีรยิธุรรม รวมที่�งการซึ่ื �อขายและใหบ้รกิารลก้คา้อยา่งเป็้น
ธุรรม และการจด่ัการผู้ลป้ระโยชีนท์ีบ่ซึ่อ้นอยา่งมจีรยิธุรรม

 4  การป้ฏิบิต่ติามกฎหมายทีี�บง่คบ่ใชี ้ตลอดัจนกฎเกณฑแ์ละขอ้บง่คบ่ของภูาครฐ่ 

 4  การป้้องกน่ยบ่ย่�งการกระทีำาผู้ดิั

เราไม่ต่้อ้งการให้คุ้ณุดำำาเนินิิการใดำที่่�จะ

เป็็นิการลดำคุวาม่มุ่ง่ม่่�นิในิการที่ำางานิ

อย่า่งสุจุรติ้ของเรา เราย่อม่เสุย่่โอกาสุ

ที่างธุรุกจิไป็ม่ากกวา่ที่่�จะไดำร่้บโอกาสุ

น่ิ�นิม่าอย่า่งไม่ถู่กูต้อ้งเห้ม่าะสุม่
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กฎหมายทำ้�บงั่คบัใชั้ม้อ้ะไรบา้ง่
เราดัำาเนินธุรุกจิในมากกวา่ 220 ป้ระเทีศและเขตแดันที่�วโลก
 ดัว้ยเหตนีุ� การป้ฏิบิต่งิานของเราจงึอย้ภู่ายใตก้ฎหมายในหลาย
ป้ระเทีศ มณฑล รฐ่ และเทีศบาล ตลอดัจนองคก์รตา่งๆ เชีน่
 สหภูาพัยโุรป้ 

การพัาณิชียอ์เิล็กทีรอนิกสข์า้มพัรมแดันถึอืเป็้นเร ื�องทีา้ทีาย
ในดัา้นความเขา้ใจถึงึวธิุกีารนำากฎหมายเหลา่นี�มาป้รบ่ใชีก้บ่
การทีำางานและธุรุกจิของเรา การอา้งองิถึงึในหลก่จรรยาบรรณ
และในนโยบายอื�นของเรา รวมถึงึกฎหมายสหรฐ่อเมรกิาและ
ป้ระเทีศอื�นทีี�เราทีำาธุรุกจิสะทีอ้นความเป็้นจรงิทีี�วา่เราเป็้นบรษิัท่ี
ระดับ่โลกทีี�อย้ภู่ายใตก้ฎหมายหลายฉบบ่ทีี�แตกตา่งกน่ในเวลา
เดัยีวกน่ ในบางคร ่�ง กฎหมายทีี�ใชีบ้ง่คบ่ระหวา่งสองป้ระเทีศขึ �น
ไป้อาจมคีวามขด่ัแยง้กน่ หากคณุพับหรอืสงสย่วา่มขีอ้ขด่ัแยง้
ดัง่กลา่ว ควรป้รกึษัาเจา้หนา้ทีี�แผู้นกกำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรม 
หรอืแผู้นกกฎหมายเพัื�อขอคำาแนะนำา 

คลักิเพั่�อขึ้ยาย
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การต่อบสันอง่ขึ้อ้สัอบถัามจากรฐับาลั
เราไดัร้บ่ขอ้สอบถึามจากหน่วยงานรฐ่บาลทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบเกี�ยวกบ่การบง่คบ่ใชีก้ฎหมายเป็้นคร ่�งคราว
 เราจะต่อบสันอง่โด้ยสุัจรติ่ รวด้เรว็ แลัะถูักต่อ้ง่สัำาหรบัขึ้อ้สัอบถัามทำ้�ชั้อบด้ว้ยกฎหมาย
ขึ้อง่รฐับาลั ด้ว้ยเจต่นารมณใ์นการใหค้วามรว่มมอ่แลัะความโป็รง่่ใสั หากคณุไดัร้บ่การ
ตดิัตอ่จากหน่วยงานรฐ่บาล คณุควรตดิัตอ่เจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลหรอืแผู้นกกฎหมายทีน่ทีี

กลุม่บรษิัท่ีของคณุอาจมนีโยบายเฉพัาะซึ่ึ�งเกี�ยวขอ้งกบ่การเยี�ยมชีมสถึานป้ระกอบการ การ
พัยายามกวา้นซื่่ �อเม่�อต่ลัาด้เปิ็ด้ หรอืขอ้สอบถึามจากหน่วยงานรฐ่บาล โป้รดัแน่ใจวา่คณุ
ทีราบและเขา้ใจนโยบายเหลา่นี� 

เราจะต้อบสุนิองโดำย่สุจุรติ้ รวดำเร็ว และ
ถูกูต้อ้งสุำาห้ร่บขอ้สุอบถูาม่ที่่�ชอบดำว้ย่กฎห้ม่าย่ของร่ฐบาล ดำว้ย่เจต้นิารม่ณใ์นิ

การให้คุ้วาม่รว่ม่ม่อืและคุวาม่โป็รง่ใสุ 

• สง่เสรมิใหม้กีารป้ฏิบิต่งิานอยา่งสอดัคลอ้งกบ่หลก่จรรยาบรรณในกลุม่ผู้้ใ้ตบ้ง่คบ่บญ่ชีา
โดัยตรง ที่�งการป้ฏิบิต่เิป็้นตว่อยา่งหรอืดัว้ยคำาส่�ง 

• สน่บสนุน สรา้ง และใหร้างวล่ในความรบ่ผู้ดิัชีอบและสจุรติ 

• ตรวจสอบการป้ฏิบิต่ติามหลก่จรรยาบรรณของผู้้ใ้ตบ้ง่คบ่บญ่ชีา 

• บง่คบ่ใชีห้ลก่จรรยาบรรณอยา่งเสมอตน้เสมอป้ลาย 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารนำาการควบคมุการป้ฏิบิต่ติามทีี�เหมาะสมมาใชีใ้นการดัำาเนิน
งานของที่�งแผู้นกหรอืในทีมีของคณุ

• สง่เสรมิใหพ้ัน่กงานรายง่านป้ระเด็ันป่้ญหาตา่งๆ ดัว้ยเจตนาบรสิทุีธุิ � 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นโยบายของบรษิัท่ีวา่ดัว้ยการไม่ตอบโตผู้้้ท้ีี�รายง่านป่้ญหาดัว้ย
เจตนาบรสิทุีธุิ �ไดัร้บ่การป้ฏิบิต่ติามและบง่คบ่ใชีอ้ยา่งเขม้งวดั

ผูัจ้ดั้การมห้น้าทำ้�รบัผัดิ้ชั้อบเพัิ�มเต่มิคอ่:

ภาระหน้าทำ้�ทำาง่จรยิธุรรมขึ้อง่เราในฐานะพันกัง่านคอ่:
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ภูาระหนา้ทีี�ทีางจรยิธุรรมของเราในฐานะพัน่กงานคอื:

 � รบ่ทีราบหลก่การของหลก่จรรยาบรรณ 

 � ตด่ัสนิใจอยา่งสอดัคลอ้งกบ่หลก่จรรยาบรรณ 

 � ตระหน่กและป้ฏิบิต่ติามกฎหมายและกฎระเบยีบของเขตอำานาจศาลทีี�เราหรอืคณุ
ดัำาเนินธุรุกจิ

 � รายง่านการฝ่่าฝื่นหรอืการกระทีำาใดัๆ อน่ขด่ัตอ่หลก่จรรยาบรรณ 

หากคณุไม่แน่ใจ โป็รด้สัอบถัามกอ่นด้ำาเนินการ!

...และโป้รดัเขา้รว่มการอบรมการป้ฏิบิต่ติามกฎออนไลน ์และแบบตว่ตอ่ตว่ภูายในเวลาทีี�

กำาหนดั! สิ�งเหลา่นี�เป็้นสว่นสำาคญ่ในความมุ่งม่�นของเราเพัื�อใหไ้ด้ัผู้ลลพ่ัธุท์ีี�ใชีด่ัว้ยวธิุทีีี�ถึก้
ตอ้ง
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การรายง่านแลัะการสับ่สัวน

สรา้งเพัื�อนใหม่! #discoveregypt #vagabondlife 

กซิื่า่, อย้ปิ็ต่ ์
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การรายง่านแลัะการสับ่สัวน
หากคณุร้เ้ห็นเหตกุารณใ์ดัๆ อน่เป็้นการฝ่่าฝื่นหรอือาจฝ่่าฝื่นหลก่จรรยาบรรณหรอืกฎหมายทีี�ใชี ้
บง่คบ่ กฎระเบยีบ หรอืนโยบายบรษิัท่ี คณุมหีนา้ทีี�ในการรายง่านป้ระเด็ันป่้ญหาดัง่กลา่วทีน่ที ี

แมว้า่คณุยง่ไม่ทีราบรายละเอยีดัที่�งหมดั แตก่ารรายงานใหท้ีน่ทีว่งทีน่ี�นสำาคญ่อยา่งยิ�ง เพัื�อใหบ้คุคล
ากรทีี�เหมาะสมไดัต้รวจสอบป้ระเด็ัน คน้หาความจรงิ และตด่ัสนิวา่มกีารละเมดิักฎเกดิัขึ �นจรงิหรอืไม่
 ซึ่ ึ�งการรายงานอยา่งรวดัเรว็ไม่เพัยีงชีว่ยป้้องกน่การฝ่่าฝื่นในภูายภูาพัหนา้เทีา่น่�น แตย่ง่ชีว่ยในจด่ั
เก็บหลก่ฐานและป้กป้้องพัน่กงาน เจา้หนา้ทีี�และกรรมการ และบรษิัท่ีตอ่การกระทีำาผู้ดิัอื�นๆ ในภูาย
ภูาคหนา้ ตราบในทีี�คณุยง่เชี ื�อตามเหตผุู้ลวา่มกีารฝ่่าฝื่นเกดิัขึ �น คณุกำาลง่ทีำาสิ�งทีี�ถึก้ตอ้ง เราไม่
ยอมรบัการต่อบโต่ต้่อ่ผูัเ้ปิ็ด้เผัยขึ้อ้มูลัผูัท้ำ้�รายง่านปั็ญ่หาด้ว้ยเจต่นาบรสุิัทำธุิ �

การรอ้งเรยีนดัว้ย "เจตนาบรสิทุีธุิ �" หมายถึงึ การมคีวามเชีื�อทีี�ซึ่ ื�อสต่ยแ์ละจรงิใจเกี�ยวขอ้งกบ่
ป้ระเด็ันทีี�กลา่วหา 

เราไดัก้ำาหนดัวธิุกีารรายง่านแจง้ป้ระเด็ันป่้ญหาไวห้ลายวธิุ ีเพัื�อใหค้ณุสามารถึเลอืกชีอ่งทีางทีี�

สะดัวกทีี�สดุั ในทีกุวธิุกีารทีี�คณุเลอืก จะไดัร้บ่การดัแ้ลและใหค้วามสำาคญ่ป้ระเด็ันป่้ญหาของคณุ
อยา่งจรงิจง่ นอกจากนี� บรษิัท่ีจะพัยายามป้ฏิบิต่ติอ่รายงานดัง่กลา่วเสมอืนเป็้นความลบ่ และใหก้าร
คุม้ครองตามสถึานการณ ์และ/หรอื สอดัคลอ้งกบ่กฎหมายทีี�ใชีบ้ง่คบ่  

ไม่วา่คณุจะอย้ท่ีี�ใดั หากคณุมขีอ้กง่วลทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่การบญ่ชี ีการควบคมุภูายใน การตรวจ
สอบ การเก็บรก่ษัาบน่ทีกึทีางการเงนิ อาชีญากรรมทีางการเงนิหรอืการธุนาคาร การตดิัสนิบน
 การทีจุรติ หรอืการตอ่ตา้นการผู้้กขาดัและการแขง่ขน่ คณุควรแจง้เจา้หนา้ทีี�แผู้นกกำากบ่ดัแ้ล
และจรยิธุรรมสว่นกลางหรอืฝ่่ายตรวจสอบภูายในโดัยตรง โดัยใชีส้ายดัว่นความชีว่ยเหลอืดัา้น
การป้ฏิบิต่ติามกฎ: www.BKNGHelpline.com โดัยแจง้คณะกรรมการตรวจสอบของคณะ
กรรมการบรกิารของ Booking Holdings หรอืผู้้ใ้ดัก็ตามทีี�คณุร้ส้กึสบายใจและเป็้นผู้้ท้ีี�จะสง่ตอ่
ขอ้กง่วลในนามของคณุ หากคณุป้ระสงคท์ีี�จะรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบบญ่ชี ีโป้รดัดั้
ขึ้ั�นต่อนการจดั้การขึ้อ้รอ้ง่เรย้นต่อ่คณะกรรมการต่รวจสัอบบญั่ชั้้

หากคณุมขีอ้สงสย่เกี�ยวกบ่หลก่จรรยาบรรณหรอืป้ระสงคท์ีี�จะรายง่านขอ้กง่วลในการดัำาเนิน
ธุรุกจิ คณุสามารถึตดิัตอ่บคุคลทีี�เกี�ยวขอ้งดัง่ตอ่ไป้นี�

• ผู้้จ้ด่ัการหรอืหว่หนา้ของคณุ 

• ตว่แทีนแผู้นกทีรพ่ัยากรบคุคลป้ระจำาสำาน่กงานของคณุ 

• แผู้นกกฎหมายป้ระจำาสำาน่กงานของคณุ 

• เจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมของคณุ 

• เจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมสว่นกลาง 

• หว่หนา้เจา้หนา้ทีี�ฝ่่ายกฎหมาย 

• สายดัว่นความชีว่ยเหลอืดัา้นการป้ฏิบิต่ติามกฎ:www.bknghelpline.com

ทำรพััยากร
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สัายด้ว่นความชั้ว่ยเหลัอ่ด้า้นการป็ฏิบิตั่ทิำ้�ถูักต่อ้ง่
สายดัว่นดัา้นหลก่ป้ฏิบิต่เิพัื�อความสอดัคลอ้งเป็้นชีอ่งทีางผู่้านเว็บและโทีรศพ่ัทีท์ีี�ป้ลอดัภูย่และเป็้น
อสิระ สำาหรบ่รายงานขอ้กง่วลเร ื�องการกระทีำาผู้ดิัหรอืความป้ระพัฤตชิีอบตามจรยิธุรรม 

สัายด้ว่นด้า้นหลักัป็ฏิบิตั่เิพั่�อความสัอด้คลัอ้ง่ขึ้อง่
เราใหบ้รกิารด้งั่น้�:

 4  การรายงานอยา่งเป็้นความลบ่และทีางเลอืกในการไม่
เปิ้ดัเผู้ยตว่ตน 

 4  ตว่เลอืกการรายงานทีางโทีรศพ่ัที ์(โทีรฟัร)ี และทีาง
เว็บใน 12 ภูาษัา 

 4 เขา้ถึงึไดัท้ีกุวน่ตลอดั 24 ชี ่�วโมง 

 4  ความสามารถึในการตดิัตามขอ้กง่วลของคณุไดั ้
แมว้า่คณุจะเลอืกไม่เปิ้ดัเผู้ยตว่ตนก็ตาม  

ในกรณีทีี�กฎหมายในทีอ้งทีี�อนุญาต คณุสามารถึรายง่านขอ้กง่วลไดัโ้ดัยไม่เปิ้ดัเผู้ยตว่ตนผู่้าน
สายดัว่นการป้ฏิบิต่ติามกฎ ที่�งนี� โป้รดัทีราบวา่ในบางกรณีของการแจง้รายงานแบบไม่เปิ้ดัเผู้ยตว่
ตนน่�น บรษิัท่ีอาจดัำาเนินการไดัย้ากหรอืไม่สามารถึดัำาเนินการตรวจสอบไดัอ้ยา่งที่�วถึงึ ดัง่น่�นเรา
จงึสน่บสนุนใหค้ณุเปิ้ดัเผู้ยตว่ตนและเรายนืยน่กบ่คณุไดัว้า่บรษิัท่ีจะพัยายามป้ฏิบิต่ติอ่รายงานดัง่
กลา่วเสมอืนเป็้นความลบ่ตามสถึานการณ ์และ/หรอื สอดัคลอ้งกบ่กฎหมายทีี�ใชีบ้ง่คบ่

จะเกดิ้อะไรขึ้้ �นหลังั่จากทำ้�ฉันัรายง่านปั็ญ่หา
เราใหค้วามสำาคญ่กบ่รายงานการป้ระพัฤตผิู้ดิัทีี�เกดิัขึ �นจรงิหรอืทีี�สงสย่วา่เกดิัขึ �นอยา่งจรงิจง่ เมื�อมี
การรายงานป่้ญหาไป้ยง่บรษิัท่ี เราจะตอบกลบ่อยา่งรวดัเรว็และเป็้นความลบ่

เราจะป้ระเมนิแตล่ะรายงานเพัื�อกำาหนดักลยทุีธุก์ารแกป่้้ญหาทีี�เหมาะสม หากจำาเป็้นตอ้งมกีาร
สอบสวน เราจะทีำาการสอบถึามขอ้ม้ลอยา่งเป็้นความลบ่ ละเอยีดั และป้ราศจากอคต ิพัน่กงาน
แตล่ะคนมหีนา้ทีี�ใหค้วามรว่มมอืในการสอบสวนของบรษิัท่ีและใหค้วามชีว่ยเหลอืในการสอบถึาม 

หากบรษิัท่ีพับวา่มกีารป้ระพัฤตผิู้ดิั เราจะดัำาเนินการทีางวน่ิยและดัำาเนินการป้้องกน่อยา่งเหมาะสม
 ซึ่ึ�งมโีทีษัสง้สดุัรวมถึงึการเลกิจา้ง ในกรณีทีี�มกีารฝ่่าฝื่นกฎหมายอาญาหรอืการฝ่่าฝื่นกฎหมาย
อื�นใดัทีี�รา้ยแรง บรษิัท่ีอาจแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีี�รฐ่ทีี�เหมาะสมทีราบอกีดัว้ย นอกจากนี� เจา้หนา้ทีี�กำากบ่
ดัแ้ลและจรยิธุรรมสว่นกลางจะรายงานถึงึผู้ลการสบืสวนเกี�ยวกบ่จรรยาบรรณและผู้ลการตด่ัสนิ
ข่�นสดุัทีา้ยทีี�สำาคญ่ที่�งหมดั รวมถึงึการดัำาเนินการทีางวน่ิย ใหฝ่้่ายบรหิารอาวโุสและคณะกรรมการ
ตรวจสอบบญ่ชีขีองคณะผู้้บ้รหิารไดัท้ีราบเป็้นระยะๆ สำาหรบ่ขอ้ม้ลเพัิ�มเตมิเกี�ยวกบ่กระบวนการ
ตรวจสอบภูายในของเรา โป้รดัดัท้ีี�นโยบายการต่รวจสัอบภายในทำั�วโลักของเรา

เราให้คุ้วาม่สุำาคุญ่กบ่ราย่งานิการป็ระพฤต้ผิิดิำที่่�เกดิำข้�นิจรงิห้รอืที่่�สุงสุย่่วา่
เกดิำข้�นิอย่า่งจรงิจ่ง เม่ื�อม่ก่ารราย่งานิ
ป่็ญห้าไป็ย่ง่บรษ่ิัที่ เราจะต้อบกลบ่อย่า่งรวดำเร็วและเป็็นิคุวาม่ลบ่
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ทำศันคต่กิารไม่ต่อบโต่้
พัน่กงานทีี�รายง่านขอ้กง่วลของการกระทีำาผู้ดิัถึอืวา่เป็้นผู้้ช้ีว่ยเหลอืทีี�สำาคญ่ของบรษิัท่ี และบรษิัท่ี
จะไม่ยนิยอมใหม้กีารทีำาตอบโตใ้นรป้้แบบการตด่ัสนิเกี�ยวกบ่การจา้งงานทีี�สง่ผู้ลรา้ย (โดัยรวมถึงึ
การแบง่แยก การเลกิจา้ง การลดัตำาแหน่ง การพัก่งาน การสญ้เสยีสทิีธุิ �ป้ระโยชีน ์การคกุคาม การ
กอ่กวน หรอืการเลอืกป้ฏิบิต่)ิ ตอ่ใครก็ตามทีี�เป็้นผู้้แ้จง้ขอ้กง่วลดัว้ยเจตนาบรสิทุีธุิ �

ทีกุแบรนดัข์องบรษิัท่ีจะดัำาเนินการคุม้ครองผู้้ร้ายงานดัว้ยเจตนาบรสิทุีธุิ �มใิหไ้ดัร้บ่การตอบโต ้อกีที่�ง
จะดัำาเนินการทีางวน่ิยตอ่ผู้้ท้ีี�ทีำาการตอบโตอ้ยา่งเหมาะสม ในทีางกลบ่กน่ การรายงานดัว้ยเจตนา
รา้ยอาจสง่ผู้ลใหไ้ดัร้บ่โทีษัทีางวน่ิยสง้สดุัรวมถึงึการไลอ่อก

