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    บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนองคกรธุรกิจท่ีใหความใสใจ

เกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย ความมุงมั�นในงานบริการ และความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ�งแวดลอม เปนสำคัญโดยจะมุงมั�นการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดี และปฏิบัติงานดวยความโปรงใส มีคุณธรรมและรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย

อื่นๆ 

    บริษัทไดจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) น�้ขึ้นเพื่อเปนหลัก

การให ผูบริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนไดพึงปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสำนึกที่ยึดมั�นในความ

ซ่ือสัตย มีคุณธรรม และจริยธรรม  ในฐานะท่ีเปนผูใหบริการแกประชาชนทั�วไป โดยในจรรยา

บรรณในการดำเนินธุรกิจน�้ไดกำหนดแนวทางไวใหเพื่อชวยสงเสริมใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักปฏิบัติตางๆที่มีอยู ในองคกร โดยไดรวบรวมปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ การกำกับดูแล

กิจการ คานิยมองคกร และจรรยาบรรณไวในท่ีเดียวกัน รวมท้ังไดเพิ�มเติมเน�อ้หาในสวนของ

การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณรวมอยูในที่น�้ดวย

    ในนามของคณะกรรมการบริษัท จึงขอฝากใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหาร

ทุกทานและพนักงานทุกคนที่จะตองศึกษา ทำความเขาใจในคูมือจรรยาบรรณในการดำเนิน

ธุรกิจน� ้และยึดถือปฏิบัติตามโดยผูบริหารจะตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และพนักงาน

จะตองปฏิบัติตามนโยบายและขอพึงปฏิบัติอยางเครงครัด ท้ังน� ้บริษัทถือวาคูมือจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจน�้เปนสวนหนึ�งของ “กฎระเบียบและขอบังคับ” ของบริษัท

                   ……………………………………………

                     ประธานกรรมการ

     

                                         ……………………………….. 

                                          ประธานคณะอนุกรรมการกลั�นกรองและติดตาม

สารจากคณะกรรมการ
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แนวทางการดำเนินธุรกิจ

1. ปณิธานในการดำเนินธุรกิจ

   1.1 ดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ยึดมั�นในหลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุงมั�น

พัฒนาบริการเพื่อความพึงพอใจของผูใชบริการ

   1.2 รับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเทาเทียมกัน

   1.3 รับผิดชอบตอชุมชน สังคม และรวมรักษาสิ�งแวดลอม

2. วิสัยทัศน และพันธกิจ

   2.1 วิสัยทัศน (Vision)

   เปนบริษัทบริหารทางยกระดับที่มีศักยภาพในการพัฒนาและขยายเครือขายระบบทางดวน 

(Network) ที่สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายถนนรอบนอกสูกรุงเทพชั้นใน มีมาตรฐานการให

บริการอันเปนเลิศ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับการเดินทาง     

   2.2 พันธกิจ (Mission)

   สรางศักยภาพของบริษัทใหเติบโตดวยแผนการเชื่อมโยงทางยกระดับเขากับเครือขายของ

ระบบขนสงที่ตอบสนองตอการขยายตัวระหวางกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ดวยการจัด

การเสนทางที่อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และใหความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน

สากล มีการพัฒนาระบบการจัดการ การวิเคราะหขอมูล และระบบเทคโนโลยีอยางตอเน��องเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ พรอมกับยึดมั�นในความรับผิดชอบตอพนักงาน ผูถือหุน

และสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
    บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยยึดถือ หลักคุณธรรม จริยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา อีกทั้งยังสงเสริม

สนับสนุน และปลูกฝงหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ภายใตหลักการ อันไดแก มีความรับผิดชอบ

และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย คำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยาง

เหมาะสม เทาเทียม ยุติธรรม ดำเนินงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได และพรอมจะเปด
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เผยขอมูลตอสาธารณชนภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกำหนดที่เกี่ยวของ มีความรับผิด

ชอบตอชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอม

4. คานิยมองคกร (Core Values)

   บริษัทมุงมั�นดำเนินธุรกิจและสงเสริมการปฏิบัติงานสูความเปนเลิศ ยึดมั�นในหลักคุณธรรม

จริยธรรม ภายใตหลักจรรยาบรรณที่ดี โดยกำหนดนโยบายภายใตหลักการดำเนินกิจการที่ดีเพื่อ

สรางมูลคาเพิ�มใหกับองคกรในระยะยาวอยางยั�งยืน ภายใตกรอบการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ

   บริษัทเชื่อมั�นในคุณคาของคน โดยถือวาพนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาที่สุด ดังนั้นบริษัท

จึงมีความเช่ือมั�นวาการพัฒนาความรูจะตองควบคูไปกับการพัฒนาหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ในตัวบุคคลดวย บริษัทจึงไดกำหนดคุณสมบัติหลักของผูบริหารและพนักงานของบริษัทจะตอง

เปนผูมีความสามารถและประกอบดวยคุณธรรมเปนสำคัญ อีกทั้งยังสงเสริม สนับสนุนใหมีการ

ดำเนินงานภายใตหลักการดังน�้

     ใหความสำคัญสูงสุดตอการสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ

     เชื่อมั�นในการทำงานเปนทีม

     มุงมั�นสูความสำเร็จ

     ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและผูใชบริการ

     มีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร

     ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม

     ใสใจตอการดูแลรักษาสิ�งแวดลอม

     ปฏิบัติตามนโยบาย แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ คูมือ กฎระเบียบ ขอบังคับ

     ตางๆของบริษัท

     มีความรับผิดชอบตอสังคม พนักงาน ผูใชบริการ ลูกคา  คูแขง

5. หนวยกำกับดูแลกิจการ (Compliance Unit)

   การกำกับดูแลกิจการถือเปนงานท่ีมีความสำคัญอยางมากงานหนึ�งสำหรับบริษัท เพ่ือทำให

บริษัทมีระบบบริหารการจัดที่มีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสีย
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หนวยกำกับดูแลกิจการ (“Compliance Unit”) จึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ

กำกับดูแล ใหทุกหนวยงานในบริษัทปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอสัญญา ขอบังคับ กฎ

ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนิน

ธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม 

   หนาที่และความรับผิดชอบของ Compliance Unit

   1. กำกับดูแลใหหนวยงานของบริษัทปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม กฎหมาย ขอสัญญา

ขอบังคับ กฎระเบียบ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานประจำของผูบริหาร

   2. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำป (Annual Compliance Report) ราย

งานตอกรรมการผูจัดการ

   3. ใหคำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ขอสัญญา ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ

ที่เกี่ยวของกับพนักงาน และหนวยงานในบริษัท

   ความสัมพันธระหวาง Compliance Unit กับเลขานุการบริษัท

   หนาที่ของทั้งสองจะเนนไปในลักษณะที่ชวยสอดสองดูแล มิใหมีการกระทำผิดกฎหมายหรือ

บรรดากฎเกณฑท่ีเก่ียวของท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ กลาวคือ Compliance Unit มีหนาท่ีดูแล

การปฏิบัติงานประจำในภาพรวมของผูบริหารและพนักงาน สวนเลขานุการบริษัทจะมีหนาท่ีดูแล

คณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัทเปนหลัก รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท

   ความสัมพันธระหวาง Compliance Unit กับกรรมการผูจัดการ

   Compliance Unit จะใหความเห็นตอกรรมการผูจัดการตอบรรดาเอกสาร เอกสารทางการเงิน

สัญญาตางๆที่ไดนำเสนอเพื่อใหลงนามนั้น มีความถูกตองครบถวนตามระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม

ขณะที่กรรมการผูจัดการก็ถือเปนพนักงานที่เปนผูบริหารสูงสุด ซึ�งการปฏิบัติงานก็ตองมีความ

รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนดังน้ันบทบาทของ Compliance Unit จึงเปรียบ

เสมือนเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือกรรมการผูจัดการที่จะกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ประจำตางๆอีกดวย 
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   ความสัมพันธระหวาง Compliance Unit กับ Audit Committee 

   Compliance Unit จะมีความรับผิดชอบที่ตองใหความชวยเหลือในการกำกับดูแลการปฏิบัติ

งานประจำ ซึ�งหมายความวา ความรับผิดชอบที่มีอยูจะเปนงานที่คอยใหความชวยเหลือ ใหคำ

ปรึกษา และคำแนะนำ การปฏิบัติงานประจำของผูบริหารและพนักงานเปนหลัก สวน Audit 

Committee ทำหนาที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เชน การตรวจสอบหรือสอบทาน

ใหบริษัทมีการจัดระบบงาน ระบบการเงินและบัญชีเปนไปอยางถูกตอง เปนตน

   ความสัมพันธระหวาง Compliance Unit กับ คณะกรรมการบริษัท

   การที่ Compliance Unit ใหความชวยเหลือกรรมการผูจัดการที่จะกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ประจำ ซึ�งถือไดวาชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทไดอีกทางหนึ�ง
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ขอพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

