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นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษทั ไทยโพลีอะคริ ลิค จํากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ และส่ งเสริ มในการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม ยึดหลักจริ ยธรรม
จรรยาบรรณ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยัง่ ยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ จึง
ได้กาํ หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต เป็ นหนึ่งใน นโยบายหลักของทางบริ ษทั ฯ และ จัดทํา จรรยาบรรณในการทํางาน ข้อปฏิบตั ิ
ทางธุ รกิจ สําหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งกิจการทั้งหลาย เพื่อเป็ นข้อปฏิบตั ิในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และ พนักงานของบริ ษทั
ฯ ดังนี้
O บริษัทฯ หรื อ ‚ตัวแทนบริ ษัทฯ‛(ซึง่ รวมไปถึง กรรมการผู้จดั การ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกฝ่ าย และทุกระดับ) ต้ องไม่ให้ ,
รับ, เรี ยกร้ อง, แสวงหา หรื อสัญญาว่าจะให้ ‚อามิสสินจ้ าง‛ (ซึง่ รวมไปถึง เงิน ของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง ความช่วยเหลือ
สนับสนุน การบริจาค ที่เป็ นตัวเงิน และไม่ได้ เป็ นตัวเงิน ที่มีมลู ค่าที่เกินไปจากพิธีการ หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ปิ กติ ที่เกินกว่า
ขอบเขตของความพอดี) ทังทางตรงและทางอ้
้
อม กับ ‚บุคคลใดๆ‛ (ซึง่ รวมไปถึงองค์กรและเจ้ าหน้ าที่ ของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ,
เอกชน, นิตบิ คุ คล หรื อ องค์กรมหาชน ) แด่ ‚ตนเอง‛ (ซึง่ รวมถึงครอบครัว หรื อคนรู้จกั ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรื อ เพื่อให้
ได้ มาซึง่ การตัดสินใจ เพื่อให้ หรื อไม่ให้ ความดีความชอบใดๆ ที่ผิดวิสยั แห่งไมตรี จิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้ โดยไม่มีเรื่ องผลประโยชน์
แอบแฝงอยู่ ไม่ว่าพฤติกรรมนันจะเกิ
้
ดขึ ้นในประเทศ หรื อต่างประเทศก็ตาม
O การให้ของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ความช่วยเหลือสนับสนุน การบริ จาค ที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน แก่ ‚บุคคล
ใดๆ‛ อาจกระทําได้ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิที่สืบเนื่ องกันมา หากแต่จะต้องอยูภ่ ายใต้มูลค่าของความพอดี, มีความโปร่ งใสเปิ ดเผย
ตรวจสอบได้ , มีการตรวจสอบ และอนุมตั ิตามลําดับขั้น และจะต้องไม่ฝ่าฝื นกับกฎหมายที่บงั คับใช้อยู่ บริ ษทั ฯ หรื อ ‚ตัวแทน
บริ ษทั ฯ‛ จะต้องไม่ให้ของกํานัล หรื อการรับรองใด ๆ ที่เสี่ ยงต่อความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั ฯ และตัว
พนักงาน ในกรณี ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
O พนักงานที่ฝ่าฝื น ละเลย หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม นโยบายนี้ ถือเป็ นความผิดร้ายแรง จะได้รับโทษ ตามกฎระเบียบของทางบริ ษทั ฯ ส่ วน
พนักงานที่ ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ แม้วา่ การกระทํานั้นจะทําให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ ก็จะไม่ ถูก
ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อหน้าที่การทํางาน ของพนักงานท่านนั้น
บริ ษทั ฯ กําหนดให้ผจู ้ ดั การอาวุโสทุกท่านเป็ นกรรมการ ต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งมีหน้าที่ ประชุม, รายงาน, ทบทวน นโยบาย และ
แนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการ ประเมินความเสี่ ยง เพื่อกําหนดแนวทางในการควบคุมภายใน โดยต้องกําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
และให้ผตู ้ รวจสอบภายใน ตรวจติดตามและประเมินผลต่อไป
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O การอบรม และ สื่ อสารประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ต ต้องเป็ นไปอย่าสมํ่าเสมอ ทัว่ ถึงกับพนักงาน ใน
ทุกฝ่ าย ทุกระดับ โดยกําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนําไปใช้
ปฏิบตั ิในกิจกรรมทางธุ รกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับแนว
ปฏิบตั ิ รวมถึงการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ไปยัง ลูกค้า คูค่ า้ ผูร้ ับเหมา และหน่วยงานภายนอกให้รับทราบ ถึงความมุ่งมัน่ และตั้งใจ
ของทางบริ ษทั ฯ
O นโยบายฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้มีการสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้ นในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการให้การสนับสนุนแก่พรรค
การเมือง หรื อให้การสนับสนุนแก่ผสู ้ มัครแข่งขันเป็ นนักการเมือง ซึ่ งการให้การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้การ
สนับสนุนในแง่การเงิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเมือง และรวมถึงเงินบริ จาคและการให้ยมื ของขวัญ
หรื อเงินกูย้ มื เพื่ออสังหาริ มทรัพย์, การจัดหาซึ่งการบริ การ, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็ นการให้การรับรองพรรคการเมือง, การ
ซื้ อตัว๋ เข้ากิจกรรมระดมทุน และการสนับสนุนองค์กรใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง
O ช่องทางในการแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต สามารถทําได้โดยผ่านทาง 1) ผูจ้ ดั การต้นสังกัด หรื อ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล 2) ไปรษณี ย ์ ถึง เลขากรรมการผูจ้ ดั การ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 3)
เว็บไซต์ของทางบริ ษทั www.thaipolyacrylic.com 4) สายด่วน ConcernLine 001-800-11-009-4982 โดยบริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ น
ธรรมและคุม้ ครองพนักงาน หรื อบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรื อหลักฐานเรื่ องการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
O หากมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในประเด็นใดๆ สามารถติดต่อหรื อสอบถามได้ที่ผจู ้ ดั การต้นสังกัด,
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลฯ หรื อ ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
หมายเหตุ : นอกเหนื อจากนโยบายต่อต้านการทุจริ ต ฉบับนี้ พนักงานทุกคน ในทุกระดับต้อง ปฏิบตั ิตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริ ต ของบริ ษทั ในกลุ่มด้วยเช่นกัน
นายเชฐ พัฒนกุล
( กรรมการผูจ้ ดั การ )
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558
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่ ๆ ด ้วยจรรยาบรรณอันดี
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บทนํา

การติดสิ นบนหมายถึงการให้ หรื อการรับของรางวัลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจูงใจหรื อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่วา่ จะอยูใ่ นหน่วยงานภาครัฐ
หรื อภาคเอกชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์หรื อได้เปรี ยบทางการค้า ขณะนี้ เกือบทุกประเทศได้มีการบรรญัติกฎหมายเพื่อห้ามไม่ให้มีการคอร์รัปชัน่
นอกจากนี้ ยังเริ่ มมีหลายประเทศที่กฎหมายนี้ยงั ครอบคลุมถึงการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร เช่น การจ่ายเงินให้กบั หน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศ เป็ นต้น ทั้งนี้การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ ถือเป็ นการกระทําผิดที่ร้ายแรง หากปรากฎพบว่ามีการละเมิดกฎหมายไม่วา่ จะเป็ น
กฎหมายต่อต้านการให้สินบน หรื อกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ล้วนส่ งผลทําลายชื่อเสี ยงของบริ ษทั อย่างร้ายแรงโดยไม่อาจประเมินค่าได้
นโยบายฯ ฉบับนี้กาํ หนดใช้กบั พนักงานและตัวแทนของบริ ษทั ทัว่ โลก โดยห้ามไม่ให้มีการกระทํา เสนอ หรื อสัญญาว่าจะให้มีการจ่ายเงิน
หรื อโอนผลประโยชน์ในรู ปแบบใดๆ (หมายรวมถึงการจัดหาซึ่ งบริ การ ของขวัญ หรื อความบันเทิง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่อื่น)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้มาหรื อคงไว้ซ่ ึงธุรกิจ รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมผ่านบุคคลที่สาม - ดังนั้นเราจีงต้องพิถีพถิ นั ใน
การคัดเลือกและมัน่ ดูแลคูส่ ัญญา ตัวแทน และคู่คา้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ นโยบายฯฉบับนี้ยงั กําหนดให้มีการลงบัญชี และบันทึกรายการต่างๆอย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจได้วา่ การใช้จ่ายใดๆจะได้รับการอธิบายตาม
ความเป็ นจริ ง และเงินหรื อทรัพยากรของบริ ษทั จะไม่ถกู นําไปใช้อย่างผิดกฎหมาย

นโยบายฯ ฉบับนี้ถือเป็ นเอกสารสําคัญ ซึ่งระบุแนวทางสําหรับพวกเราทุกคนในการปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ ลูกค้า และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ กรุ ณาอ่านเอกสารนี้
อย่างรอบคอบ และหากคุณมีคาํ ถาม คุณสามารถหาคําตอบได้จากผูจ้ ดั การหรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในประเทศของคุณ
แลน แลมเบิร์ต
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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1.0

การรับและการให้ของขวัญ การรับรอง และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น

การแลกเปลี่ยนของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในธุรกิจ แต่ของขวัญ การรับรอง และ
ค่าใช้จ่ายบางประเภทก็อาจเป็ นการชี้นาํ ที่ไม่เหมาะสม (หรื อทําให้ดูเหมือนว่าเป็ นการชี้นาํ ที่ไม่เหมาะสม) การรับหรื อการให้เหล่านี้
บางครั้งอาจถูกมองว่าเป็ นการติดสิ นบน ซี่ งทําให้ Lucite International เสี ยชื่อเสี ยงในแง่ของการทําธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมหรื อถูกมองว่า
กระทําการละเมิดกฎหมาย การรับหรื อการให้ที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสม เช่น การรับหรื อการให้ของขวัญหรื อการรับรองที่มีมูลค่าสูงเกินไป
บ่อยเกินไป หรื อการรับหรื อการให้ที่ทาํ ให้ผรู ้ ับรู ้สึกไม่สบายใจหรื อรู ้สึกเป็ นหนี้บญ
ุ คุณ
ผูป้ ฏิบตั ิงานภายใต้ Lucite International จะต้องไม่ให้หรื อรับของขวัญ การรับรอง หรื อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจตีความได้วา่ เป็ นการพยายามจูง
ใจหรื อมีอิทธิพลต่อผูร้ ับโดยไม่เหมาะสม
‘ของขวัญ’ หมายรวมถึง เงิน สิ่ งของ บริ การ การให้กู้ ที่ให้เพือ่ เป็ นการแสดงออกถึงอัธยาศัยไมตรี หรื อความนิยมชมชอบ โดยเป็ นสิ่ งที่มี
มูลค่าไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด เช่น ส่ วนลด การให้กู้ เงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ดีกว่าเงื่อนไขปกติ การบริ การ รางวัล การอํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง การใช้ยานพาหนะของบริ ษทั การอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว หุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นๆ สิ ทธิการเข้าร่ วมใน
การเสนอขายหลักทรัพย์ การปรับปรุ งซ่อมแซมที่พกั อาศัย ตัว๋ และบัตรของขวัญ เป็ นต้น
‘การรับรอง’ หมายรวมถึง การสังสรรค์และสันทนาการ มื้ออาหาร การให้การต้อนรับ ตัว๋ เข้าชมคอนเสิ ร์ต งานสังคมหรื องานกีฬาต่างๆ การ
เข้าร่ วมในงานกีฬาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์หรื อตกลงเจรจาทางธุรกิจ การรับรองมีลกั ษณะคือ มีเจ้าภาพในการให้
การรับรอง
‘ค่าใช้จ่าย’ หมายถึง การจัดหาหรื อการชําระเงินโดยบริ ษทั ฯ สําหรับการเดินทางหรื อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เป็ นการจ่ายให้ลูกค้า หรื อคู่
ค้า โดยที่ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไม่ได้เป็ นค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ตามข้อตกลงในสัญญา โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้แก่ ค่าเดินทางเพื่อเยีย่ มชม
โรงงานผลิต หรื อเพื่อเข้าร่ วมการประชุมหรื อการฝึ กอบรม แต่ท้งั นี้จะต้องไม่ใช่การจ่ายค่าเดินทางหรื อการจัดงานที่มีการรับรองที่เกิน
สมควร ที่พกั หรู หราราคาแพง และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรื อเกี่ยวข้องน้อย รวมถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กบั ครอบครัวหรื อเพื่อนของ
ลูกค้าหรื อคู่คา้
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2.0

เงินค่าอํานวยความสะดวก

ถือเป็ นนโยบายของ Lucite International ที่หา้ มไม่ให้มีการจ่ายค่าอํานวยความสะดวก เนื่องจากถือเป็ นการให้สินบนและผิดกฎหมาย หากมี
การจ่ายค่าอํานวยความสะดวกเกิดขึ้น ทางบริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบและหยุดยั้งการกระทํานี้ เป็ นนโยบายของเราที่จะต้องดําเนินการ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าตัวแทน คนกลาง บริ ษทั ที่ร่วมทุน คูส่ ัญญา และคู่คา้ จะต้องไม่มีการจ่ายค่าอํานวยความสะดวกในนามของบริ ษทั ฯ กรณี ที่มี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินและสงสัยว่าจะเป็ นการจ่ายค่าอํานวยความสะดวกหรื อไม่ ให้ทาํ ได้เฉพาะในกรณีที่มีการออกใบเสร็ จที่เป็ น
ทางการ หรื อมีการเขียนใบรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