การรอ้งเรยีนดัว้ย "เจตนาบรสิทุีธุิ �" หมายถึงึ การมคีวามเชีื�อทีี�ซึ่ ื�อสต่ยแ์ละจรงิใจเกี�ยวขอ้งกบ่
ป้ระเด็ันทีี�กลา่วหา

ตว่แทีนดัา้นจรยิธุรรมของเราคอืเพัื�อนพัน่กงานทีี�ชีว่ยสรา้งความตระหน่กในป้ระเด็ันดัา้น
จรยิธุรรมและการป้ฏิบิต่ติามกฎ สง่เสรมิจรรยาบรรณ นโยบายและคา่นิยมของเรา และเป็้น
แหลง่ขอ้ม้ลสำาหรบ่ผู้้ท้ีี�ตอ้งการเรยีนร้เ้พัิ�มเตมิเกี�ยวกบ่การป้ฏิบิต่ติามกฎและจรยิธุรรมทีี�

บรษิัท่ี

ตว่แทีนดัา้นจรยิธุรรมยง่ไดัร้บ่มอบอำานาจในการทีำาหนา้ทีี�เป็้นตว่กลางระหวา่งคณุและทีมี
กำากบ่ดัแ้ลการป้ฏิบิต่ติามกฎและจรยิธุรรมของแบรนดัข์องคณุ 

สดุัทีา้ยตว่แทีนดัา้นจรยิธุรรมของเราจะใหค้ำาแนะนำาเกี�ยวกบ่วธิุถีึามคำาถึามและรายง่าน
ขอ้กง่วลตา่งๆ หากคณุตด่ัสนิใจทีี�จะใชีท้ีรพ่ัยากรการรายงานตามรายละเอยีดัในหลก่
จรรยาบรรณนี�

หากคณุสนใจจะเป็้นตว่แทีนดัา้นจรยิธุรรมในทีี�ทีำางานหรอืในฝ่่ายงานของคณุ โป้รดัพ้ัดัคยุ
กบ่เจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลในบรษิัท่ีแบรนดัข์องคณุ เพัื�อเรยีนร้เ้พัิ�มเตมิเกี�ยวกบ่โป้รแกรมดัง่
กลา่ว และเพัื�อดัว้า่คณุมคีณุสมบต่หิรอืไม่

ทำรพััยากร

บรษ่ิัที่จะไม่ย่่นิิย่อม่ให้ม้่ก่ารต้อบโต้ ้ใดำๆ ต้อ่พน่ิกงานิที่่�แจง้ขอ้กง่วลใจดำว้ย่
เจต้นิาที่่�บรสิุทุี่ธุิ�
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ทำศันคต่กิารไม่ต่อบโต่้

ความเคารพัในสัถัานทำ้�
ทำำาง่าน

“ฉ่นอาจไม่ไดัไ้ป้ในทีี�ทีี�ฉ่นต่�งใจจะไป้ แตฉ่่นคดิัวา่สดุัทีา้ยฉ่นไดัม้าอย้ใ่นทีี�ทีี�ฉ่นต่�งใจจะอย้”่ 
 

#roadtrippin #letsgopeakdistrict #getaway 

ด้ำาด้ิ�ง่ลัง่ไป็ในอทุำยานแหง่่ชั้าต่ ิPEAK DISTRICT ป็ระเทำศองั่กฤษั

|  หลักจรรยาบรรณธุรกิจ13



ความหลัากหลัายแลัะการอยู่รว่มกนั
บคุลากรเป็้นสนิทีรพ่ัยท์ีี�ยอดัเยี�ยมทีี�สดุัและจดุัแข็งทีี�สำาคญ่ทีี�สดุัของเรา และเราตระหน่กในคณุคา่
ของสิ�งทีี�พัน่กงานทีกุคณุไดัท้ีุม่เทีเพัื�อความสำาเรจ็ของเรา เราดัำาเนินกจิการในป้ระเทีศตา่งๆ
 มากกวา่ 70 ป้ระเทีศ แลเพัื�อใหส้อดัคลอ้งกบ่ลก่ษัณะระดับ่โลกของบรษิัท่ีและธุรุกจิ เราเสาะหาวธิุี
การป้ฏิบิต่งิานทีี�สอดัคลอ้งกบ่วฒ่นธุรรมและธุรรมเนียมทีางธุรุกจิของทีอ้งถึิ�น ตราบใดัทีี�สิ�งเหลา่น่�น
ไม่ขด่ัตอ่หลก่จรรยาบรรณนี�และขอ้กำาหนดัทีางกฎหมายทีี�ใชีบ้ง่คบ่

ความหลากหลายของพัน่กงานเป็้นสว่นหนึ�งของความสำาเรจ็ ผู่้านไอเดัยี มุมมอง พัรสวรรค ์และ
คา่นิยมทีี�เป็้นเอกลก่ษัณ ์เราเชีื�ออยา่งยิ�งในบรรยากาศการทีำางานทีี�พัน่กงานทีกุคนไดัร้บ่โอกาสเทีา่
เทียีมกน่ และไดัร้บ่การป้ฏิบิต่ดิัว้ยความเคารพัและใหเ้กยีรต ิ

การจา้งงานขึ �นอย้ก่บ่ความสามารถึของแตล่ะบคุคลในการมสีว่นรว่มในความสำาเรจ็ของเราโดัย
การแบง่ป่้นความคดิั มุมมอง ความสามารถึพัเิศษั และคณุคา่ทีี�ผู้สมผู้สานกน่อยา่งมเีอกลก่ษัณ์
 เราตระหน่กดัวีา่พัน่กงานของเรามปี้ระสบการณแ์ละภูม้หิลง่ทีี�แตกตา่งกน่ เราจงึพัยายามทีี�จะสรา้ง
แรงงานทีี�มคีวามหลากหลายและมคีวามเป็้นสากลเทีา่ๆ กน่ และเราคาดัหวง่ใหพ้ัน่กงานของเรา
ยดึัถึอืแบบแผู้นทีี�สน่บสนุนวฒ่นธุรรมการอย้ร่ว่มกน่ที่�งในสถึานทีี�ทีำางานและและในสง่คม บรษิัท่ี
สน่บสนุนและยดึัถึอืกฎหมายและขอ้กำาหนดัตา่งๆ ทีี�คุม้ครองแนวป้ฏิบิต่ใินการจา้งงานของเรา และ
เราหา้มมใิหม้กีารเลอืกป้ฏิบิต่โิดัยมชิีอบดัว้ยกฎหมายไม่วา่จะในรป้้แบบใดั

ความหลากหลายของพัน่กงานเป็้นสว่นหนึ�งของความสำาเรจ็ ผู่้านไอเดัยี  
มุมมอง พัรสวรรค ์และคา่นิยมทีี�เป็้นเอกลก่ษัณ ์เราเชีื�ออยา่งยิ�งใน
บรรยากาศการทีำางานทีี�พัน่กงานทีกุคนไดัร้บ่โอกาสเทีา่เทียีมกน่ และไดัร้บ่
การป้ฏิบิต่ดิัว้ยความเคารพัและใหเ้กยีรติ

เราไม่เลัอ่กป็ฏิบิตั่โิด้ยมชิั้อบด้ว้ยกฎหมาย เราป็ระเมนิพันกัง่านทุำกคน
แลัะพันกัง่านในอนาคต่ด้ว้ยความด้แ้ลัะคณุสัมบตั่ขิึ้อง่พัวกเขึ้า แลัะไม่
ป็ระเมนิจากลักัษัณะสัว่นต่วัเชั้น่

 � เชี ื �อชีาติ

 � สผีู้วิ

 � ศาสนา

 � เพัศ

 � รสนิยมทีางเพัศ

 � เพัศ อต่ลก่ษัณท์ีางเพัศ การแสดังออก

ทีางเพัศ

 � สญ่ชีาตเิดัมิ

 � อายุ

 � สถึานภูาพัสมรส

 � การต่�งครรภู ์คลอดับตุร และเงื�อนไขทีี�

เกี�ยวขอ้งทีางการแพัทีย ์

 � ความทีพุัพัลภูาพั

 � สถึานภูาพัการเกณฑท์ีหาร สง่กด่ัทีหาร 

และทีหารผู่้านศกึ

 � คณุลก่ษัณะอื�นๆ จะไดัร้บ่การคุม้ครอง

จากนโยบายบรษิัท่ีหรอืกฎหมาย
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ความป็ระพัฤต่ใินทำ้�ทำำาง่าน การคกุคาม แลัะการกลั ั�น
แกลัง้่ 
พัน่กงานของเราทีกุคนมสีทิีธุิ �ทีี�จะไดัป้้ฏิบิต่งิานในสภูาพัแวดัลอ้มทีี�ตนร้ส้กึไดัร้บ่ความเคารพั
 ป้ลอดัภูย่ และม่�นคง เราคาดัหวง่ใหพ้ัน่กงานทีกุคนเคารพัในสทิีธุิ �และป้ฏิบิต่ตินอยา่งมอือาชีพีั
 เราจะไม่ยนิยอมตอ่ความคดิัเห็นทีี�ดัถ้ึก้ ทีำารา้ยจติใจ ขม่ข้ ่หรอืหมิ�นป้ระมาที พัน่กงานทีกุคนควร
ตระหน่กและเคารพัความหลากหลายของมุมมอง ความเชีื�อ และคา่นิยมของเพัื�อนรว่มงานทีกุคน
ของเราและควรยบ่ย่�งการแสดังออกหรอืสง่ผู่้านความคดิัเห็นเกี�ยวกบ่ป้ระเด็ันทีี�มคีวามออ่นไหว
 เชีน่ การเมอืง หรอืศาสนาทีี�ไม่เกี�ยวขอ้งในทีี�ทีำางาน สิ�งนี�จะสง่ผู้ลกระทีบในทีางลบในทีี�ทีำางานหรอื
แทีรกแซึ่งความสามารถึของคณุและเพัื�อนรว่มการของคณุในการทีำางาน

บรษิัท่ีหา้มมใิหม้กีารกระทีำาการใดัๆ อน่เป็้นการคกุคาม กล่�นแกลง้ หรอืขม่เหงรง่แกโดัยมชิีอบดัว้ย
กฎหมาย รวมถึงึการกอ่กวนทีางอารมณ ์ทีางรา่งกาย และทีางเพัศดัว้ย

การคกุคามทีางเพัศไดัแ้ก ่การกระทีำาอน่ไม่พังึป้รารถึนาทีางเพัศ การทีำาใหต้กเป็้นจดุัสนใจเร ื�อง
เพัศโดัยไม่ไดัร้อ้งขอ การเรยีกรอ้งหรอืการรอ้งขอเพัื�อความตอ้งการทีางเพัศ การพ้ัดัสอ่เสยีดั
ในทีางเพัศหรอืการกระทีำาทีางวาจาหรอืทีางกายทีี�ไม่พังึป้รารถึนาอื�นๆ ทีี�มลีก่ษัณะทีางเพัศ ทีกุ
คนสามารถึตกเป็้นเป้้าหมายของการคกุคามทีางเพัศไดั ้โดัยไม่คำานึงถึงึเพัศ อต่ลก่ษัณท์ีางเพัศ 
รสนิยมทีางเพัศ หรอืลก่ษัณะสว่นบคุคลอื�นๆ

หากคณุร้ส้กึวา่ถึก้คกุคามหรอืถึก้เลอืกป้ฏิบิต่ ิหรอืสง่เกตเห็นพัฤตกิรรมดัง่กลา่ว คณุควรตดิัตอ่
ผู้้จ้ด่ัการ เจา้หนา้ทีี�ฝ่่ายกำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรม หรอืตว่แทีนฝ่่ายทีรพ่ัยากรบคุคลในพัื �นทีี�ของคณุ
ทีน่ที ีเพัื�อใหบ้รษิัท่ีสามารถึดัำาเนินการแกไ้ขไดัอ้ยา่งรวดัเรว็ โป้รดัจำาไวว้า่เราจะไม่ยนิยอมใหม้กีาร
ตอบโตใ้ดัๆ ตอ่บคุคลทีี�แจง้ขอ้กง่วลใจเกี�ยวกบ่การขม่ข้ ่หรอืการเลอืกป้ฏิบิต่หิรอืการเรยีกรอ้งดัว้ย
เจตนาบรสิทุีธุิ � สำาหรบ่ขอ้ม้ลเพัิ�มเตมิเกี�ยวกบ่หว่ขอ้นี� โป้รดัดัคู้ม่อ่พันกัง่านของคณุ

การเคารพัตอ่พัน่กงานหมายรวมถึงึความมุ่งม่�นทีี�จะสรา้งสถึานทีี�ทีางานซึ่ึ�งป้ลอดัอน่ตรายจากที่�ง
มนุษัยแ์ละสิ�งแวดัลอ้มอกีดัว้ย หากคณุมขีอ้กง่วลเกี�ยวกบ่สขุภูาพัหรอืความป้ลอดัภูย่ในสถึานทีี�

ทีำางาน โป้รดัตดิัตอ่ผู้้จ้ด่ัการของคณุทีน่ทีี

การคกุคามทีางเพัศไดัแ้ก ่การกระทีำาอน่ไม่พังึป้รารถึนาทีางเพัศ การทีำาให ้
ตกเป็้นจดุัสนใจเร ื�องเพัศโดัยไม่ไดัร้อ้งขอ การเรยีกรอ้งหรอืการรอ้งขอเพัื�อ
ความตอ้งการทีางเพัศ การพ้ัดัสอ่เสยีดัในทีางเพัศหรอืการกระทีำาทีางวาจา
หรอืทีางกายทีี�ไม่พังึป้รารถึนาอื�นๆ ทีี�มลีก่ษัณะทีางเพัศ

ป็ฏิบิตั่ติ่อ่ผูัอ้่�นด้ว้ยความเคารพั ใหเ้กย้รต่ ิแลัะมม้ารยาทำ 
พัฤต่กิรรมทำ้�ถัอ่วา่เป็็นการลั่วง่ลัะเมดิ้ ได้แ้ก่

 � ความคดิัเห็นหรอืมุกตลกทีี�กา้วรา้วและไม่
เหมาะสมในทีี�ทีำางาน

 � การกล่�นแกลง้
 � การสม่ผู้ส่รา่งกายหรอืกิรยิาทีา่ทีางทีี�ไม่

น่าพัอใจ 
 � การสรา้งบรรยากาศการทีำางานทีี�ไม่

เป็้นมติรหรอืเป็้นการข้ข่วญ่ รวมถึงึ
บรรยากาศทีี�อาจบบีบง่คบ่ใหพ้ัน่กงานตอ้ง
เขา้ไป้ขอ้งเกี�ยวกบ่วธิุกีารป้ฏิบิต่งิานทีี�ไม่
ถึก้ตอ้งเหมาะสมเพัื�อใหต้น “เขา้พัวก” 

 � การคกุคามทีางวาจาหรอืทีางกายใน
ลก่ษัณะใดัๆ 

 � รป้้ภูาพัหรอืขอ้ความทีี�สรา้งความเสื�อม
เสยีอยา่งชีด่ัเจนไม่เหมาะสมในทีี�ทีำางาน 

 � การเชีญิชีวนทีางเพัศหรอืการขอมเีพัศ
สม่พัน่ธุด์ัว้ยโดัยสญ่ญาวา่จะใหส้ทิีธุิ �พัเิศษั 

 � การใสร่า้ยป้้ายสทีีางสผีู้วิหรอืชีาตพิัน่ธุุ ์

เรานิยามคำาวา่ “การคกุคาม” ไวว้า่เป็้นพัฤตกิรรมทีางคำาพ้ัดัหรอืทีา่ทีางทีี�ไม่พังึป้ระสงคท์ีี�

เกดิัขึ �นโดัยมเีป้้าหมาย หรอืเพัื�อละเมดิัเกยีรตขิองบคุคล โดัยเฉพัาะอยา่งยิ�งเมื�อทีำาใหเ้กดิัสิ�ง
แวดัลอ้มทีี�คกุคาม ไม่เป็้นมติร เสื�อมเสยี น่าขายหนา้ หรอืกา้วรา้ว

“การกลั ั�นแกลัง้่ในทำ้�ทำำาง่าน” หมายถึงึพัฤตกิรรมกา้วรา้วโดัยความพัยายามทีี�จะมุ่งรา้ย
 สรา้งความเจ็บป้วดั ผู้้กพัยาบาที หรอืทีำาใหข้ายหนา้เพัื�อสรา้งความเสื�อมเสยีใหบ้คุคลหรอื
กลุม่พัน่กงาน

จด้บนัทำก้:
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การกระทำำาอ่�นๆ ทำ้�เป็็นอนัต่รายต่อ่ผัลัป็ระโยชั้นท์ำาง่ธุุรกจิทำ้�ถูักต่อ้ง่ต่าม
กฎหมาย
เนื�องจากเราเคารพัในสทิีธุคิวามเป็้นสว่นตว่ของพัน่กงานของเรา เราจงึมก่ไม่ใหค้วามสนใจในสิ�งทีี�

ทีกุคนทีำานอกการทีำางานและในเวลาสว่นตว่ เวน้แตส่ิ�งน่�นจะเพัิ�มขึ �นในระดับ่ทีี�ทีำาใหค้วามสามารถึ
ในการป้ฏิบิต่งิานของบคุคลน่�นลดัลง สง่ผู้ลกระทีบในทีางลบตอ่สถึานทีี�ทีำางาน หรอืคกุคามชีื�อ
เสยีงและผู้ลป้ระโยชีนท์ีางธุรุกจิทีี�ถึก้ตอ้งตามกฎหมายอื�นๆ ของเรา

ป้ระเด็ันหรอืป่้ญหาในเร ื�องนี�มก่เกดิัขึ �นจากสื�อสง่คมออนไลน ์แน่นอนวา่คณุมอีสิระทีี�จะพ้ัดัและ
ทีำาในสิ�งทีี�คณุตอ้งการบนสื�อสง่คมออนไลนใ์นเวลาสว่นตว่และดัว้นอปุ้กรณข์องคณุเอง แตโ่ป้รดั
ตระหน่กวา่บรษิัท่ีขอสงวนสทิีธุิ �ในการดัำาเนินการหากการกระทีำาของคณุสง่ผู้ลกระทีบในทีางลบตอ่
บรษิัท่ี สถึานทีี�ทีำางานของเรา ชีื�อเสยีงของเรา หรอืความสามารถึในการป้ฏิบิต่งิานของคณุ 

หากคณุมขีอ้สงสย่ป้ระการใดัในเร ื�องนี�โป้รดัดัท้ีี�นโยบายสื�อสง่คมออนไลนข์องเรา ป้รกึษัาผู้้จ้ด่ัการ
ของคณุ เจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมของคณุ และ/หรอืหว่หนา้ฝ่่ายทีรพ่ัยากรบคุคล

ความป็ลัอด้ภยัในสัถัานทำ้�ทำำาง่าน
เราไม่ยนิยอมใหม้กีารใชีย้าหรอืเคร ื�องดัื�มแอลกอฮอลใ์นทีางทีี�ผู้ดิั การทีำางานภูายใตฤ้ทีธุิ �ยาเสพัตดิั
หรอืเคร ื�องดัื�มแอลกอฮอล ์หรอืการใชีย้าในทีางทีี�ผู้ดิัอาจกอ่ใหเ้กดิัสภูาวะการทีำางานทีี�ไม่ป้ลอดัภูย่
สำาหรบ่คณุและคนรอบตว่คณุไดั ้พัน่กงานทีี�มขีอ้กง่วลวา่เพัื�อนรว่มงานอาจจะกำาลง่ใชีย้าหรอื
แอลกอฮอลใ์นทีางทีี�ผู้ดิัภูายในขอบขา่ยการทีำางาน หรอืพับเห็นการใชีใ้นทีางทีี�ผู้ดิัดัง่กลา่ว ควรแจง้
ใหผู้้้จ้ด่ัการของตนหรอืตว่แทีนฝ่่ายทีรพ่ัยากรบคุคลทีราบ โป้รดัดัน้โยบายเกี�ยวกบ่ยาเสพัตดิัและ
แอลกอฮอลข์องแบรนดัข์องคณุ หรอืคูม่อ่พันกัง่านของคณุเพัื�อดัค้ำาแนะนำาเพัิ�มเตมิ 

เราหา้มไม่ใหม้กีารกระทีำาทีี�รนุแรงและคกุคามพัฤตกิรรมในทีี�ทีำางาน การมอีาวธุุไวใ้นครอบครอง
รวมถึงึมดีัหรอือาวธุุถึอืเป็้นขอ้หา้มในทีรพ่ัยส์นิของบรษิัท่ี หากบรษิัท่ีพัจิารณาวา่พัน่กงานป้ระพัฤติ
ตนโดัยใชีค้วามรนุแรงในลก่ษัณะคกุคามหรอืไม่เหมาะสม จะมกีารดัำาเนินการทีางวน่ิยตามสมควร 
และอาจจะมกีารตดิัตอ่หน่วยงานทีี�บง่คบ่ใชีก้ฎหมายตามความเหมาะสม