                     แนวทางจรรยาบรรณ
    1. บุคคลผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

    ผูบริหารและพนักงาน เปน “ผูมีหนาที่” ปฏิบัติตามจรรยาบรรณน�้ และชวยสนับสนุน สง

เสริมใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของ

Compliance Unit

    2. ขอแนะนำเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

     ผูมีหนาที่ตองทำความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบของตน มีการทบทวนความรู

     ความเขาใจอยางสม่ำเสมอ

     ผูมีหนาที่ตองใหความรูความเขาใจแกบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับบริษัท

     เมื่อมีขอสงสัย ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดใหมีหนาที่รับผิด

     ชอบการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

     ผูมีหนาที่ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงแกบุคคลผูไดรับมอบหมาย

     ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองประพฤติตนเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

     เสริมสรางบรรยากาศการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงาน

     หากพนักงานเกิดมีความสงสัยหรือขอของใจใดๆ ใหเปนหนาที่ของ Compliance Unit 

     เปนผูอธิบายหรือตอบขอของใจนั้น

    3. การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

    เมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผูมีหนาที่หรือผูมีสวนไดเสียควรแจง

และสงขอรองเรียนแกผูบังคับบัญชาของตน “ผูที่รับขอรองเรียน”

    4. กระบวนการดำเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน

     เมื่อไดรับขอรองเรียน ผูที่รับขอรองเรียน จะตองรวบรวมขอเท็จจริงดวยตนเองหรือมอบ

หมายใหผูที่เหมาะสมเปนผูดำเนินการ เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอเสนอใหผูบังคับบัญชาลำดับ

สูงสุดในสายงานบังคับบัญชา “ผูบังคับบัญชาสูงสุด” พิจารณาดำเนินการตอไป
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     ผูบังคับบัญชาสูงสุด จะเปนผูประมวลผล และกลั�นกรองขอมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธี

จัดการที่เหมาะสมในแตละเรื่องโดยอาจดำเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูอื่นที่ตนเห็นวา

เหมาะสมดำเนินการแทน เพื่อระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

     ผูบังคับบัญชาสูงสุด จะบรรเทาความเสียหายใหกับผูไดรับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือด

รอนเสียหายโดยรวม ทั้งน�้ ในกรณ�ที่เปนเรื่องสำคัญ ผูที่รับขอรองเรียน หรือผูบังคับบัญชาสูงสุด

จะเปนผูรายงานผลตอกรรมการผูจัดการและ Compliance Unit

     ผูบังคับบัญชาสูงสุด จะรายงานผลใหผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียนเปดเผยตนเอง

     5. มาตรการคุมครองผูรองเรียนและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรอง

เรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

     ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณจะไดรับความคุมครองตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนดไวดังน�้

     ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หาก

เห็นวาการเปดเผยนั้นจะทำใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ

     บริษัทถือวาขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ

     กรณ�ที่ผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสีย

หาย ผูรองเรียนสามารถรองขอใหบริษัทกำหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือบริษัท

อาจกำหนดมาตรการคุมครองเองโดยหากบริษัทเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมจะเกิดความเดือด

รอนเสียหายหรือความไมปลอดภัยขึ้น

     ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มี

ความเหมาะสมและเปนธรรม

     6. การกระทำที่เขาขายผิดจรรยาบรรณ

     การกระทำดังตอไปน�้ถือเปนการทำผิดจรรยาบรรณ

     ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

     แนะนำ สงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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     ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณ�ที่ตน

ทราบหรือควรทราบ เน��องจากเกี่ยวของกับงานภายใตความรับผิดชอบของตน

     ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงที่อางวาไดมีการฝาฝน

หรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

     กระทำการอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เน��องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

                           ขอพึงปฏิบัติ

    เพื่อใหเปนไปตามแนวทางจรรยาบรรณที่กลาวในขางตน บริษัทจึงกำหนดขอพึงปฏิบัติใน

การดำเนินธุรกิจ ดังน�้

     1. การรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของบริษัท

     ทรัพยสินของบริษัท หมายถึง เงินสด เครื่องมือ อุปกรณ เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุ 

อุปกรณ ขอมูล แบบกอสราง เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ นอกจากน�้ยังหมายความรวมถึง

เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ เอกสารสิทธิ ทรัพยสินทางปญญา และความลับของบริษัท ตลอด