หากจําเป็ นที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินเพือ่ เยียวยาหรื อลดผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางกายภาพที่เกิดขึ้น ให้ดาํ เนินการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นและ
รายงานการใช้จ่ายดังกล่าวให้ผจู ้ ดั การทราบทันที เพื่อทําการจดบันทึกและรายงานต่อ Lucite International General Counsel โดยจะต้องมี
การบันทึกข้อมูลรวมไว้ที่ส่วนกลาง และข้อมูลเหล่านี้ตอ้ งได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
การจ่ายค่าอํานวยความสะดวกเป็ นการจ่ายเงินจํานวนเล็กน้อย เพื่อเป็ นการรับประกันว่าจะมี หรื อเร่ งการดําเนินการที่มีอยูต่ ามปกติ อันเป็ น
การดําเนินการหรื อการบริ การที่ผจู ้ า่ ยค่าอํานวยความสะดวกมีสิทธิที่จะขอใช้ตามกฎหมาย ตัวอย่างค่าอํานวยความสะดวก เช่น ค่า
ใบอนุญาต ค่าด่านตรวจคนเข้าเมือง ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การหรื อขนส่ งสิ นค้าผ่านพิธีการศุลกากร เป็ นต้น
3.0

การสนับสนุนทางการเมือง

Lucite International มีนโยบายที่จะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมืองในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง
หรื อให้การสนับสนุนแก่ผสู ้ มัครแข่งขันเป็ นนักการเมือง
การให้การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนในแง่การเงิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้การช่วยเหลือทางการเมือง
การให้การสนับสนุนทางการเงินหมายรวมถึงทั้งเงินบริ จาคและการให้ยมื ทั้งนี้ การให้ยมื อาจหมายรวมถึง ของขวัญ หรื อเงินกูย้ มื เพือ่
อสังหาริ มทรัพย์ การจัดหาซึ่ งการบริ การ การโมษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็ นการให้การรับรองพรรคการเมือง การซึ้อตัว๋ เข้ากิจกรรมระดมทุน
และการสนับสนุนองค์การวิจยั ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง นโยบายฉบับนี้ไม่อนุญาตให้มีการสนับสนุนทางการเมืองใดๆ
ทั้งสิ้น
4.0

การทําสัญญา และการจัดหา
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กระบวนการจัดซื้อ จัดหาของ Lucite International จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลทั้งหมดจะต้อง
ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเท่าเทียมกัน และพนักงานจะต้องให้การใส่ ใจดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลจะต้องไม่ได้รับการรับรอง
เป็ นพิเศษ หรื อได้รับผลประโยชน์อื่นใดในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจมองได้วา่ เป็ นการให้ขอ้ มูล หรื อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้า
ประมูลรายใดๆ เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดและเงื่อนไขของการประมูลล่วงหน้า
การกําหนดข้อกําหนดและเงื่อนไข จะต้องเป็ นไปโดยมัน่ ใจได้วา่ ข้อกําหนดเหล่านั้นจะไม่เป็ นการบิดเบือน เพือ่ ให้ไปตรงกับผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การของคู่คา้ รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็ นการเอื้อประโยชน์อย่างไม่เป็ นธรรม นอกจากนี้กระบวนการประเมินและคัดเลือก
จะต้องเป็ นไปโดยที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงบุคคลเดียว สามารถเข้ามามีอิทธิพล หรื อให้การชี้นาํ อย่างไม่เหมาะสมต่อผลสรุ ปของการ
จัดซื้ อจัดหาใดๆ
ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยมีการตรวจสอบว่าสิ นค้าหรื อบริ การได้มีการส่ งมอบตรงตามสัญญาหรื อไม่
5.0

การป้ องกันการให้และการรับสิ นบน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของ Lucite International

นโนบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ของ Lucite International กําหนดใช้กบั ทุกหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ Lucite International และ
Lucite International ยังจะสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจอื่น ที่บริ ษทั ฯได้เข้าไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ หรื อมีความสัมพันธ์ที่สาํ คัญต่อกันทาง
ธุรกิจ ได้ดาํ เนินการให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ที่เทียบเคียงกันกับบริ ษทั ฯ
5.1

การแต่ งตั้งตัวแทน
การคัดเลือกตัวแทนควรได้รับการอนุมตั ิจากผูจ้ ดั การสายงานอาวุโส ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานที่คดั เลือก เพื่อเป็ นกลไกในการ
ป้ องกันการทุจริ ตที่อาจมีข้ ึน และควรมีการขอรายละเอียดของข้อมูลต่อไปนี้จากบุคคลหรื อบริ ษทั ที่อาจได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทน
 ผูม้ ีส่วนได้เสี ย (หากมี)
 กรรมการ (หากมี)
 ลูกค้า
 การเข้าร่ วม หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรสาธารณะ
 ทรัพยากร และขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานการบริ การที่ร้องขอ
การเจรจาต่อรองกับบุคคลหรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่อาจได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทน จะต้องมีการจัดทําเป็ นเอกสารและต้องมีการระบุถึง
เหตุผลที่รับหรื อปฏิเสธ โดยเมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการสรรหาตัวแทนแล้ว เอกสารเหล่านี้จะต้องส่ งไปเก็บไว้ที่ฝ่ายกฎหมาย
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ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ที่มีการจ่ายให้ตวั แทน จะต้องมีเหตุผลเพียงพอและสัมพันธ์กนั กับการบริ การที่ได้รับจาก
ตัวแทน นอกจากนี้จะต้องมีการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กบั ตัวแทนรายใดๆ กับค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายให้กบั ตัวแทนรายอื่นๆ รวมถึง
เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายตัวแทนที่มีการจ่ายกันตามปกติในประเทศนั้นๆ
5.2

บริษัทร่ วมทุน หรือ การทาข้ อตกลงความร่ วมมือ
ในกรณี ที่ Lucite International เข้าไปมีส่วนในการควบคุม หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การในกิจการใด กิจการดังกล่าวจะต้องมีการนํานโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้ไปปฏิบตั ิใช้อย่างเต็มรู ปแบบ ส่ วนในกรณี ที่บริ ษทั ฯไม่ได้มีส่วนในการควบคุมอย่างเต็มที่ ทางบริ ษทั จะร้อง
ขอให้กิจการที่บริ ษทั ไปร่ วมร่ วมลงทุน มีการจัดทํานโยบายที่เทียบเคียงกันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตรวจสอบเพือ่
ทราบข้อเท็จจริ ง (due diligence) หากมีการเข้าร่ วมทุน และจะดําเนินการสอบทานซํ้าอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้การตรวจสอบเพือ่ ทราบ
ข้อเท็จจริ ง(due diligence) ประกอบไปด้วยการตรวจสอบดังต่อไปนี้
 เพื่อให้มนั่ ใจว่ากิจการที่จะเข้ามาเป็ นหุน้ ส่วนกับบริ ษทั ฯ มีความน่าเชื่อถือ และมีฐานะทางการเงินที่ดี
 สอบทานว่ากิจการที่จะเข้ามาเป็ นหุน้ ส่ วนกับบริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการคอร์รัปชัน่ ได้รับการพิพากษาลงโทษ หรื อ ถูกฟ้ องร้องคดีอาญา ทั้ง
ในอดีตและปั จจุบนั
 การร่ วมทุนหรื อการทําข้อตกลง ที่กิจการที่จะมาร่ วมทุน มีรัฐบาลเป็ นเจ้าของ (เนื่องจากการจ่ายเงินให้กบั เจ้าพนักงานที่ดาํ รงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการ หรื อพนักงาน ของบริ ษทั ร่ วมทุน อาจจะถูกตีความได้วา่ เป็ นการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม)
 มีการปรึ กษากับบุคคลต่างๆ ที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สถานเอกอัครราชทูต และสมาคมธุรกิจในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อข้อกังวล

ต่อ……..
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นโยบายต่ อต้ านการผูกขาดทางการค้ า
สรุ ปแนวปฏิบตั ิสาํ หรับพนักงานเพื่อให้มนั่ ใจว่า Lucite International ดําเนินธุรกิจการค้าอย่างมีจริ ยธรรม
1.0 นโยบายต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
การผูกขาดทางการค้าอย่างผิดกฎหมายนั้น เป็ นพฤติกรรมที่ทางการถือว่าเป็ นความผิดอย่างร้ายแรง ซึ่ งอาจทําให้ Lucite International
รวมถึงพนักงานในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เช่น สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา ต้องจ่ายค่าปรับเป็ นจํานวนมาก
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ดาํ เนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าตนเองรวมทั้งผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่มีส่วนร่ วมในการตั้งราคาหรื อตกลงราคาเพื่อผูกขาด
ทางการค้า ซึ่ งนโยบายต่อต้านการผูกขาดทางการค้าฉบับนี้จะช่วยป้ องกัน Lucite International และพนักงานทั้งหมดจากความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดจาก
การร่ วมมือการตั้งราคาเพื่อผูกขาดทางการค้าที่ผดิ กฎหมาย ดังต่อไปนี้


ความเสี ยหาย



โทษจําคุก



การเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยง



ค่าปรับต่างๆ



การขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม



การพิจารณาโทษทางวินยั อื่นๆ

2.0 การผูกขาดทางการค้าที่ผดิ กฎหมาย
การผูกขาดทางการค้าหมายถึง ความเข้าใจร่ วมกันระหว่างคูแ่ ข่งทางการค้าในการกําหนดราคาหรื อส่ วนแบ่งทางการตลาด ซึ่ งในท้ายที่สุดมี
ผลให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถปรับเพิ่มราคาขาย ลดระดับการแข่งขัน และเพิ่มจํานวนผูร้ ่ วมมือในการตั้งราคา ซึ่งการละเมิดกฎหมายเรื่ องการผูกขาด
ทางการค้านั้นไม่จาํ เป็ นต้องมีการดําเนินการจึงจะถือว่ามีความผิด
การผูกขาดทางการค้ามีหลายประเภท เช่น การกําหนดราคาขายร่ วมกัน การร่ วมกันกําหนดราคาประมูล การร่ วมกันกําหนดส่ วนแบ่งทาง
การตลาด การร่ วมกันกําหนดส่วนแบ่งการผลิต

ซึ่ งทั้งหมดนี้ถือเป็ นการผูกขาดทางการค้าที่ผดิ กฎหมายทั้งส่ วนบุคคลและในฐานะของบริ ษทั

โดยทัว่ ไปแล้วกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้าไม่ได้ครอบคลุมถึงสัญญาระหว่างLucite International และบริ ษทั อื่นในเรื่ องเงื่อนไข
ทางการค้าว่าบริ ษทั ดังกล่าวจะขายสิ นค้าของ Lucite International หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม การกระทําดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า (เอกสารแนบ 2 ข้อ 2)
3.0 หน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หารของ Lucite International


เข้าอบรมเกี่ยวกับกฎหมายด้านการแข่งขันของ Lucite International ให้ครบถ้วน รวมถึงจัดการให้พนักงานในหน่วยงานอบรมอย่างครบถ้วน
ด้วยเช่นกัน
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ดําเนินการใดๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานในหน่วยงานตระหนักถึงความเสี่ ยงต่อตนเองและ Lucite International



ดําเนินการใดๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.0 การดําเนินการกรณี พบเหตุการณ์ที่อาจเป็ นการผูกขาดทางการค้าที่ผดิ กฎหมาย


พนักงานมีหน้าที่แจ้งต่อหน่วยงานที่ปรึ กษากลาง (General Counsel) ของ Lucite International โดยทันที



Lucite International จะได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายอย่างเต็มที่ในกรณีที่บริ ษทั เป็ นผูแ้ จ้งเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้าต่อทางการเป็ น
รายแรก



กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายโดยอัตโนมัติ



หากพนักงานต้องการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมต้องสงสัยที่อาจจะผิดกฎหมายโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งนั้น สามารถรายงานได้ผา่ นทาง
โทรศัพท์สายด่วนซึ่ งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็ นความลับ และสามารถดําเนินการได้ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง

หน่วยงานที่ปรึ กษากลางของ Lucite International จะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าการกระทําดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรื อไม่
5.0 ผลกระทบในกรณีที่ละเมิดต่อกฎหมายและนโยบาย
การละเว้นการรายงานหรื อละเลยในการรายงานพฤติกรรมต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการผูกขาดทางการค้า อาจทําให้ Lucite International รวมถึง
พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ ยงต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น เช่น การถูกปรับ การถูกจําคุก ความเสี ยหาย การขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาโทษทางวินยั
อื่นๆ ที่อาจจะตามมา และอาจส่งผลต่อชื่อเสี ยงทั้งของบุคคลและของบริ ษทั อีกด้วย
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการผูกขาดทางการค้าอาจทําให้จาํ นวนเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้น เช่น ในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารละเลยในการดูแลให้พนักงานได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับกฎหมายด้านการแข่งขันของ Lucite International อย่างครบถ้วน
เอกสารแนบ 1
ตัวอย่างความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดจากการผูกขาดทางการค้าที่ผดิ กฎหมาย


ค่าปรับ



โทษจําคุก



การส่งผูก้ ระทําความผิดข้ามแดน



ความเสี ยหายต่างๆ



การขาดคุณสมบัติของกรรมการ



การพิจารณาโทษทางวินยั



ชื่อเสี ยงของบริ ษทั และของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2
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การผูกขาดทางการค้าที่ผดิ กฎหมาย
European Commission ได้ให้คาํ นิยามกิจกรรมที่ถือเป็ นการผูกขาดทางการค้าว่า
‚ข้อตกลงอันเป็ นความลับและผิดกฎหมายระหว่างคูแ่ ข่งขันในการกําหนดราคา กําหนดการจัดหาสิ นค้า และ/หรื อการแบ่งตลาด ข้อตกลงหรื อสัญญาอาจอยู่
ในรู ปแบบที่หลากหลายแตกต่างกัน แต่โดยส่ วนใหญ่มกั จะเกี่ยวข้องกับราคาขาย การปรับราคาขายเพิ่ม เงื่อนไขในการขายสิ นค้าหรื อกําลังการผลิต ส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดของสิ นค้าหรื อลูกค้า หรื อการร่ วมมือกันตั้งเงื่อนไขทางการค้าในการขายสิ นค้าและบริ การ‛
ตัวอย่ างเหตุการณ์ ที่อาจเกีย่ วข้ องกับการผูกขาดทางการค้ าที่ผิดกฎหมายซึ่งต้ องรายงานต่ อ หน่ วยงานที่ปรึกษากลาง (General Counsel) ของ Lucite
International
1.

