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ค าน า 
 

เดอะ สตาร์ เอน็เทอร์เทนเมน็ท ์กรุป จ ากดั (เดอะ สตาร์) มุ่งมัน่ท่ีจะส่งมอบประสบการณ์แบบทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพสูง 
โดยเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะสรรคส์ร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าส าหรับแขกทุกคนของพวกเรา และเรามีผลิตภณัฑร์ะดบั
โลกท่ีจะท าใหทุ้กท่านรู้สึกภาคภูมิใจ   
 

พวกเราเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมท่ีไดรั้บความนบัถือของชุมชนท่ีเราด าเนินการอยู ่ซ่ึงเรา
ประสบความส าเร็จน้ีไดโ้ดยการลงทุนในส่ิงอ านวยความสะดวกชั้นเย่ียม และผูค้นท่ีมีความสามารถ และการด าเนินงาน
อยา่งมีจริยธรรม และมีความเป็นมืออาชีพในทุกส่ิงท่ีพวกเราท า  
 

ช่ือเสียงท่ีไดม้าโดยยากน้ีเป็นผลของความพยายามท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะจดัตั้งและรักษาไวซ่ึ้งหลกัการ และพฤติกรรมดงัท่ี
บรรยายไวใ้นประมวลจรรยาบรรณน้ี การกระท าท่ีประมาทและไม่เหมาะสมของพนกังานเพียงแค่หน่ึงคนก็สามารถ
ท าลายช่ือเสียงของเราในฐานะเป็นพลเมืองบรรษทัที่ดีไดอ้ยา่งร้ายแรง  
 

หลกัการช้ีน าว่าดว้ยประมวลจรรยาบรรณของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้แนวทางชดัเจน ซ่ึงจะท าให้เราทุกคนสามารถ
ตดัสินใจโดยสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเดอะ สตาร์ คาดหวงัได ้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสถานการณ์เหล่านั้น ท่ีทางเลือกท่ีถูกตอ้ง
ไม่ใช่เร่ืองง่ายและชดัเจน    
 

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด ขณะท่ีก าลงัท างานให้กบัเดอะ สตาร์ โดยเดอะ สตาร์จะละ
ทิ้งการติดต่อทางธุรกิจใดๆ ท่ีอาศยัการละเมิดกฎหมายของประเทศใดก็ตาม และไม่มีบุคคลใดในบริษทัไดรั้บอนุมติัให้
มอบค าส่ังในแนวทางท่ีผิดไปจากน้ี   
 

ประมวลจรรยาบรรณน้ีไดรั้บการรองรับจากชุดนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบติัชุดหน่ึงท่ีมีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึง
ถูกออกแบบมาเพื่อมอบอ านาจให้พนกังานทุกคนตดัสินใจไดใ้นทุกวนัโดยอาศยัขอ้มูลครบถว้น  
 

เราสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนมีความมัน่ใจท่ีจะรายงานกิจกรรมใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย การทจุริต การลกัขโมย การ
ฉ้อโกง หรือการละเมิดประมวลจรรยาบรรณโดยเจตนา และไม่มีพนกังานคนใดจะตอ้งตกท่ีนัง่ล าบาก เพราะพวกเขา
รายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณท่ีอาจเกิดขึ้นโดยสุจริตใจ   
 

เราทุกคนลว้นมีบทบาทส าคญัในการรักษาวฒันธรรมในสถานท่ีท างานท่ีดีและเป็นมืออาชีพ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีปลุก
ความภาคภูมิใจ และความภกัดีจากผูมี้ส่วนไดเ้สียของเราทุกคน  
 

กรุณาใชเ้วลาอ่านและท าความเขา้ใจประมวลจรรยาบรรณน้ี และให้ค  ามัน่สัญญาส่วนตวัว่าจะน าไปปฏิบติัในทุกดา้น
ของงานของคุณ   
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1. วัตถุประสงค์ 