จนการนำทรัพยสินของบริษัทไปใช หรือ กระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความรับผิดตามพระราช

บัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยจะตอง

     ใชทรัพยสินอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมคำนึงถึงประโยชนสวนตน

บุคคลภายนอก หรือนำทรัพยสินไปใชในทางที่ผิด และตองไมทำใหทรัพยสินเกิดความเสียหาย

หรือสูญหาย

     เปดเผยและมอบผลประโยชนในการคิดคนและพัฒนา ที่จัดทำขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน

ใหแกบริษัท โดยใหถือเปนทรัพยสินของบริษัท ไมคัดลอก ขาย หรือเผยแพรขอมูลซอฟทแวร

และทรัพยสินทางปญญาไมวาในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

     ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆเพื่อประโยชนของบริษัทเทานั้น

ไมใชเพื่อประโยชนตนเอง

     ไมควรติดต้ังและคัดลอกซอฟทแวรใดๆ ท่ีไมใชซอฟทแวรของบริษัทลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของบริษัท หากมีความจำเปนตองใชซอฟทแวรนั้นในการปฏิบัติงาน

ตองไดรับอนุญาตจากบริษัทกอน
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     ไมคัดลอก เผยแพร ลบทิ้ง ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงขอมูล หรือกระทำการอื่นใดอันทำ

ใหหรืออาจทำใหบริษัทเสียหาย

     หลีกเลี่ยงการใชเว็บไซทที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และไมควรเผยแพรขอมูลจาก

เว็บไซทดังกลาวตอผูอื่น

     ไมกระทำการใดๆ อันเปนการทุจริต หรือเพื่อประโยชนอื่นในทางมิชอบในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท

     ควรบันทึกและรายงานขอมูลตางๆ อยางถูกตองและตรงตามขอเท็จจริง และเปนไปตาม

ที่บริษัทกำหนด เชน ตามระยะเวลา ภายใตขอกำหนดของกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย โปรงใส

และสามารถตรวจสอบได

     จัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ หรือโดยวิธีการเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการนำมาใชงาน

และเก็บรักษาดวยความระมัดระวังตามช้ันความลับ ตามระยะเวลาท่ีระเบียบปฏิบัติงานหรือ

กฎหมายกำหนด

     2. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

     กรณ�มีผลประโยชนเก่ียวของในกิจการหรือการดำเนินงานใด ใหรายงานผูบังคับบัญชาสูง

สุดเพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน  

     เปดเผยสวนไดเสีย และละเวนจากการตัดสินใจในกรณ�ที่ตนมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ

     ตองไมกระทำการใดๆอันเปนการขัดตอผลประโยชนของบริษัท หรือยินยอมใหคูสมรส

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือคนใกลชิดของตนเขามาแสวงหาประโยชนในการดำเนินธุรกิจ

กับบริษัท

     3. การรักษาความลับของบริษัท

     ตองไมเปดเผยความลับหรือแจงแกบุคคลภายนอก ใหทราบถึงขอมูลที่เปนความลับของ

บริษัท ขอมูลเกี่ยวกับกิจการตางๆ ของบริษัท เวนแตไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ หรือ

ผูที่ไดรับมอบหมาย 

     ไมจัดทำสำเนา สงโทรสารใหกับบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ควรจัดเก็บขอมูลความลับอยาง

เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อปองกันมิใหผูไมเกี่ยวของเขาถึงขอมูลหรือความลับเหลานั้น
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     4. การรับและมอบประโยชนอันเปนสิ�งจูงใจ

     ควรระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชนอันเปนสิ�งจูงใจ หรือสั�งการใหผูอ่ืนรับและมอบ

ประโยชนแทนตน รวมท้ังคูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ญาติ หรือคนใกลชิด ซึ�งอาจมีผล

ตอการตัดสินใจในเชิงธุรกิจในนามบริษัท หรือเพื่อหวังผลการกาวหนาในหนาที่การงาน หรือ

การพิจารณาความดีความชอบประจำป ไดแก ของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพยสิน หรือประ

โยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินได เปนตน

     หากผูบริหารหรือพนักงานไดรับของขวัญในโอกาสตามประเพณ�นิยมที่มีมูลคาเกินปกติ

วิสัยจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท โดยของขวัญดังกลาวนั้น มีมูลคาตั้งแต10,000 บาท

ขึ้นไป ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นทันทีทุกครั้ง โดยผูบังคับบัญชาสูงสุดควรสรุปให