พนักงานสงสัยว่า Lucite International และคู่แข่งทางการค้าแห่งหนึ่งได้ตกลงเรื่ องราคาที่ตอ้ งการจะเรี ยกเก็บสําหรับสิ นค้าที่ท้ งั สองบริ ษทั กําลังอยู่
ระหว่างการแข่งขันในการสร้างยอดขาย อย่างไรก็ตาม ในที่สุดไม่ได้มีการดําเนินการในเรื่ องการตกลงราคาดังกล่าว ซึ่ งราคาขายของสิ นค้ายังคง
สามารถตั้งราคาได้โดยอิสระ
พนักงานยังคงต้ องรายงานต่ อหน่ วยงานที่ปรึ กษากลาง การรายงานควรมุ่งเน้ นที่ข้อตกลงที่ขดั ต่ อกฎหมาย ซึ่ งการกระทาดังกล่ าวอาจเป็ นส่ วนหนึ่งของ
รู ปแบบการดาเนินการที่พนักงานอาจจะไม่ ทราบถึงวิธีการ อย่ างไรก็ตาม ฝ่ ายกฎหมายควรที่จะรั บทราบเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ าว

2.

พนักงานแจ้งผูจ้ ดั จําหน่ายของบริ ษทั ถึงราคาสิ นค้าที่ควรจะเรี ยกเก็บจาก Lucite International
การกระทาดังกล่ าวไม่ ถือว่ าเป็ นการผูกขาดทางการค้ า แต่ อาจเข้ าข่ ายการจัดการราคาค้ าปลีก ซึ่ งขัดต่ อกฎหมายด้ านการแข่งขัน ไม่ ควรมีการตั้งราคาขาย
ต่ อ หากต้ องการคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่ องนีเ้ พิ่มเติม โปรดติดต่ อหน่ วยงานที่ปรึ กษากลางของ Lucite International

3.

พนักงานสงสัยว่า Lucite International และคู่แข่งทางการค้าได้มีการตกลงกันเรื่ องปริ มาณสิ นค้า
การผูกขาดทางการค้ าไม่ จาเป็ นว่ าจะเกี่ยวข้องกับราคาสิ นค้ าเสมอไป แต่ อาจเกี่ยวข้องกับการกาหนดเงื่อนไขในการจัดหาสิ นค้ า โดยต้ องการที่ จะเพิ่ม
ราคาขายในภาพรวม

4.

พนักงานสงสัยว่า Lucite International และคู่แข่งทางการค้าได้มีการแบ่งลูกค้าหรื อเขตในการขาย
การตกลงกันในเรื่ องส่ วนแบ่ งทางการตลาดกับคู่แข่งทางการค้ าถือเป็ นการผูกขาดทางการค้ า ทั้งนี ้ รวมถึงการแบ่ งในระดับช่ องทางการจัดจาหน่ ายอีก
ด้ วย เช่ น กรณี ที่แต่ ละบริ ษัทตกลงจัดตั้งผู้จัดจาหน่ ายที่ต่างก็ให้ บริ การเฉพาะตลาดหรื อลูกค้ าประเภทเดียว
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คานา/บททั่วไป
คําว่า ‚บริ ษทั ‛ หมายถึง Lucite International Limited และบริ ษทั ลูก บริ ษทั ในเครื อ และกิ จการร่ วมค้า ซึ่ งบริ ษทั มีผลประโยชน์ส่วนมากหรื อบริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ทําระเบียบนี้ มาใช้ องค์กรแต่ละองค์กร บริ ษทั ลูก บริ ษทั ในเครื อ และกิ จการร่ วมค้า ซึ่ งอาจจะทําการเพิ่มเติมระเบียบปฏิ บตั ิ เหล่ านี้ ตามที่ ตน
เห็นสมควร โดยส่วนเพิ่มเติมทั้งหมดดังกล่าวนั้นจะต้องสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
เป็ นเจตนารมณ์ของบริ ษทั ที่มีมาโดยตลอดและจะยังคงมีต่อไปในเรื่ องนี้ ที่ลูกจ้างของบริ ษทั จะต้องรักษามาตรฐานทางด้านจริ ยธรรมสู งสุ ดในการปฏิบตั ิงานของพวกเขาในบริ ษทั
สาระสําคัญของระเบียบนี้คือ ลูกจ้างแต่ละคนจะต้องปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้ และไม่ได้พิจารณาถึ งการเอาเปรี ยบส่ วนบุคคล
เป็ นหลัก
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การยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบนี้และนโยบายอย่างเคร่ งครัดจะเป็ นการปกป้ องบริ ษทั และลูกจ้างของบริ ษทั จากการถูกวิจารณ์ การฟ้ องร้ อง หรื อความอับอาย ซึ่ งอาจจะเกิ ดจากการ
ฝ่ าฝื นระเบียบนี้
ความเข้ าใจในระเบียบ
บริ ษทั ยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ อย่างเคร่ งครัด ลูกจ้างทั้งหมดต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมของบริ ษทั ที่ระบุในระเบียบนี้ และต้องทํารายงานให้ถูกต้องทันกาลไม่ว่าจะ
เป็ นการฝ่ าฝื นใดๆ ต่อมาตรฐานทางด้านจริ ยธรรมของบริ ษทั ซึ่ งพวกเขาอาจจะได้พบเห็น การทําเช่นนั้นไม่ใช่เป็ นการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แต่เป็ นการกระทําที่แสดงออกซึ่ ง
ความรู้สึกสํานึกในความรับผิดชอบของท่าน และความเป็ นธรรมต่อเพื่อนลูกจ้างด้วยกันต่อลูกค้าของเรา ผูข้ ายสิ นค้าให้เรา และผูถ้ ือหุ้น เมื่อคนอื่นได้รายงานโดยสุ จริ ตถึงความ
เป็ นไปได้ที่จะมีการฝ่ าฝื นมาตรฐานทางจริ ยธรรม ซึ่ งจะไม่เป็ นสาหตุให้ท่านต้องทําการแก้แค้น อันที่จริ งแล้วการแก้เผ็ดหรื อการลงโทษสําหรับการรายงานโดยลูกจ้างอีกคนหนึ่ ง
ที่รายงานเกี่ยวกับการกระทําที่ ผิดกฎหมายหรื อการกระทําที่ตอ้ งสงสัยว่าผิดจริ ยธรรมตามที่ ระบุไว้ในระเบียบนี้ ทาํ ให้บริ ษทั สามารถเตรี ยมพร้ อมรั บมื อกับสถานการณ์ที่เป็ น
ปัญหาว่าอาจขัดกับกฎหมาย
เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่จะอ่านและเข้าใจระเบี ยบนี้ อย่างละเอียด บริ ษทั ไม่ได้คาดหวังว่าระเบี ยบนี้ จะแก้ไขได้ทุกปั ญหาที่เกิ ดขึ้นที่ลูกจ้างอาจจะมี ในช่ วงเวลา
ปฏิบตั ิงาน แม้กระนั้นก็ตาม ถ้าลูกจ้างมีความกังวลเกี่ ยวกับสถานการณ์ทางด้านจริ ยธรรม หรื อไม่มนั่ ใจว่าการปฏิ บตั ิที่กาํ หนดไว้จะถูกต้องตรงกับมาตรฐานของบริ ษทั หรื อไม่
ขอให้ลูกจ้างถามผูบ้ งั คับบัญชา ผูจ้ ดั การหรื อฝ่ ายบุคคลที่เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับปั ญหาใดๆ ซึ่ งพวกเขาอาจจะรู ้ สึกว่ามีความจําเป็ นที่จะเข้าใจความคาดหวังของบริ ษทั ที่มีต่อพวกเขา
หลักเกณฑ์ที่ดีที่จะใช้ในการตัดสิ นใจว่าต้องการรับคําแนะนําหรื อไม่คือคําถามที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ การที่อาจจะทําให้เกิดความอับอายต่อบริ ษทั หรื อต่อลูกจ้างที่เกี่ ยวข้องหรื อไม่
ถ้ารายละเอียดทั้งหมดถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ถ้าอาจจะเป็ นเช่นนั้น ลูกจ้างต้องหาความกระจ่างจากผูบ้ งั คับบัญชา ผูจ้ ดั การหรื อพนักงานฝ่ ายบุคคลที่เกี่ยวข้องของพวกเขา
การฝ่ าฝื นระเบียบ
ลูกจ้างที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายเหล่านี้ อาจจะถูกดําเนิ นการทางวินยั และรวมทั้งการเลิกจ้าง ต่อไปนี้ คือตัวอย่างความประพฤติซ่ ึ งอาจจะมีผลทางวินยั







การกระทําซึ่งฝ่ าฝื นนโยบายของบริ ษทั
ขอให้ผอู้ ื่นฝ่ าฝื นนโยบายของบริ ษทั
ไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยทันทีที่รู้หรื อสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นระเบียบของบริ ษทั
ไม่ให้ความร่ วมมือกับการสอบสวนของบริ ษทั เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ที่จะเกิดการฝ่ าฝื นนโยบายของบริ ษทั
การแก้แค้นลูกจ้างอีกคนหนึ่ งที่รายงานการฝ่ าฝื นระเบียบ
ไม่แสดงออกซึ่ งความเป็ นผูน้ าํ และความขยันที่จาํ เป็ นต้องมีเพื่อให้แน่ใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่ใช้บงั คับ