 เดอะ สตาร์ เอน็เทอร์เทนเมน็ท ์กรุป (เดอะ สตาร์) ยึดมัน่ในมาตรฐานจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหมายในระดบัสูง 
วตัถุประสงคข์องประมวลจรรยาบรรณน้ี (ประมวล) มีไวเ้พื่อส่ือสารเก่ียวกบัพฤติกรรมอนัเป็นท่ีคาดหวงัจากพนกังาน
ของเราในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของพวกเขา ซ่ึงจะก าหนดหลกัการช้ีน าท่ีหล่อหลอมวิธีการตดัสินใจท่ีควรกระท า 
และวิธีปฏิบติัหนา้ท่ีของเราเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเดอะ สตาร์ การยึดมัน่ต่อหลกัการเหล่าน้ีจะท าให้เราสามารถ
สร้างความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ในหมู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของเรา ซ่ึงรวมถึงแขกของเรา หุ้นส่วนธุรกิจของเรา 
หน่วยงานก ากบัดูแล ชุมชนทอ้งถ่ิน และท่ีส าคญัย่ิง เพ่ือนสมาชิกในทีมของเรา  
 

จึงเป็นท่ีคาดหวงัว่า พนกังานทุกคนของเราจะปฏิบติัตามค่านิยมของเดอะ สตาร์ (ภาคผนวก A) และเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของ เดอะ สตาร์ พนกังานของเราไดรั้บความคาดหวงัใหใ้ชห้ลกัการช้ีน าประมวลจรรยาบรรณ เป็นกรอบการ
ท างานในการส่งมอบค่านิยมของเดอะ สตาร์ 
 

ประมวลจรรยาบรรณน้ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของเดอะ สตาร์  

2. ขอบเขต 

ประมวลจรรยาบรรณน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัทุกคนท่ีปฏิบติังานให้ และในนามของเดอะ สตาร์ รวมถึงกรรมการบริษทั 
พนกังาน ผูรั้บเหมา และบริษทัจา้งแรงงานทั้งหมด (พนกังาน)    

3. หลกัการชี้น าว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณ 

หลักการช้ีน าว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณ จะอธิบายถึงองคป์ระกอบหลกัของมาตรฐานพฤติกรรมท่ีเดอะ สตาร์ได้
ก าหนดไวส้ าหรับบริษทั และพฤติกรรมท่ีคาดหวงัจากพนกังานเดอะ สตาร์คาด หลกัการช้ีน าว่าดว้ยประมวล
จรรยาบรรณมีดงัต่อไปน้ี: 

1. เราเคารพชุมชน  

2. เราประกอบด้วยผู้คนหลากหลาย 

3. เราปฏิบัตติามกฎหมาย 

4. เรามีจริยธรรม 

5. เราเป็นมืออาชีพ 

6. เราท างานอย่างปลอดภัย 
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4. ประมวลจรรยาบรรณ 

4.1 เราเคารพชุมชน  

เราเป็นพลเมืองบรรษทัท่ีดีและด าเนินธุรกิจของเราในวิถีทางท่ีเคารพชุมชน ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัพยายาม
ป้องกนัพฤติกรรมต่อตา้นสังคม และกิจกรรมท่ีผดิกฎหมายหรือไม่พึงประสงค ์(IUA) ทั้งภายในหรือในบริเวณใกลเ้คียง
สถานท่ีท่ีเราประกอบธุรกิจ   

 เดอะ สตาร์ จะเคารพชุมชนโดย :  

• รักษาและส่งเสริมโครงการด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งมีความรับผิดชอบ (RSA)  

• รักษาและส่งเสริมโครงการการเลน่การพนนัอยา่งมีความรับผิดชอบ (RG)  

• รักษาและส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบขององคก์ร    

พนักงานของเราจะเคารพชุมชนโดย:  

• ให้บริการเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลอ์ยา่งมีความรับผิดชอบตามโครงการ RSA ของเดอะ สตาร์   

• ให้บริการการพนนัอยา่งมีความรับผิดชอบตามโครงการ RG ของเดอะ สตาร์  

• รักษาใบอนุญาต RSA (ตามความเหมาะสม) 

• รายงานเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภยั หรือความมัน่คงของแขก พนกังานและ
สินทรัพยข์องเดอะ สตาร์  

4.2 เรามีความหลากหลาย  

เราส่งมอบสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการแบ่งแยก ท่ีซ่ึงทุกคนต่างไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและดว้ยความเคารพ ทั้งน้ี
นโยบายของเรา กระบวนการ สภาพการท างาน และแนวทางปฏิบติัต่างไดรั้บการออกแบบมาเพื่อตอ่ตา้นการเลือก
ปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม  

