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หลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

1. บทน า  
 ในการปฏิบตัิงานใหก้บับรษัิทไมว่า่จะอยูใ่นฐานะ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิท เราจะพบและเผชิญกบั
ค าถาม หรือขอ้สงสยัที่เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม หรือเรื่องกฎหมายอยู่เสมอ ว่าสิ่งที่บริษัท หรือที่เรากาลงัด าเนินการอยู่นัน้ เป็น
เรื่องที่สมควรกระท า ขดักบัจริยธรรม ขดักบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบตัิแลว้ไม่มีค  าตอบที่ชดัเจน หรือ
ค าตอบที่ตายตวั หรอืสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทกุสถานการณ ์ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัท และการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็นไปอย่างถกูตอ้งตาม
กฎหมาย และมีจรยิธรรม จึงไดจ้ดัท าจรรยาบรรณเพื่อใหท้กุคนใชเ้ป็นแนวทาง หรอืเป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน หรอืเพื่อใชต้อบ
ค าถามของแต่ละคนว่า สิ่งที่ก าลงัท าอยู่นัน้ถูกตอ้งและสมควรกระท าหรือไม่  จรรยาบรรณที่จัดท าขึน้อยู่บนพืน้ฐานและ
สอดคลอ้งกบัคา่นิยมและแนวคิดในการท าธุรกิจของบรษัิทดงันี ้ 

2. จรรยาบรรณ  
 2.1 ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  
 บริษัทมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้  โดยค านึงถึง
การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
โปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้  
 2.2 ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้  
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ที่จะไดร้บัผลิตภัณฑแ์ละบริการที่ดีมี
คณุภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี ้ 
  • ผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจงั  
เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจรงิ  
  • กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากลกูค้า
หรือจากผู้มีอ  านาจของกลุ่มบริษัทก่อน  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบังคับของ
กฎหมาย  
 2.3 ความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้และเจา้หนี ้ 
 การด าเนินธุรกิจกับคู่คา้ใดๆ ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ  มีการ
ค านงึถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนักบัคูค่า้ การคดัเลอืกคูค่า้ตอ้งท าอยา่งยตุิธรรม ทัง้นี ้บรษัิท
ถือวา่คูค่า้เป็นปัจจยัส าคญัในการรว่มสรา้งมลูคา่ใหก้บัลกูคา้  
 บริษัทยึดมั่นในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคญั  ในการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้ และการ
ดแูลหลกัประกนัตา่งๆ 
 2.4 ความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน  
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 พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่สงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเรจ็ของบรษัิท บรษัิทจึงไดมุ้ง่พฒันาเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทัง้สง่เสรมิการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความสภุาพและใหค้วาม

เคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน การวา่จา้ง แตง่ตัง้และโยกยา้ยพนกังาน จะพจิารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใช้

ทรพัยากรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

 บริษัทมีความรบัผิดชอบในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของ
พนกังานอยูเ่สมอ และยดึมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั  
 บรษัิทเคารพในความเป็นสว่นตวัของพนกังาน ไมน่ าขอ้มลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิการรกัษาพยาบาล ครอบครวั 