เป็ นความสําคัญที่จะต้องเข้าใจว่าการฝ่ าฝื นสาระสําคัญของนโยบายเหล่านี้ อาจจะทําให้บริ ษทั และลูกจ้างแต่ละคนที่เกี่ ยวข้องต้องเกี่ ยวข้องกับการฟ้ องร้ องทั้งทางแพ่งและอาญา
บริ ษทั มีความรับผิดชอบที่จะต้องทําให้เป็ นที่พึงพอใจเกี่ยวกับการทํารายงานตามกฎหมายระเบียบ การไต่สวนและหน้าที่อย่างอื่นตามหลังการบ่งชี้ วา่ มีการฝ่ าฝื นระเบียบ
รายงานการฝ่ าฝื น, ความลับ
บริ ษทั ฯได้ต้งั กฎระเบียบปฏิบตั ิเพื่อทําให้ลูกจ้างสามารถได้รับความช่ วยเหลื อในเรื่ องที่มีแนวโน้มว่าจะเกิ ดหรื อเป็ นการรายงานการฝ่ าฝื นระเบียบหรื อปั ญหาอื่นๆ เมื่อท่านเชื่ อ
ท่านหรื อลูกจ้างคนหนึ่ งอาจจะได้ทาํ การฝ่ าฝื นระเบี ยบหรื อกฎหมายที่ ใช้บงั คับ กฎ หรื อข้อบังคับ ย่อมเป็ นความรั บผิดชอบของท่านที่จะรายงานการฝ่ าฝื นต่อผูจ้ ดั การ หรื อ
ตัวแทนของแผนกทรัพยากรบุคคล ณ ที่น้ นั โดยทันทีทนั ใด ทํานองเดี ยวกันถ้าท่านเป็ นผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ งั คับบัญชาและท่านได้รับทราบข้อมูลจากลูกจ้างคนหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องกับ
การนี้ซ่ ึงเขาหรื อเธอเชื่อว่าอาจจะมีการฝ่ าฝื นระเบียบ หรื อซึ่ งท่านเชื่อว่าอาจจะมีการฝ่ าฝื นระเบียบ ท่านต้องรายงานเรื่ องต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
ถ้าท่านต้องการคําแนะนําเพิ่มเติม ท่านควรจะศึกษาจากนโยบายการเปิ ดเผยต่อสาธารณะของบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นท้องที่น้ นั ๆ
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หนังสือรับรอง
ตามหลักเกณฑ์ทุกปี บริ ษทั จะขอให้คณะกรรมการบริ ษทั เซ็นหนังสื อรับรอง หนังสื อรับรองต้องการให้คณะกรรมการบริ ษทั จัดทํารายการการฝ่ าฝื นหรื อการกระทําใดๆ ที่น่าจะ
เป็ นปัญหา ซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วหรื อรับรองว่ากรรมการเหล่านั้นไม่รู้เรื่ องต่างๆ ดังกล่าว
นอกจากนี้ ลูกจ้างใหม่ท้งั หมดจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบทางจริ ยธรรมของบริ ษทั
การละเว้น/การเปลีย่ นแปลงแก้ไข
ในสถานการณ์ที่จาํ กัดบางประการ บริ ษทั อาจจะละเว้นการใช้ระเบียบต่อลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารและกรรมการบริ ษทั การ
ละเว้นใดๆ ดังกล่าวนั้นกําหนดว่าต้องได้รับการอนุ มตั ิอย่างชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนั้น บริ ษทั จะเปิ ดเผยทันที ทนั ใดต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ถึงการละเว้นที่
อนุญาตให้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับบริ หารหรื อกรรมการบริ ษทั
การประกอบธุรกิจและการปฏิบัติ
ความถูกต้ องและการเก็บรักษาบันทึกการทาธุรกิจ
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั จะต้องจัดงบการเงินดังกล่าวตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปที่ใช้อยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ และตามมาตรฐานการบัญชี อื่นๆ และ
กฎต่างๆ เพื่อว่าสาระสําคัญของงบการเงินจะสะท้อนให้เห็นถึงการทําธุรกรรมและสภาวะการเงินของบริ ษทั อย่างสมบูรณ์และเป็ นธรรม นอกจากนี้ มันมีความสําคัญที่งบการเงิน
และการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องกันต้องปราศจากความผิดพลาดที่เป็ นสาระสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายของบริ ษทั ที่ห้ามลูกจ้างคนใดกระทําการใดๆ ทั้งๆ ที่รู้ หรื อเป็ นเหตุให้คน
อื่นให้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จ ไม่สมบูรณ์ และเป็ นข้อความอันเป็ นการทําให้เข้าใจผิดแก่สมุห์บญั ชี หรื อแก่ทนายความเกี่ยวกับการตรวจบัญชี หรื อการยืน่ เอกสารใดๆ ต่อองค์การที่มี
หน้าที่กาํ กับหรื อหน่วยงานของรัฐบาลใดๆ เช่น ตลาดหุ ้นนิ วยอร์ ค, คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรื อองค์กรอื่นๆ ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย
บริ ษทั ยังได้ห้ามมิให้ลูกจ้าง หรื อก่อให้คนอื่นปลอมแปลงเอกสารของบริ ษทั หรื อของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ลูกจ้างต้องไม่ละเว้นหรื อเป็ นเหตุให้คนอื่นละเว้น
ข้อเท็จจริ งซึ่ งเป็ นสาระสําคัญซึ่ งจําเป็ นที่จะป้ องกันการให้ถอ้ ยแถลงใดๆ ที่เกี่ ยวกับการตรวจสอบบัญชี การยื่นเอกสารหรื อการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั จากการทําให้
เข้าใจผิด ห้ามมิให้ลูกจ้างเปิ ดหรื อเก็บบัญชี ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยหรื อยังไม่ได้ลงบันทึก เงินทุน สิ นทรัพย์ หรื อบัญชี ใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด
สมุดบัญชีตอ้ งถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ หรื อตามกฎระเบียบ หรื อตามสัญญาเช่นเดียวกับการดําเนิ นการตามกฎหมายเพื่อนําไปสู่ การปฏิบตั ิทางธุ รกิ จ
อย่างรอบคอบ
การทําลายหรื อการปลอมเอกสารซึ่ งมี ความเป็ นไปได้สูงที่ อาจเกี่ ยวพันกับการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อการสอบสวนจากรั ฐบาลซึ่ งอาจจะนําไปสู่ การฟ้ องร้องเนื่ องจากขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม เพราะฉะนั้น ถ้าลูกจ้างมีเหตุผลที่เชื่ อว่าได้มีการกระทําฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อเชื่ อว่าการสอบสวนทางกฎหมายหรื อทางอาญาของทางรัฐบาลกําลังจะเริ่ มมีข้ ึน
เขาหรื อเธอผูน้ ้ นั ต้องเก็บรักษาสมุดบันชี ท้ งั หมด (รวมทั้งบันทึกคอมพิวเตอร์ ) ซึ่ งเกี่ ยวพันกันหรื อสามารถเกี่ ยวพันกับการสอบสวนเรื่ องราวไม่ว่าจะดําเนิ นการโดยบริ ษทั หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ คําถามต่างๆ ในเรื่ องการทําลายหรื อการเก็บรักษาเอกสารในส่ วนนี้ควรจะได้รับคําแนะนําจากฝ่ ายกฎหมาย
สมุดต่างๆ ใบแจ้งหนี้ สมุดบันทึกและบัญชี เงินทุนและสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ทั้งหมดจะต้องทําขึ้นและเก็บรักษาไว้เพื่อสะท้อนให้เห็ นที่ชดั เจนและเป็ นธรรม และมีรายละเอียดที่
สมเหตุผลเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ที่ สาํ คัญไว้ ต้องไม่จดั ทํารายการใดๆ ขึ้นมาเพื่อเจตนาที่จะปกปิ ดหรื อปลอมแปลงสภาพความเป็ นจริ งของการดําเนิ นการของ
บริ ษทั
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นอกจากนี้ ถ้าลูกจ้างเชื่อว่าสมุดบัญชีและข้อความบันทึกของบริ ษทั ไม่เก็บรักษาไว้ตามข้อกําหนดเหล่านี้ ลูกจ้างต้องรายงานเรื่ องให้แก่ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่แผนกทรัพยากร
บุคคลหรื อฝ่ ายกฎหมาย
ทรัพย์สินของบริษทั
กรรมการบริ ษทั เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างคนอื่นๆ จะต้องปกป้ องสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และให้ความมัน่ ใจในการใช้ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ว่ามีตวั ตนหรื อไม่มี
ตัวตนก็ตาม จะถูกใช้ได้เฉพาะลูกจ้างที่ได้รับมอบหมาย หรื อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริ ษทั เท่านั้น
ลูกจ้างไม่สามารถเอาไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อใช้สอย ขโมย หรื อรู ้ ว่าเป็ นการยักยอกทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อของลูกค้า รวมทั้งเอกสารข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั
เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตัวของลูกจ้าง ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรื อไม่สมควร ลูกจ้างจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้เคลื่ อนย้ายหรื อจําหน่ ายจ่าย
โอนสิ่ งใดๆ ที่มีค่าที่เป็ นของบริ ษทั โดยปราศจากความยินยอมของบริ ษทั การที่ลูกจ้างเข้าร่ วมในกิ จกรรมที่ผิดกฎหมาย หรื อถื อสิ ทธิ ครอบครองรายการสิ่ งของหรื อวัตถุที่ผิด
กฎหมายไม่วา่ จะเกี่ยวกับทรัพย์หรื อธุรกิจของบริ ษทั หรื อไม่ก็ตามจะทําให้สภาพการจ้างของลูกจ้างกับบริ ษทั อยูใ่ นภาวะที่เสี่ ยงอันตราย

การฉ้ อฉลและการลักทรัพย์
เป็ นนโยบายของบริ ษทั ที่ห้ามมิให้กระทําการฉ้อฉล และบริ ษทั ได้ต้ งั กฎระเบียบเพื่อให้ปฏิบตั ิตามเพื่อทําให้แน่ ใจว่าเหตุการณ์การฉ้อฉลและการลักทรัพย์เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั จะ
ถูกดําเนิ นการสื บสวน ทํารายงาน และหากเห็ นควรจะดําเนิ นคดี ในทันที การกระทําการฉ้อฉลรวมทั้งการกระทําของลู กจ้างซึ่ งทําความเสี ยหายให้แก่ผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้า ลู กค้า/
ผูร้ ับบริ การ พร้อมทั้งบุคคลที่ทาํ ความเสี ยหายแก่บริ ษทั และลูกจ้างบริ ษทั
ลูกจ้างผูส้ งสัยว่าอาจมีการกระทําการฉ้อฉลเกิดขึ้น ต้องรายงานโดยทันทีเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวนั้นต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อฝ่ ายกฎหมาย ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ควรได้รับการติดต่อก่อนจะ
ดําเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับผูถ้ ูกกล่าวหาที่ ถูกอ้างว่าได้กระทําการอันไม่ถูกต้องทางธุ รกิ จ ถ้าพิสูจน์ว่าเป็ นความจริ งข้อกล่ าวหาดังกล่าวนั้นจะนําไปสู่ การดําเนิ นการทางวินัยกับ
ลูกจ้างคนนั้นรวมถึงการเลิกจ้าง
การจ่ ายเงินและการให้ ของขวัญแก่ บุคคลภายนอก
การจ่ายเงินใดๆ ที่บริ ษทั จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกจะต้องจ่ายให้เฉพาะการบริ การที่สามารถจําแนกแยกแยะได้ซ่ ึ งได้กระทําโดยบุคคลภายนอกนั้นให้กบั บริ ษทั หรื อผูเ้ ป็ นลูกค้า
รายใดของบริ ษทั นอกจากนี้ การจ่ายเงินต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลกับการบริ การที่ได้กระทําด้วย
ไม่อนุญาตให้ลูกจ้างให้ เสนอจะให้ หรื อสัญญาจะให้เงินหรื อให้สิ่งของโดยมีเจตนาที่จะชักจูง (หรื ออาจจะมองได้ว่าเป็ นการชักจูง) บุคคลภายนอก หรื อทําให้บุคคลภายนอกมี
ภาระผูกพันกับผูใ้ ห้
การป้องกันการฟอกเงิน
บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามกฎหมายการป้ องกันการฟอกเงิ นอย่างเคร่ งครั ดตามที่ กฎหมายบังคับใช้อยู่ และบริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายนี้ ทวั่ โลก เพื่อวัตถุ ประสงค์เช่ นว่านั้นแต่ละ
หน่วยงานของบริ ษทั จะมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของตนให้เป็ นไปตามสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จโดยเฉพาะของบริ ษทั เพื่อที่จะได้รับข้อมูลและเอกสารที่เพียงพอ
เกี่ยวกับลูกค้าที่อยูใ่ นเป้ าหมาย ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิ จการร่ วมค้าและบริ ษทั ในเครื อเพื่อให้แน่ ใจว่า พวกเขาเกี่ ยวพันกับกิ จกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและเงินทุนของพวกเขามาจาก
แหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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หน่วยงานแต่ละหน่วยต้องพิสูจน์ประเภทของการจ่ายเงินซึ่ งมีส่วนเกี่ยวพันกับกิจกรรมการฟอกเงิน (ตัวอย่าง เช่น การเพิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณของการจ่ายเงินธนาณัติ เช็คเดิ นทาง เงิน
สดจํานวนมาก หรื อการจ่ายเช็คในนามของลูกค้าจากบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จกั ) และปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ ซึ่งจํากัดหรื อห้ามรับรายการดังกล่าวนั้น
ถ้าลูกจ้างพบสัญญาณเตือนที่อาจจะชี้ ถึงการฟอกเงิน ลูกจ้างต้องนําเรื่ องดังกล่าวแจ้งแก่ฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะดําเนิ นการใดๆ ต่อไป
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มีนโยบายที่จะปกป้ องข้อมูลทางการแพทย์ทางการเงินและข้อมูลส่ วนตัวที่มีความอ่อนไหวของลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งบริ ษทั เก็บรวบรวมหรื อเก็บรักษาข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคล
หรื อลูกค้าแต่ละราย โดยปฏิบตั ิตามนโนบายปกป้ องข้อมูลของบริ ษทั ในแต่ละท้องที่
บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสู งเก็บไว้ในส่ วนที่ ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เป็ นความลับและเป็ นข้อมูลที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของซึ่ งเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อแผนทางธุ รกิ จ
ปัจจุบนั รวมทั้งผูจ้ ดั ซื้อสิ นค้า ผูข้ าย คู่แข่งขัน ลูกค้า และ/หรื อ ผูร้ ับบริ การ (“ข้อมูลที่เป็ นความลับ‛) ‚ความลับทางการค้า‛ และ ‚โนว์-ฮาว‛ เป็ นข้อมูลที่ถือเป็ นความลับ แต่ขอ้ มูล
ประเภททัว่ ไปมีมากกว่านี้ ข้อมูลที่เป็ นความลับให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเรื่ องต่อไปนี้










คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบ ฐานข้อมูล เอกสารและข้อมูลทั้งปวงดังกล่าวนั้น
ข้อมูลการเงิน (รวมทั้งการลงทุน กําไร การตั้งราคา ต้นทุน และบัญชี )
สิ่ งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจยั และการพัฒนา
กรรมวิธีการผลิต เทคนิ ค(วิชาการ) และสู ตรต่างๆ
การตลาด การโฆษณา โครงการการขายและยุทธศาสตร์ ต่างๆ
การควบบริ ษทั การซื้ อกิจการ การปลดเปลื้องสิ ทธิและทรัพย์สิน
ข้อมูลส่ วนบุคคล (รวมทั้ง ค่าชดเชย การจ้างพนักงานใหม่และการฝึ กอบรม)
แนวทางในการอนุมตั ิกฎระเบียบใดๆ
ยุทธศาสตร์ในแผนการธุรกิจ