เดอะ สตาร์ สนับสนุนความหลากหลายโดย: 

• การพฒันากลยทุธ์ ความคิดริเร่ิม และโครงการเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย 

• การมีส่วนร่วมกบัชุมชนในโครงการท่ีสนบัสนุนความหลากหลาย  

• การก าหนดวตัถุประสงคด์า้นความหลากหลายท่ีสามารถวดัได ้และการรายงานความกา้วหนา้ในการบรรลุ
ความส าเร็จของวตัถุประสงคเ์หล่านั้น 
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พนักงานของเราได้แสดงออกถึงความหลากหลายโดย: 

• การประพฤติตนในลกัษณะท่ีไม่แบ่งแยก และมีมิตรไมตรีต่อกนั  

• การเคารพความเช่ือทางวฒันธรรม สังคม ศาสนา และภูมิหลงัท่ีหลากหลายของชุมชน แขกของเรา และเพื่อน
พนกังานเดอะ สตาร์ของเรา 

• การเป็นกระบอกเสียงเม่ือแขกหรือเพื่อนพนกังานเดอะ สตาร์ของเรามีการกระท า หรือพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว
รุนแรง หรือขาดความเคารพ   

• การปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งของเดอะ สตาร์ ซ่ึงรวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอกาสในการจา้งงานท่ี
เสมอภาค การเลือกปฏิบติั การรังควาน และการรังแกในท่ีท างาน   

4.3 เราปฏิบัติตามกฎหมาย 

เราปฏิบติัตามภาระผกูพนัทางกฎหมายและขอ้บงัคบั ความมุ่งมัน่โดยสมคัรใจ มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบาย
และกระบวนการของบริษทั ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะช่วยให้เราปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั ชุมชน แขกและ
พนกังานของเราได ้

เดอะ สตาร์จะช่วยให้พนักงานของเราปฏิบัติตามกฎหมายโดย: 

• ให้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบับทบาทแก่พนกังานทุกคน  

• จดัให้มีกฎระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน 

• รักษาขั้นตอนในการระบุ และส่ือสารการเปล่ียนแปลงส าคญัต่อภาระผกูพนัทางกฎหมายและขอ้บงัคบั ความ
มุ่งมัน่โดยความสมคัรใจ มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือนโยบาย และขั้นตอนของบริษทั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
พนกังาน   

• รักษาใบอนุญาตทั้งหมดท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจเอาไว ้  

พนักงานของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายโดย: 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัภาระผกูพนัทางกฎหมายท่ีเฉพาะเจาะจงกบับทบาทงานของพวกเขา  

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานทั้งหมดท่ีมีการบงัคบัใชใ้นเขตอ านาจศาลท่ีเราด าเนินการอยู ่ 

• ปฏิบติัตามนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการท่ีถูกออกแบบมาเพื่อสนบัสนุนภาระผกูพนัทางกฎหมายของเรา 

• รายงานเหตตุอ้งสงสัยว่ามีการกระท าผิดกฎหมายทนัที  

• รายงานการละเมิดนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐาน  

• รักษาใบอนุญาตทั้งหมดท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไว ้ 
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• รายงานกิจกรรมท่ีผดิกฎหมายและไม่พึงประสงค ์รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการฟอกเงิน การให้ยืม การกูเ้งิน
เถ่ือน การใช ้ซ้ือขาย หรือมียาเสพติดไวใ้นครอบครอง และการคา้ประเวณี  

• รายงานตามแนวทางการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML-CTF)      

4.4 เรามีจริยธรรม 

เราด าเนินธุรกิจของเราดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพราะน่ีคือพ้ืนฐานในการท านุบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของเรา  

เดอะ สตาร์จะแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมโดย: 

• รักษาระบบของนโยบายและขั้นตอนท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางการปฏิบติัท่ีย ัง่ยืน  

• ปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญาของเรา 

• ด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมกบัพนกังาน แขก และซพัพลายเออร์ของเรา  

• มีประมวลจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ เพื่อช่วยให้พนกังานไดท้ราบถึงส่ิงท่ี
คาดหวงัจากพวกเขา   

• ให้ความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และการแบ่งแยกหนา้ท่ีเพื่อป้องกนัการฉ้อโกงและพฤติกรรมทุจริตอื่น ๆ  

• รักษานโยบายการแจง้เบาะแส และให้ช่องทางอิสระส าหรับการรายงานการด าเนินการท่ีตอ้งสงสัยว่าผิด
จรรยาบรรณ หรือผิดกฎหมาย   

• ด าเนินธุรกิจของเราในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด   

พนักงานของเราถูกคาดหวังให้: 

• ปฏิบติัตามค่านิยมของเดอะ สตาร์ (ภาคผนวก A) 

• ปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตย ์และมีมาตรฐานส่วนตวัสูงในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  

• ใชท้รัพยสิ์นของเดอะ สตาร์เฉพาะในบริบทของงานเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อ
ก่อให้เกิดผลเสียกบัเดอะ สตาร์ หรือแขกของเดอะ สตาร์  

• ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากต าแหน่งของตนเอง หรือโอกาสท่ีเกิดขึ้นจากต าแหน่ง
ดงักล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั   

• ปกป้องสินทรัพยข์องเดอะ สตาร์ รวมถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางกายภาพ และทรัพยสิ์นทางปัญญา  

• ขออนุมติัจากฝ่ายบริหารก่อนท ากิจกรรม ซ่ึงอาจถูกมองว่าเป็นการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้ 

• เปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นทั้งหมด  
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• ไม่เขา้ไปมีร่วมในกิจกรรมเพื่อใหไ้ดม้า หรือพยายามแสวงหาความไดเ้ปรียบผา่นการหลอกลวง การลกัขโมย
หรือการสมรู้ร่วมคิด  

• ละเวน้ซ่ึงพฤติกรรมท่ีอาจน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาให้เดอะ สตาร์  

• รับเฉพาะเงินทิปหรือของขวญั หากไดรั้บอนุญาตตามบทบาทเท่านั้น และรายงานส่ิงเหล่าน้ีตามนโยบายของ
เดอะ สตาร์ว่าดว้ยเงินทิป และของขวญั 

• ทา้ทายและรายงานพฤติกรรมหรือการปฏิบติัท่ีผดิจริยธรรม   

• ช่วยในการสืบสวนเหตุการณ์ท่ีอาจผิดกฎหมาย ตามความจ าเป็น  

• ให้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ เที่ยงตรง และถูกตอ้งแก่หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีร้องขอขอ้มูลอยา่งถูกกฎหมาย  

   

4.5 เราเป็นมืออาชีพ 

เรามีความรับผดิชอบต่อการกระท าของเรา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกส่ิงท่ีเราท า   

เดอะ สตาร์จะแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพผ่าน: 

• การปฏิบติัต่อพนกังานของเดอะ สตาร์ทุกคนดว้ยความเคารพ  

• การส่งเสริมสถานท่ีท างานท่ีร่วมมือกนัและมีความเป็นมิตร  

• การจดัหาต าแหน่งท่ีตั้งท่ีปลอดภยัส าหรับการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นความลบั  

• การมอบโอกาสในการฝึกอบรม และการพฒันาส าหรับพนกังานเดอะ สตาร์ เพื่อพฒันาทกัษะ และเสน้ทาง 
ส าหรับการพฒันาในอาชีพ     

พนักงานของเราเป็นมืออาชีพ เม่ือพวกเขา : 

• ท างานภายในขอ้ก าหนดของสัญญาการจา้งงานของพวกเขา และท าตามค าส่ังท่ีถูกกฎหมายและสมเหตุสมผล 
ซ่ึงอยูภ่ายในขอบเขตความสามารถ และการฝึกอบรมของพวกเขา  

• รักษาและพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี รวมถึงเขา้รับการฝึกอบรมภาคบงัคบัทั้งหมด
ให้เสร็จอยา่งทนัท่วงที 

• มีความสุภาพและให้เกียรติในการติดต่อกบัผูอ้ื่น – รวมถึงแขก ซพัพลายเออร์ เพื่อนพนกังาน และหน่วยงาน
ก ากบัดูแล   