เราทีกุคนตอ้งคุน้เคยและป้ฏิบิต่ติามขอ้กำาหนดัที่�งหมดัของแผู้นการจด่ัการวกิฤตการณห์รอืแผู้น
ความตอ่เนื�องทีางธุรุกจิ และเตรยีมพัรอ้มทีี�จะป้รบ่ตว่ใหเ้ขา้กบ่สถึานการณท์ีี�เป้ลี�ยนแป้ลงไป้ในทีี�

ทีำางานและสภูาพัการทีำางานของเรา

รายง่านพัฤตกิรรมหรอืกจิกรรมทีี�สรา้งความเสยีหายแกส่ขุภูาพัหรอืความ
ป้ลอดัภูย่ของพัน่กงานหรอืสถึานทีี�ทีี�ทีำางานใหผู้้้จ้ด่ัการในสว่นของคณุทีราบ
โดัยทีน่ที ี

หากคณุร้ส้กึวา่คณุหรอืใครคนอื�นกำาลง่ตกอย้ใ่นอน่ตราย คณุควรตดิัตอ่
เจา้หนา้ทีี�ป้ระจำาทีอ้งถึิ�นหรอืศน้ยบ์รกิารฉุกเฉิน
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กำาแพังเมอืงจนี ป้ระเทีศจนี

ความรบัผัดิ้ชั้อบต่อ่สังั่คม
ขึ้อง่อง่คก์ร

หยดุัทีึ�งกบ่ธุรรมชีาตไิม่ไดั ้#neverstopexploring #alaskaadventure 

สัง่่จูบไป็ยงั่ HOLGATE GLACIER, อะแลัสักา

|  หลักจรรยาบรรณธุรกิจ17



 

      หลักจรรยาบรรณธุรกิจของไพรซ์ไลน์ กรุ๊ป

ความรบัผัดิ้ชั้อบต่อ่สังั่คมขึ้อง่อง่คก์ร  

ด้า้นความย ั�ง่ยน่
โลกกำาลง่เป้ลี�ยนแป้ลงไป้และอตุสาหกรรมของเราก็เชีน่กน่ แตส่ิ�งทีี�ไม่เป้ลี�ยนไป้คอืคำาม่�นสญ่ญา
ของเราในการรก่ษัาโลกทีี�ค้ค่วรใหอ้อกไป้สม่ผู้ส่ดัว้ยการแสวงหาวธิุทีีี�จะป้รบ่ป้รงุการอนุรก่ษั ์เพัิ�ม
การป้กป้้องสิ�งแวดัลอ้ม และขยายการพัฒ่นาเศรษัฐกจิทีอ้งถึิ�น เรามุ่งม่�นทีี�จะสรา้งการมสีว่นรว่มทีี�มี
ความหมายและย่�งยนืใหแ้กช่ีมุชีนที่�วโลก 

เราใหอ้ำานาจพัน่กงานของเราในการสน่บสนุนสิ�งทีี�พัวกเขาใสใ่จและใหก้ารสน่บสนุนตอ่ชีมุชีน ไม่
วา่จะเป็้นการอาสา การระดัมทีนุ หรอืกจิกรรมในทีี�ทีำางาน นอกจากนี�เรายง่ใหค้วามสำาคญ่กบ่ความ
พัยายามรว่มกน่ของเราในการลดัการใชี ้การนำากลบ่มาใชีใ้หม่ และการรไีซึ่เคลิ ซึ่ ึ�งรวมถึงึการรเิร ิ�ม
ในการลดัป้รมิาณการป้ลอ่ยกา๊ซึ่คารบ์อนจากการดัำาเนินงาน การลดัการใชีน้ำ �า และการลดัของ
เสยีส้ห่ลมุฝ่่งกลบขยะของเรา

หากตอ้งการเรยีนร้เ้พัิ�มเตมิเกี�ยวกบ่ความมุ่งม่�นของเราในการสรา้งความย่�งยนื โป้รดัดัท้ีี�หนา้
ความรบัผัดิ้ชั้อบขึ้อง่อง่คก์รขึ้อง่เรา

สัทิำธุมินุษัยชั้น
เราใหค้ำาม่�นสญ่ญาทีี�จะเคารพัและสง่เสรมิสทิีธุมินุษัยชีนในทีกุทีี�ทีี�เราดัำาเนินธุรุกจิ ในฐานะหนึ�งใน
บรษิัท่ีทีอ่งเทีี�ยวออนไลนช์ี ่�นนำาของโลก เราเคารพัในสทิีธุมินุษัยชีนของผู้้ม้สีว่นไดัเ้สยีของเราโดัย
พัยายามหลกีเลี�ยงการละเมดิัสทิีธุขิองผู้้อ้ื�นและพัยายามจด่ัการกบ่ผู้ลกระทีบดัา้นสทิีธุมินุษัยชีนทีี�

เรามสีว่นเกี�ยวขอ้งดัว้ย คำาม่�นสญ่ญาของเราในการเคารพัและสง่เสรมิสทิีธุมินุษัยชีนมพีัื �นฐานอย้่
บนมาตรฐานและหลก่การทีี�เป็้นทีี�ยอมรบ่ในระดับ่สากลรวมถึงึหลก่การชีี �นำาทีางดัา้นธุรุกจิและสทิีธุิ
มนุษัยชีนของสหป้ระชีาชีาต ิ

เราพัยายามสง่เสรมิผู้้ค้นในการลดัอปุ้สรรคดัา้นการเดันิทีาง 

เราเชีื�อวา่การเดันิทีางสามารถึดังึเอาสิ�งทีี�ดัทีีี�สดุัในความเป็้นมนุษัยอ์อกมาไดั ้ดัว้ยการชีว่ยใหผู้้้ค้นมี
ป้ฏิสิม่พัน่ธุแ์ละเขา้ใจวฒ่นธุรรมและวถิึกีารดัำาเนินชีวีติทีี�แตกตา่งกน่ไดัด้ัยีิ�งขึ �น 

นอกจากนี�ยง่ใหป้้ระโยชีนท์ี่�งทีางเศรษัฐกจิและสง่คมแกช่ีมุชีนทีี�น่กเดันิทีางไป้เยอืน เราเชีื�อวา่
อดุัมการณเ์หลา่นี�มคีวามสำาคญ่อยา่งยิ�งและกอ่ใหเ้กดิัจดุัมุ่งหมายทีี�ทีรงพัลง่ ซึ่ ึ�งเป็้นดัง่ดัาวเหนือทีี�

เราสามารถึเฝ้่าสง่เกตและชีี �นำาการกระทีำาและการตด่ัสนิใจของเราในเร ื�องนี�ไดั ้ดัง่น่�นในขณะทีี�เรา
ป้ฏิบิต่ติามกฎหมายทีี�บง่คบ่ใชีท้ี่�งหมดั ในระดับ่พัื �นฐานเราก็ร้ส้กึวา่ผู้ลกระทีบดัา้นสทิีธุมินุษัยชีนทีี�

ดัทีีี�สดุัและยอดัเยี�ยมทีี�สดุัทีี�เราสามารถึมไีดัค้อืการทีำาใหท้ีกุคนสม่ผู้ส่กบ่โลกไดัง้่ายขึ �น

หากตอ้งการเรยีนร้เ้พัิ�มเตมิเกี�ยวกบ่ความมุ่งม่�นของเราในการใหค้วามเคารพัและสง่เสรมิสทิีธุิ
มนุษัยชีนโป้รดัอา่นคำาชั้้ �แจง่ด้า้นสัทิำธุมินุษัยชั้นของเรา

เราเชีื�อวา่การเดันิทีางสามารถึดังึเอาสิ�งทีี�ดัทีีี�สดุัในความเป็้นมนุษัยอ์อกมา
ไดั ้ดัว้ยการชีว่ยใหผู้้้ค้นมปี้ฏิสิม่พัน่ธุแ์ละเขา้ใจวฒ่นธุรรมและวถิึกีารดัำาเนิน
ชีวีติทีี�แตกตา่งกน่ไดัด้ัยีิ�งขึ �น
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การต่อ่ต่า้นการต่ดิ้สันิบนแลัะ
การทุำจรติ่

ป้ลอ่ยแสงออกมา! #northernlightsiceland #nightskychasers 

แสัง่เหน่อ ไอซื่แ์ลันด้ ์
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ขึ้อ้หา้มเก้�ยวกบัการต่ดิ้สันิบน 
เราไม่ยนิยอมใหม้กีารตดิัสนิบนหรอืการทีจุรติในรป้้แบบใดัๆ โดัยเด็ัดัขาดั 

เราดัำาเนินธุรุกจิที่�วโลกภูายใตก้ฎหมายซึ่ึ�งมขีอ้หา้มโดัยเครง่ครด่ัทีี�มใิหท้ีำาการเสนอ จด่ัหา หรอื
อนุญาตการใหส้นิบนในทีกุรป้้แบบ กฎหมายหลายแหง่หา้มมใิหร้บ่สนิบน (หรอืเงนิใตโ้ตะ๊) ทีี�

เกี�ยวขอ้งกบ่การดัำาเนินธุรุกจิของเรา กฎหมายเหลา่นี�ยง่หา้มมใิหบ้คุคลทีี�สามใหส้นิบนแกบ่คุคลอื�น
ในนามของบรษิัท่ีอกีดัว้ย เราพัยายามป้ฏิบิต่ติามกฎหมายระหวา่งป้ระเทีศทีี�บง่คบ่ใชีท้ี่�งหมดั รวมถึงึ
กฎหมายวา่ดัว้ยการกระทีำาอน่เป็้นการทีจุรติขา้มชีาต ิ(FCPA) ของสหรฐ่อเมรกิาและกฎหมายตอ่
ตา้นการตดิัสนิบนของสหราชีอาณาจก่ร และเราไดัพ้ัฒ่นานโยบายการต่อ่ต่า้นการต่ดิ้สันิบน
แลัะการทุำจรติ่ทำ ั�วโลัก เพัื�อใหค้ำาแนะนำาเพัิ�มเตมิเกี�ยวกบ่ความคาดัหวง่ของเราตอ่พัน่กงานและ
บคุคลทีี�สามที่�งหมดั หลก่การดัง่ตอ่ไป้นี�น่าจะพัอเป็้นแนวทีางใหแ้กค่ณุไดั:้

การใหแ้ลัะเสันอคา่ใชั้จ้า่ยทำ้�ไม่เหมาะสัม หา้มมใิหพ้ัน่กงานคนใดัทีำาการจด่ัหา เสนอ หรอื
อนุมต่ใิหส้ิ�งของมคีา่ใดัๆ แกเ่จา้หนา้ทีี�รฐ่หรอืหน่วยงานสว่นบคุคล (เชีน่ ผู้้ข้าย ผู้้จ้ด่ัจำาหน่าย ค้่
สญ่ญา ลก้คา้ หรอืตว่แทีน) เพัื�อจดุัป้ระสงคใ์หไ้ดัม้าหรอืรก่ษัาไวซ้ึ่ ึ�งธุรุกจิ หรอืไดัร้บ่อทิีธุพิัล เป็้นทีี�

ชี ื�นชีอบ หรอืขอ้ไดัเ้ป้รยีบใดัๆ สำาหรบ่บรษิัท่ี ซึ่ ึ�งรวมถึงึการใหห้รอืเสนอการจา่ยเงนิเพัื�ออำานวยความ
สะดัวก (บางคร ่�งเรยีกวา่คา่ “เรง่ดัำาเนินการ” หรอื “นำ �ารอ้นนำ �าชีา”) เพัื�อใหไ้ดัม้าซึ่ึ�งการดัำาเนินการ
ของรฐ่ตามป้กตหิรอืเรง่รด่ัการดัำาเนินการของรฐ่ แมว้า่การจา่ยเงนิป้ระเภูทีนี�อาจเป็้นธุรรมเนียม
ป้ฏิบิต่ใินบางป้ระเทีศ แตก็่ผู้ดิักฎหมายในป้ระเทีศสว่นใหญ ่และขด่ัตอ่นโยบายของเราเสมอ

ขอ้หา้มนี�ไม่เพัยีงแตค่รอบคลมุการใหส้ิ�งตอบแทีนแกเ่จา้หนา้ทีี�รฐ่เทีา่น่�น แตร่วมถึงึการใหส้ิ�ง
ตอบแทีนแกต่ว่แทีนขององคก์รพัาณิชียเ์อกชีนทีี�ดัำาเนินธุรุกจิกบ่เราอกีดัว้ย

“เจา้หนา้ทีี�รฐ่” คอืบคุคลทีี�ป้ฏิบิต่หินา้ทีี�ตามขอบเขตความสามารถึทีางราชีการในนามของรฐ่บาล
 หน่วยงานราชีการ กรม หน่วยงานควบคมุกฎระเบยีบ หรอืหน่วยงานยอ่ยใดัๆ ในตา่งป้ระเทีศ ไดั ้
มกีารกำาหนดันิยามศพ่ัทีเ์ฉพัาะคำานี�ไวอ้ยา่งกวา้งๆ และยง่หมายรวมถึงึพัน่กงานป้ระจำาหน่วยงาน
ราชีการระดับ่ป้ระเทีศ ระดับ่รฐ่ หรอืระดับ่ทีอ้งถึิ�น ผู้้ล้งสมค่รรบ่เลอืกต่�งในตำาแหน่งทีางการเมอืง
 พัรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีี�พัรรคการเมอืง พัน่กงานรฐ่วสิาหกจิ (รวมที่�งสายการบนิในป้ระเทีศ
หรอืโรงแรมทีี�เป็้นกจิการของรฐ่) ตลอดัจนพัน่กงาน/ตว่แทีนขององคก์รกึ�งรฐ่ หรอืองคก์รระหวา่ง
ป้ระเทีศทีี�ไม่ใชีข่องรฐ่บาล เชีน่ สหป้ระชีาชีาตแิละสภูากาชีาดั

การรอ้ง่ขึ้อแลัะการรบัชั้ำาระเงิ่นทำ้�ไม่เหมาะสัม บรษิัท่ียง่หา้มมใิหพ้ัน่กงานยอมรบ่หรอืรอ้งขอ
สิ�งมคีา่ใดัๆ อยา่งไม่ถึก้ตอ้งเหมาะสมที่�งโดัยทีางตรงและทีางออ้มจากบคุคลภูายนอก เชีน่ ผู้้ข้าย ผู้้ ้
จด่ัจำาหน่าย ค้ส่ญ่ญา หรอืตว่แทีนลก้คา้ หา้มมใิหก้ระทีำาการดัง่กลา่วที่�งโดัยทีางตรงและทีางออ้ม

พัน่กงานจะไม่ถึก้ตำาหนิทีี�ป้ฏิเิสธุการใหส้นิบนหรอืการจา่ยคา่ดัำาเนินการ ที่�งนี�โดัยมไิดัค้ำานึงถึงึผู้ลก
ระทีบทีี�ไม่พังึป้ระสงคต์อ่รายไดั ้ยอดัจำาหน่าย หรอืแง่มุมอื�นๆ เกี�ยวกบ่ธุรุกจิของบรษิัท่ี ผู้ลเสยีและ
ป่้ญหาทีี�อาจเกดิัขึ �นตามมาจากการใหส้นิบนและการทีจุรติเป็้นสิ�งทีี�รา้ยแรงยิ�งกวา่ผู้ลป้ระโยชีนท์ีี�ไดั ้
รบ่ในระยะส่�น

การฝ่่าฝื่นกฎหมายตอ่ตา้นการทีจุรติโดัยรวมถึงึ FCPA และ UK Bribery Act ถึอืเป็้นความผู้ดิั
รา้ยแรง และอาจสง่ผู้ลใหบ้รษิัท่ี ผู้้บ้รหิาร เจา้หนา้ทีี� และพัน่กงานแตล่ะคนของบรษิัท่ีไดัร้บ่โทีษัทีาง
อาญาและทีางแพ่ัง ซึ่ ึ�งการลงโทีษัเหลา่นี�อาจรวมถึงึการชีำาระคา่ป้รบ่จำานวนมากหรอืการจำาคกุยาว
นานสาหรบ่ผู้้ท้ีี�มสีว่นเกี�ยวขอ้ง

เราไม่ยนิยอมใหม้กีารตดิัสนิบนหรอืการทีจุรติดัว้ยวธิุกีารใดัๆ
 โดัยเด็ัดัขาดั
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บนัทำก้แลัะระเบย้นทำ้�ถูักต่อ้ง่
พัน่กงานทีกุคนตอ้งทีำาระเบยีนการจา่ยเงนิและคา่ตอบแทีนอื�นๆ ในบน่ทีกึ ระเบยีน และบญ่ชีขีอง
บรษิัท่ีแบรนดัอ์ยา่งรวดัเรว็และถึก้ตอ้งครบถึว้น ไม่มเีหตผุู้ลใดัทีี�จะไม่เปิ้ดัเผู้ยบญ่ชีหีรอืไม่บน่ทีกึ
บญ่ชี ีไม่อนุญาตใหม้กีารทีำาบน่ทีกึและระเบยีนทีี�ผู้ดิั หลอกลวง ไม่สมบร้ณ ์ไม่ถึก้ตอ้ง หรอืเป็้น
ขอ้ม้ลป้ลอม หา้มพัน่กงานใชีก้องทีนุสว่นตว่เพัื�อดัำาเนินการในสิ�งทีี�นโยบายนี�หรอืนโยบายอื�นๆ ของ
บรษิัท่ีหา้ม

การต่กลัง่ทำาง่ธุุรกจิกบัต่วัแทำนทำ้�เป็็นบุคคลัภายนอก
กฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนหา้มมใิหบ้รษิัท่ีวา่จา้งบคุคลภูายนอกเพัื�อเป็้นตว่แทีนในการใหส้ิ�ง
ตอบแทีนโดัยทีจุรติในนามของบรษิัท่ี กฎหมายตอ่ตา้นการตดิัสนิบนกำาหนดัใหก้ารกระทีำาดัง่กลา่ว
เป็้นการกระทีำาทีี�ผู้ดิักฎหมายอาญา ไม่เพัยีงแตใ่นกรณีทีี�บรษิัท่ีร้เ้ห็นพัฤตกิารณด์ัง่กลา่วจรงิ
เทีา่น่�น แตย่ง่รวมถึงึกรณีทีี�สรปุ้ไดัอ้ยา่งสมเหตสุมผู้ลวา่ บรษิัท่ีรบ่ร้ห้รอืควรร้ว้า่มกีารจา่ยคา่ใชีจ้า่ย
ดัง่กลา่วเกดิัขึ �นดัว้ย

ดัง่น่�นตว่แทีนทีี�เป็้นบคุคลภูายนอกของเราแตล่ะรายจงึจำาเป็้นตอ้งเขา้ใจในขอ้หา้มอยา่งเครง่ครด่ัทีี�

มใิหต้ว่แทีนใหห้รอืรบ่สนิบนใดัๆ (ซึ่ึ�งรวมถึงึคา่อำานวยความสะดัวก) ในนามของเรา โดัยในลก่ษัณะ
เชีน่นี� ตว่แทีนทีี�เป็้นบคุคลภูายนอกซึ่ึ�งกระทีำาการในนามของบรษิัท่ีจะตอ้งถึก้ตรวจสอบ ผู่้าน
การวเิคราะหส์ถึานะทีางธุรุกจิ และเขา้ใจความมุ่งหวง่ของบรษิัท่ีทีี�ตอ้งการใหต้ว่แทีนทีี�เป็้นบคุคล
ภูายนอกป้ฏิบิต่ติามกฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนทีี�เกี�ยวขอ้ง โป้รดัตดิัตอ่เจา้หนา้ทีี�ฝ่่ายกำากบ่ดัแ้ล
และจรยิธุรรมในพัื �นทีี�ของคณุเพัื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารตรวจสอบตว่แทีนของเราทีี�เป็้นบคุคลภูายนอก
แลว้

“ตว่แทีนทีี�เป็้นบคุคลภูายนอก” หมายถึงึ องคก์รหรอืบคุคลใดัทีี�ป้ฏิบิต่งิานในนามของบรษิัท่ี โดัย
รวมถึงึตว่แทีน (เชีน่ ตว่แทีนดัา้นศลุกากรหรอือสง่หารมิทีรพ่ัย)์ ผู้้ร้บ่จา้ง ทีี�ป้รกึษัา บรษิัท่ีผู้้ใ้ห ้
บรกิารระดับ่องคก์ร ผู้้ใ้หบ้รกิารระบบคา่จา้ง บรษิัท่ีโฆษัณา และบรษิัท่ีกฎหมาย

เนื�องดัว้ยกฎหมายในขอบขา่ยนี�มคีวามซึ่บ่ซึ่อ้น โป้รดัอา้งองิขอ้ม้ลจากนโยบายการต่อ่ต่า้นการ
ต่ดิ้สันิบนแลัะการทุำจรติ่ทำ ั�วโลัก และ/หรอื ตดิัตอ่เจา้หนา้ทีี�ฝ่่ายกำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมในพัื �นทีี�

ของคณุ หากมขีอ้สงสย่หรอืขอ้กง่วลใดัๆ
ไม่อ่นุิญาต้ให้ม้่ก่ารที่ำาบน่ิที่ก้และระเบย่่นิที่่�ผิดิำ ห้ลอกลวง ไม่สุ่ม่บรูณ ์ไม่่

ถูกูต้อ้ง ห้รอืเป็็นิขอ้ม่ลูป็ลอม่  
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ความสุัจรติ่แลัะการรายง่าน
ทำาง่การเงิ่น

เป็้นงานอเีวนทีท์ีี�วเิศษัทีี�สดุัทีี�ฉ่นเคยสม่ผู้ส่มา! #lanternfestival #upliftingmoments 

ป็ระเพัณ้ย้�เป็็ง่, เชั้ย้ง่ใหม่, ป็ระเทำศไทำย
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจของไพรซ์ไลน์ กรุ๊ป

การฉ้ัอโกง่ในทำ้�ทำำาง่าน
ความสำาเรจ็ทีางธุรุกจิของเราขึ �นอย้ก่บ่การดัำาเนินงานทีี�ซึ่ ื�อสต่ยแ์ละโป้รง่ใส 

เราทีกุคนตอ้งมุ่งม่�นทีี�จะป้้องกน่การฉอ้โกงและตรวจพับอยา่งรวดัเรว็ทีี�สดุัหลง่จากทีี�เกดิัขึ �น เพัื�อให ้
บรษิัท่ีสามารถึแกไ้ขสถึานการณไ์ดัอ้ยา่งรวดัเรว็และลดัผู้ลสบืเนื�องทีี�ไม่พังึป้ระสงคใ์หเ้หลอืนอ้ย
ทีี�สดุั 

การฉอ้โกงหมายถึงึกจิกรรมทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่ความไม่ซึ่ื�อสต่ยแ์ละการหลอกลวงทีี�มเีจตนาทีี�จะสง่ผู้ล
ใหเ้กดิัผู้ลป้ระโยชีนท์ีางการเงนิหรอืผู้ลป้ระโยชีนส์ว่นตว่ หรอืผู้ลป้ระโยชีนท์ีี�ไม่เป็้นธุรรมอื�นๆ การ
ฉอ้โกงอาจมตี่�งแตก่ารบดิัเบอืนงบการเงนิโดัยเจตนาไป้จนถึงึการยก่ยอก การโจรกรรม หรอืการใชี ้
ทีรพ่ัยส์นิของบรษิัท่ีในทีางทีี�ผู้ดิั หรอืการใชีจ้า่ยเกนิจรงิ บรษิัท่ีจด่ัใหม้กีารฝึ่กอบรมและทีรพ่ัยากร
เกี�ยวกบ่ผู้ลทีี�ตามมาของการฉอ้โกง วธิุกีารป้้องกน่การฉอ้โกง และข่�นตอนทีี�ถึก้ตอ้งในการรายงาน
การฉอ้โกงทีี�สงสย่ นอกจากนี�เรายง่มกีารควบคมุและกระบวนการภูายในเพัื�อตรวจหาความเสี�ยงใน
การฉอ้โกงทีี�มตีอ่ธุรุกจิของเรา หากคณุมขีอ้สงสย่เกี�ยวกบ่การฉอ้โกงหรอืการป้้องกน่การฉอ้โกง
 โป้รดัสอบถึามผู้้จ้ด่ัการของคณุหรอืตดิัตอ่ผู่้านชีอ่งทีางการรายงานของเราชีอ่งทีางใดัชีอ่งทีาง
หนึ�ง

การรายง่านทำาง่การเงิ่น การเปิ็ด้เผัยขึ้อ้มูลั แลัะการ
ควบคมุภายในบรษิัทัำ
ในฐานะบรษิัท่ีมหาชีนทีี�จดัทีะเบยีนในตลาดัหลก่ทีรพ่ัย ์NASDAQ เรามหีนา้ทีี�เปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลบรษิัท่ี
ตอ่สาธุารณะโดัยรวมถึงึขอ้ม้ลทีางการเงนิดัว้ย ดัง่น่�นเราจงึจำาเป็้นตอ้งรายงานขอ้ม้ลทีางการเงนิ
และขอ้ม้ลอื�นๆ ทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่บรษิัท่ีอยา่งแม่นยำา การละเลยไม่ป้ฏิบิต่เิชีน่น่�น อาจสง่ผู้ลใหบ้รษิัท่ี
มคีวามผู้ดิั และในบางกรณีอาจทีำาใหเ้จา้หนา้ทีี� ผู้้บ้รหิาร หรอืพัน่กงานของบรษิัท่ีตอ้งรบ่ผู้ดิัดัว้ย
 นอกจากนี� ยง่อาจสง่ผู้ลตอ่การสญ้เสยีความเชีื�อม่�นในตว่บรษิัท่ีจากบรรดัาน่กลงทีนุ น่กวเิคราะห ์
 และกลุม่บคุคลอื�นดัว้ย

คำาแถึลงตอ่สาธุารณะของเรา รวมถึงึขา่วป้ระชีาสม่พัน่ธุแ์ละระบบแฟ้ัมเอกสารสาธุารณะจะตอ้ง
ไม่มขีอ้ม้ลใดัๆ ทีี�ไม่ถึก้ตอ้งหรอืชีี �นำาไป้ในทีางทีี�ผู้ดิั ระบบแฟ้ัมเอกสารทีี�กำาหนดัใหต้อ้งมขีึ �นตาม
มาตรฐานของคณะกรรมการกำากบ่หลก่ทีรพ่ัยแ์ละตลาดัหลก่ทีรพ่ัยแ์หง่สหรฐ่อเมรกิา (SEC) จะ
ตอ้งสมบร้ณ ์ทีน่การณ ์และสอดัคลอ้งกบ่ขอ้กำาหนดัของ SEC

เราทีกุคนตอ้งมุ่งม่�นทีี�จะป้้องกน่การฉอ้โกงและตรวจพับอยา่งรวดัเรว็
ทีี�สดุัหลง่จากทีี�เกดิัขึ �น เพัื�อใหบ้รษิัท่ีสามารถึแกไ้ขสถึานการณไ์ดัอ้ยา่ง
รวดัเรว็และลดัผู้ลสบืเนื�องทีี�ไม่พังึป้ระสงคใ์หเ้หลอืนอ้ยทีี�สดุั 
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เราทีกุคนตา่งตอ้งตรวจสอบเพัื�อใหแ้น่ใจวา่บรษิัท่ีดัำาเนินการตามระบบทีี�เพัยีงพัอในการควบคมุ
ภูายในบรษิัท่ี และจะตอ้งแน่ใจวา่ไดัด้ัำาเนินการธุรุกรรมตา่งๆ ของเราอยา่งทีน่การณต์ามหลก่การ
ทีางบญ่ชีซีึ่ ึ�งเป็้นทีี�ยอมรบ่โดัยที่�วไป้ (GAAP) หรอืหลก่การในระดับ่ทีอ้งถึิ�นหรอืโดัยตว่บทีกฎหมาย
อื�นทีี�บง่คบ่ใชี ้เรามหีนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบในการคดิัคน้และยดึัถึอืระบบการควบคมุภูายในบรษิัท่ีทีี�ไดัร้บ่
การออกแบบมาเพัื�อใหก้ารรบ่รองอยา่งสมเหตสุมผู้ลในป้ระเด็ันดัง่ตอ่ไป้นี� คอื

 4  ธุรุกรรมแตล่ะรายการไดัร้บ่การบน่ทีกึอยา่งถึก้ตอ้งและไดัร้บ่อนุมต่อิยา่งเหมาะสมจากฝ่่าย
บรหิาร

 4  สนิทีรพ่ัยข์องบรษิัท่ีไดัร้บ่การคุม้ครองอยา่งเหมาะสมและมกีารนำาไป้ใชีเ้ฉพัาะในลก่ษัณะทีี�

สอดัคลอ้งกบ่การอนุมต่ขิองฝ่่ายบรหิารเทีา่น่�น

 4  ทีำาการเก็บบน่ทีกึธุรุกรรมที่�งหมดัอยา่งเพัยีงพัอ เพัื�อใหบ้รษิัท่ีสามารถึตรวจสอบทีรพ่ัยส์นิ
และหนี�สนิ ตลอดัจนจด่ัเตรยีมงบการเงนิภูายใตม้าตรฐานทีางบญ่ชีทีีี�เหมาะสม

พัน่กงานแตล่ะคนของบรษิัท่ีมบีทีบาทีในการทีำาใหแ้น่ใจวา่บญ่ชีแีละบน่ทีกึตา่งๆ มคีวามแม่นยำา
 และระบบการควบคมุภูายในของเรามปี้ระสทิีธุภิูาพัและไม่มกีารหลกีเลี�ยงกฎหมาย ในป้ระเด็ันทีี�

เกี�ยวขอ้งกบ่ขอ้กำาหนดันี� พัน่กงานทีกุคนของบรษิัท่ีจะตอ้งไดัร้บ่เอกสารทีี�เพัยีงพัอตอ่การสน่บสนุน
ธุรุกรรมตา่งๆ ซึ่ึ�งตนมสีว่นเกี�ยวขอ้งอย้ ่บน่ทีกึหรอืระเบยีนทีี�มขีอ้ม้ลทีี�ผู้ดิัพัลาดั ชีี �นำาไป้ในทีางทีี�ผู้ดิั
 หรอืไม่ถึก้ตอ้งแม่นยำาถึอืเป็้นสิ�งทีี�ขด่ัตอ่กฎหมาย และอาจสง่ผู้ลใหไ้ดัร้บ่โทีษัป้รบ่หรอืแมแ้ตโ่ทีษัจำา
คกุ 

หากคณุไดัร้บ่การรอ้งขอใหเ้ตรยีม สง่ หรอือนุมต่สิญ่ญา ออกใบสำาคญ่
จา่ย ตลอดัจนเอกสารหรอืบน่ทีกึอื�นใดัของบรษิัท่ีทีี�ไม่ไดัแ้สดังรายการ
ธุรุกรรมอยา่งถึก้ตอ้ง คณุควรป้ฏิเิสธุทีี�จะดัำาเนินการเชีน่น่�นและรายง่าน
พัฤตกิารณนี์�ผู่้านชีอ่งทีางการรายงานดัง่ไดัร้ะบไุวใ้นหว่ขอ้การรายงานและ
การสบืสวน

ในทีำานองเดัยีวกน่ คณุตอ้งไม่รอ้งขอใหบ้คุคลภูายนอก (รวมถึงึผู้้ข้าย ผู้้จ้ด่ั
จำาหน่าย ทีี�ป้รกึษัา หรอืบคุคลภูายนอกอื�นๆ) สง่บน่ทีกึขอ้ม้ลซึ่ึ�งมไิดัแ้สดัง
สาระสำาคญ่ของธุรุกรรมทีี�ไม่มคีวามถึก้ตอ้ง

คณุควรแจง้ขอ้กง่วลใจหากสงสย่วา่อาจมผ้ีู้ก้ระทีำาการทีี�เป็้นการทีำาลายหรอื
หลกีเลี�ยงการควบคมุภูายในของเรา ไม่วา่จะโดัยต่�งใจหรอืไม่ต่�งใจ โป้รดัจำา
ไวว้า่เราจะไม่ยนิยอมใหม้กีารตอบโตใ้ดัๆ ตอ่พัน่กงานทีี�แจง้ขอ้กง่วลใจดัว้ย
เจตนาบรสิทุีธุิ �
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กรรม่การ เจา้ห้นิา้ที่่� ห้รอืพน่ิกงานิที่่�

เก่�ย่วขอ้งกบ่กระบวนิการเปิ็ดำเผิย่ขอ้ม่ลู

ของบรษ่ิัที่ ต้อ้งม่คุ่วาม่คุุน้ิเคุย่และ

ป็ฏิบิต่้ติ้าม่ข่ �นิต้อนิการคุวบคุมุ่และเปิ็ดำ

เผิย่ขอ้ม่ลูของบรษ่ิัที่

หน้าทำ้�รบัผัดิ้ชั้อบเพัิ�มเต่มิสัำาหรบัผูับ้รหิาร เจา้หน้าทำ้� แลัะพันกัง่านทำ้�มส้ัว่น
เก้�ยวขึ้อ้ง่กบัการเปิ็ด้เผัยขึ้อ้มูลั
นอกจากนี� ผู้้บ้รหิาร เจา้หนา้ทีี� หรอืพัน่กงานแตล่ะรายทีี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบ่กระบวนการเปิ้ดั
เผู้ยขอ้ม้ลของบรษิัท่ีจะตอ้งมคีวามรอบร้ ้และป้ฏิบิต่โิดัยสอดัคลอ้งกบ่แนวทีางควบคมุและข่�น
ตอนการเปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลของบรษิัท่ี ตลอดัจนการควบคมุภูายในบรษิัท่ีที่�งหมดัทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่การ
รายงานทีางการเงนิ ตามขอบเขตทีี�การควบคมุเกี�ยวขอ้งกบ่หนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบของตน

ผู้้ท้ีี�มอีำานาจหนา้ทีี�ส ่�งการหรอืกำากบ่ดัแ้ลเกี�ยวกบ่ระบบแฟ้ัมเอกสารสำาหรบ่ SEC หรอืการตดิัตอ่
สื�อสารสาธุารณะทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่การเงนิของบรษิัท่ี ควรดัำาเนินการตามข่�นตอนอยา่งเหมาะสม
เพัื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารเปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลอยา่งครบถึว้น เป็้นธุรรม แม่นยำา ทีน่การณ ์และเขา้ใจง่าย 
รวมถึงึป้รกึษัาหารอืกบ่เจา้หนา้ทีี�ฝ่่ายอื�นๆ ในบรษิัท่ีดัว้ย 

ผู้้บ้รหิาร เจา้หนา้ทีี� หรอืพัน่กงานทีกุคนทีี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งในกระบวนการเปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลของ
บรษิัท่ีจะตอ้ง:

 4  ทีำาความคุน้เคยกบ่ขอ้กำาหนดัการเปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลทีี�ใชีบ้ง่คบ่กบ่บรษิัท่ี ตลอดัจนการ
ดัำาเนินการทีางธุรุกจิและการเงนิของบรษิัท่ี

 4  ไม่แถึลงขอ้ความเท็ีจหรอืทีำาใหผู้้้อ้ื�นตอ้งใหก้ารเท็ีจเกี�ยวกบ่บรษิัท่ีตอ่ผู้้อ้ื�น รวมถึงึผู้้ต้รวจ
สอบบญ่ชีอีสิระของบรษิัท่ี ผู้้ค้วบคมุกฎระเบยีบของรฐ่ หรอืองคก์รอสิระ

 4  ตรวจทีานการเปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลอยา่งเหมาะสมและวเิคราะหอ์ยา่งเขม้งวดั เพัื�อความถึก้ตอ้ง
แม่นยำาและความครบถึว้นสมบร้ณ ์(หรอืมอบหมายงานนี�ใหผู้้้อ้ื�นป้ฏิบิต่ติามความเหมาะสม
)

|  หลักจรรยาบรรณธุรกิจ25



อาชั้ญ่ากรรมทำาง่การเงิ่น การหลับหลัก้ภาษั ้แลัะ
การฟิอกเงิ่น
เรามุ่งม่�นทีี�จะป้ฏิบิต่ติามกฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้บง่คบ่ทีี�ใชีบ้ง่คบ่ที่�งหมดัทีี�ตอ่ส้ก้บ่
อาชีญากรรมทีางการเงนิในทีกุรป้้แบบ รวมถึงึการหลบหลกีภูาษัแีละการฟัอกเงนิ การหลบหลกี
ภูาษัคีอืการไม่ชีำาระหรอืจงใจชีำาระภูาษัไีม่ครบถึว้นโดัยการป้กปิ้ดัรายไดัห้รอืขอ้ม้ลจากหน่วย
งานจด่ัเก็บภูาษั ีการฟัอกเงนิเป็้นกระบวนการป้กปิ้ดัเงนิทีี�ไม่ชีอบดัว้ยกฎหมายหรอืทีำาใหเ้งนิ
เหลา่น่�นอย้ใ่นสถึานะเสมอืนถึก้กฎหมาย นอกเหนือจากการป้ฏิบิต่ติามภูาระหนา้ทีี�ดัา้นภูาษัี
ของเราเองแลว้ เรายง่ตอ้งไม่อำานวยความสะดัวกใหแ้กก่ารหลบหลกีภูาษัโีดัยบคุคลอื�น ซึ่ ึ�งอาจ
เกดิัขึ �นไดัห้ากเราทีราบวา่ค้ค่า้ ซึ่พ่ัพัลายเออร ์หรอืผู้้ข้ายทีำางบทีี�ไม่ถึก้ตอ้งหรอืซึ่อ่นรายไดั ้
 กำาไร หรอืสนิทีรพ่ัยจ์ากหน่วยงานจด่ัเก็บภูาษัแีตเ่ราไม่ไดัท้ีำาการป้้องกน่ เราควรดัำาเนินการ
ตามข่�นตอนเพัื�อใหแ้น่ใจวา่เราดัำาเนินธุรุกจิแตเ่ฉพัาะกบ่ค้ส่ญ่ญาทีี�เชี ื�อถึอืเทีา่น่�น ไม่วา่จะเป็้น
ผู้้ข้าย ซึ่พ่ัพัลายเออร ์ผู้้ร้บ่จา้ง ลก้คา้ หรอืผู้้ร้บ่บรกิารทีี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบ่การดัำาเนินการทีาง
ธุรุกจิโดัยชีอบดัว้ยกฎหมายทีี�ไดัร้บ่เงนิทีนุจากแหลง่ทีี�มาโดัยชีอบดัว้ยกฎหมาย เราจะต่อ้ง่ไม่
เขึ้า้ไป็ขึ้อ้ง่เก้�ยวกบัธุุรกรรมทำ้�มแ้นวโน้มวา่จะเป็็นการป็กปิ็ด้การกระทำำาผัดิ้กฎหมาย
หรอ่มล้ักัษัณะทำ้�มก้ารด้ำาเนินการหรอ่สันิทำรพััยท์ำ้�ไม่สัะอาด้เขึ้า้มาเก้�ยวขึ้อ้ง่ หาก
คณุสงสย่วา่การทีำาธุรุกรรมทีี�เราเกี�ยวขอ้งอาจเกี�ยวขอ้งกบ่อาชีญากรรมทีางการเงนิ ใหต้ดิัตอ่
แผู้นกกฎหมายหรอืเจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมของคณุทีน่ทีี

เราควรดัำาเนินการตามข่�นตอนเพัื�อใหแ้น่ใจวา่เราดัำาเนินธุรุกจิแตเ่ฉพัาะ
กบ่ค้ส่ญ่ญาทีี�เชี ื�อถึอืเทีา่น่�น ไม่วา่จะเป็้นผู้้ข้าย ซึ่พ่ัพัลายเออร ์ผู้้ร้บ่จา้ง 
ลก้คา้ หรอืผู้้ร้บ่บรกิารทีี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบ่การดัำาเนินการทีางธุรุกจิโดัย
ชีอบดัว้ยกฎหมายทีี�ไดัร้บ่เงนิทีนุจากแหลง่ทีี�มาโดัยชีอบดัว้ยกฎหมาย

ควรดัำาเนินการตว่ความตื�นตว่ เมื�อมชีีำาระเงนิหรอืรอ้งขอการชีำาระเงนิใน
กรณีดัง่ตอ่ไป้นี�

 � ชีำาระในสกลุเงนิอื�นนอกเหนือจากทีี�ระบไุวใ้นใบแจง้หนี� สญ่ญา หรอืเขตอำานาจศาลทีี�

จะดัำาเนินการธุรุกรรมน่�น

 � ชีำาระใหห้รอืรบ่ชีำาระจากป้ระเทีศอื�นทีี�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งชีด่ัเจนกบ่ธุรุกจิน่�น

 � ชีำาระในรป้้แบบเงนิสดัหรอืม้ลคา่เทียีบเทีา่เงนิสดั

 � ชีำาระใหห้รอืรบ่ชีำาระจากบคุคลอื�นทีี�ไม่ใชีค่้ส่ญ่ญาในธุรุกรรมน่�น

 � ชีำาระหรอืรบ่ชีำาระจากบญ่ชีอีื�นนอกเหนือจากบญ่ชีคีวามสม่พัน่ธุท์ีางธุรุกจิตามป้กต ิ

 � ใชีเ้ชีค็หรอืดัราฟัทีห์ลายใบ

 � เมื�อคณุพับวา่มกีารจา่ยเงนิเกนิ

 � มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบ่คนกลางทีี�ไม่ร้จ้ก่หรอืไม่จำาเป็้น เวน้เสยีแตว่า่เป็้นบคุคลทีี�คณุ