ไปเปิดเผยใหก้บับคุคลภายนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบั

ของกฎหมาย 

 2.5 การแขง่ขนัทางการคา้กบัคูแ่ขง่ขนั  
 บริษัทมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม   บริษัทไม่มีนโยบายในการ
แขง่ขนัทางการคา้โดยใชว้ิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผิดกฎหมายและขดัตอ่จรยิธรรม 
 2.6 ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทยตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมซึ่งตอ้ง
รบัผิดชอบช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของทอ้งถ่ินที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายผลิตสินคา้และใหบ้รกิาร
ใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและปฏิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม บริษัทสง่เสริมกิจกรรมการดแูลรกัษาธรรมชาติและอนรุกัษ์
พลงังาน และมีนโยบายที่จะคดัเลอืกและสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2.7 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests)  
 ในการท างานใหก้บับรษัิทอาจเกิดสถานการณท์ี่ผลประโยชนส์ว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานอาจขดัแยง้
กบัผลประโยชนข์องบรษัิท ความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้อาจเกิดขึน้ไดใ้นหลายรูปแบบ ดงันัน้บรษัิทจึงไดก้ าหนดแนวทางที่
ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้
  2.7.1 การรบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทน  
  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่รบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูคา้ คูค่า้ 
ของบรษัิท หรอืจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบรษัิท  
  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไมใ่หกู้ห้รือกูย้ืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลกูคา้หรือผูท้  าธุรกิจ
กบับรษัิท เวน้แตเ่ป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงินในฐานะของลกูคา้ของธนาคารหรอืสถาบนัการเงินดงักลา่ว 
  2.7.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบรษัิท  
  การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และเวลา
ท างานของบริษัท และหา้มประกอบธุรกิจหรือมีสว่นรว่มในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท  ไม่ว่ากรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานดงักลา่วจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยทางออ้มก็ตาม 
  2.7.3 การท าธุรกิจใดๆ กบักลุม่บรษัิท  
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  การท าธุรกิจใดๆ กบับรษัิททัง้ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน นัน้มีสว่นไดส้ว่นเสยี จะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่บรษัิทก่อนเขา้ท ารายการ  
  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นไดเ้สียเป็นผูอ้นมุตัิในการตกลงเขา้ท ารายการหรือกระท าการ
ใดๆ ในนามบริษัทผูท้  ารายการในนามบริษัทมีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความสมัพนัธข์องคู่คา้ว่าเก่ียวขอ้งกับกรรมการ  ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน หรอืไม ่ก่อนท ารายการเพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยามของความสมัพนัธ์
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  2.7.4 การด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทภายนอกกลุม่บรษัิท  
  บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสง่ผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุม่บริษัท  ในกรณีที่ผูบ้ริหารของ
บริษัทจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากผูม้ีอ  านาจของบริษัท  ยกเวน้การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองคก์รการกศุลท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร ทัง้นี ้การด ารงต าแหนง่ดงักลา่วจะตอ้งไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย หรอื
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และตอ้งไมใ่ชต้  าแหนง่งานในบรษัิทไปใชอ้า้งอิงเพื่อสง่เสรมิธุรกิจภายนอก 
  2.7.5 การรบัของขวญัและการรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ  
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน งดการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่คา้หรือ  ผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร ์
  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไม่สามารถรบัการ
เลีย้งรบัรองทางธุรกิจจากลกูคา้ คูค่า้ หนว่ยงานภายนอก หรอืบคุคลใดๆ ซึง่อาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจ 
  2.7.6 การเดินทางไปสมัมนา ดงูาน ทศันศกึษา  
  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก
คา่ใชจ้่ายเดินทางใหไ้ด ้ทัง้นี ้เฉพาะเพื่อประโยชนใ์นทางธุรกิจ และตอ้งผา่นการอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชาที่มีอ  านาจเทา่นัน้ แต่
หา้มรบัเงินหรอืประโยชนอ์ื่นใดจากคูค่า้ 
 2.8 การเสนอเงิน สิง่จงูใจหรอืรางวลั  
 บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท 
หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจ ยกเวน้การใหก้ารเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม  ส่วนลด
การคา้ และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษัิท 
 2.9 กิจกรรมทางการเมือง  
 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนบัสนนุ หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึง่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษัทมีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืฝักใฝ่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัสามารถมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนญู แต่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาทรพัยส์ิน อปุกรณ ์เครื่องมือ
ใดๆ ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการดาเนินการใดๆ ในทางการเมืองและพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจทาใหเ้กิดความ
เขา้ใจวา่บรษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึง่  
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 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งลาออกจากการเป็นพนกังาน หากจะดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือลงสมคัร
รบัเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถ่ินหรอืระดบัประเทศ 
 2.10 การปกปอ้ง ดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษัิท  
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ในการดแูลรกัษา การใชท้รพัยส์นิของกลุม่
บรษัิท เพื่อประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิท โดยไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ้ื่นบรษัิทมีนโยบายจะจดัท าเอกสาร
ทางธุรกิจ บนัทกึขอ้มลูทางการเงินและบญัชี และจดัท ารายงานทางการเงิน ดว้ยความสจุรติ ทนัเวลา ถกูตอ้งครบถว้นตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป  
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม  และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมี
สาระส าคญั และยงัมิไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชนซึง่ไดร้บัรูม้าจากหนา้ที่งานไปยงัหน่วยงานอื่นๆ  และบคุคลภายนอกที่ไมส่มควร
ตอ้งรบัรูข้อ้มลูนัน้ และมีหนา้ที่ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งดีที่สดุ เพื่อปอ้งกนัไวซ้ึง่ขอ้มลูที่เป็นความลบัดงักลา่ว ทัง้นี ้รวมไปถึง
การจดัเก็บเอกสารขอ้มลูที่เป็นความลบั 
 2.11 การใชข้อ้มลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท  
 กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน  (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท  ที่มี
สาระส าคญั และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบริษัท  แต่เพื่อ
ปอ้งกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ควรหลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
กลุม่บรษัิท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน 
 2.12 การใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ ์ตอ่สือ่มวลชน หรอืตอ่สาธารณชน  
 การใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับรษัิท ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูที่ เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั  
 ผูท้ี่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดร้บัมอบหมายไม่สามารถใหข้อ้มลูข่าวสารหรือใหส้มัภาษณต์่อสื่อมวลชนหรือต่อ
สาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรอืพาดพิงกลุม่บรษัิท ไมว่า่ในดา้นใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของกลุม่
บรษัิท 
 2.13 รายการระหวา่งกนัในกลุม่บรษัิท  
 ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการ
พิจารณาอนมุตัิ โดยคานึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก 
(on arms' length basis) 
 2.14 การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั  
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัิตนใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไมม่ีสว่นรูเ้ห็น 
ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

3. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ  
 3.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัติามจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรอื
กระท าการใดๆ ที่ขดัตอ่จรรยาบรรณ บรษัิทจะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี  
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 ทัง้นี ้การลงโทษพนกังาน อาจกระท าโดย  
 • ตกัเตือนดว้ยวาจา  
 • ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
 • พกังาน โดยไมจ่า่ยคา่จา้ง มีระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนั  
 • เลกิจา้ง  
 3.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนมีหนา้ที่ลงนามรบัทราบจรรยาบรรณนี ้เมื่อเขา้เป็นพนกังานและเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลง  
 3.3 ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูล
และสง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนด  
 3.4 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนีใ้ห้แก่ผู้บริหาร  และกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

การรายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถกู
กดดนั/บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ที่เป็นการขดัตอ่จรรยาบรรณ ใหร้ายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน หรอืฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แตก่รณี  
 นอกจากนี ้ยงัสามารถรายงานตรงไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ี่ E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com  
 บริษัทมีนโยบายที่จะรกัษาขอ้มลูความลบัและคุม้ครองผูท้ี่รายงานเป็นอยา่งดี และผูร้ายงานไมต่อ้งรบัโทษใดๆ หาก
กระท าโดยเจตนาดี 

 

 

 