• ใชโ้ซเชียลมีเดียอยา่งมีความรับผดิชอบ และถูกกฎหมายโดยเป็นไปตามนโยบายของเดอะ สตาร์  

• ตดัสินใจภายในขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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• แจง้เดอะ สตาร์ทนัที หากพวกเขาถูกจบั ถูกตั้งขอ้หา หรือถูกพิพากษาลงโทษส าหรับความผิดใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจา้งงานหรือใบอนุญาตของพวกเขา  

• ไม่มียาเสพติดผิดกฎหมาย หรือสารท่ีผิดกฎหมายไวใ้นครอบครองขณะท่ีอยูใ่นสถานท่ีของเดอะ สตาร์  

• ปฏิบติังานภายใตม้าตรฐาน นโยบาย และกระบวนการใหบ้ริการของเดอะ สตาร์อยา่งสม ่าเสมอ  

• ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีสนบัสนุนให้แขกเล่นเกมการพนนัอยา่งปลอดภยั  

• ประพฤติตนในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไม่แบ่งแยก  

4.6 เราท างานอย่างปลอดภัย 

เรารักษาสถานท่ีท างานของเราใหมี้สุขภาวะท่ีดี ปลอดภยั และมัน่คง เพื่อท่ีพนกังานของเราจะสามารถกลบัไปบา้นได้
อยา่งปลอดภยั เม่ือส้ินสุดวนัท างานแต่ละวนั และเพื่อให้แขกของเรามีความสุขในขณะท่ีพวกเขาอยูก่บัเรา   

เดอะ สตาร์จะปกป้องพนักงานและแขกให้ปลอดภัยโดย: 

• การให้สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัส าหรับทุกคน  

• การปรับใชก้รอบการจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัเพื่อระบุ ประเมิน และจดัการ
ปัญหาเร่ืองความปลอดภยัไดอ้ยา่งทนัท่วงที   

• ให้การฝึกอบรม ค าแนะน า และขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัแก่พนกังาน  

• ท าโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานและแขก   

พนักงานของเราถูกคาดหวังให้ปกป้องตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภยัโดย : 

• ปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานท่ีปลอดภยั  

• การรายงานการปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยัในทนัที  

•  การรายงานพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ปลอดภยั หรืออนัตรายในทนัที  

• การใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน  

• การปฏิบติัตามค าส่ังท่ีสมเหตุสมผลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของแขกและพนกังาน  

• มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบของพวกเขาในการท างานอยา่งปลอดภยั  

• ใชส้ารถูกกฎหมายหรือยาตามใบส่ังยา และละเวน้จากการท างานภายใตอ้ิทธิพลของสารหรือยาท่ีถูกกฎหมาย 
ซ่ึงอาจลดทอนความสามารถในการท างานอยา่งปลอดภยั 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีของพวกเขาโดยปราศจากฤทธ์ิของแอลกอฮอล ์หรือสารมึนเมาอื่นๆ 
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5. การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ 

5.1 การรายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณ  
พวกเราแต่ละคนลว้นมีความรับผดิชอบท่ีจะปฏิบติัตามประมวลจรรยาบรรณน้ี ทั้งน้ีการละเมิดนโยบายน้ีอาจส่งผลให้มี
การลงโทษทางวนิยั ซ่ึงอาจรวมถึงการยติุการจา้งงานกบัเดอะ สตาร์ได ้  

นอกจากน้ี พวกเราแต่ละคนยงัมีความรับผิดชอบท่ีจะรายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณทั้งท่ีเกิดขึ้นจริง หรือท่ี
อาจเกิดขึ้นอีกดว้ย 

 

หากคุณทราบหรือมีเหตุผลท่ีจะสงสัยว่า พนกังานคนหน่ึงคนใดไดล้ะเมิด หรืออาจจะละเมิดประมวลจรรยาบรรณผา่น
การมีส่วนร่วมในความประพฤติมิชอบใดๆ หรือในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือไม่พึงประสงค ์หรือกระท าการใดๆ ท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของประมวลจรรยาบรรณ คุณสามารถรายงานเร่ืองดงักล่าวผา่นช่องทางต่อไปน้ีได:้  