ทีราบบทีบาทีแน่ชีด่ั

 � มคีวามซึ่บ่ซึ่อ้นโดัยไม่จำาเป็้นหรอืไม่มวีต่ถึปุ้ระสงคท์ีางธุรุกจิทีี�ทีราบแน่ชีด่ัอน่ชีอบ

ดัว้ยกฎหมาย

 � มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบ่ป้ระเทีศหรอืค้ส่ญ่ญาฝ่่ายตรงขา้มทีี�มคีวามเสี�ยงสง้

 � ไม่มใีบแจง้หนี�ทีี�เป็้นรายการสนิคา้ซึ่ึ�งมรีายละเอยีดัของบรกิารทีี�ชีด่ัเจน 

หากคณุพับเจอสถึานการณท์ีี�ตอ้งระมด่ัระวง่เป็้นพัเิศษัเหลา่นี� คณุควรรายง่านป้ระเด็ัน
ป่้ญหาดัง่กลา่วใหผู้้้จ้ด่ัการหรอืฝ่่ายกฎหมายของคณุทีราบ

หากคณุไม่แน่ใจ โป็รด้สัอบถัามกอ่นด้ำาเนินการ!
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ขึ้อง่กำานลััแลัะผัลัป็ระโยชั้น์
ทำบัซื่อ้น

คน้หาสวรรคบ์นถึนนในญี�ปุ้่ น #sightseeingtokyo #backpackingjapan 

การเด้นิชั้มเมอ่ง่, ญ่้�ปุ่็น
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ขึ้อง่กำานลััแลัะความบนัเทำงิ่
การใหแ้ละรบ่ของกำาน่ลหรอืการเลี �ยงรบ่รองเพัื�อผู้้กสม่พัน่ธุท์ีางธุรุกจิ เป็้นธุรรมเนียมป้ฏิบิต่ใินการ
กระชีบ่ความสม่พัน่ธุท์ีางธุรุกจิ และเป็้นแนวป้ฏิบิต่ทิีางธุรุกจิทีี�ถึก้ตอ้งตามกฎหมายและยอมรบ่ไดั ้
โดัยมขีอ้จำากด่ับางป้ระการ

อยา่งไรก็ตาม ของกำาน่ลและการเลี �ยงรบ่รองจะตอ้งไม่ลดัทีอนความซึ่ื�อสต่ยใ์นการสานความ
สม่พัน่ธุท์ีางธุรุกจิของบรษิัท่ี

พัง้่ระวงั่เม่�อทำำาธุุรกจิกบัเจา้หน้าทำ้�รฐั แมว้า่การใหข้องกำาน่ลและการเลี �ยงรบ่รองแกบ่คุคลใดั
ก็ตามอาจจะกอ่ใหเ้กดิัป่้ญหาไดั ้และจะมคีวามเสี�ยงอยา่งยิ�งเมื�อมเีจา้หนา้ทีี�ของรฐ่เขา้มาเกี�ยวขอ้ง
 คณุตอ้งไม่เสนอหรอืใหข้องกำาน่ลหรอืการเลี �ยงรบ่รองใดัๆ ทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่การตดิัตอ่กบ่รฐ่บาลหรอื
เจา้หนา้ทีี�ของรฐ่โดัยไม่ไดัร้บ่การอนุมต่เิป็้นลายลก่ษัณอ์ก่ษัรจากแผู้นกกฎหมายของคณุกอ่น
 นอกจากนี�ของขวญ่หรอืการเลี �ยงรบ่รองใดัๆ ตอ้งยดึัตามนโยบายการต่อ่ต่า้นการต่ดิ้สันิบน
แลัะการทุำจรติ่ทำ ั�วโลักและนโยบายวา่ด้ว้ยขึ้อง่กำานลััแลัะการเลั้ �ยง่รบัรอง่ของบรษิัท่ีแบรนดั ์
ของคณุอยา่งเครง่ครด่ั

โดัยที่�วไป้ นโยบายของบรษิัท่ีอนุญาตพัน่กงานของบรษิัท่ีในการใหแ้ละรบ่ของกำาน่ลทีางธุรุกจิหรอื
การเลี �ยงรบ่รองทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่การทีำางานกบ่ซึ่พ่ัพัลายเออรแ์ละบคุคลทีี�ไม่ใชีภู่าครฐ่อื�นๆ โดัยมี
เงื�อนไขวา่ของกำาน่ลและการเลี �ยงรบ่รองดัง่กลา่วจะตอ้งเป็้นไป้ตามมาตรฐานดัง่นี�:

 4  ตอ้งถึก้กฎหมายและสอดัคลอ้งกบ่แนวป้ฏิบิต่ทิีางธุรุกจิทีี�เป็้นธุรรมเนียมและยอมรบ่ไดั ้

 4  ตอ้งไม่ทีำาซึ่ำ �าหรอืบอ่ยเกนิไป้จากแหลง่ทีี�มาแหลง่ทีี�มาแหง่เดัยีวจนเกดิัเป็้นรป้้แบบ

 4  ของกำาน่ลตอ้งมม้ีลคา่ตามทีี�กำาหนดัไว ้ซึ่ ึ�งไม่เกนิ 100 ดัอลลารส์หรฐ่ฯ หรอืในสกลุเงนิตา่ง
ป้ระเทีศทีี�มม้ีลคา่เทียีบเทีา่

 4  จะตอ้งไม่ดัเ้หมอืนเป็้นการตดิัสนิบนหรอืเงนิใตโ้ตะ๊หรอืดัเ้หมอืนวา่มจีดุัมุ่งหมายทีี�จะโนม้นา้ว
หรอืใหร้างวล่ตอ่การตด่ัสนิใจหรอืการดัำาเนินการบางอยา่ง

 4  ตอ้งไม่มกีารใหใ้นระหวา่งการเจรจาสญ่ญาทีี�คณุมสีว่นเกี�ยวขอ้ง หรอืภูายในสามเดัอืนกอ่น
การตอ่อายสุญ่ญา

 4  ไม่สามารถึเป็้นเงนิสดั หรอืเทียีบเทีา่เงนิสดั บต่รของขวญ่ บต่รกำาน่ล (ม้ลคา่มากกวา่ 50 
ดัอลลารส์หรฐ่ฯ) หรอืใกลเ้คยีงกน่ 

 4  ตอ้งมคีวามเหมาะสมและไม่ทีำาใหบ้รษิัท่ีเสื�อมเสยีหากมกีารเปิ้ดัเผู้ยตอ่สาธุารณะ

ที่�งนี� มขีอ้ยกเวน้และคำาเตอืนสำาหรบ่คำาแถึลงที่�วไป้เกี�ยวกบ่ของกำาน่ลและสิ�งบน่เทีงินี� สำาหรบ่ขอ้ม้ล 
แนวป้ฏิบิต่ ิและขอ้จำากด่ัเพัิ�มเตมิ โป้รดัดั ้นโยบายวา่ด้ว้ยขึ้อง่กำานลััแลัะการเลั้ �ยง่รบัรอง่ ของคณุ
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ผัลัป็ระโยชั้นท์ำบัซื่อ้น
ในฐานะพัน่กงาน เรามหีนา้ทีี�ในการดัำาเนินการเพัื�อผู้ลป้ระโยชีนส์ง้สดุัของบรษิัท่ีตลอดัเวลา หนา้ทีี�

รบ่ผู้ดิัชีอบนี�จะรวมถึงึการหลกีเลี�ยงขอ้ขด่ัแยง้ทีางป้ระโยชีนท์ี่�งทีี�มอีย้จ่รงิหรอืทีี�ร้เ้ห็นเมื�อเกี�ยวขอ้ง
กบ่สว่นบคุคล ทีางสง่คม หรอืทีางการเงนิของเรา หรอืมทีีา่ทีวีา่จะเกี�ยวขอ้งกบ่ผู้ลป้ระโยชีนข์อง
บรษิัท่ี ไม่วา่คณุจะเป็้นพัน่กงาน เจา้หนา้ทีี� หรอืผู้้อ้ำานวยการ คณุมหีนา้ทีี�และความรบ่ผู้ดิัชีอบใน
การดัำาเนินการเพัื�อผู้ลป้ระโยชีนส์ง้สดุัของบรษิัท่ีตลอดัเวลา ตว่อยา่งทีี�พับเห็นไดัท้ี่�วไป้บางป้ระการ
ของขอ้ขด่ัแยง้ทีางผู้ลป้ระโยชีนท์ีี�อาจเกดิัขึ �นไดัม้ดีัง่นี�:

 

การรบัจา้ง่ง่านนอกบรษิัทัำ 
การรบ่จา้งงานนอกบรษิัท่ีอาจกระทีบตอ่ความสามารถึของคณุในการป้ฏิบิต่งิานเพัื�อผู้ลป้ระโยชีน์
สง้สดุัของบรษิัท่ี หรอืลดัทีอนป้ระสทิีธุภิูาพัในการป้ฏิบิต่งิานของคณุ โดัยเฉพัาะอยา่งยิ�งหากงาน
พัเิศษัน่�นเป็้นการทีำางานใหแ้กค่้แ่ขง่ หรอืหากชี ่�วโมงทีำางานน่�นคาบเกี�ยวกบ่เวลาป้ฏิบิต่งิานป้ระจำา
ของคณุทีี�บรษิัท่ี

การรบ่จา้งงานนอกบรษิัท่ีน่�นมไิดัห้มายถึงึเฉพัาะงานทีี�สองโดัยที่�วไป้เทีา่น่�น แตย่ง่หมายรวมถึงึ
ธุรุกจิสว่นตว่ การเป็้นเจา้ของธุรุกจิหรอืบรษิัท่ีเปิ้ดัใหม่ และการใหบ้รกิารผู้้เ้ชี ี�ยวชีาญหรอืบรกิารให ้
คำาป้รกึษัาทีี�ทีำาในระหวา่งหรอืนอกวน่ทีำางานอกีดัว้ย ลก่ษัณะงานเชีน่นี�ถึอืเป็้นการฝ่่าฝื่นนโยบาย
ของบรษิัท่ีซึ่ ึ�งไม่อนุญาตใหใ้ชีท้ีรพ่ัยากรของบรษิัท่ี (รวมถึงึชี ่�วโมงการทีำางาน) เพัื�อกจิการทีี�ไม่
เกี�ยวขอ้งกบ่บรษิัท่ี

หากคณุกำาลง่พัจิารณางานทีี�สองนอกบรษิัท่ีทีี�อาจกอ่ใหเ้กดิัการขด่ักน่ โป้รดักรอก แบบฟิอรม์
การเปิ็ด้เผัยขึ้อ้มูลัผัลัป็ระโยชั้นท์ำบัซื่อ้น ตามข่�นตอนของบรษิัท่ีแบรนดัข์องคณุ

การนำาโอกาสัหรอ่ป็ระโยชั้นข์ึ้อง่บรษิัทัำไป็ใชั้เ้พั่�อป็ระโยชั้นส์ัว่นต่วั 

หา้มมใิหพ้ัน่กงาน เจา้หนา้ทีี� และผู้้อ้ำานวยการใชี ้(หรอืชีี �นำาบคุคลภูายนอก) โอกาสทีางธุรุกจิของ
บรษิัท่ีซึ่ ึ�งไดัม้าโดัยอาศย่ทีรพ่ัยส์นิ ขอ้ม้ลขา่วสารหรอืตำาแหน่งในบรษิัท่ี เวน้เสยีแตว่า่บรษิัท่ีไดัร้บ่
ขอ้เสนอในโอกาสน่�นและป้ฏิเิสธุไป้ โดัยที่�วไป้ บรษิัท่ีหา้มมใิหค้ณุใชีท้ีรพ่ัยส์นิ ขอ้ม้ลขา่วสาร หรอื
ตำาแหน่งในบรษิัท่ีเพัื�อป้ระโยชีนส์ว่นบคุคลหรอืเพัื�อแขง่ขน่กบ่บรษิัท่ี

บางคร ่�งเสน้แบง่ระหวา่งโอกาสทีางธุรุกจิสว่นตว่และของบรษิัท่ีก็แยกออกจากกน่ไดัย้าก และอาจ
จะมบีางคร ่�งก็อาจมโีอกาสทีี�ที ่�งสองจะป้รากฎขึ �นรว่มกน่ โป้รดัป้รกึษัาผู้้จ้ด่ัการของคณุกอ่นใชี ้
ทีรพ่ัยส์นิของบรษิัท่ี ขอ้ม้ลขา่วสาร หรอืตำาแหน่งหนา้ทีี�ของคณุในบรษิัท่ีไป้ในทีางทีี�มไิดัก้ระทีำาเพัื�อ
ผู้ลป้ระโยชีนข์องบรษิัท่ีแตเ่พัยีงอยา่งเดัยีว

การป็ระกอบธุุรกจินอกบรษิัทัำแลัะผัลัป็ระโยชั้นท์ำาง่การเงิ่น
คณุจะตอ้งแน่ใจวา่การป้ระกอบธุรุกจิ การดัำาเนินการ และผู้ลป้ระโยชีนท์ีางการเงนิในทีางสว่นตว่
ของคณุไม่ขด่ักน่กบ่พัน่ธุะหนา้ทีี�ของคณุทีี�มตีอ่ผู้ลป้ระโยชีนส์ง้สดุัของบรษิัท่ี

พัน่กงานตอ้งไม่มผีู้ลป้ระโยชีนท์ีางการเงนิทีี�สำาคญ่ในบรษิัท่ีค้แ่ขง่หรอืซึ่พ่ัพัลายเออรข์อง Booking 
Holdings 

 

หากคณุคดิัวา่คณุอาจมผีู้ลป้ระโยชีนท์ีางการเงนิทีี�สำาคญ่ในบรษิัท่ีซึ่พ่ัพัลายเออรห์รอืค้แ่ขง่ของ
 Booking Holdings คณุจำาเป็้นตอ้งกรอกแบบฟัอรม์การเปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลผู้ลป้ระโยชีนท์ีบ่ซึ่อ้น
 หากคณุมขีอ้สงสย่ใดัๆ เกี�ยวกบ่สิ�งทีี�กอ่ใหเ้กดิัผู้ลป้ระโยชีนท์ีางการเงนิทีี�สำาคญ่ โป้รดัตดิัตอ่เจา้
หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมของคณุ 

นอกจากนี�พัน่กงานจะตอ้งไม่เป็้นคณะกรรมการบรหิารหรอืกำากบ่ดัแ้ล (หรอืมอีำานาจหรอืเป็้น
หน่วยงานทีี�คลา้ยคลงึกน่) ขององคก์รใดัๆ ซึ่ึ�งจด่ัหาสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้กบ่รษิัท่ี หรอืดัำาเนิน
กจิการแขง่ขน่กบ่บรษิัท่ีโดัยไม่ไดัร้บ่อนุมต่จิากฝ่่ายกำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมสากลหรอืหว่หนา้ฝ่่าย
กฎหมาย

• แทีรกแซึ่งความสามารถึในการป้ฏิบิต่งิานและหนา้ทีี�ของคณุ

• ขด่ักน่กบ่ผู้ลป้ระโยชีนข์องบรษิัท่ี

• สง่ผู้ลกระทีบตอ่ความสามารถึของคณุในการกระทีำาเพัื�อผู้ลป้ระโยชีนส์ง้สดุัของ
บรษิัท่ี

• มคีวามเสี�ยงทีี�จะทีำาใหช้ี ื�อเสยีงหรอืธุรุกจิของบรษิัท่ีเสยีหาย

ผัลัป็ระโยชั้นท์ำาง่การเงิ่นทำ้�สัำาคญั่คอ่ผัลัป็ระโยชั้นท์ำาง่การเงิ่นทำ้�:
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ความสัมัพันัธุท์ำาง่ครอบครวัแลัะความสัมัพันัธุส์ัว่นต่วั
คณุจะตอ้งหลกีเลี�ยงสถึานการณท์ีี�ความสม่พัน่ธุท์ีางครอบครว่หรอืสว่นบคุคลขด่ัแยง้หรอืมแีนว
โนม้วา่อาจขด่ัแยง้กบ่พัน่ธุะหนา้ทีี�ของคณุในการป้ฏิบิต่งิานเพัื�อผู้ลป้ระโยชีนส์ง้สดุัขององคก์รใน
ทีกุกรณี ความสม่พัน่ธุส์ว่นตว่บางป้ระการอาจจะ:

 4  แทีรกแซึ่งการตด่ัสนิใจอยา่งอสิระของพัน่กงาน

 4  กอ่ใหเ้กดิัป้ระเด็ันทีางศลีธุรรมตอ่พัน่กงาน

 4 นำาไป้ส้ข่อ้กลา่วหาผู้ลป้ระโยชีนท์ีบ่ซึ่อ้นหรอืแมแ้ตก่ารคกุคามทีางเพัศ

 4 ทีำาใหเ้กดิัความไม่เหมาะสม

 4 ทีำาใหเ้กดิัความลำาเอยีงหรอืเลน่พัรรคเลน่พัวก

ในฐานะพัน่กงาน คณุต่อ้ง่ไม่เกี�ยวขอ้งโดัยตรงหรอืโดัยออ้มในการจด่ัการสายงานหรอืมคีวาม
สามารถึในการทีบทีวนหรอืมอีทิีธุพิัลตอ่สถึานะการจา้งงาน การป้ระเมนิผู้ลงาน การจา่ยเงนิหรอื
ผู้ลป้ระโยชีน ์หรอืสภูาพัการทีำางานอื�นๆ ของบคุคลทีี�คณุมคีวามสม่พัน่ธุส์ว่นบคุคลดัว้ย 

 

คณุไม่ควรมสีว่นรว่มหรอืพัยายามมอีทิีธุพิัลตอ่การตด่ัสนิใจทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่ธุรุกจิของบรษิัท่ีทีี�ทีำากบ่
ครอบครว่ เพัื�อน และญาตสินิที บรษิัท่ีจะคด่ัเลอืกผู้้ข้าย ซึ่พ่ัพัลายเออร ์และค้ค่า้ทีางธุรุกจิที่�งหมดั 
และเราจะตด่ัสนิใจวา่จา้งตามเกณฑค์ณุสมบต่ขิองผู้้ส้มค่รน่�นและมไิดัต้ด่ัสนิจากความสม่พัน่ธุท์ีาง
ครอบครว่หรอืความสม่พัน่ธุส์ว่นบคุคล

พัน่กงานไม่สามารถึถึา่ยเทีผู้ลป้ระโยชีนท์ีี�ไม่เหมาะสมจากการทีำาธุรุกรรมของบรษิัท่ีใหแ้กบ่คุคลใดั
ก็ตามทีี�มคีวามสม่พัน่ธุส์ว่นตว่ดัว้ย อน่เป็้นผู้ลมาจากตำาแหน่งของตนในบรษิัท่ี

“ความสม่พัน่ธุส์ว่นตว่” ตามหลก่จรรยาบรรณธุรุกจิคอืความสม่พัน่ธุอ์น่ลกึซึ่ึ �งเกนิกวา่
ความสม่พัน่ธุท์ีางวชิีาชีพีั ความสม่พัน่ธุส์ว่นไดัแ้ก:่

• ครอบครว่หรอืเครอืญาต ิ(พัี�นอ้ง พ่ัอแม่/ลก้ สาม/ีภูรรยา ค้ร่ก่ทีางพัฤตน่ิย ค้ส่มรส
 ลก้พัี�ลก้นอ้ง หลานชีาย หลานสาว ป้้า ลงุ ป้้่ ยา่ หลาน หรอืความสม่พัน่ธุจ์ากการ
แตง่งาน เชีน่ พัี�หรอืนอ้งสะใภู/้เขย)

• รก่ใคร ่และ/หรอื มคีวามสม่พัน่ธุท์ีางเพัศ

• มติรภูาพัและความสม่พัน่ธุส์ว่นตว่ทีี�ใกลช้ีดิัอื�นๆ

จด้บนัทำก้

นี�เป็้นความคาดัหวง่ของบรษิัท่ีทีี�พัน่กงานทีกุคนจะรบ่ผู้ดิัชีอบเป็้นการ
สว่นตว่ตอ่การตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พัวกเขาไม่ไดัม้คีวามสม่พัน่ธุท์ีี�จะ
ขด่ัขวางหรอืสง่ผู้ลกระทีบทีางลบใหก้บ่ทีี�ทีำางาน