บริ ษทั คาดหวังว่าลูกจ้างของบริ ษทั จะปกป้ องความลับของข้อมูลที่เป็ นความลับทั้งหมด ไม่ว่าจะได้รับจากบริ ษทั หรื อเกี่ ยวกับบริ ษทั และ/หรื อผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ผูข้ าย
ลูกค้า ลูกค้ารับบริ การ หรื อบุคคลภายนอกอื่นๆ (บุคคลที่สาม) ที่มีขอ้ ตกลงเรื่ องความลับกับบริ ษทั ลูกจ้างต้องไม่เปิ ดเผย (แม้กระทัง่ กับครอบครัว) หรื อใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกไปจากหลักเกณฑ์ ‚รู ้เท่าที่จาํ เป็ น‛ ภายในบริ ษทั เช่นเดียวกัน ลูกจ้างไม่ควรที่จะพยายามรับเอาข้อมูลหรื อรู ้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับซึ่งลูกจ้างไม่จาํ เป็ นต้องรู้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่การทํางานของพวกเขา ข้อบังคับนี้ มีอายุตลอดเวลาการจ้างงานของลูกจ้างทุกคนที่ทาํ งานกับบริ ษทั และตลอดเวลาหลังจากนั้น
ลูกจ้างไม่ควรจะพูดคุยกันเรื่ องความลับต่อหน้าผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจหรื อในระยะที่อาจได้ยินได้ เช่ น ในลิ ฟท์ (แม้กระทัง่ ในบริ เวณที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ) ในร้านอาหาร แท็กซี่
เครื่ องบิน หรื อสถานที่สาธารณะอื่นๆ โทรศัพท์มือถือ หรื อการสื่ อสารที่ไม่มีระบบป้ องกันความปลอดภัยอื่นๆ ควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
ถ้าลูกจ้างเชื่อว่ามีความสมควรเพื่อเหตุผลทางด้านธุรกิจ หรื อ กฎหมาย หรื อกฎข้อบังคับ ที่ให้เปิ ดเผย หรื อใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับนอกบริ ษทั จะต้องติดต่อฝ่ ายกฎหมายก่อนการ
เปิ ดเผยหรื อการใช้เพื่อปรึ กษาหารื อถึ งมาตรการปกป้ องที่ถูกต้อง อันที่จริ งแล้ว ลูกจ้างควรจะติดต่อฝ่ ายกฎหมายก่อน ถ้าไม่แน่ ใจว่า ข้อมูลนั้นเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อไม่
การใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลลับโดยไม่มีอาํ นาจกระทําอาจทําให้ลูกจ้างจะต้องรับผิดทางแพ่งหรื อทางอาญา และอาจจะถูกบริ ษทั ดําเนิ นคดีจนถึงที่สุด
บริ ษทั ทั้งหลายต่างถือข้อมูลลับเป็ นสิ่ งมีคุณค่าสู งสุ ด ลูกจ้างไม่ควรใช้ความพยายามที่จะรับเอาข้อมูลลับจากบุคคลภายนอก ผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้า ผูข้ าย ลูกค้า ผูร้ ับบริ การหรื อคู่แข่งโดย
ไม่ติดต่อฝ่ ายกฎหมายล่วงหน้า ถ้าบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเกี่ยวกับความลับกับบุคคลภายนอกในเรื่ องข้อมูลลับที่จะถูกเปิ ดเผยต่อบริ ษทั ลูกจ้างทั้งหมดต้องเคารพเงื่อนไขแห่ งสัญญา
ดังกล่าวนั้น
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บริ ษทั เคารพข้อมูลลับของคู่แข่งของบริ ษทั ไม่วา่ กรณี ใดๆ ห้ามลูกจ้างปกปิ ด หรื อแสดงฐานะของตนให้ผิดจากความเป็ นจริ ง หรื อมีวตั ถุประสงค์เพื่อได้มาซึ่ งข้อมูลลับจากผูอ้ ื่น
ห้ามบุคคลใดจ้างบุคคลล้วงเอาความรู้เฉพาะข้อมูลลับของอดีตนายจ้าง ทั้งห้ามไม่ให้บรรจุในตําแหน่งซึ่งจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ การเสนอตําแหน่ ง
งานให้ฝ่ายบริ หารของคู่แข่งขันโดยตรง จําเป็ นต้องได้รับการอนุมตั ิจากรองประธานภาคที่รับผิดชอบและจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลก่อนเริ่ มการเจรจานั้นๆ
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และหลักทรัพย์
คอมพิวเตอร์ ท้ งั ฮาร์ ดแวร์ (hardware), ซอฟแวร์ (software) ระบบ เครื อข่าย เอกสารใดๆ และข้อมูลทั้งหมดที่มีหรื อส่ งผ่านตามระบบหรื อเครื อข่ายของบริ ษทั ทั้งหมดถื อเป็ น
ทรัพย์สินของบริ ษทั รวมทั้ง Laptops PDAs (ระบบคอมพิวเตอร์) หรื อระบบการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั และการใช้ควบคุมใดๆ บริ ษทั ต้องการให้ลูกจ้างใช้ระบบของบริ ษทั เพื่อ
รองรับมาตรฐานสู งสุ ดของระดับมื ออาชี พและเพื่อความปลอดภัยของบริ ษทั ตลอดไป สําหรั บ รายละเอี ยดเพิ่มเติ ม กรุ ณาศึ กษาระเบี ยบที่ พึงถื อปฏิ บติ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศของบริ ษทั
ทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสู งซึ่ งเป็ นสิ ทธิ บตั รของบริ ษทั สิ่ งประดิ ษฐ์ เทคโนโลยี โนว์-ฮาว ลิ ขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ยี่ห้อ การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ชื่ อโดเมน และข้อมูลลับ
ลูกจ้างต้องปกป้ องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั
นอกจากนั้น ในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญาว่าจ้างลูกจ้าง ลูกจ้างทั้งหมดตกลงที่จะมอบสิ ทธิ บตั รทั้งปวงในเรื่ องใดๆ ที่สามารถจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รได้หรื อจากการค้นพบ
ภายในขอบเขตของการจ้างงานในเวลาของบริ ษทั และ/หรื อ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรของบริ ษทั
บริ ษทั เป็ นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียวของลิ ขสิ ทธิ์ ของงานทั้งหมดที่ทาํ ขึ้นโดยลูกจ้าง ภายในขอบเขตการจ้างงานของลูกจ้างไม่ว่างานดังกล่าวนั้นได้ทาํ ขึ้น ณ ที่ทาํ งาน ที่พาํ นักอาศัย
ของลูกจ้าง หรื อที่อื่นก็ตาม สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาตรวจสอบจากสัญญาว่าจ้างของท่าน
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และวัสดุของบริ ษทั ทั้งหมด ควรจะถูกพิมพ์ แจก และ/หรื อ ขายต่อเมื่อมีเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ปรากฎ หรื อตามที่กฎหมายกําหนด (เช่ น
©, ®, ™ หรื อ(สัญลักษณ์สิทธิบตั ร) การใช้เครื่ องหมายและสัญลักษณ์เหล่านี้ ช่วยปกป้ องสิ ทธิ ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ต่อการปลอมแปลงโดยผูอ้ ื่น ลูกจ้างควรจะปรึ กษา
ฝ่ ายกฎหมายกับปั ญหาใดๆ เกี่ ยวกับการใช้เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ ที่เหมาะสม การใช้ชื่อของบริ ษทั ในวัสดุ เอกสารทางการตลาด การแถลงต่อหนังสื อพิมพ์หรื อการให้
สัมภาษณ์ หรื อสิ่ งใดๆ ที่แจกต่อสาธารณชนจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการบริ หารก่อน
สิ ทธิ ของบุคคลอื่น บริ ษทั ให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งของคู่แข่งของบริ ษทั ห้ามไม่ให้ลูกจ้างคัดลอก เปลี่ ยนแปลงแก้ไขหรื อแจก (รวมทั้งทาง
อินเตอร์เน็ตหรื ออิเลคโทรนิค) ทางคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลเว็บไซต์ หรื อที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใดๆ (รวมทั้งวารสารและบทความอื่นๆ) ซึ่งไม่ใช่กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
โดยไม่ปรึ กษาฝ่ ายกฎหมายล่วงหน้า ข้อห้ามนี้ ห้ามกระทัง่ การแจกข้อความดังกล่าวเฉพาะภายใน บริ ษทั มีขอ้ ตกลงหลายอย่างกับบุคคลภายนอกเกี่ ยวกับการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และต้องการให้ลูกจ้างทั้งหมดยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ลูกจ้างต้องไม่เคลื่อนย้ายสัญลักษณ์แสดงลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า หรื อสิ ทธิ บตั รจากสิ่ งใดๆ ที่ตนใช้อยู่
สิ ทธิระหว่างประเทศกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ลูกจ้างต้องปรึ กษาหารื อกับกรรมการฝ่ ายพัฒนาและค้นคว้า ซึ่ งดูแลกิ จการระหว่างประเทศก่อน
จะดําเนินการใดๆ
ผลประโยชน์ ขัดกัน
คาแนะนาทั่วไป
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‚ผลประโยชน์ขดั กัน‛ เกิ ดขึ้นเมื่อผลประโยชน์เอกชนของแต่ละฝ่ ายเกิ ดขัดกันขึ้นโดยทางใดทางหนึ่ ง แม้กระทัง่ เกิ ดขึ้นเป็ นการแทรกแซงกันกับผลประโยชน์ของนิ ติบุคคล
โดยรวม สถานการณ์ความขัดแย้ง สามารถเกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างพนักงาน หรื อผูอ้ าํ นวยการเข้าดําเนิ นการหรื อมีผลประโยชน์ซ่ ึ งอาจจะทําให้ เกิ ดปั ญหายุง่ ยากที่จะทํางานบริ ษทั ของ
พวกเขาตามวัตถุประสงค์ และมีประสิ ทธิ ภาพ ผลประโยชน์ขดั แย้งยังเกิ ดขึ้นเมื่อลูกจ้าง พนักงาน หรื อผูอ้ าํ นวยการ หรื อสมาชิ กของครอบครัวของพวกเขาได้รับผลประโยชน์ที่
ไม่สมควรจากผลของตําแหน่งของพวกเขาในบริ ษทั เงินให้กแู้ ก่ - -การประกันหน้าที่ของ- - บุคคลดังกล่าวนั้นเป็ นพวกพิเศษ
การตัดสิ นใจทางธุรกิจ และการดําเนิ นการต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแห่ งผลประโยชน์ของบริ ษทั สัมพันธไมตรี กบั ผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้า ที่มีอยูห่ รื อผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้าที่คาดว่าจะได้มา ผูร้ ับเหมา
ลูกค้า คู่แข่ง หรื อผูอ้ อกกฎหมายต้องไม่มีผลกระทบ ผลความเป็ นอิสระ และคําตัดสิ นที่ดีของบริ ษทั ผูอ้ าํ นวยการ พนักงานและลูกจ้างคนอื่นไม่ควรเปิ ดเผยในครั้งก่อนแก่แผนก
ทรัพยากรบุคคลนอกผลประโยชน์ซ่ ึงขัดแย้งหรื อปรากฎว่าจะเกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีทีสุดของบริ ษทั ผูอ้ าํ นวยการ พนักงานและลูกจ้างคนอื่นๆ คาดว่าจะดําเนิ นการ
คนเดียว เพื่อประโยชน์ของบริ ษ ทั และไม่ได้รับอิทธิ พลการดึ งดูดโดยผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่ งอาจมีผลเนื่ องมาจากคนอื่น หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องด้านธุ รกิ จ ผลประโยชน์ขดั กันจะต้อง
หลีกเลี่ยงอย่างระมัดระวัง และถ้าไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ การขัดผลประโยชน์ตอ้ งถูกเปิ ดเผยต่อบริ ษทั (ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการในกรณี ของผูอ้ าํ นวยการหรื อ
เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าระดับบริ หาร หรื อผูจ้ ดั การของท่านในกรณี อื่น) เป็ นการด่วนที่สุด ถ้าท่านไม่มีความมัน่ ใจว่าเกี่ ยวกับการดําเนิ นการหรื อความสัมพันธ์ของท่านจะทําให้
เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์หรื อไม่ ให้ท่านติดต่อผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน หรื อแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อขอคําแนะนําหรื อดูนโยบายของบริ ษทั เรื่ องผลประโยชน์ขดั กัน
การใช้ ข้อมูลภายในเพือ่ การค้า
การนํานโยบายเรื่ องใช้ขอ้ มูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ของบริ ษทั มาใช้น้ นั มี จุดมุ่งหมายที่จะส่ งเสริ มให้มีการปฏิ บตั ิ เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ ยวกับหลักทรัพย์ และเพื่อ
ปกป้ องบริ ษทั พร้อมทั้งตัวแทนของบริ ษทั จากความรับผิดและโทษขั้นรุ นแรงซึ่ งอาจจะเกิ ดจากการฝ่ าฝื นกฎหมายเหล่านี้ บริ ษทั ต้องรักษาไว้ซ่ ึ งชื่ อเสี ยง ความซื่ อสัตย์ และมี
จรรยาบรรณ ซึ่ งถือเป็ นส่วนที่สาํ คัญมากของความพยายามที่จะเข้าถึงนโยบายดังกล่าวนั้น
การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็ นทั้งการกระทําที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ ยวกับหลักทรัพย์และนโยบายของบริ ษทั ห้ามมิให้ทาํ การซื้ อขาย
หลักทรัพย์ที่กระทําโดยอาศัยสาระและข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับใด ผูซ้ ่ ึ งรับรู ้ขอ้ มูลที่มิใช่ขอ้ มูลสาธารณะเกี่ยวกับ
บริ ษทั หรื อธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวนั้นทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม หรื อใช้ขอ้ มูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะในการซื้ อหรื อการขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อการ
ทําธุรกิจในทํานองเดียวกัน
ห้ามมิใ ห้กรรมการบริ ษทั พนักงาน และลูกจ้างคนอื่ นๆ ซื้ อและขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั และหลักทรั พย์อื่นๆ เพราะเหตุ ที่ว่าพวกเขา(ลู กจ้าง) ได้ครอบครองข้อมู ลที่ เป็ น
สาระสําคัญ วัสดุ ที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อไม่ยินยอมให้ คนอื่นซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซื้ อขายใดๆ ที่ซ้ื อ-ขายโดยบุคคลอื่นในนามของตนจะถือเป็ น
การกระทําด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นข้อมูลที่ ไม่อาจจะเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริ ษทั (รวมทั้งญาติหรื อเพื่อร่ วมธุ รกิ จ และโดยมิ พกั ต้องคํานึ งถึ ง
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผย) จนกว่าเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว สําหรับปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับหัวข้อเหล่านี้ กรุ ณาปรึ กษาฝ่ าย
กฎหมาย
‚ข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ‛ คือ ข้อมูลใดๆ ที่ผลู้ งทุนใช้เป็ นเหตุผลประกอบการพิจารณาว่ามีความสําคัญในการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อขาย หรื อเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์น้ นั ตัวอย่างต่างๆ
ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการและการขายสิ ทธิ หรื อทรัพย์สิน การเปลี่ ยนแปลงในการบริ หารจัดการที่สาํ คัญ การทําสัญญาใหญ่ การยกเลิ กสัญญาที่สาํ คัญ ผลิ ตภัณฑ์หรื อกรรมวิธีการ
ผลิตใหม่ๆ ตัวเลขรายได้และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงเงินปั นผลและข้อมูลที่สาํ คัญเกี่ ยวกับคดี สัญญาหรื อกิ จการร่ วมค้า นอกจากนี้ บริ ษทั ขอยํ้าว่าข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญไม่
จําต้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ข้อมูลที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีผลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์ในตลาดถ้าได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการเงินในฉบับต่อไป ย่อมถื อเป็ น
ข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญเช่นกัน สําหรับปั ญหาใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ กรุ ณาปรึ กษาฝ่ ายกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ระดับบริ หารของบริ ษทั อาจมี ขอ้ มูลที่ เ ป็ นสาระสําคัญที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยอยู่บ่อยครั้ ง เพื่อป้ องกันการซื้ อ-ขายในหุ ้น ของบริ ษทั ในขณะที่ครอบครองข้อมูลดังกล่ าวอยู่
กรรมการบริ ษทั ทั้งหมดควรจะปรึ กษาฝ่ ายกฎหมายก่อนดําเนิ นการซื้ อขายหุ ้นในทุกๆ รู ปแบบต่อประชาชน
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การป้องกันการผูกขาดทางการค้ าและการแข่ งขันที่ไม่ เป็ นธรรม
การป้องกันการผูกขาดทางการค้ า
บริ ษทั มีโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายการป้ องกันการผูกขาดทางการค้าอย่างเคร่ งครัดในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ภายในประเทศและต่างประเทศ หลักการสําคัญภายใต้
กฎหมายเหล่านี้ คือ บุคคลใดที่ซ้ื อสิ นค้าในตลาดควรจะสามารถเลื อกจากสิ นค้าที่หลากหลายในราคาที่แข่งขันกันได้ไม่จาํ กัดโดย เงื่อนไขที่ถูกสร้ างขึ้น เช่ น การกําหนดราคา
ตายตัว การผูกขาดอย่างผิดกฎหมาย และสัญญาระหว่างผูผ้ ลิตสิ นค้าเพื่อร่ วมกันผูกขาดหรื อไม่แข่งขันกันค้าขาย การควํ่าบาตร และการสร้ างเงื่อนไขผูกมัด บริ ษทั เคารพหลักการ
เหล่านี้ที่เป็ นวิสาหกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี และยืนยันที่ผกู พันกับหลักการนี้ ต่อไป
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมมีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เพราะฉะนั้น จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ท่าน
ต้องศึกษานโยบายการป้ องกันการผูกขาดทางการค้าของบริ ษทั ในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่ วยให้ท่านจดจําได้ว่าจะทําอย่างไรสถานการณ์ต่างๆ ที่นาํ มาแสดงไว้ต่อไปนี้ แสดงถึงกรณี ที่
เป็ นการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมและเรื่ องการผูกขาดทางการค้า