• รายงานถึงหวัหนา้โดยตรงของคณุ  

• หากเร่ืองท่ีจะตอ้งรายงานนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัหวัหนา้โดยตรงของคุณ หรือหากคุณไม่เช่ือว่าหวัหนา้
โดยตรงของคุณจะจดัการกบัขอ้กงัวลของคุณดว้ยความจริงจงัในระดบัท่ีเหมาะสมได ้กรุณารายงานเร่ือง
ดงักล่าวไปยงัทีมงานบุคลากรและประสิทธิภาพการท างานของคณุ หรือผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบริหารของสาย
ธุรกิจท่ีคุณท างานอยู ่

• รายงานเร่ืองดงักล่าวถึงสมาชิกคณะกรรมการจริยธรรมของเดอะ สตาร์คนใดคนหน่ึง (ภาคผนวก B) 

• อีเมล callitout@star.com.au 

• รายงานเร่ืองดงักล่าวผา่นบริการแจง้เบาะแส e-TIPS ท่ีปลอดภยัของเดอะ สตาร์  

อีเมล etips@etika.com.au     โทรศพัท ์1800 499 114 โทรศพัทฟ์รีภายในออสเตรเลีย  

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถติดต่อแผนกสอบสวนเพ่ือรายงานเร่ืองดงักล่าวผา่นทางโทรศพัทห์รืออีเมล แผนกสอบสวนจะ
ด าเนินการเร่ืองทั้งหมดโดยรักษาความลบัให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีท่ีจะท าได ้ทั้งน้ีเดอะ สตาร์อาจมีภาระรับผิดชอบที่จะตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูล (ตวัอยา่งเช่น ให้หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย) ในบางสถานการณ์   

5.2  การให้ความร่วมมือในการสอบสวน 

แผนกสอบสวนอาจขอใหคุ้ณร่วมมือในการสัมภาษณ์ หากพวกเขาพิจารณาว่าคุณอาจมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก าลงั
สอบสวน พนกังานจ าเป็นตอ้งร่วมมือในการสัมภาษณ์ดงักล่าว และใหค้วามร่วมมือเตม็ท่ีในระหว่างการสัมภาษณ์ ซ่ึง
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวนนั้นอยา่งเตม็ท่ี พนกังานยงัตอ้งปฏิบติัตามค าขอร้องท่ี
สมเหตุสมผลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวนนั้นดว้ย รวมถึงการให้อุปกรณ์หรือไฟลท่ี์อาจมีขอ้มลูจดัเกบ็อยู ่และให้
การเขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีแผนกสอบสวนพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลว่า อาจเป็นพ้ืนท่ีท่ีจดัเกบ็ขอ้มูล อุปกรณ์ หรือไฟลต์่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเอาไว ้
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พนกังานไม่มีสิทธิท่ีจะน าผูแ้ทน หรือพยานมาร่วมสัมภาษณ์กบัแผนกสอบสวน   

เม่ือถึงเวลาสรุปการสอบสวน แผนกสอบสวนอาจใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีมงานบคุคลากรและประสิทธิภาพการ
ท างานของเดอะ สตาร์ เพื่อพิจารณาการด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) การด าเนินการสอบถาม
เพ่ิมเติม การสัมภาษณ์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดโทษทางวินยัใดๆ ท่ีอาจจ าเป็นต่อสถานการณ์ดงักล่าว     

6. การบริหารประมวลจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการจริยธรรมมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารประมวลจรรยาบรรณน้ี     

รายละเอียดของสมาชิกคณะกรรมการจริยธรรมมีอยูใ่นภาคผนวก B  

คณะกรรมการจริยธรรมมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการประมวลจรรยาบรรณดงัน้ี: 

•  ทบทวนความมีประสิทธิภาพของประมวลจรรยาบรรณน้ี และเสนอการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการ
บุคลากร วฒันธรรม และความรับผิดชอบทางสังคมของบริษทั  

• จดัให้มีขั้นตอนส าหรับการเผยแพร่ และติดตามผลการปฏิบติัตามประมวลจรรยาบรรณ  

• สอบสวนขอ้กล่าวหาว่ามีการละเมิดประมวลจรรยาบรรณ และ  

• รายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการบคุลากร วฒันธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม  