ความสม่พัน่ธุแ์บบรก่ใครห่รอืความสม่พัน่ธุท์ีางเพัศระหวา่งพัน่กงานทีี�
บคุคลหนึ�งมอีทิีธุพิัลหรอืการควบคมุสภูาพัการจา้งงานของอกีบคุคลหนึ�ง
น่�นไม่เหมาะสม ความสม่พัน่ธุเ์หลา่นี� แมว้า่จะเป็้นไป้อยา่งสมค่รใจก็ตาม ก็
อาจสง่ผู้ลใหเ้กดิัความขด่ัแยง้หรอืความยุง่ยากในทีี�ทีำางานซึ่ึ�งมผีู้ลตอ่ผู้ล
ป้ระโยชีนท์ีี�ถึก้ตอ้งตามกฎหมายของ Booking Holdings หากความ
สม่พัน่ธุด์ัง่กลา่วมอีย้ห่รอืมกีารพัฒ่นาอย้ใ่นป่้จจบุน่ จะตอ้งมกีารเปิ้ดัเผู้ย
ความสม่พัน่ธุน่์�น

|  หลักจรรยาบรรณธุรกิจ30



หว่หนา้งานหรอืพัน่กงานทีี�มอีทิีธุพิัลหรอืการควบคมุเงื�อนไขการจา้งงานของบคุคลอื�นมหีนา้ทีี�ตอ้ง
เปิ้ดัเผู้ยความสม่พัน่ธุข์องตนตอ่หว่หนา้แผู้นกหรอืผู้้บ้รหิารในระดับ่ถึด่ัไป้หรอืฝ่่ายทีรพ่ัยากรบคุคล
 สมาชีกิพัน่กงานอกีคนทีี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งในความสม่พัน่ธุค์วรเปิ้ดัเผู้ยความสม่พัน่ธุต์อ่ผู้้บ้รหิารใน
ระดับ่ถึด่ัไป้หรอืฝ่่ายทีรพ่ัยากรบคุคล

แมว้า่พัน่กงานที่�งสองคนทีี�มคีวามสม่พัน่ธุท์ีางเพัศหรอืแบบรก่ใครอ่ยา่งสมค่รใจจะมหีนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบ
ในการเปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ล แตก่ารทีี�หว่หนา้งานไม่รายงานความสม่พัน่ธุด์ัง่กลา่วจะถึอืวา่เป็้นความผู้ดิั
พัลาดัในการจด่ัการสถึานทีี�ทีำางานอยา่งรา้ยแรงและเป็้นเหตใุหม้กีารดัำาเนินการทีางวน่ิยทีี�เหมาะสม

โป้รดัดัน้โยบายความสัมัพันัธุส์ัว่นต่วัในสัถัานทำ้�ทำำาง่านเพัื�อดัค้ำาแนะนำาเพัิ�มเตมิเกี�ยวกบ่เร ื�องนี�

สดุัทีา้ยนี� เป็้นสิ�งสำาคญ่ทีี�จะตอ้งทีำาความเขา้ใจวา่ เมื�อบรบิทีแวดัลอ้มเป้ลี�ยนแป้ลงไป้ สถึานการณ์
ซึ่ึ�งไม่เคยแสดังวา่เป็้นขอ้ขด่ัแยง้ทีางผู้ลป้ระโยชีนอ์าจกลายเป็้นสถึานการณท์ีี�มขีอ้ขด่ัแยง้ไดัใ้น
ภูายหลง่ คณุมหีนา้ทีี�ตอ้งแจง้สถึานการณท์ีี�ทีำาใหเ้กดิัผู้ลป้ระโยชีนท์ีบ่ซึ่อ้นทีี�เกดิัขึ �นจรงิหรอือาจ
จะเกดิัขึ �น หรอืแมแ้ตก่อ่ใหเ้กดิัลก่ษัณะทีี�ดัเ้หมอืนวา่มผีู้ลป้ระโยชีนท์ีบ่ซึ่อ้นก็ตาม หากคณุพับเห็น
สถึานการณท์ีี�อาจมผีู้ลป้ระโยชีนท์ีบ่ซึ่อ้น โป้รดักรอกแบบฟิอรม์เปิ็ด้เผัยผัลัป็ระโยชั้นท์ำบั
ซื่อ้น ตามข่�นตอนของบรษิัท่ีแบรนดัข์องคณุ

ในหลายๆ กรณี อาจสามารถึแกไ้ขหรอืบรรเทีาขอ้ขด่ัแยง้ลงไดัด้ัว้ยข่�นตอนและ/หรอืแนวทีาง
ควบคมุแบบง่ายๆ 

กจิกรรมทำาง่การเมอ่ง่แลัะการกศุลั 
พัน่กงานมอีสิระทีี�จะเขา้รว่มกระบวนการทีางการเมอืงและกจิกรรมการกศุล อยา่งไรก็ตามหากคณุ
ไม่ไดัเ้ขา้รว่มในกจิกรรมทีี�บรษิัท่ีเป็้นผู้้ส้น่บสนุนหรอืกจิกรรมทีี�ไดัร้บ่อนุญาตจากบรษิัท่ี คณุจะตอ้ง
ดัำาเนินการในเวลาของคณุเองและดัว้ยทีรพ่ัยากรของคณุเอง พังึระลกึวา่การใชีท้ีรพ่ัยส์นิ อปุ้กรณ์
 หรอืเวลาของบรษิัท่ีเพัื�อกจิกรรมสว่นตว่น่�นเป็้นสิ�งไม่เหมาะสม นอกจากนี� พัน่กงานจะตอ้งเขา้รว่ม
กจิกรรมทีางการเมอืงหรอืการกศุลในฐานะพัลเมอืงที่�วไป้ ไม่ใชีใ่นฐานะตว่แทีนของนายจา้งของ
พัวกเขา

บรษิัท่ีอาจใชีน้โยบายสาธุารณะทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่ผู้ลป้ระโยชีนข์องบรษิัท่ี และอาจจะจด่ักจิกรรม
ทีางการเมอืงหรอืกจิกรรมการกศุลขึ �นดัว้ยการอนุมต่จิากคณะกรรมการบรหิารหรอืผู้้ไ้ดัร้บ่การ
แตง่ต่�ง ที่�งนี�การจด่ักจิกรรมตอ้งไม่ขด่ัแยง้กบ่กฎหมายหรอืนโยบายภูายในบรษิัท่ี

เรายดึัถึอืในกฎหมายการสน่บสนุนทีางการเมอืงที่�งหมดัและอาจใหพ้ัน่กงานหรอืน่กสน่บสนุน
ทีางการเมอืงมอือาชีพีัเขา้มาเป็้นตว่แทีนป้ฏิบิต่งิานกบ่เจา้หนา้ทีี�รฐ่ในนามของเรา บรษิัท่ีหา้มมใิหม้ี
สว่นเกี�ยวขอ้งในการล็อบบี �ใดัๆ ในนามของบรษิัท่ี Booking Holdings โดัยไม่ไดัร้บ่อนุญาตอยา่ง
เป็้นการเฉพัาะจากป้ระธุานเจา้หนา้ทีี�ฝ่่ายกฎหมาย

พัน่กงานควรหลกีเลี�ยงความสม่พัน่ธุ ์การลงทีนุ หรอืโอกาสใดัทีี�ผู้ล
ป้ระโยชีนส์ว่นบคุคลจะเกดิัการขด่ัแยง้ตอ่ผู้ลป้ระโยชีนข์องบรษิัท่ี หากคณุ
ตกอย้ใ่นสภูาวะทีี�ยากตอ่การตด่ัสนิใจทีางธุรุกจิอยา่งเป็้นธุรรมและไม่มอีคติ
ในนามของบรษิัท่ีอน่เนื�องดัว้ยมผีู้ลป้ระโยชีนส์ว่นบคุคลในเชีงิแขง่ขน่ คณุ
ควรป้รกึษัาผู้้จ้ด่ัการ เจา้หนา้ทีี�ทีรพ่ัยากรบคุคล และ/หรอืเจา้หนา้ทีี�กำากบ่
ดัแ้ลและจรยิธุรรมเพัื�อรายงานสถึานการณท์ีน่ทีี
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      ภูเ้ขาไฟัสเนเฟัลส ์โจคล้ ไอซึ่แ์ลนดั ์

การแข่ึ้ง่ขึ้นัอย่าง่เป็็นธุรรม
แลัะการต่อ่ต่า้นการผูักขึ้าด้

ใตท้ีะเลหมื�นโยชีน!์ #underthesea #familyvacay #familyfun 

เวอรจ์นิกอรด์้า, หมู่เกาะบรติ่ชิั้เวอรจ์นิ
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การแข่ึ้ง่ขึ้นัอย่าง่เป็็นธุรรมแลัะการต่อ่ต่า้นการผูักขึ้าด้ 
เราเชี ื�อวา่การแขง่ขน่ทีี�ซึ่ ื�อสต่ยแ์ละเป็้นธุรรมเป็้นสิ�งทีี�ดัสีำาหรบ่ลก้คา้ของเราและผู้้ม้สีว่นรว่มใน
ตลาดัอื�นๆ และดังึสิ�งทีี�ดัทีีี�สดุัของเราแตล่ะคนออกมา รวมถึงึค้แ่ขง่ของเราดัว้ย เราใหค้ำาม ั�นวา่จะ
แข่ึ้ง่ขึ้นัอย่าง่ซื่่�อสัตั่ยแ์ลัะเป็็นธุรรมในต่ลัาด้ 

กจิกรรมทีางธุรุกจิของเราอย้ภู่ายใตก้ฎหมายการแขง่ขน่ในป้ระเทีศสว่นใหญท่ี่�วโลก กฎหมายเหลา่
นี�มจีดุัม่งหมายเพัื�อสน่บสนุนการแขง่ขน่อยา่งเป็้นธุรรมโดัยตรวจตราไม่ใหม้กีจิกรรมทีี�ไม่สมเหตุ
สมผู้ลหรอืหยดุัย่�งการแขง่ขน่ดัง่กลา่ว กฎหมายการแขง่ขน่นี�บง่คบ่ใชีก้บ่ธุรุกจิดัา้นตา่งๆ ของ
องคก์ร ไม่วา่จะเป็้นดัา้นการคา้ การตลาดั การจด่ัซึ่ื �อจด่ัจา้ง การรบ่จา้ง การรบ่จา้ง การควบรวม
บรษิัท่ี และการครอบครองสทิีธุิ � กฎหมายเหลา่นี�มจีดุัมุ่งหมายในการหา้มหรอืจำากด่ัขอ้ตกลงหรอื
การจด่ัการทีี�ตอ่ตา้นการแขง่ขน่ซึ่ึ�งมลีก่ษัณะดัง่ตอ่ไป้นี� 

 4 ตรงึราคา กำาหนดัพักิด่ัราคา หรอืควบคมุราคา 

 4 เอื �อป้ระโยชีนต์อ่การสมคบคดิัป้ระกวดัราคาหรอืการรว่มมอืกน่ในการเสนอป้ระม้ล  

 4 จำากด่ัการแขง่ขน่กบ่ผู้้ม้สีว่นรว่มรายอื�นในตลาดั 

 4  แบง่ป่้นขอ้ม้ลใหค้้แ่ขง่ทีราบถึงึราคา ผู้ลกำาไร หรอือต่ราผู้ลกำาไร 

 4 แบง่หรอืจด่ัสรรตลาดั เขตพัื �นทีี� หรอืลก้คา้ 

 4  แลกเป้ลี�ยนหรอืแบง่ป่้นขอ้ม้ลทีี�ไม่มกีารเผู้ยแพัรใ่ดัๆ กบ่ค้แ่ขง่ในป้ระเด็ันทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่ราคา
หรอืขอ้ม้ลทีี�ใชีแ้ขง่ขน่อื�นๆ

แมว้า่เจตนารมณข์องกฎหมายการแขง่ขน่เหลา่นี�จะตรงไป้ตรงมา แตก่ารนำาไป้ใชีก้บ่สถึานการณ์
ตา่งๆ อาจคอ่นขา้งซึ่บ่ซึ่อ้น ในเขตอำานาจศาลหลายแหง่ ซึ่ ึ�งรวมถึงึสหรฐ่อเมรกิาและสหภูาพั
ยโุรป้ การฝ่่าฝื่นกฎหมายการแขง่ขน่ทีางการคา้อาจสง่ผู้ลใหต้อ้งรบ่โทีษัทีางแพ่ังและคำาตด่ัสนิ
ชีี �ขาดัใหจ้า่ยคา่เสยีหายสถึานหน่ก รวมถึงึโทีษัป้รบ่และโทีษัจำาคกุเป็้นรายบคุคลในการพัจิารณา
คดัทีีางอาญา หากคณุมขีอ้สงสย่ใดัๆ เกี�ยวกบ่การป้ระยกุตใ์ชีก้ฎหมายการแขง่ขน่ทีางการคา้
และกฎหมายตอ่ตา้นการผู้้กขาดัในสถึานการณเ์ฉพัาะ คณุสามารถึอา่นขอ้ม้ลจากนโยบาย
แลัะแนวทำาง่เก้�ยวกบัการแข่ึ้ง่ขึ้นัทำาง่การคา้ทำ ั�วโลัก ของเรา และขอคำาแนะนำาไดัจ้ากฝ่่าย
กฎหมายของคณุกอ่นดัำาเนินการใดัๆ

เราให้คุ้ำาม่่�นิวา่จะแขง่ขน่ิอย่า่งเป็็นิซื่ื�อสุต่้ย่แ์ละเป็็นิธุรรม่ในิต้ลาดำ 

|  หลักจรรยาบรรณธุรกิจ33
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      หลักจรรยาบรรณธุรกิจของไพรซ์ไลน์ กรุ๊ป

การคา้ระหวา่ง่ป็ระเทำศ
ไป้กน่เถึอะ! #railwayheart #stazione #trainspotting 

สัถัาน้รถัไฟิ ROMA TERMINI, ป็ระเทำศอติ่าลั้

|  หลักจรรยาบรรณธุรกิจ34



การคา้ระหวา่ง่ป็ระเทำศ 
เนื�องจาก Booking Holdings ดัำาเนินกจิการในลก่ษัณะธุรุกจิระหวา่งป้ระเทีศ เราจงึอย้ภู่ายใต ้
ขอ้บง่คบ่ของกฎหมายและจารตีป้ระเพัณีของหลายๆ ป้ระเทีศทีี�เราเขา้ไป้ดัำาเนินธุรุกจิ ดัง่น่�นเราจงึ
มหีนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบในการทีำาความเขา้ใจและป้ฏิบิต่ติามกฎหมายทีี�ใชีบ้ง่คบ่ที่�งหมดัในป้ระเทีศเหลา่
น่�น โป้รดัตดิัตอ่ฝ่่ายกฎหมายป้ระจำาสำาน่กงานของคณุทีน่ทีหีากกฎหมายในระดับ่ทีอ้งถึิ�นมคีวาม
ขด่ัแยง้กบ่หลก่การภูายในหลก่จรรยาบรรณนี�หรอืขด่ัแยง้กบ่กฎหมายของป้ระเทีศทีี�มสีำาน่กงาน
ใหญข่องบรษิัท่ีแบรนดัข์องคณุหรอืคณุอย้่

ป็ระเทำศแลัะฝ่่ายคูส่ัญั่ญ่าต่อ้ง่หา้ม
เรามุ่งม่�นทีี�จะป้ฏิบิต่ติามขอ้กำาหนดัคำาส่�งหา้มสง่สนิคา้และการควำ�าบาตรทีางการคา้ทีี�ใชีบ้ง่คบ่
ที่�งหมดั รวมถึงึขอ้จำากด่ัตา่งๆ ทีี�พังึยดึัถึอืตามกฎเกณฑข์องสหรฐ่อเมรกิา ยโุรป้ องคก์าร
สหป้ระชีาชีาต ิป้ระเทีศเนเธุอรแ์ลนดั ์ป้ระเทีศสงิคโป้ร ์และสหราชีอาณาจก่ร (หรอืกฎหมายอื�นๆ ทีี�

ใชีบ้ง่คบ่) กฎหมายเหลา่นี�หา้มมใิหเ้จรจาคา้ขายกบ่ป้ระเทีศ รฐ่บาล บรษิัท่ี และบคุคลตอ้งหา้มที่�ง
หลาย

ภูายใตก้ฎหมายเหลา่นี� ป้ระเด็ันป่้ญหาสามารถึเกดิัขึ �นไดัก้บ่ความสม่พัน่ธุร์ะหวา่งเรากบ่ผู้้ข้าย
 ซึ่พ่ัพัลายเออร ์ค้ค่า้ทีางธุรุกจิ และลก้คา้ เราพัยายามรก่ษัาแนวป้ฏิบิต่ภิูายในบรษิัท่ีเกี�ยวกบ่กจิกรรม
ทีี�สามารถึทีำาไดัก้บ่ป้ระเทีศตา่งๆ ทีี�มกีารควำ�าบาตร หากคณุมขีอ้สงสย่ใดัๆ คณุควรตดิัตอ่ฝ่่าย
กฎหมายหรอืเจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมเพัื�อขอทีราบแนวทีางป้ฏิบิต่เิพัิ�มเตมิในป้ระเด็ันนี�

การนำาเขึ้า้ การสัง่่ออก แลัะการควำ�าบาต่ร
หากคณุมบีทีบาทีเกี�ยวขอ้งกบ่การสง่หรอืรบ่สนิคา้ อาทีเิชีน่ อปุ้กรณเ์ทีคโนโลยสีารสนเทีศ
 ซึ่อฟัตแ์วร ์เอกสารสง่เสรมิการขาย หรอือปุ้กรณอ์ื�นๆ ขา้มผู่้านพัรมแดันระหวา่งป้ระเทีศ คณุมี
พัน่ธุะหนา้ทีี�ทีี�จะตอ้งเรยีนร้แ้ละเขา้ใจกฎหมายการนำาเขา้และสง่ออกทีี�มกีารใชีบ้ง่คบ่ (โดัยเฉพัาะ
อยา่งยิ�งกบ่ป้ระเด็ันทีี�เกี�ยวกบ่สนิคา้ทีี�ใชีไ้ดัส้องทีางหรอืสนิคา้ทีางการทีหาร) กฎหมายเหลา่นี�บง่คบ่
ใชีก้บ่ที่�งการถึา่ยโอนภูายในหรอืระหวา่งบรษิัท่ีแบรนดัข์อง Booking Holdings ดัว้ยกน่หรอืการ
ถึา่ยโอนกบ่บคุคลภูายนอก เชีน่ ผู้้ข้าย ผู้้อ้อกใบอนุญาต และซึ่พ่ัพัลายเออร ์บรษิัท่ีและบคุคลใดัทีี�

ฝ่่าฝื่นกฎหมายการนำาเขา้และสง่ออกอาจไดัร้บ่โทีษัสถึานหน่กในทีางแพ่ังและ/หรอืทีางอาญา โป้รดั
ตดิัตอ่แผู้นกกฎหมายหรอืฝ่่ายกำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมของคณุหากคณุมคีำาถึามเกี�ยวกบ่ป้ระเด็ัน
การนำาเขา้และสง่ออก

คณุตอ้งหลกีเลี�ยงการตกลงทีี�จะเขา้รว่มในการควำ�าบาตรป้ระเทีศ รฐ่บาล ธุรุกจิและบคุคลหนึ�ง
เป็้นการเฉพัาะอยา่งผู้ดิักฎหมายหรอืไม่ไดัร้บ่การอนุมต่ ิหากคณุถึก้ขอใหเ้ขา้รว่มหรอืตกลงการ
ควำ�าบาตร โป้รดัตดิัตอ่แผู้นกกฎหมายหรอืเจา้หนา้ทีี�กำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมสว่นกลาง

พัน่กงานทีี�ฝ่่าฝื่นขอ้กำาหนดัทีางการคา้อาจทีำาใหไ้ดัร้บ่โทีษัทีางแพ่ังและคำา
ตด่ัสนิชีี �ขาดัใหจ้า่ยคา่เสยีหายสถึานหน่ก รวมถึงึโทีษัป้รบ่และโทีษัจำาคกุเป็้น
รายบคุคลในการพัจิารณาคดัทีีางอาญา

กฎหมายการคา้ระหวา่งป้ระเทีศอาจมคีวามซึ่บ่ซึ่อ้นและเขา้ใจไดัย้าก หาก
คณุทีำางานในแผู้นกทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่เร ื�องเหลา่นี� คณุจะตอ้งป้รกึษัาแผู้นก
แผู้นกกฎหมายกอ่นทีี�จะพัจิารณาวา่ป่้ญหาดัง่กลา่วน่�นถึอืเป็้นการฝ่่าฝื่น
กฎหมายสากลหรอืกฎหมายสหรฐ่อเมรกิาทีี�เกี�ยวกบ่ธุรุกจิสากลหรอืไม่

หากคณุไม่แน่ใจ โป็รด้สัอบถัามกอ่นด้ำาเนินการ!
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การซื่่ �อขึ้ายหลักัทำรพััยโ์ด้ยใชั้้
ขึ้อ้มูลัภายใน

ไม่มทีีี�ไหนดัเีทีา่ #dogsleddingadventure #alaskamalamute #winterwonderland 

สุันขัึ้ลัากเลั่�อน, แคนาด้า
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การซื่่ �อขึ้ายหลักัทำรพััยโ์ด้ยใชั้ข้ึ้อ้มูลัภายใน
เราหา้มไมใ้หม้กีารซึ่ื �อขายหลก่ทีรพ่ัยโ์ดัยใชีข้อ้ม้ลภูายในอยา่งจรงิจง่ กฎหมายการซึ่ื �อขายหลก่
ทีรพ่ัยโ์ดัยใชีข้อ้ม้ลภูายในนี�หา้มมใิหบ้คุคลใดัซึ่ื �อหลก่ทีรพ่ัยข์องบรษิัท่ีใดั หรอืทีำากำาไรในขณะทีี�

ครอบครองขอ้ม้ลอน่เป็้นสาระสำาคญ่ทีี�มไิดัเ้ผู้ยแพัรต่อ่สาธุารณะของบรษิัท่ีน่�น กฎหมายเหลา่นี�ยง่
หา้มมใิหเ้ปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลอน่เป็้นสาระสำาคญ่ทีี�มไิดัเ้ผู้ยแพัรต่อ่สาธุารณะแกผู้่้อ้ื�น (“การใหข้อ้ม้ลลบ่
”) ซึ่ ึ�งเป็้นผู้้ท้ีี�จะซึ่ ื �อขายหรอืทีำากำาไรจากการเปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลน่�น การใหข้อ้ม้ลรวมถึงึการใหค้ำาแนะนำา 
ในขณะทีี�มขีอ้ม้ลสำาคญ่ทีี�ไม่เปิ้ดัเผู้ยตอ่สาธุารณะแกบ่คุคลอื�นทีี�ทีำาการซึ่ื �อขายหลก่ทีรพ่ัย ์แมว้า่จะ
ไม่ไดัเ้ปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลสำาคญ่ทีี�ไม่เปิ้ดัเผู้ยตอ่สาธุารณะก็ตาม

พัน่กงานของเราจะตอ้งใชีค้วามระมด่ัระวง่และไม่ควรซึ่ื �อขายหลก่ทีรพ่ัยข์อง Booking Holdings 
หรอืหลก่ทีรพ่ัยข์องบรษิัท่ีมหาชีนอื�นใดัที่�งโดัยตรงหรอืโดัยออ้มโดัยอาศย่ขอ้ม้ลลบ่เฉพัาะหรอืทีี�ยง่
มไิดัเ้ผู้ยแพัรต่อ่สาธุารณะ นอกจากนี� คณุไม่ควรเปิ้ดัเผู้ยหรอืถึา่ยโอนขอ้ม้ลสำาคญ่ลบ่เฉพัาะซึ่ึ�ง
อาจจะอย้ใ่นความครอบครองของคณุ เวน้เสยีแตว่า่จะไดัร้บ่อนุญาตใหป้้ฏิบิต่เิชีน่วา่น่�นไดั ้

ขอ้ม้ลอน่เป็้นสาระสำาคญ่หมายรวมถึงึขอ้ม้ลทีี�อาจจะมหีรอืมแีนวโนม้วา่อาจจะมผีู้ลกระทีบอยา่งมี
น่ยสำาคญ่ตอ่ราคาของหลก่ทีรพ่ัย ์ขอ้ม้ลก็มลีก่ษัณะเป็้นสาระสำาคญ่ไดัเ้ชีน่กน่หากมคีวามเป็้นไป้ไดั ้
มากพัอทีี�วญิญูช้ีนจะเห็นวา่คำาบอกเลา่ดัง่กลา่วมคีวามสำาคญ่ตอ่การตด่ัสนิใจในการลงทีนุ ซึ่ึ�งไดัแ้ก ่

 4 ขอ้ม้ลลบ่เกี�ยวกบ่ราคา 

 4 ขอ้ม้ลลบ่เกี�ยวกบ่ธุรุกจิ 

 4 ขอ้ม้ลลบ่เกี�ยวกบ่การแขง่ขน่ 

 4 ผู้ลทีางการเงนิทีี�ยง่ไม่มกีารป้ระกาศ 

 4 สญ่ญาสำาคญ่ทีี�ทีำาขึ �นใหม่หรอืทีี�สญ้หาย 

 4 การเป้ลี�ยนแป้ลงสำาคญ่ในการบรหิารจด่ัการ 

 4 รายงานการสอบสวนจากหน่วยงานภูาครฐ่ (รวมถึงึการพัยายามกวา้นซึ่ื �อเมื�อตลาดัเปิ้ดั) 

 4 คดัคีวามสำาคญ่หรอืการระงบ่ขอ้พัพิัาทีทีางกฎหมายทีี�สำาคญ่ซึ่ึ�งอย้ร่ะหวา่งการพัจิารณา 

 4 การควบรวมกจิการทีี�เป็้นไป้ไดั ้การซึ่ื �อกจิการ หรอืการขายกจิการ 

 4 ผู้ลติภูณ่ฑห์รอืขอ้เสนอใหม่ทีี�มน่ียสำาคญ่ 

ป้ระเด็ันนี�มคีวามเสี�ยงสง้ การไม่ป้ฏิบิต่ติามอาจสง่ผู้ลใหม้กีารป้รบ่เป็้นจำานวนมากและการจำาคกุ
 รวมถึงึการลงโทีษัทีางวน่ิยของบรษิัท่ี (ซึ่ ึ�งอาจรวมถึงึการเลกิจา้ง) ป้รกึษัากบ่แผู้นกกฎหมาย
ของคณุหากคณุมขีอ้สงสย่ใดัๆ ในเร ื�องนี�และโป้รดัดั ้นโยบายการซื่่ �อขึ้ายหลักัทำรพััยโ์ด้ยใชั้้
ขึ้อ้มูลัภายใน กอ่นซึ่ื �อหรอืขายหลก่ทีรพ่ัยข์อง Booking Holdings

พน่ิกงานิของเราจะต้อ้งใชคุ้วาม่

ระม่ด่ำระวง่และไม่คุ่วรซื่ื�อขาย่ห้ลก่ที่ร่พย่์

ของ Booking Holdings ห้รอืห้ลก่ที่ร่พย่์

ของบรษ่ิัที่ม่ห้าชนิอื�นิใดำที่่ �งโดำย่ต้รงห้รอื

โดำย่ออ้ม่โดำย่อาศัย่่ขอ้ม่ลูลบ่เฉพาะห้รอื

ที่่�ย่ง่ม่ไิดำเ้ผิย่แพรต่้อ่สุาธุารณะ 
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      หลักจรรยาบรรณธุรกิจของไพรซ์ไลน์ กรุ๊ป

การรกัษัาความป็ลัอด้ภยัขึ้อง่
ขึ้อ้มูลัแลัะความเป็็นสัว่นต่วั

วน่นี�เป็้นวน่ทีี�อารมณด์ั ี#cafeparisien #sundaymorningmood

คาเฟ่ิ, ป็ารส้ั
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การรกัษัาความป็ลัอด้ภยัขึ้อง่ขึ้อ้มูลัแลัะความเป็็น 
สัว่นต่วั
เราเก็บรวบรวมและป้ระมวลผู้ลขอ้ม้ลสว่นตว่ของลก้คา้น่บลา้นรายการ โดัยรวมถึงึชีื�อ ขอ้ม้ลบต่ร
เครดัติ ทีี�อย้อ่เีมล และแผู้นการเดันิทีาง ลก้คา้ของเราใหข้อ้ม้ลสว่นตว่ของตนโดัยคาดัหวง่วา่เรา
จะป้กป้้องรก่ษัาขอ้ม้ลเหลา่น่�นไวไ้ม่ใหถ้ึก้นำาไป้ใชีใ้นทีางทีี�ผู้ดิัหรอืไม่ไดัร้บ่อนุญาต ดัง่น่�นบรษิัท่ี
จงึป้ฏิบิต่ติามกฎหมายวา่ดัว้ยการรก่ษัาความป้ลอดัภูย่ของขอ้ม้ลและความเป็้นสว่นตว่ทีี�ใชีบ้ง่คบ่
และนโยบายการรกัษัาความป็ลัอด้ภยัขึ้อง่ขึ้อ้มูลัและความเป็้นสว่นตว่ของเราเอง เมื�อเก็บการ
รวบรวม ป้ระมวลผู้ล และจด่ัการขอ้ม้ลสว่นบคุคลของลก้คา้ ของเพัื�อนพัน่กงาน และของบคุคลทีี�

สาม

พัน่กงานจะตอ้งรก่ษัาความเป็้นสว่นตว่ ความป้ลอดัภูย่ และความลบ่เฉพัาะของขอ้ม้ลสว่นตว่
ที่�งหมดัทีี�ตนไดัร้บ่มอบหมาย ยกเวน้ในกรณีทีี�อนุญาตหรอืมกีฎหมายบง่คบ่วา่ใหเ้ปิ้ดัเผู้ยไดั ้
 นอกจากนี� พัน่กงานตอ้ง:

• เก็บรวบรวมเฉพัาะขอ้ม้ลทีี�จำาเป็้นสำาหรบ่กจิกรรมทีางธุรุกจิทีี�เฉพัาะเจาะจงเท่ีาน่�น

• เขา้ถึงึขอ้ม้ลสว่นบคุคลเพัื�อวต่ถึปุ้ระสงคท์ีางธุรุกจิทีี�ถึก้ตอ้งตามกฎหมายเทีา่น่�น

• จด่ัเก็บและกำาจด่ัขอ้ม้ลสว่นบคุคลและขอ้ม้ลทีี�ออ่นไหวอื�นๆ ในลก่ษัณะทีี�ป้ลอดัภูย่

• สง่ขอ้ม้ลสว่นบคุคล (ซึ่ึ�งผู่้านการเขา้รหส่อยา่งป้ลอดัภูย่ในกรณีทีี�อาจมคีวามเสี�ยง) ไป้ยง่ผู้้ท้ีี�

มหีนา้ทีี�ตอ้งใชีง้านเพัื�อจดุัป้ระสงคท์ีี�เหมาะสมเทีา่น่�นและเพัื�อเป็้นการรก่ษัาความลบ่ของขอ้ม้ล
เทีา่น่�น

• รายงานเหตกุารณเ์กี�ยวกบ่ขอ้ม้ลหรอืความเสี�ยงดัา้นความป้ลอดัภูย่ตอ่เจา้หนา้ทีี�ดัา้นความเป็้น
สว่นตว่ของแบรนดัข์องตนทีน่ทีี

หลักัการความเป็็นสัว่นต่วัขึ้อง่เรา 

1 ความโป็รง่่ใสั เราจะแจง้และเปิ้ดัเผู้ยใหล้ก้คา้ทีราบผู่้านนโยบายความเป็้นสว่นตว่ของเราวา่
จะมกีารเก็บรวบรวมและป้ระมวลผู้ลขอ้ม้ลสว่นบคุคลของลก้คา้เมื�อใดัและดัว้ยวธิุใีดั 

2 วตั่ถัปุ็ระสัง่ค ์เราจะเก็บรวบรวมขอ้ม้ลสว่นบคุคลของลก้คา้ใหน้อ้ยทีี�สดุัเทีา่ทีี�จำาเป็้นเพัื�อ
ใหบ้รรลวุต่ถึปุ้ระสงคเ์ฉพัาะทีางธุรุกจิเทีา่น่�น เราจะใชีข้อ้ม้ลสว่นบคุคลของลก้คา้ตาม
วต่ถึปุ้ระสงคท์ีี�ระบไุว ้และไม่ใชีเ้พัื�อวต่ถึปุ้ระสงคอ์ื�นใดัทีี�เราไม่ไดัร้บ่ความยนิยอม และจะเก็บ
รก่ษัาขอ้ม้ลสว่นบคุคลของลก้คา้ไวไ้ม่นานเกนิกวา่ทีี�จำาเป็้นสำาหรบ่วต่ถึปุ้ระสงคด์ัง่กลา่ว 
หรอืเพัื�อใหเ้ป็้นไป้ตามขอ้กำาหนดัทีี�ใชีบ้ง่คบ่ 

3 ต่วัเลัอ่ก เราจะใหท้ีางเลอืกแกล่ก้คา้ในการรวมขอ้ม้ลสว่นบคุคลของตนไวใ้นหรอืลบออก
จากรายการทีี�ใชีใ้นการทีำาการตลาดัตามทีี�กฎหมายกำาหนดั

4 ความป็ลัอด้ภยั เราจะใชีม้าตรการป้้องกน่ทีี�เหมาะสมในการป้กป้้องขอ้ม้ลสว่นบคุคล
ของลก้คา้จากการถึก้นำาไป้ใชีใ้นทีางทีี�ผู้ดิัและการเขา้ถึงึและการป้ระมวลผู้ลโดัยไม่ไดัร้บ่
อนุญาต 

5  สัทิำธุิ �สัว่นบุคคลั เราจะใหส้ทิีธุิ �ทีี�เหมาะสมแกล่ก้คา้ในการเขา้ถึงึขอ้ม้ลสว่นบคุคลของตน
 และหากกฎหมายกำาหนดัไว ้ก็จะใหล้ก้คา้แกไ้ขขอ้ม้ลทีี�ไม่ถึก้ตอ้งใดัๆ ลบขอ้ม้ล และเคารพั
สทิีธุิ �อื�นๆ ตามทีี�กฎหมายกำาหนดั

6  ความรบัผัดิ้ชั้อบ บรษิัท่ีแบรนดัข์องเรามหีนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบตอ่ความมุ่งม่�นทีี�มตีอ่ลก้คา้และ
การยดึัม่�นในโครงการความเป็้นสว่นตว่ที่�วโลก

การป็กป้็อง่ขึ้อ้มูลัสัว่นต่วัขึ้อง่พันกัง่าน
เราใชีค้วามพัยายามอยา่งรอบคอบและสอดัคลอ้งกน่เพัื�อรก่ษัาความเป็้นสว่นตว่และความป้ลอดัภูย่
ของขอ้ม้ลสว่นบคุคลของพัน่กงานของเรา

พัน่กงานทีี�มสีทิีธุิ �เขา้ถึงึหรอืป้ฏิบิต่งิานกบ่ขอ้ม้ลสว่นบคุคลของเพัื�อนพัน่กงาน จะมหีนา้ทีี�จด่ัการ
กบ่ขอ้ม้ลสว่นบคุคลเหลา่น่�นอยา่งเหมาะสม และใชีค้วามระมด่ัระวง่ตามสมควรที่�งหมดัในการเก็บ
รก่ษัาความลบ่ของขอ้ม้ลดัง่กลา่วตามนโยบายการรก่ษัาความป้ลอดัภูย่ของขอ้ม้ลและความเป็้น
สว่นตว่ของเราเอง

หากคณุมคีำาถึามเกี�ยวกบ่หว่ขอ้นี�หรอืป้ระสงคท์ีี�จะรายงานเกี�ยวกบ่เหตกุารณด์ัา้นการรก่ษัาความ
ป้ลอดัภูย่ของขอ้ม้ลทีี�อาจเกดิัขึ �น โป้รดัอา่น นโยบายการรกัษัาความป็ลัอด้ภยัขึ้อง่ขึ้อ้มูลั
 ของบรษิัท่ีแบรนดัข์องคณุ หรอืตดิัตอ่ผู้้จ้ด่ัการ ฝ่่ายกฎหมาย และ/หรอืเจา้หนา้ทีี�รก่ษัาความ
ป้ลอดัภูย่ของขอ้ม้ลของคณุ
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การป็กป้็อง่สันิทำรพััยข์ึ้อง่
บรษิัทัำ

ฉลองไดัท้ีกุวน่! #carnival #colorfullife #carnivalbrasiliero

คารนิ์วลัั, บราซื่ลิั
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การป็กป้็อง่สันิทำรพััยข์ึ้อง่บรษิัทัำ 
พัน่กงาน เจา้หนา้ทีี� และกรรมการทีกุคนควรป้กป้้องสนิทีรพ่ัยข์องบรษิัท่ี และรบ่รองวา่การใชี ้
สนิทีรพ่ัยเ์หลา่น่�นอยา่งมปี้ระสทิีธุภิูาพั สนิทีรพ่ัยข์องบรษิัท่ี หมายถึงึ ทีรพ่ัยากร อาทีเิชีน่ เคร ื�องใชี ้
สำาน่กงาน อปุ้กรณต์า่งๆ (แล็ป้ท็ีอป้ โทีรศพ่ัทีเ์คลื�อนทีี� เป็้นตน้) ระบบสื�อสาร และยานพัาหนะ รวม
ที่�งขอ้ม้ลทีี�มกีรรมสทิีธุิ � ทีรพ่ัยากรทีางการเงนิ และเอกสาร/บน่ทีกึของบรษิัท่ีดัว้ย 

สันิทำรพััยท์ำ้�จบัต่อ้ง่ได้้
พัน่กงานควรใชีส้นิทีรพ่ัยข์องบรษิัท่ีอยา่งมสีำานึกรบ่ผู้ดิัชีอบ และหลกีเลี�ยงการใชีโ้ดัยเป้ลา่
ป้ระโยชีน ์การใชีใ้นทีางทีี�ผู้ดิั หรอืลก่ขโมยสนิทีรพ่ัยใ์ดัๆ ของบรษิัท่ี แมจ้ะมจีดุัมุ่งหมายใหใ้ชี ้
สนิทีรพ่ัยข์องบรษิัท่ีน่�นเพัื�อวต่ถึปุ้ระสงคท์ีางธุรุกจิโดัยชีอบดัว้ยกฎหมายเทีา่น่�น แตโ่ดัยที่�วไป้แลว้
 บรษิัท่ีก็อนุญาตใหพ้ัน่กงานใชีท้ีรพ่ัยากรทีางอเิล็กทีรอนิกสเ์พัื�อการสว่นตว่ไดัอ้ยา่งจำากด่ัตาม
สมควร โดัยรวมถึงึโทีรศพ่ัที ์คอมพัวิเตอร ์การเชีื�อมตอ่อนิเทีอรเ์น็ต ขอ้ความเสยีง และอเีมล 

บางฝ่่ายงานหรอืสำาน่กงานระดับ่ป้ระเทีศบางแหง่อาจจะใชีน้โยบายทีี�มขีอ้จำากด่ัมากขึ �นเกี�ยวกบ่
การนำาทีรพ่ัยากรของบรษิัท่ีไป้ใชีเ้พัื�อป้ระโยชีนส์ว่นตว่ ดัง่น่�นโป้รดัตรวจสอบกบ่ผู้้จ้ด่ัการหรอื
หว่หนา้แผู้นกของคณุ

หากแผู้นกของคณุอนุญาตใหน้ำาทีรพ่ัยากรไป้ใชีเ้พัื�อวต่ถึปุ้ระสงคส์ว่นตว่ไดัอ้ยา่งจำากด่ั คณุควรใชี ้
งานเป็้นระยะเวลาส่�นๆ และเป็้นคร ่�งคราว และจะตอ้งไม่สง่ผู้ลกระทีบตอ่งานหรอืหนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบ
ของคณุทีี�มตีอ่บรษิัท่ี 

ภูายใตข้อ้จำากด่ัของกฎหมายทีี�ใชีบ้ง่คบ่แลว้ บรษิัท่ีมสีทิีธุิ �ทีี�จะตรวจตราและเขา้ถึงึการสื�อสารของ
พัน่กงานทีี�กระทีำาขึ �นโดัยผู่้านระบบของบรษิัท่ีไดั ้

ขึ้อ้มูลัทำ้�เป็็นกรรมสัทิำธุิ �
พัน่ธุะหนา้ทีี�ในป้กป้้องสนิทีรพ่ัยข์องบรษิัท่ีหมายรวมถึงึการป้กป้้องขอ้ม้ลทีี�เป็้นกรรมสทิีธุิ �ของบรษิัท่ี
 ซึ่ ึ�งรวมที่�งทีรพ่ัยส์นิทีางป่้ญญาที่�งหมดั อาทีเิชีน่ รหส่ซึ่อฟัตแ์วร ์สทิีธุบิต่ร ความลบ่ทีางการคา้ 
แผู้นการตลาดั ลขิสทิีธุิ � และเคร ื�องหมายการคา้ 

ขอ้ม้ลทีี�เป็้นกรรมสทิีธุิ �ของบรษิัท่ีถึอืเป็้นขอ้ม้ลทีี�มคีวามลบ่เฉพัาะสง้ การเปิ้ดัเผู้ยโดัยไม่ไดัร้บ่
อนุญาตหรอือยา่งไม่ถึก้ตอ้งเหมาะสมอาจสง่ผู้ลเสยีหายอยา่งใหญห่ลวงตอ่ความสำาเรจ็ในอนาคต
ของเราไดั ้คณุไม่ควรเผู้ยแพัรข่อ้ม้ลทีี�เป็้นกรรมสทิีธุิ � หากไม่ไดัร้บ่อนุญาตอยา่งถึก้ตอ้งหรอืไม่มคีำา
รบ่รองใหเ้ปิ้ดัเผู้ยจากฝ่่ายกฎหมาย คณุมหีนา้ทีี�ในการเก็บรก่ษัาขอ้ม้ลเหลา่นี�ไวเ้ป็้นความลบ่แม ้
ภูายหลง่จากทีี�สญ่ญาจา้งของคณุกบ่บรษิัท่ีสิ �นอายลุงแลว้ก็ตาม

คณุไม่ควรเผู้ยแพัรข่อ้ม้ลทีี�เป็้นกรรมสทิีธุิ � หากไม่ไดัร้บ่อนุญาตอยา่งถึก้ตอ้งหรอืไม่มคีำา

