
Code of conduct 
   สําหรับระดับผูบริหาร 
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วัตถุประสงค
1. รูและเขาใจความหมาย & ความสำคัญของ Code of 
conduct 

2. รูและเขาใจความสำพันธของเนื้อหา และลักษณะของ Code of 
conduct กับการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ / ธุรกิจทั่วโลก
อยางชัดเจน

3. Workshop จะทำใหเขาใจการปฏิบัติใหถูกตองตาม code 
of conduct แตละเรื่อง และแตละหัวขอ

4. สามารถนำไปใชในการกำกับการปฏิบัติงานของพนักงานได
อยางถูกตองจากการฝกใน Workshop

 2.5.รวมขอมูล
 (Information Assets)
 - ประเภทขอมูล
 - ขอความในการรูขอมูล
 - การปฏิบัติในการใชขอมูล

3. การปฏิบัติดานกฎหมายตอตานการผูกขาดในองคกร
 (Promote of “Company” Antitrust law compliance 
Activities in 2014 )
 - ที่มาของการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการตอตานการผูกขาด
 - แนวทางการสรางสุขภาพการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการตอ
ตานการผูกขาดของ “องคกร”
 - การส่ือสารเรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การตอตานการผูกขาด สูการปฏิบัติในระดับพนักงาน

4. ความรับผิดชอบของผูบริหาร
 (Responsibility of Top Management)
 - การบริหารจัดการ และการปฏิบัติของผูบริหารดาน Code of 
conduct.
 - บทบาทของผูบริหารตอกรณีตางๆดาน Code of Conduct.

5. ความเกี่ยวของดาน Code of Conduct กับบุคคลอื่น
 (Application of The Code of Conduct. )
 - ขอบเขตของการปฏิบัติดาน Code of Conduct ของ “บริษัท”

6. ขอบังคับ /หลักเกณฑอ่ืน
 (Miscellaneous Rule)
 - การปฏิบัติกรณีที่มีปญหาดาน Code of Conduct 
 - การถือปฏิบัติตาม Code of Conduct ของ “บริษัท”
 - แนวทางการเปล่ียนแปลง & แกไข Code of Conduct
 - แนวทางการลงโทษกรณีผาผืน Code of Conduct.

7.การตอตานการผูกขาด /การแขงขันของ “บริษัท”
 “บริษัท” antitrust / competition law
 - นโยบายดานการตอตานการผูกขาด / การแขงขัน
 - ความชัดเจนในการนำงานไปปฏิบัติในแตละเรื่อง
 - การบริหาร & จัดการใหมีการปฏิบัติตามนโยบายอยางมีประสิทธิ
ภาพ

8.ประกาศเรื่องการไมติดสินบน
 “บริษัท” N0n-Brilery Declaration
 - ที่มา และเหตุผลการไมติดสินบน
 - ความชัดเจนดานการปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย
 - การมีนโนบายการปองกันกับการทุจริต & การติดสินบน

9.นโยบายการไมติดสินบนของ “บริษัท”
   “บริษัท” N0n-Brilery Barrie/policy
 - นโยบาย “การไมติดสินบน”
 - ความชัดเจนในการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายไมติดสินบน

 การบริหารจัดการ & การควบคุมใหการปฏิบัติตามนโยบายการไมติดสินบน
ไดผลอยางมีประสิทธิภาพ

1. ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงคของ Code of conduct 
ขององคกร
2. สาระสำคัญของ Code of conduct ที่บริษัทยึดถือ & ปฏิบัติ
  2.1. ความเทาเทียม & การดำเนินธุรกิจอยางตรงไปตรงมา
 (Fair and sincere business activities )
 - ทราบ & เขาใจขอกำหนด
 - การตีความ & ความหมายขอกำหนดแตละขอของบริษัท
  2.2. เคารพในสิทธิมนุษยชน 
 ( Respect for  Human right )
 - มาตรฐานสิทธิมนุษยชน มีเรื่องใดบาง
 - แนวปฏิบัติ & วิธีการปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
แตละเรื่อง
  2.3. สิ่งแวดลอมการทำงาน “มิตรไมตรี”
 ( Building a friendly work environment )
 - ปรับตัวเอง & ผสมผสาน
 - การสรางสมดุลในงาน & สวนบุคคล
  2.4. ความสัมพันธกับสังคม
 (relationship with society)
 - ความหมาย และความสำคัญของความสัมพันธ 
 - ประเภท & ลักษณะของความสัมพันธ
 - วิธีกาของความสัมพันธควร / ไมควรปฏิบัติ
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เน้ือหาการอบรม 

HROD ESIE CENTER 038-387-717 086-3699225 topprotpd@yahoo.comwww.hrdesiecenter.com www.tpd.co.thHROD ESIE CENTER 038-387-717 086-3699225 topprotpd@yahoo.comwww.hrdesiecenter.com www.tpd.co.th



การเรียนรูแบบผูใหญ (adult learning) 
เปนการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode)

ระหวางวิทยากรกับผูเขารับ การ อบรม และระหวางผูอบรมดวยกันเอง 
-การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญตาง ๆ 

(Key thoughts and key words)
-  การตั้งคำถามเพื่อกระตุนการคิดของผูเขาอบรม (questioning)

-  การแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนดวยกันเอง

 

วิธีการอบรม
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การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (action learning) 
เนนการทำกิจกรรม ภาคปฏิบัติ กระตุนการฝก ความคิด
และการทำ  workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช

การเรียนรูแบบกลุม (group learning) 
การแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกัน ฝกการทำงานเปนทีมและการรับฟงความเห็น
ของเพื่อนรวมงาน  

GROUP
Learning

ADULT
Learning

ACTION
Learning

Code of conduct สำหรับระดับผูบริหาร
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Instructor Profile
MS. PASSAMON PRANUTNORAPAL
GLD TRAINING & CONSULTING HIGH VISION EXPERT

GOVERNMENT SECTION: MINISTRY OF LABOR 11 YEARS
: Employee relations department
: Employee Relations Committee office
: Employment Department
: Training & Development Department
: Labor Provincial office (Pattani & Samudsakorn)

PRIVATE SECTOR 30 YEARS WITH 7 COMPANIES

    Bata shoes (Thailand): as industrial & Human 
Resource Manager, handle employee relations & Person
-nel factory.
    CP – ALL Public Company: as General Manager 
handle HR Department, create & set up CP All’s norm
 
(  ) and student’s employment.
Syntech Construction Public Company: as HR Develop

-ment, handle HR Development of the first Bank’s Organi
zation transformation 4 years.
    BOA BANK (UOB): as Senior Vice President of HR 
Development which are focused to review HRW & HRD
system, TQM project to increase efficiency of production
with cooperation with Union. 
    Career Planning & Succession Planning programs for 
future & organization’s expansion.
Grampion Food Company: as HR Director, Set up compa
ny’s standard as UK mother company.
    Nanyang Tile Company: as Assistant Managing Direc-
tor, handle HR, Quality Assurance & 2 factories to set-up
HR Management, Quality Assurance & Production standard 
to comply with Code of conduct which customer are 
required.



บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จำกัด 
Top Professional and Development Co., ltd. 

HROD ESIE CENTER 038-387-717 09-123456-69 topprotpd@yahoo.com  www.tpd.co.thwww.hrdesiecenter.com

วันเวลา และสถานที่

บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จำกัด 
Top Professional and Development Co., ltd. 

 www.tpd.co.th

วันเวลา และสถานที่
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Amari Boulevard 
Bangkok (BTS นานา)
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บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จำกัด 
Top Professional and Development Co., ltd. 
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ใบตอบรับการเขารวมอบรม สมาชิก บุคคลทั่วไป

มีความประสงคจะเขารวมอบรม หลักสูตร

จัดขึ้นในวันที่  สถานที่

บริษัท

ที่อยูสำหรับออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ  สาขา

.......................................................... ..........................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ชื่อผูประสานงาน ตำแหนง

โทรศัพท ตอ โทรสาร

มือถือ อีเมล

.......................................................... ..........................................................

....................................... ....................................... .......................................

....................................... .......................................

..........................................................

ทานที่ 1

ผูเขารวมอบรม

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหนง .......................................................... โทรศัพท .......................................

ทานที่ 2 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหนง .......................................................... โทรศัพท .......................................

ทานที่ 3 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหนง .......................................................... โทรศัพท .......................................

ทานที่ 4 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหนง .......................................................... โทรศัพท .......................................

ทานที่ 5 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหนง .......................................................... โทรศัพท .......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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โอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย  เลขที่บัญชี 653-2-06137-5  สาขาบางพระ (ชลบุรี)  
ประเภทออมทรัพย  ชื่อ “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต ์จำกัด”  

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชยเลขที่บัญชี 871-206314-8  สาขาหนองมน  
ประเภทบัญชีออมทรัพยชื่อ “บริษทั ทอป โปรเฟสชนั่แนล แอนด ์ดีเวลลอปเมนต ์จำกัด”  

your name

from

amount

purpose

date

memonumber            0152 - 635486565 - 4526589

เช็คสั่งจายในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จำกัด” 

การยกเลิก :  กรณีที่ทานไดสำรองที่นั่งแลวมีความจำเปนไมอาจเขารวมการสัมมนาได กรุณาสงพนักงานทานอื่นเขาแทน 
หรือหากไมสามารถหาผูใดเขาแทนได กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนลวงหนาอยางนอย 5 วันทำาการ มิฉะนั้น บริษัทฯ 
จำาเปนตองขอเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากทานจำานวน 30% ของอัตราคาสัมมนา เนื่องจากบริษัทฯ 
มีคาดำาเนินงานในการจัดเตรียมการสัมมนา 

หมายเหตุ : กรุณาแฟกซสำเนาใบฝากเงิน / เช็ค พรอมใบสมัครกลับมาที่ 038-387-719  หรือสงอีเมลมาไดที่ 
topprotpd@outlook.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรณีหักภาษี ณ ที่จาย  
กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ในนาม บริษัท ทอป โปรเฟสช่ันแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จำกัด 
เลขประจำตัวผูเสียภาษี  0205550017049 

7/11

ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี

HROD ESIE CENTER

ทางหลวงหมายเลข 7

ม.บูรพา

บิ๊กซี-โฮมโปร ชลบุรี

Call : 038-387-717       

topprotpd@yahoo.com

 www.tpd.co.th
www.hrdesiecenter.com

7/77 ตำบลหวยกะป อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20130

บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จำกัด 
Top Professional and Development Co., ltd. 

วิธีการชำระเงิน
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\Safetyinthai.com

@safetyinthai

วัดเขาดิน
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