คณะกรรมการจริยธรรมจะทบทวนประมวลจรรยาบรรณน้ีเป็นประจ าภายในระยะเวลาไม่เกินทุกสองปี เพื่อตรวจสอบ
ว่าสอบให้แน่ใจว่านโยบายดงักล่าวท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเสนอการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีคิดว่าจ าเป็น เพื่อ
ส่งเสริมวฒันธรรมในท่ีท างานท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องประมวลจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการบุคลากร 
วฒันธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม    

การเปล่ียนแปลงประมวลจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารบริษทั 
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ภาคผนวก A – ค่านิยมของเดอะ สตาร์  
 

ค่านิยมของเดอะ สตาร์คือ: 

•  มีความเป็นเจา้ของ  

•  การท างานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งแทจ้ริง 

•  มีความอบอุ่นเป็นมิตร 

• ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

      หลักการช้ีน าว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณ ค่านิยมของเดอะ สตาร์ 

1 

เราเคารพชุมชน 

เราเป็นพลเมืองบรรษทัท่ีดีและด าเนินธุรกิจของเราในวิถีทางท่ีเคารพชุมชน 
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัพยายามป้องกนัพฤติกรรมต่อตา้นสังคม และ
กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือไม่พึงประสงค์ (IUA) ทั้งภายในหรือในบริเวณ
ใกลเ้คียงสถานท่ีท่ีเราประกอบธุรกิจ 

ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
มีความอบอุ่นเป็นมิตร 

2 

เราประกอบดว้ยผูค้นหลากหลาย 

เราส่งมอบสภาพแวดลอ้มท่ีไมม่ีการแบ่งแยก ท่ีซ่ึงทุกคนต่างไดรั้บการ
ปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมและดว้ยความเคารพ ทั้งน้ีนโยบายของเรา 
กระบวนการ สภาพการท างาน และแนวทางปฏิบตัิต่างไดรั้บการออกแบบ
มาเพื่อต่อตา้นการเลือกปฏิบตัิทั้งทางตรงและทางออ้ม   

ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
มีความอบอุ่นเป็นมิตร 

3 

เราปฏิบติัตามกฎหมาย 

เราปฏิบตัิตามภาระผูกพนัทางกฎหมายและขอ้บงัคบั ความมุ่งมัน่โดยสมคัร
ใจ มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและกระบวนการของบริษทั ซ่ึง
การกระท าดงักล่าวจะช่วยให้เราปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั ชุมชน 
แขกและพนกังานของเราได ้

มีความเป็นเจา้ของ ท าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง การท างานร่วมกนัเป็นทีม
อยา่งแทจ้ริง   

4 

เรามีจริยธรรม 

เราด าเนินธุรกิจของเราดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพราะน่ีคือพื้นฐานในการ
ท านุบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของเรา 

มีความเป็นเจา้ของ ท าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง การท างานร่วมกนัเป็นทีม
อยา่งแทจ้ริง   

5 

เราเป็นมืออาชีพ 

เรามีความรับผิดชอบต่อการกระท าของเรา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกส่ิง
ท่ีเราท า 

ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
มีความอบอุ่นเป็นมิตร มีความ
เป็นเจา้ของ การท างานร่วมกนั
เป็นทีมอยา่งแทจ้ริง   

6 

เราท างานอยา่งปลอดภยั 

เรารักษาสถานท่ีท างานของเราให้มีสุขภาวะท่ีดี ปลอดภยั และมัน่คง เพื่อท่ี
พนกังานของเราจะสามารถกลบัไปบา้นไดอ้ยา่งปลอดภยั เมื่อส้ินสุดวนั
ท างานแต่ละวนั และเพื่อให้แขกของเรามีความสุขในขณะท่ีพวกเขาอยูก่บั
เรา 

ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง มีความเป็น
เจา้ของ การท างานร่วมกนัเป็น
ทีมอยา่งแทจ้ริง   
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ภาคผนวก B – ข้อมูลส าหรับการติดต่อคณะกรรมการจริยธรรม 

 

ขอ้มูลน้ีจะไม่ไดรั้บการเปิดเผยตามพระราชบญัญติัความเป็นส่วนตวั 1988 