รบ่รองใหเ้ปิ้ดัเผู้ยจากฝ่่ายกฎหมาย 

จด้บนัทำก้
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การเคารพัทำรพััยส์ันิทำาง่ปั็ญ่ญ่าขึ้อง่บุคคลัอ่�น
เราจะเคารพัทีรพ่ัยส์นิทีางป่้ญญาของบคุคลทีี�สาม และจะไม่ลว่งละเมดิัหรอืเจตนาใชีท้ีรพ่ัยส์นิทีาง
ป่้ญญาของบคุคลอื�นอยา่งไม่เหมาะสม

ในกรณีสว่นใหญ ่หากเราตอ้งการใชีท้ีรพ่ัยส์นิทีางป่้ญญาของบคุคลอื�นหรอืบรษิัท่ีอื�น เราจะจำาเป็้น
ตอ้งซึ่ื �อหรอืขอรบ่ใบอนุญาตการใชีง้าน เป็้นความรบ่ผู้ดิัชีอบของคณุทีี�จะตอ้งตด่ัสนิวา่เราเป็้น
เจา้ของหรอืมสีทิีธุิ �ในการใชีท้ีรพ่ัยส์นิทีางป่้ญญาทีี�คณุตอ้งการใชีง้านหรอืไม่ หากคณุไม่แน่ใจ
 โป้รดัสอบถึามฝ่่ายกฎหมายของคณุ 

หากคณุมสีทิีธุิ �การใชีง้านเพัื�อใชีท้ีรพ่ัยส์นิทีางป่้ญญาของบคุคลอื�นหรอืบรษิัท่ีอื�น คณุตอ้งป้ฏิบิต่ิ
ตามขอ้จำากด่ัทีี�รวมอย้ใ่นใบอนุญาตดัง่กลา่ว และหลก่เกณฑก์ารใชีง้านหรอืขอ้จำากด่ัอื�นใดัทีี�ระบโุดัย
ผู้้เ้ป็้นเจา้ของ

การจดั้การระเบย้นขึ้อ้มูลั
คณุมหีนา้ทีี�จด่ัทีำาและเก็บรก่ษัาระเบยีนขอ้ม้ลและการตดิัตอ่สื�อสารทีางธุรุกจิใหม้คีวามถึก้ตอ้ง
แม่นยำา บรษิัท่ีจะใชีร้ะเบยีนเหลา่นี�ในการตด่ัสนิใจทีี�สำาคญ่ทีางธุรุกจิ และความถึก้ตอ้งแม่นยำาถึอื
เป็้นเร ื�องทีี�สำาคญ่มาก ตว่อยา่งของระเบยีนขอ้ม้ลทีางธุรุกจิ ไดัแ้ก่

 4 รายงานคา่ใชีจ้า่ย

 4 ใบแจง้หนี�

 4 บน่ทีกึเวลา 

 4 รายงานทีางการเงนิ

 4 แฟ้ัมบคุลากร

 4 แผู้นธุรุกจิ

 4 สญ่ญา

 4 รายชีื�อลก้คา้

ควรเก็บรก่ษัาและทีำาลายระเบยีนขอ้ม้ลที่�งหมดัตามนโยบาย การเก็บรก่ษัาเอกสารของบรษิัท่ี คณุ
ไม่ควรทีำาลายเอกสารเพัื�อป้กปิ้ดัความผู้ดิัสำาคญ่หรอืเพัื�อขด่ัขวางการสอบสวน 

ในกรณีของการระงบ่การทีำาลายเอกสารทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่การฟ้ัองรอ้งหรอืการสอบสวน คณุตอ้งระงบ่
การทีำาลายเอกสารทีี�เกี�ยวขอ้งน่�นไว ้และป้รกึษัาฝ่่ายกฎหมายกอ่นทีี�จะทีำาลายเอกสารใดัๆ โดัย
เคารพัตอ่ระเบยีนทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่การระงบ่ทีางกฎหมายน่�น 

หากคณุมคีำาถึามเกี�ยวกบ่การดัำาเนินงานและการจด่ัการทีี�เหมาะสมของระเบยีนบรษิัท่ี คณุควร
ป้รกึษัาผู้้จ้ด่ัการของคณุ หรอืฝ่่ายกฎหมาย

คุณุไม่คุ่วรที่ำาลาย่
เอกสุารเพื�อป็กปิ็ดำ
คุวาม่ผิดิำสุำาคุญ่
ห้รอืเพื�อขด่ำขวาง
การสุอบสุวนิ 
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สะพัานในแมนเชีสเตอร ์

การซื่่ �อขึ้ายแลัะใหบ้รกิาร
ลูักคา้อย่าง่เป็็นธุรรม

ใชีเ้วลาสก่พัก่กวา่จะเดันิทีางมาถึงึทีี�นี� แตก็่คุม้คา่ #seasideview #naturewalk

เด้นิเลั่นบนชั้ายหาด้, สัวเ้ด้น
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      หลักจรรยาบรรณธุรกิจของไพรซ์ไลน์ กรุ๊ป

การซื่่ �อขึ้ายแลัะใหบ้รกิารลูักคา้อย่าง่เป็็นธุรรม
เราไม่แสวงหาขอ้ไดัเ้ป้รยีบดัา้นการแขง่ขน่ผู่้านวธิุปี้ฏิบิต่ทิีี�ผู้ดิักฎหมายหรอืผู้ดิัจรรยาบรรณของ

ธุรุกจิ เราพัยายามทีี�จะดัำาเนินการอยา่งเป็้นธุรรมกบ่ลก้คา้ ผู้้ใ้หบ้รกิาร ซึ่พ่ัพัลายเออร ์ค้แ่ขง่ขน่

ของเรา และพัน่กงานกลุม่บรษิัท่ีอื�นๆ เราไม่ควรฉกฉวยขอ้ไดัเ้ป้รยีบทีี�ไม่ยตุธิุรรมจากบคุคลใดั

ก็ตามผู่้านการควบคมุบงการ การหลอกลวง การป้กปิ้ดัความจรงิ การใชีข้อ้ม้ลเอกสทิีธุิ �อยา่งไม่

เหมาะสม หรอืการบดิัเบอืนขอ้เท็ีจจรงิในเนื�อหา 

ชีื�อเสยีงของเราทีี�มตีอ่ลก้คา้ของเราน่�นต่�งอย้บ่นพัื �นฐานของความเคารพัซึ่ึ�งกน่และกน่และความ

มุ่งม่�นของเราในการใหข้อ้ม้ลทีี�เป็้นความจรงิและโป้รง่ใสเกี�ยวกบ่บรกิารทีี�เรามอบให ้เราทีำาใหแ้น่ใจ

วา่ขอ้ม้ลในสื�อโฆษัณา การตลาดั และการสง่เสรมิการขายอื�นๆ ของเรามคีวามถึก้ตอ้งเสมอและไม่

ทีำาใหเ้กดิัการเขา้ใจผู้ดิัหรอืการหลอกลวง

การเรยีนร้เ้กี�ยวกบ่ค้แ่ขง่ของเราเป็้นแนวป้ฏิบิต่ทิีางธุรุกจิทีี�ดั ีแตต่อ้งทีำาอยา่งยตุธิุรรมโดัยยดึัตาม

ขอ้ม้ลทีี�เผู้ยแพัรส่้ส่าธุารณะ เชีน่ การรายงานขา่วและผู้ลสำารวจในอตุสาหกรรม และตอ้งเป็้นไป้

ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บง่คบ่ที่�งหมดัในสหรฐ่อเมรกิาและตา่งป้ระเทีศอย้เ่สมอ ขอ้ม้ลทีี�ใชี ้

แขง่ขน่ทีี�ไม่ใชีข่อ้ม้ลสาธุารณะอาจรวมถึงึขอ้ม้ลเกี�ยวกบ่ผู้ลติภูณ่ฑ ์บรกิาร ตลาดั ราคา ความลบ่

ทีางการคา้ หรอืแผู้นธุรุกจิของค้แ่ขง่ 

นอกจากนี� เรายง่สามารถึเรยีนร้ข้อ้ม้ลทีี�ใชีแ้ขง่ขน่จากบคุคลอื�นอยา่งเหมาะสมไดั ้(เวน้แตว่า่ มกีาร

หา้มมใิหผู้้้น่้�นแบง่ป่้นขอ้ม้ล) โดัยการรบ่สทิีธุิ �การใชีง้านเพัื�อใชีข้อ้ม้ลหรอืการซึ่ื �อขอ้ม้ล

• ขอ้ม้ลทีี�ไดัร้บ่ผู่้านวธิุกีารทีี�ผู้ดิัจรรยาบรรณ รวมที่�ง การลอบฟ่ัง หรอืการรบ่อเีมลทีี�

สง่ผู้ดิัจากบคุคลทีี�สามหรอืทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่บคุคลทีี�สาม 

• ขอ้ม้ลทีี�เป็้นกรรมสทิีธุิ �ของบคุคลอื�น 

• ขอ้ม้ลทีี�ไดัร้บ่มาโดัยการจา่ยคา่ตอบแทีน การพัจิารณาวา่จา้งงาน ของกำาน่ล หรอื
สิ�งอื�นใดัทีี�มม้ีลคา่เป็้นสิ�งแลกเป้ลี�ยน 

• ขอ้ม้ลทีี�ไม่เปิ้ดัเผู้ยตอ่สาธุารณะเกี�ยวกบ่อดัตีนายจา้งทีี�รวบรวมมาจากการวา่จา้ง
งานใหม่ หรอื 

• ขอ้ม้ลทีี�ป้ระกอบดัว้ยขอ้ม้ลทีางเทีคนิคหรอืวศิวกรรมทีี�อาจไดัร้บ่การคุม้ครองโดัย
กฎหมายวา่ดัว้ยความลบ่ทีางการคา้

อย่าแสัวง่หาหรอ่ใชั้:้
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สั่�อสังั่คมออนไลันแ์ลัะการ
สันทำนาในทำ้�สัาธุารณะ 

การสวส่ดัแีละการอำาลาสนามบนิ #travelgram #airportlife

ครอบครวั, สันามบนิ
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      หลักจรรยาบรรณธุรกิจของไพรซ์ไลน์ กรุ๊ปอล่คซ่ึ่นียย์ามคำ�าคนื เมอืงเป้ตรา จอรแ์ดัน

วด่ัทีองในอม่รติซึ่าร ์อนิเดัยี

สั่�อสังั่คมออนไลัน์
พัน่กงานควรใชีว้จิารณญาณในการเขยีนความคดิัเห็นใดัๆ ทีี�เกี�ยวขอ้งกบ่องคก์รลงบนอนิเทีอรเ์น็ต
 รวมถึงึบนบล็อก สื�อสง่คมออนไลน ์และเว็บไซึ่ตเ์ครอืขา่ยทีี�เปิ้ดัเผู้ยส้ส่าธุารณะ เชีน่ Facebook 
และ LinkedIn ตามป้กต ิคณุไม่ควรเขยีนบล็อกหรอืโพัสตเ์กี�ยวกบ่กจิการในบรษิัท่ี ถึา้คณุไม่ไดั ้
รบ่การแตง่ต่�งเป็้นโฆษักป้ระจำาบรษิัท่ีอยา่งเป็้นทีางการ หากคณุไดัร้บ่อนุญาตใหแ้สดังความคดิัเห็น
 คณุควรแสดังความคดิัเห็นในทีางทีี�ดั ีไม่มเีนื�อหาหยาบคาย ทีำาใหเ้กดิัความเสื�อมเสยี หรอืทีำาให ้
อบ่อาย ขอ้ความทีี�แสดังน่�นจะตอ้งไม่เปิ้ดัเผู้ยขอ้ม้ลทีี�มกีรรมสทิีธุิ �หรอืขอ้ม้ลลบ่เฉพัาะ เชีน่ ผู้ล
ป้ระกอบการของบรษิัท่ี แผู้นธุรุกจิ การกำาหนดัราคา เป็้นตน้

การใชั้ใ้นทำาง่สัว่นต่วั
เนื�องจากเราเคารพัในสทิีธุิ �ความเป็้นสว่นตว่ของพัน่กงาน ดัง่น่�นตามป้กตแิลว้เราจะไม่สนใจสิ�ง
ทีี�พัน่กงานทีำานอกเวลางาน เวน้เสยีแตว่า่การกระทีำาน่�นลดัทีอนป้ระสทิีธุภิูาพัในการทีำางานของ
พัน่กงาน หรอืคกุคามชีื�อเสยีง ตลอดัจนผู้ลป้ระโยชีนท์ีางธุรุกจิโดัยชีอบดัว้ยกฎหมายของเรา  

คณุควรจะระมด่ัระวง่เป็้นอยา่งยิ�งเมื�อรว่มสนทีนาผู่้านระบบออนไลนท์ีี�มกีารอา้งองิถึงึ Booking 
Holdings หรอืบรษิัท่ีแบรนดัข์องคณุ และมกีารแสดังความคดิัเห็น โดัยใชีอ้ปุ้กรณข์องบรษิัท่ีหรอื
ผู่้านเครอืขา่ยของบรษิัท่ี พังึตระหน่กวา่การใชีแ้หลง่ออนไลนส์าธุารณะซึ่ึ�งเป็้นป้ฏิป่ิ้กษัต์อ่องคก์ร
อาจจะกอ่ใหเ้กดิัความขด่ัแยง้และอาจมบีทีลงโทีษัทีางวน่ิยไดั ้ 

แมเ้ราทีกุคนมสีทิีธุิ �ทีี�จะแสดังมุมมองและความคดิัเห็นของเรา แตค่ณุมหีนา้ทีี�รบ่ผู้ดิัชีอบตอ่ความ
คดิัเห็นทีี�คณุแสดังบนอนิเทีอรเ์น็ต ที่�งนี� ตามกฎหมายทีี�บง่คบ่ใชี ้บรษิัท่ีสามารถึตรวจตราสื�อสง่คม
ออนไลน ์และเว็บไซึ่ตท์ีี�เกี�ยวขอ้งไดั ้เพัื�อใหแ้น่ใจวา่ความคดิัเห็นเหลา่น่�นไม่สง่ผู้ลกระทีบตอ่สถึานะ
ของบรษิัท่ี 

โป้รดัศกึษัานโยบายวา่ด้ว้ยสั่�อสังั่คมออนไลัน ์เพัื�อดัร้ายละเอยีดัเพัิ�มเตมิ และหากคณุมขีอ้
สงสย่เกี�ยวกบ่ป้ระเด็ันนี� 

การสั่�อสัารกบัสัาธุารณะ นกัลัง่ทุำน แลัะสั่�อ
เราไดัแ้ตง่ต่�งโฆษักเพัื�อทีำาการสื�อสารแทีนองคก์ร ดัง่น่�นพัน่กงานทีี�ไม่ไดัร้บ่แตง่ต่�งจงึไม่ควร
ทีำาหนา้ทีี�ดัง่กลา่ว ขอ้ซึ่ก่ถึาม คำาถึามจากสื�อ และคำาขอสม่ภูาษัณท์ี่�งหมดัควรสง่ไป้ใหฝ่้่าย
ป้ระชีาสม่พัน่ธุห์รอืฝ่่ายกฎหมายของบรษิัท่ีใหเ้ป็้นผู้้ด้ัำาเนินการโดัยทีน่ที ีสำาหรบ่รายละเอยีดัเพัิ�ม
เตมิ โป้รดัดัน้โยบายแลัะแนวทำาง่การสั่�อสัารขึ้อง่บรษิัทัำ

คุณุม่ห่้นิา้ที่่�ร่บ
ผิดิำชอบต้อ่การ
แสุดำงคุวาม่คุดิำ
เห็้นิต้อ่สุาธุารณะ
ที่่�คุณุโพสุต้บ์นิ
อนิิเที่อรเ์น็ิต้ 
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บทำสัรุป็
วน่ทีี�ป้ระสบความสำาเรจ็ในการเทีี�ยวชีม! #belgiumtrip #livetotravel

คาเฟ่ิ, เบลัเย้�ยม
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      หลักจรรยาบรรณธุรกิจของไพรซ์ไลน์ กรุ๊ป

เราจะตอ้งรว่มกน่สง่เสรมิพัฤตกิรรมทีี�ถึก้ตอ้งตามหลก่จรยิธุรรมและกฎหมาย เพัื�อใหม้่�นใจไดัว้า่เรา
บรรลผุู้ลลพ่ัธุท์ีี�ใชีด่ัว้ยวธิุทีีี�ถึก้ตอ้งไดัเ้สมอ โดัยเราจะพัยายามป้ฏิบิต่ติามใจความและเจตนารมณ์
ของหลก่จรรยาบรรณธุรุกจินี� พังึระลกึไวเ้สมอวา่เราจะตอ้งป้ฏิบิต่ดิัง่ตอ่ไป้นี� 

 4  อา้งองิแหลง่ขอ้ม้ลทีี�มอีย้ใ่นองคก์ร อาทีเิชีน่ คูม่อ่พันกัง่านแลัะนโยบายอ่�นๆ

 4 รายง่านการกระทีำาทีี�ตอ้งสงสย่วา่จะฝ่่าฝื่นกฎหมายหรอืหลก่จรรยาบรรณโดัยทีน่ที ี

 4 สง่เสรมิเพัื�อนรว่มงานใหย้ดึัม่�นมาตรฐานหลก่จรยิธุรรมในระดับ่สง้ 

 4 เม่�อมข้ึ้อ้สัง่สัยั โป็รด้สัอบถัามกอ่นกระทำำาการใด้ๆ!

การลัะเวน้/ขึ้อ้ขึ้ดั้แยง้่กบันโยบายอ่�น
อาจจะมบีางสถึานการณท์ีี�เกดิัขึ �นไดัย้ากและไม่ไดัค้าดัการณม์ากอ่น และจะตอ้งมขีอ้ยกเวน้ใน
การป้ฏิบิต่ติามบญ่ญต่ขิองหลก่จรรยาบรรณนี� โดัยในกรณีทีี�มขีอ้จำากด่ัเหลา่นี� จะมเีพัยีงคณะ
กรรมการบรหิารเทีา่น่�นทีี�สามารถึละเวน้ขอ้กำาหนดัของหลก่จรรยาบรรณนี�ไดั ้โดัยบรษิัท่ีจะเปิ้ดั
เผู้ยขอ้ละเวน้ดัง่กลา่วทีน่ทีตีามทีี�กฎหมายกำาหนดัไว ้

ในกรณีทีี�มคีวามขด่ัแยง้ระหวา่งบญ่ญต่ขิองหลก่จรรยาบรรณนี�กบ่บทีบญ่ญต่ทิีี�ระบไุวใ้นนโยบาย
อื�นของของบรษิัท่ี (รวมถึงึทีี�ระบใุนค้ม่อืพัน่กงานของคณุ) ใหถ้ึอืเอาบทีบญ่ญต่แิละหลก่การในหลก่
จรรยาบรรณธุรุกจินี�มผีู้ลบง่คบ่ทีี�เหนือกวา่ ในกรณีทีี�มขีอ้ขด่ัแยง้ใดัๆ ฝ่่ายกฎหมายและ/หรอืเจา้
หนา้ทีี�ฝ่่ายกำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมป้ระจำาสำาน่กงานของคณุจะมหีนา้ทีี�ตคีวามวา่หลก่จรรยาบรรณ
นี�ใชีบ้ง่คบ่อยา่งไรกบ่สถึานการณท์ีี�กำาหนดัในข่�นตน้ รว่มกบ่การตรวจทีานจากเจา้หนา้ทีี�ฝ่่าย
กำากบ่ดัแ้ลและจรยิธุรรมระดับ่สากลและ/หรอืหว่หนา้เจา้หนา้ทีี�ฝ่่ายกฎหมาย อำานาจสง้สดุัในการ
ตคีวามหลก่จรรยาบรรณนี�จะตกแกค่ณะกรรมการบรหิารของ Booking Holdings 

หลก่จรรยาบรรณธุรุกจินี�มไิดัใ้หส้ทิีธุิ � สญ่ญา หรอืสิ�งอื�นใดัแกบ่คุคลภูายนอกที่�งสิ �น บทีบญ่ญต่แิหง่
หลก่จรรยาบรรณนี�อาจมกีารทีบทีวน เพัิ�มเตมิ เป้ลี�ยนแป้ลง หรอืแกไ้ขไดัท้ีกุเมื�อตามดัลุยพันิิจของ
บรษิัท่ีและสอดัคลอ้งกบ่กฎหมายทีี�บง่คบ่ใชี ้

หลก่จรรยาบรรณธุรุกจิฉบบ่นี�ไดัร้บ่การป้รบ่ป้รงุลา่สดุัเมื�อวน่ทีี� 22 ตลุาคม 2020

เราจะพย่าย่าม่
ป็ฏิบิต่้ติ้าม่ใจคุวาม่
และเจต้นิารม่ณ์
ของห้ลก่จรรย่า
บรรณธุรุกจินิ่�
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