Compliance Unit ทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง

     5. การเปดเผยขอมูล และความสัมพันธกับผูลงทุน

     ควรเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งขอมูลการเงินและขอมูลทั�วไปของบริษัทแกผูถือหุน ผูลงทุน

และสาธารณชน อยางถูกตองครบถวน ทั�วถึง เทาเทียม และทันเวลา ตามขอกำหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

     6. การปฏิบัติตอผูถือหุน

     ควรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และอยางสุดความสามารถ และพึงปฏิบัติหนา

ที่ดวยความเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย

     พึงรายงานใหผูถือหุนทราบถึงสถานภาพของบริษัทอยางสม่ำเสมอ และถูกตองครบถวน

ตามความเปนจริง

     พึงรายงานตอผูถือหุนถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัท ทั้งดานบวกและดานลบดวยเหตุ

ผลสนับสนุนอยางพอเพียง

     7. การปฏิบัติตอผูใชบริการ

     พนักงานทุกคนควรใหการบริการอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนแหงความพอใจสูงสุดของ

ผูใชบริการ

     พึงตอบสนองความตองการของผูใชบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
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     พึงจัดใหมีระบบและชองทางเพ่ือการรองเรียนหรือติชมการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

     8. การปฏิบัติตอเจาหน�้

     พึงปฏิบัติตอเจาหน�ทุ้กรายอยางเสมอภาค ดวยความเปนธรรม 

     ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆท่ีไดตกลงกัน กรณ�ท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอ

ใดขอหนึ�ง ตองแจงใหเจาหน�ท้ราบลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข

     พึงละเวนการเรียก รับ หรือจายผลประโยชนใดๆท่ีไมสุจริตในทางการคาจากเจาหน�้

     9. การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา

     พึงประพฤติและปฏิบัติตนภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดีและเปนธรรม

     ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนของคูแขงทางการคาดวยวิธีอันไมสุจริต หรือวิธีการท่ีเปนการฉอฉล

หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขงทางการคา เปนตน

     ไมทำลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาโดยการกลาวหาในทางราย

     10. การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติตอพนักงานอ่ืน

     ผูบังคับบัญชาพึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาดวยความถูกตองและ

ยุติธรรม

     พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงมั�น ซ่ือสัตย โปรงใส และเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืน

     ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไมพึงกระทำ

การใดๆอันเปนการไมเคารพผูบังคับบัญชา

     พึงเปนผูมีวินัย และประพฤติตนใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของบริษัท

     พึงประพฤติตนใหอยูในศีลธรรมและประเพณ�อันดีงาม

     ในการปฏิบัติหนาท่ี พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับความแตกตางทาง

กายหรือจิตใจ การเมือง เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนท่ีอาจนำ

ไปสูความขัดแยง

     ชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพการทำงานปลอดภัยจากการกดข่ีขมเหงหรือการกระทำท่ีไม

เปนธรรม 
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     การท่ีผูบริหาร ไดลงลายมือช่ือในคูมือน� ้ หมายถึงผูบริหาร ไดอาน เขาใจ และยอมรับขอ

ความตางๆ ท่ีระบุไว รวมถึงไดมีการส่ือสารไปยังพนักงานภายใตสายงานบังคับบัญชาเพ่ือทราบ

และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  ถามีขอสงสัยใดๆ ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาของทาน หรือ 

Compliance Unit

…………………………………………..………. 

                                                          (กรรมการผูจัดการ)                               

    

……………………………………………………

                              (รองกรรมการผูจัดการ- ฝายปฏิบัติการ)   

              

……………………………………………………….

(รองกรรมการผูจัดการ-ฝายธุรกิจและการเงิน)

……………………………………………………….

(ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส)

……………………………………………………

                                (ผูชวยกรรมการผูจัดการ)   

 

…………………………………………..………. 

                                                            (ว/ด/ป )                               

    

……………………………………………………

                              (ว/ด/ป )   

              

…………………………………………………

(ว/ด/ป )

…………………………………………………..

(ว/ด/ป )

……………………………………………………

       (ว/ด/ป ) 

 



จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

บร�ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
15



จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

บร�ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
16




	Cover Front COD
	COD 1
	COD 2
	COD 3
	COD 4
	COD 5
	COD 6
	COD 7
	COD 8
	COD 9
	COD 10
	COD 11
	COD 12
	COD 13
	COD 14
	COD 15
	COD 16
	Cover Back COD