การห้ามมิให้ปรึ กษาหัวข้อใดๆ ต่อไปนี้กบั คู่แข่งไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หรื อของคู่แข่งของบริ ษทั เกี่ ยวกับราคาในอดี ต ปั จจุบนั หรื ออนาคต นโยบายการตั้ง
ราคา อัตราค่าเช่า การประมูล ส่วนลด การส่ งเสริ มการขาย ผลกําไร ต้นทุน ส่ วนต่างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรื อกรรมวิธีการผลิตซึ่ งไม่ได้ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารชนก่อนหน้า
นี้ ระยะเวลาและเงื่อนไขการขาย ค่าสิ ทธิ การรับประกัน ทางเลื อกของลูกค้า อาณาเขตของตลาด ความสามารถในการผลิ ต หรื อแผนการและสิ นค้าคงเหลือ รายการ
ข้อมูลที่เลื อกสรรดังกล่ าวนั้นอาจนํามาปรึ กษาหารื อกับคู่แข่ง ผูท้ ี่ เป็ นผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ให้แก่ บริ ษทั หรื อเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายของบริ ษทั แต่การปรึ กษาหารื อ
ดังกล่าวนั้นควรจะจํากัดเฉพาะเรื่ องที่จาํ เป็ นเกี่ ยวกับการขาย การจําหน่ ายดังกล่าวเท่านั้น บริ ษทั สามารถปรึ กษากับผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้าให้บริ ษทั คู่แข่งในเรื่ องราคาและ
เงื่อนไขของการจําหน่ ายสิ นค้าให้บริ ษทั และบริ ษทั สามารถปรึ กษากับตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั /คู่แข่งเกี่ ยวกับราคาสิ นค้าที่ บริ ษทั ผลิ ตขายให้กบั ตัวแทน
จําหน่าย
ท่านต้องไม่ปรึ กษา หรื อทําความตกลงกับคู่แข่งคนใดเกี่ยวกับราคาว่าบริ ษทั และคู่แข่งจะคิดราคาเท่าไรกับลูกค้ารายหนึ่งหรื อลูกค้าหลายราย รวมทั้งไม่ปรึ กษาหรื อตก
ลงเรื่ องเงื่อนไขอื่นๆ (เช่น เรื่ องสิ นเชื่ อ) หรื อเงื่อนไขการจําหน่าย
ราคาที่แข่งขันอาจจะได้มาเพียงจากแหล่งต่างๆ ซึ่ งไม่ใช่จากคู่แข่งทางการค้า เช่นจากรายการที่พิมพ์แสดงไว้ และจากลูกค้าทั้งสองฝ่ าย
ถ้าเป็ นการเข้าประชุมในสมาคมการค้าใดๆ ที่ท่านได้รับรู้ ไม่ว่าจากการอภิปราย ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเกี่ ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ ท่านควรจะออกจากที่
ประชุมโดยทันที และนําเรื่ องเหล่านี้แจ้งให้ฝ่ายกฎหมายทราบโดยทันที หัวข้อดังกล่าวได้แก่
* ราคา
* ส่วนลด
* การกีดกันสมาชิ ก
* ข้อกําหนดและเงื่อนไขการขาย
* การจัดสรร/การให้สิทธิ ก่อนแก่ฝ่ายใดเรื่ องตลาดของผลิตภัณฑ์หรื อตลาดตามภูมิศาสตร์
* การเสนอราคาในสัญญาเฉพาะเรื่ องหรื อลูกค้าเฉพาะราย
* การปฏิเสธรับสมาชิ กหรื อการติดต่อกับลูกค้า
* การกําหนดมาตรฐานระหว่างสมาชิกในเรื่ องเงื่อนไข การรับประกัน หรื อรู ปแบบของผลิตภัณฑ์
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ปรึ กษากับฝ่ ายกฎหมาย และฝ่ ายบริ หารจัดการการขายระดับอาวุโสตามความเหมาะสมก่อนสร้างความสัมพันธ์หรื อตัดความสัมพันธ์กบั ผูค้ า้ ปลีก ผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้า ลูกค้า
ที่คาดว่าจะได้มา หรื อปฏิเสธที่จะขายให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น แม้ว่าบริ ษทั มีอิสระในการที่จะเลื อกลูกค้าของตนเองก็ตามแต่การบอกเลิ กสัญญา และการปฏิ เสธการ
ขายมักจะนําไปสู่การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื ออ้างว่าได้มีการฝ่ าฝื นกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้าอยูบ่ ่อยครั้ง
ผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้าและผูจ้ ดั ซื้ อสิ นค้าปลี กอาจจะขายผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ต่อผูอ้ ื่นได้ตามราคาที่กาํ หนดไว้ในสัญญาได้โดยอิสระและโดยทัว่ ไป พวกเขาอาจจะทําการค้า
ขายสิ นค้าของคู่แข่งขันได้ ท่านไม่จาํ ต้องทําบันทึกความเข้าใจหรื อมีขอ้ ตกลงกับตัวแทนจําหน่ายหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายปลี ก เกี่ ยวกับราคาสิ นค้าที่มีการขายต่ออีกทอดของ
บริ ษทั การกําหนดข้อจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตและระดับชั้นของลูกค้าของผูจ้ ดั จําหน่ายจะต้องนํามาปรึ กษากับฝ่ ายกฎหมายก่อนการดําเนิ นการ
เป็ นการขัดต่อนโยบายของบริ ษทั ที่จะทําการซื้ อสิ นค้าของผูข้ ายสิ นค้าให้บริ ษทั โดยมีขอ้ แม้ว่าผูข้ ายสิ นค้านั้นต้องซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ด้วย
ท่านไม่อาจจะดูถูกหรื อใส่ ร้ายต่อผลิ ตภัณฑ์หรื อการบริ การของคู่แข่งโดยไม่เป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นการวิพากษ์วิจารณ์หรื อการพูดเสี ยดสี ในทางดูถูกไม่ว่าจะกระทํา
โดยการแสดงออกให้เห็นหรื อการโฆษณา
เป็ นนโยบายของบริ ษทั ที่ลูกค้าและผูข้ ายสิ นค้าให้บริ ษทั ทั้งหมดได้รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ

สิ่งแวดล้อม
บริ ษทั อยูภ่ ายใต้การบังคับแห่งกฎหมายเพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุ งด้านความปลอดภัย สุ ขภาพและการปฏิ บตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องโดยผ่านโครงการ SHE Excellence
บริ ษทั ต่อสู้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็ นปฏิปักษ์และทําความเสี ยหายแก่สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริ ษทั ทําธุรกิจอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิง่












การดําเนินการของบริ ษทั จะช่วยสนับสนุนความเชื่ อที่วา่ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามารถป้ องกันได้
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้บงั คับอยู่ รวมทั้งการริ เริ่ มในการเอาใจใส่ ดูแลอย่างมีความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมและจะดําเนิ นมาตรการ
เพิ่มเติมตามที่พิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็ น
ผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตาม SHE ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิตามสัญญาของบริ ษทั และจะได้รับการจัดการในมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน
เรื่ องต่างๆ ทุกเรื่ องของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SHE จะยังคงใช้ต่อไปจนกว่า Lucite International จะได้รับการยอมรับว่าเป็ นเพื่อนบ้านที่ดีของประชาคมนั้นๆ
บริ ษทั จะดําเนินการปรับปรุ งการปฏิบตั ิตามโครงการ SHE อย่างต่อเนื่องและจะสร้างความก้าวหน้าของบริ ษทั ให้มากที่สุดโดยความร่ วมมือของลูกจ้างทั้งหมด
ลูกจ้างทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการป้ องกันการเกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วยและเหตุการณ์ที่จะกระทบสิ่ งแวดล้อม การยอมรับความรับผิดชอบดังกล่าวคือเงื่อนไข
ของการจ้างงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานจะต้องรับผิดชอบผลของ SHE และต่อการปฏิบตั ิงานของลูกจ้าง
ลูกจ้างจะได้รับการฝึ กอบรมอย่างถี่ถว้ นเพื่อทํางานอย่างปลอดภัย และเพื่อดําเนิ นการล่วงหน้าและป้ องกันการเกิดเหตุการณ์ SHE
การตรวจสอบต้องกระทําทุกระดับองค์กรเพื่อประเมินผลการทํางาน และประสิ ทธิผลของโครงการ SHE
ข้อบกพร่ องทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขภายในกรอบเวลาอันสมควร
เหตุการณ์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะมีการบาดเจ็บหรื อไม่จะต้องได้รับการไต่สวนอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ถึงสาเหตุระดับรากและป้ องกันไม่ให้กลับมาเกิดขึ้นอีก

ความเกีย่ วพันกับหน่ วยงานของรัฐบาลและองค์กรภายนอก
การทาความผิดเกีย่ วกับภาษี
บริ ษทั และลูกจ้างของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําในนามของบริ ษทั หรื อในนามส่ วนตัว ห้ามมิให้พยายามหลีกเลี่ยงภาษีหรื อการจ่ายภาษี ห้ามมิให้ลูกจ้างยุยงให้ลูกค้า กระทําความผิดฐานมี
ส่วนร่ วม หรื อช่วยให้ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ ยงการเสี ยภาษี บริ ษทั และลูกจ้างบริ ษทั ไม่ว่าจะทําการในนามของบริ ษทั หรื อโดยส่ วนตัว ห้ามมิให้ทาํ การต่อไปนี้ (1) ให้การเท็จต่อ
เจ้าหน้าที่ภาษีทอ้ งถิ่นไม่ว่าในเรื่ องใดๆ (2) ยื่นรายงาน ให้ถอ้ ยคํา แสดงรายการขาย และเอกสารอันเป็ นเท็จ (3) ปิ ดบังซ่ อนเร้ นทรัพย์สินหรื อยึดหน่ วงบันทึกใดๆ ที่จะมอบให้
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เจ้าหน้าที่ภาษีทอ้ งถิ่น (4) เจตนาไม่ยนื่ แบบแสดงภาษี เก็บบันทึกที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งการ หรื อจัดส่ งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ภาษีทอ้ งถิ่ น (5) เจตนาที่จะไม่เก็บรวบรวม ชําระเงินหรื อเสี ย
ภาษี
นอกจากปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษีแล้ว ลูกจ้างต้องให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั หน่ วยงานผูอ้ อกกฎข้อบังคับใดๆ หรื อหน่ วยงานของรัฐบาล นอกจากนี้ ลูกจ้างไม่อาจแทรกแซง
การบริ หารกฎหมายภาษีอากร (เช่ น การใช้อิทธิ พลที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ) เพื่อวัตถุประสงค์น้ ี ลูกจ้างต้องตอบคําถามเจ้าหน้าที่ของรั ฐโดยทันทีทนั ใดรวมทั้ง
หมายเรี ยกเพื่อเป็ นพยานหรื อส่วนร่ วม สมุดบัญชี บันทึก รายงาน หรื อเอกสารอื่นๆ
ความสัมพันธ์ กบั สื่อมวลชน
เพื่อเป็ นการประกันว่าสามารถรับมือกับสถานะการณ์ได้อย่างมืออาชี พและสมํ่าเสมอ คําร้ องขอจากสื่ อมวลชนใดๆ ควรจะต้องนําเสนอต่อกรรมการบริ หาร ลูกจ้างไม่อาจจะพูด
กับสื่ อคนใดก่อนที่จะได้รับมอบอํานาจก่อนให้กระทําการเช่นนั้นจากกรรมการบริ หารผูร้ ับผิดชอบในหน่ วยงานหรื อหน้าที่น้ นั ของลูกจ้าง ลูกจ้างทุกคนมีการพัฒนาการสื่ อสาร
แล้วต้องจํากัดการให้ความเห็นของพวกเขาให้อยูใ่ นขอบเขตความรู ้ความชํานาญของพวกเขาโดยเฉพาะ
ไม่ควรพูดคุยกับสื่ อมวลชนในหัวข้อต่อไปนี้ แม้กระทัง่ ระหว่างการติดต่อที่ได้กระทําตามอํานาจที่ได้รับมอบโดยทัว่ ไป เว้นแต่ได้รับอนุ มตั ิก่อนจากกรรมการบริ หารให้พูดคุยใน
เรื่ องข้อความที่จาํ กัดโดยเฉพาะ










ความสัมพันธ์กบั ลูกจ้าง/ผูซ้ ้ือสิ นค้า/ผูข้ ายสิ นค้า
ข้อมูลทางการค้า
ข่าวลือ
เรื่ องคดีความ/เรื่ องอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับบริ ษทั
เรื่ องข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับบริ ษทั
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์หรื อนโยบายบริ ษทั
เรื่ องทรัพยากรมนุษย์
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือความเชี่ ยวชาญในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

ถ้าท่านถูกถามเกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งของหัวข้อเหล่านี้ ขอให้อธิ บายอย่างสุ ภาพว่าท่านไม่เหมะสมที่จะให้ความเห็น และให้พวกเขา(ผูส้ ื่ อข่าว) พบกับพนักงานระดับบริ หาร ถ้าไม่
มีการวางแผนเอาไว้ก่อน การติดต่อกับสื่ อมวลชนทั้งหมดควรจะแจ้งให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารทราบล่วงหน้าเร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
การทาธุรกิจต่ างประเทศ
ความทั่วไป
ในขณะที่บริ ษทั ต้องปรับตัวให้เข้ากับประเพณี และภาคปฏิบตั ิทางธุรกิจและตลาดในตลาดโลก ลูกจ้างทั้งหมดทัว่ โลกจะต้องยึดถื อกฎหมายที่บงั คับใช้ กฎระเบียบและมาตรฐาน
เหล่านี้ ลูกจ้างทุกคนยังจะต้องเคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ของทุกประเทศซึ่ งบริ ษทั ดําเนิ นการและจะดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ในต่างประเทศในทางที่สอดคล้องกันกับ
คุณค่าที่แสดงไว้ในระเบียบถือปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงานของพนักงานนี้
กฎหมายควบคุมการส่ งออก
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ลูกจ้างและตัวแทนของบริ ษทั ทั้งหมดและบริ ษทั ลูกในต่างประเทศของบริ ษทั ต้องมีความระมัดระวังในการปฏิ บตั ิตามหนังสื อและเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมการส่ งออกที่
บังคับใช้อยูแ่ ละกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศอื่นซึ่ งที่บริ ษทั แม้ดาํ เนิ นธุรกิจอยู่
เบ็ดเตล็ด
การจ้ างงานของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิด
บริ ษทั ต้องทําให้มนั่ ใจว่าสถานที่ที่ทาํ งานของพวกเรามีความยุติธรรม และไม่มีมลทินในเรื่ องที่จะมีอคติกบั ลูกจ้างคนใดคนหนึ่ ง เป็ นนโยบายของบริ ษทั ที่จะไม่จา้ งคนงานที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ งของบริ ษทั โดยไม่ได้รับการอนุมตั ิก่อน
บริ ษทั จะไม่จา้ งบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกจ้างอื่นๆ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ลูกจ้างนั้นเป็ นผูค้ วบคุมสําคัญของงานของลูกจ้างของบริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์กนั ลูกจ้างของ
บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์กนั จะไม่สามารถมีตาํ แหน่งรับผิดชอบในการควบคุมหรื อการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ของบริ ษทั ที่สาํ คัญ
ยาเสพติดและเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์
บริ ษทั หวังว่าลูกจ้างทุกคนจะต้องมาทํางานในสภาพที่พร้ อมจะปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของสุ ราหรื อยาเสพติด นโยบายเกี่ ยวกับสุ ราและยาเสพติดของบริ ษทั
ในท้องที่น้ นั ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะจัดการรับมือเกี่ยวกับการใช้ การครอบครอง การจัดซื้ อแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรื อสารอื่นๆ ที่อยูใ่ นข่ายต้องสงสัย หรื อพิสูจน์ได้ว่า
ไม่เหมาะสม ซึ่ งจะทําให้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างลดลงหรื ออุปนิ สยั เปลี่ยนไป
โอกาสการจ้ างงานที่เท่ าเทียมกันและการรบกวนในสถานที่ทางาน
Lucite International มีความเชื่อในหลักการที่ลูกจ้างแต่ละคนจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพและมีศกั ดิ์ศรี บริ ษทั ให้คุณค่าต่อศักยภาพในการสังสรรค์และความหลากหลายที่
มีอยู่อย่างมากมายซึ่ งทั้งชายและหญิงแม้จะมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถและพื้นฐานต่างก็สามารถนํามาสู่ ประชาคมของบริ ษทั และบริ ษทั มีความปรารถนาดี ที่จะ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมและ การให้โอกาสเท่าเทียมกันแก่ทุกคน ซึ่ งความสําเร็ จของแต่ละคนขึ้นอยูก่ บั คุณงามความดีและการปฏิบตั ิตวั ของคนนั้น
เพื่อวัตถุประสงค์น้ ีจะไม่มีการเลือกปฏิบตั ิกบั ใครก็ตามไม่วา่ เพื่อเหตุผลใดๆ ที่ไม่ใช่เนื่ องจากสาเหตุของการปฏิบตั ิงาน การตัดสิ นพิจารณาเกี่ยวกับบุคคลใดเพื่อรับเข้าทํางาน เพื่อ
การพัฒนา และการส่งเสริ มจะพิจารณาบนหลักเกณฑ์ความสามารถและศักยภาพเกี่ยวกับความต้องการสําหรับงานนั้นๆ เท่านั้น
ลูกจ้างทั้งหมดจะได้รับการแจ้งให้ทราบและจะได้รับการฝึ กอบรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ทาํ งานที่บริ ษทั ต้องการให้ทาํ โดยทันทีและมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองทั้งทางด้านส่ วนบุคคล
และเพื่อโอกาสทางด้านอาชี พให้ตรงกับความสามารถของตนเอง
รายละเอียดเพิม่ เติม กรุ ณาศึกษานโยบายการให้โอกาสเท่าเทียมกันของบริ ษทั ณ ที่น้ นั ๆ
การบังคับใช้ แรงงานและแรงงานเด็ก
แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน เป็ นปั ญหาที่มีอยูย่ าวนานมาแล้วทัว่ โลก โชคไม่ดีนกั ที่ไม่มีขอ้ ตกลงใดๆ ในระดับนานาประเทศที่จะมีผลบังคับในทางปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้การใช้แรงงานเด็กหรื อสร้ างกลไกต่อต้านในการบังคับใช้แรงงาน อย่างไรก็ตาม Lucite International ถื อเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าอันสําคัญที่จะปฏิ บตั ิต่อบุคคลเหล่านี้ ดว้ ยความ
เคารพ และในฐานะที่เป็ นนายจ้างของลูกจ้างในหลายประเทศ และเป็ นผูซ้ ้ือสิ นค้าและบริ การทัว่ โลก บริ ษทั ระลึ กเสมอว่าบริ ษทั มีบทบาทที่พยายามจะป้ องกันในการใช้แรงงาน
เหล่านี้เท่าที่บริ ษทั มีความสารมารถ
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บริ ษทั จะไม่ยนิ ยอมใช้เด็ก (คนใดก็ตามที่มีอายุต่าํ กว่า 16 ปี ) หรื อบังคับใช้แรงงานในการประกอบกิจการหรื อในสถานที่ใดๆ ของบริ ษทั
บริ ษทั จะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กหรื อใช้แรงงานเด็กกับงานที่เป็ นอันตรายอันไม่เป็ นที่ยอมรับหรื อการลงโทษทางกาย การใช้อาํ นาจในทางที่ผิด หรื อ
ใช้ของคนงานที่อยูใ่ นภาวะจํายอมโดยไม่สมัครใจ
บริ ษทั คาดหวังว่าผูจ้ ดั ซื้ อ ผูร้ ับจ้างที่บริ ษทั ทําธุ รกิ จด้วยจะยึดถือมาตรฐานเดี ยวกัน ถ้าบริ ษทั ทราบว่ามี การฝ่ าฝื นหลักการเหล่านี้ และไม่ได้รับการแก้ไข บริ ษทั จะไม่
ดําเนินธุรกิจด้วยอีกต่อไป
Lucite International ให้การสนับสนุ นโครงการฝึ กหัดงานและประสบการณ์การทํางานชัว่ คราวสําหรับบุคคลที่มีอายุน้อยเช่ นเดี ยวกับการจ้างงานตามฤดูกาลตราบเท่าที่
บุคคลเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เรื่ องศีลธรรม ความปลอดภัย สุ ขภาพ และการศึกษาภาคบังคับและจะไม่ได้รับการอะลุม้ อล่วย ไม่วา่ กรณี ใด

เป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หารประจําที่น้ นั ๆ ที่จะดําเนิ นการและรับรองการปฏิบตั ิตามหลักการเหล่านี้ ณ สถานที่ของ Lucite International ในทัว่ ทุกภาคพื้นของโลก
กลุ่มจัดซื้ อระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบในการให้ความมัน่ ใจว่าผูจ้ ดั ซื้ อและคู่สญ
ั ญาของ Lucite International ทัว่ โลกได้บงั คับใช้และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ ดว้ ย

ต่อ.........
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ปรับปรุ งปี 2555/2012
LUCITE INTERNATIONAL LIMITED
จรรยาบรรณพนักงาน และ ระเบียบถือปฏิบัตแิ ละจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
บทสรุ ปของค่านิยมหลักขององค์กร จริ ยธรรม และแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับพนักงาน ซึ่งควรถือปฏิบตั ิอยูเ่ สมอภายใต้การทํางานกับ Lucite International หรื อในนาม
Lucite International
(Code of Conduct: Lucite International v1/2012)
สารจากประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
‚Lucite International เป็ นองค์กรชั้นนําระหว่างประเทศ ซึ่งผมและคณะกรรมการเห็นว่าการรักษาและพัฒนาความสําเร็ จของเรานั้นเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก ซึ่งการให้
ความสําคัญกับธุรกิจที่ทาํ นั้นเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ง แต่อีกส่ วนที่สาํ คัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากันนั้นคือ วิธีการทําธุรกิจของเรา‛
ค่านิยมหลักขององค์กร มีดงั ต่อไปนี้
 มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาและปรับปรุ งสิ่ งต่างๆให้ดีข้ นึ อย่างสมํ่าเสมอ และดํารงไว้ซ่ ึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ใส่ ใจในลูกค้าและความต้องการของลูกค้าเสมอ
 ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ และยึดมัน่ ในความถูกต้อง
 ร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานเพือ่ บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
 สนับสนุนให้ทาํ งานอย่างสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ
 แสดงออกถึงศักยภาพเฉพาะตน และตอบแทนต่อการปฏิบตั ิงานที่ดีเลิศ
ในการรักษาซึ่งค่านิยมขององค์กรเหล่านี้ พวกเราต้องมุ่งมัน่ ในการรักษามาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงพฤติกรรมส่ วนบุคคลอยูเ่ สมอทุกๆเวลาและสถานที่ การปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายในประเทศเป็ นเพียงมาตรฐานขั้นตํ่าเท่านั้น ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วพวกเราต้องปฏิบตั ิได้เหนือกว่ากฎเกณฑ์ดงั กล่าว ในวาระนี้ ผมขอมอบ
จรรยาบรรณพนักงานซึ่งสรุ ปแนวทางการปฏิบตั ิงานสําหรับพนักงาน Lucite International ทั้งหมด โดยพนักงานทุกคนควรศึกษาอย่างละเอียด พวกเราทุกคนรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบตั ิงานอย่างซื่ อสัตย์ และสนับสนุนวัฒนธรรมการสื่ อสารอย่างเปิ ดกว้าง ซึ่งพนักงานสามารถขอคําแนะนํา รวมถึงแจ้งประเด็นข้อสงสัยโดยปราศจากความ
หวาดกลัวต่อการตอบโต้ต่างๆ ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ส่งผลอย่างมากต่อชื่อเสี ยงและความสําเร็ จขององค์กรในอนาคต หากพวกเราพบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื น หรื อขัดต่อ
จรรยาบรรณพนักงาน สามารถให้ขอ้ มูล และแจ้งประเด็นดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ระบุในจรรยาบรรณฉบับนี้ เช่น ConcernLine ข้าพเจ้าเชื่อมัน่ ว่าด้วยการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงานนี้ จะทําให้ Lucite International เป็ นองค์กรที่พวกเรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงานตลอดไป
เอียน แลมเบิร์ต
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
1.0

บทนํา
‘บริ ษทั ’ หมายถึง Lucite International Group Limited บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้าที่บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยข้างมากหรื อมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ‘ท่าน’ หรื อ ‘พนักงาน’ หมายถึง พนักงานทุกคนรวมถึงบริ ษทั หรื อผูร้ ับจ้างที่บริ ษทั ว่าจ้าง
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จรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้ ยึดถือปฏิบตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั องค์กร บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการร่ วมค้าต่างๆ อาจมีนโยบายที่
จําเพาะเจาะจงในแต่ละเรื่ อง ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป นโยบายต่างๆเหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้
บริ ษทั มุ่งหวังให้พนักงานปฏิบตั ิงาน หรื อดําเนินการใดๆ ในกิจการของบริ ษทั โดยยึดหลักจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัด
สาระสําคัญของจรรยาบรรณพนักงาน คือ พนักงานพึงปฏิบตั ิงานโดยยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตน
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงานและนโยบายต่างๆ ที่อยูภ่ ายใต้จรรยาบรรณฉบับนี้ จะช่วยป้ องกันทั้งพนักงานและบริ ษทั จากการวิพากษ์วจิ ารณ์ การถูก
ดําเนินคดี และการเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดจากการละเมิดจรรยาบรรณที่ดี
2.0

การปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบของบริ ษทั
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่ งครัด พนักงานทุกคนต้องศึกษา ทําความเข้าใจ และยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้อาจไม่ครอบคลุมถึงทุกปั ญหาที่พนักงานประสบในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น หากมีขอ้ สงสัยในสถานการณ์ที่อาจขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี หรื อพฤติกรรมที่อาจละเมิดต่อจรรยาบรรณพนักงาน พนักงานมีหน้าที่ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้เข้าใจถึงความ
คาดหวังของบริ ษทั ต่อพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งข้อสังเกตที่ดีที่จะใช้ช้ ีวดั ว่าพฤติกรรมใดควรต้องรายงานและปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชานั้น คือ การพิจารณาว่า
พฤติกรรมนั้นๆ สามารถทําลายชื่อเสียงของบริ ษทั หรื อของพนักงานหรื อไม่ หากมีการเผยแพร่ รายละเอียดดังกล่าวต่อสาธารณะชน ซึ่งหากเป็ นเช่นนั้น
พนักงานควรปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยทันที
2.1

การรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตนโดยยึดหลักจริ ยธรรมตามที่ระบุในจรรยาบรรณพนักงาน และหากพบเห็นพฤติกรรมที่ขดั ต่อมาตรฐานทาง
จริ ยธรรม พนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อผูบ้ ริ หารอย่างทันท่วงที การรายงานพฤติกรรมที่เข้าข่ายละเมิด
หลักจริ ยธรรม ไม่ได้แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์หรื อไม่จงรักภักดี แต่เป็ นการแสดงความรับผิดชอบและรักษาความยุติธรรมต่อเพือ่ นพนักงาน ลูกค้า คู่
ค้า และผูถ้ ือหุน้ การรายงานพฤติกรรมที่เข้าข่ายละเมิดหลักจริ ยธรรมโดยสุจริ ตไม่ได้เป็ นเหตุให้พนักงานถูกลงโทษ ซึ่งโดยแท้จริ งแล้วการลงโทษ
อันเกิดจากการรายงานต่อบริ ษทั ถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายละเมิดหลักจริ ยธรรม พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรื อขัดต่อกฎหมายตามที่กาํ หนดในจรรยาบรรณ
พนักงานถือว่าเป็ นการกระทําที่ขดั ต่อกฎหมาย
หากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกใจกับการรายงานพฤติกรรมผ่านช่องทางการรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พนักงานสามารถแจ้ง
เรื่ องดังกล่าวได้ผา่ นทาง ConcernLine ซึ่งเป็ นระบบโทรศัพท์ที่ดาํ เนินการโดยองค์กรอิสระในนามของ Lucite International โดยสามารถติดต่อผ่าน
ทางเลขหมายที่ปรากฎในป้ ายประกาศที่อยูใ่ นสํานักงานของท่านได้ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยพนักงานผูเ้ ชี่ยวชาญจะเป็ นผูร้ ับ
เรื่ องโดยใช้ภาษาของท่าน พนักงานจะสามารถระบุได้วา่ จะเปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเรื่ องหรื อไม่ การรายงานนี้จะไม่มีการติดตามหรื อบันทึกการสนทนา โดย
พนักงานจะได้รับเลขที่รับแจ้งเพือ่ ติดตามความคืบหน้าของเรื่ องดังกล่าว ซึ่งจะต้องดําเนินการสอบสวนโดยบุคคลที่มีความเป็ นอิสระต่อประเด็น
ดังกล่าวด้วย

2.2

ความรับผิดชอบของพนักงาน
พนักงานมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้


ศึกษาและทําความเข้าใจจรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้อย่างละเอียด และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายของบริ ษทั รวมถึงกฎเกณฑ์และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด



ปฏิบตั ิต่อเพือ่ นร่ วมงาน ลูกค้า และคู่คา้ อย่างซื่อสัตย์ เคารพและให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน



หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานและบริ ษทั
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ใช้งานและดูแลรักษาสิ นทรัพย์ ทรัพยากร รวมถึงข้อมูลอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั หรื อที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั เป็ นอย่างดี



ปฏิบตั ิตามมาตรฐานในการทํางานของบริ ษทั ในการรักษาสิ่ งแวดล้อม เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ชุมชน ซึ่ง
หมายรวมถึงคู่คา้ ของบริ ษทั ด้วย

2.3



ผ่านการอบรมภาคบังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามกําหนดเวลา



รายงานพฤติกรรมต้องสงสัยที่อาจละเมิดต่อกฎระเบียบต่างๆ

การไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงาน
พนักงานที่กระทําการใดที่ขดั ต่อจรรยาบรรณพนักงานอาจได้รับโทษทางวินยั ซึ่งโทษสูงสุ ดคือ การให้พน้ สภาพจากการเป็ นพนักงาน
ตัวอย่างพฤติกรรมที่พนักงานอาจได้รับโทษทางวินยั มีดงั ต่อไปนี้


พฤติกรรมที่ขดั ต่อนโยบายของบริ ษทั



การร้องขอให้ผอู้ ื่นละเมิดนโยบายของบริ ษทั



การละเลยในการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขดั ต่อนโยบายของบริ ษทั หรื อพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อบริ ษทั อย่างทันท่วงที



การไม่ให้ความร่ วมมือต่อบริ ษทั ในการสื บสวนพฤติกรรมที่ขดั ต่อนโยบายของบริ ษทั



การกระทําการใดที่เป็ นการตอบโต้พนักงานที่รายงานพฤติกรรมที่ขดั ต่อนโยบายของบริ ษทั



การละเลยที่จะเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พนักงานทุกคนต้องเข้าใจร่ วมกันว่า การละเมิดต่อจรรยาบรรณพนักงานนี้อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั และพนักงานที่เกี่ยวข้องถูกดําเนินคดีท้ งั

ทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งบริ ษทั มีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นแก่ทางราชการ ซึ่งรวมถึงการสื บสวนและการดําเนินการอื่นที่อาจจําเป็ นในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งของการละเมิดดังกล่าว
2.4

หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงาน
กรรมการบริ ษทั ทุกท่านต้องลงนามในหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงานเป็ นประจําทุกปี หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณพนักงานระบุรายละเอียดการกระทําที่ขดั ต่อจรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมน่าสงสัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้คาํ รับรองว่าจะไม่มีการกระทํา
หรื อพฤติกรรมดังกล่าวในภายหลัง

3.0

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (SHE)
Lucite International มุ่งหวังที่จะเป็ นผูน้ าํ ทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับสากล เพือ่ คงความเป็ นเลิศในมาตรฐานดังกล่าว
บริ ษทั จะดําเนินการดังต่อไปนี้


ดําเนินการเพือ่ สนับสนุนความเชื่อที่วา่ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วย และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ นั้นเป็ นสิ่ งที่ป้องกันได้



ดําเนินการเพือ่ ส่ งเสริ มความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม และความรับผิดชอบในการดูแลสิ่ งแวดล้อม



การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care)
หรื อการดําเนินการอื่นๆ เพิม่ เติมหากจําเป็ น



ให้ความสําคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผูร้ ับจ้าง โดยถือเป็ นส่ วนสําคัญของการดําเนินงานของกิจการ โดยดูแลการ
ดําเนินการให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน



ดําเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า Lucite International ใส่ ใจและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยของชุมชนในระดับสูง เป็ นเพือ่ นบ้าน

องค์กรพลเมืองที่ดีของชุมชน ไม่วา่ จะดําเนินกิจการอยู่ ณ สถานประกอบการใด
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มุ่งมัน่ พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขีดความสามารถโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินการ
พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้ องกันการบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วย และอุบตั ิการณ์สิ่งแวดล้อม โดยยอมรับว่าความรับผิดชอบในเรื่ อง

ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของเงื่อนไขการจ้างงาน
4.0

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
4.1

การให้คุณค่ากับความแตกต่าง
Lucite International เชื่อว่าพนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน ให้คุณค่าและส่ งเสริ มสังคมที่มี
ความหลากหลายและมีศกั ยภาพในการสร้างสรรค์ โดยเชื่ อว่าพนักงานทุกคนไม่วา่ เพศใด แม้จะมีความสามารถหรื อพื้นฐานที่แตกต่างกัน ต่างก็
สามารถสร้างคุณค่าในการทํางานและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาค โดยการประเมินความสําเร็ จของบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ให้
คุณค่าและต้องการสร้างบรรยากาศในการทํางานที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน พนักงานทุกคนที่ทาํ งานภายใต้ Lucite
International ต้องถือปฏิบตั ิ ดังนี้

4.2



เข้าใจถึงความคาดหวังขององค์กรในตําแหน่งหน้าที่ที่ดาํ รงอยู่



สื่ อสารเรื่ องผลการทํางานอย่างเปิ ดกว้างและสร้างสรรค์



ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทํางาน



ได้รับการยอมรับและให้รางวัลในการทํางานโดยพิจารณาจากคุณค่าและผลงาน



ได้รับการรับฟังและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลการทํางานของทีม



ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน และไม่มีการแบ่งแยก



ได้รับการสนับสนุน หากมีความจําเป็ นในการจัดการเรื่ องส่ วนบุคคล

การเคารพและให้เกียรติในการทํางาน
การปฏิบตั ิต่อกันอย่างให้เกียรติและซื่อสัตย์ในการทํางาน เป็ นค่านิยมหลักของ Lucite International บริ ษทั ยึดมัน่ ต่อหลักการว่าพนักงาน
ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างเคารพและให้เกียรติ และปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการแบ่งแยกและคุกคามในเรื่ องต่างๆ Lucite
International ไม่ยอมรับการประพฤติมิชอบ การข่มเหง การคุกคามไม่วา่ จะโดยทางใด ซึ่งอาจเป็ นการปฏิบตั ิต่อเพือ่ นร่ วมงาน ผูร้ ับจ้าง คู่คา้ ลูกค้า
หรื อบุคคลอื่นใดในสถานที่ทาํ งาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ข้นั พื้นฐาน ดังต่อไปนี้
พนักงานจะไม่ :


ประพฤติในลักษณะที่อาจถือเป็ นการก้าวร้าว โจมตี ข่มขู่ มุ่งร้าย หรื อดูถกู



ประพฤติในลักษณะที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น พฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ที่มีการแสดงออกทางเพศ การร้องขอผลประโยชน์โดย
แลกเปลี่ยนกับเรื่ องทางเพศ การสัมผัสทางกาย การให้คาํ แนะนําทางเพศซํ้าๆ เป็ นประจํา



คุกคามผูอ้ ื่นไม่วา่ จะด้วยเจตนาหรื อเป็ นผลจากการกระทํา ดังต่อไปนี้


สร้างบรรยากาศในการทํางานที่คุกคามและไม่เป็ นมิตร ซึ่งรวมถึงกรณี ที่พนักงานอาจถูกผลักดันให้ประพฤติตนในลักษณะดังกล่าว
เพือ่ ให้สามารถเข้าสังคมได้





แทรกแซงในผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่นโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ



ขัดขวางหรื อกระทําการใดที่มีผลกระทบต่อโอกาสและความก้าวหน้าในการทํางานของผูอ้ ื่น

ทําให้ผอู้ ื่นอับอาย เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อทําให้ผอู้ ื่นได้รับบาดเจ็บ
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พูดตลกล้อเลียน หรื อดูถกู ในเรื่ อง เชื้อชาติ สี ผวิ ศาสนา อายุ หรื อเรื่ องเพศ



แจกจ่าย หรื อจัดวางสื่ อหรื อวัตถุเพือ่ ว่าร้ายหรื อโจมตีผอู้ ื่น ซึ่งรวมถึงรู ปภาพหรื อการ์ ตูน



การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในทางที่ผดิ



เผยแพร่ ข่าวลือเพือ่ โจมตีผอู้ ื่น ผ่านทางข้อความเสี ยง (Voicemail) อีเมล์ (E-mail) หรื อใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคอื่นๆ ในการเผยแพร่ เพือ่ ให้เกิด
ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางลบหรื อเกิดการแบ่งแยกขึ้น
รายละเอียดข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างของพฤติกรรมเท่านั้น บริ ษทั ถือว่าการข่มขู่ หรื อการคุกคามไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดเป็ นการละเมิดที่

ร้ายแรงสําหรับ Lucite International ซึ่งหากบริ ษทั พิสูจน์ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั จะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมต่อผูท้ ี่กระทําการ
ดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาให้พน้ สภาพการทํางาน พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการเสริ มสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ปราศจากการคุกคามและการแบ่งแยก และไม่ยอมรับการกระทําในลักษณะดังกล่าว
4.3

เครื่ องดื่มมึนเมาและการใช้ยา
พนักงานทุกคนต้องอยูใ่ นสภาพร่ างกายและจิตใจที่พร้อมในการปฏิบตั ิงาน ปราศจากอิทธิพลของเครื่ องดื่มมึนเมา รวมถึงยาที่ไม่มีใบสั่ง
จากแพทย์ นโยบายบริ ษทั ว่าด้วยเรื่ องเครื่ องดื่มมึนเมาและการใช้ยาได้ระบุถึงมาตรการการในการจัดการเหตุการณ์ที่น่าสงสัย รวมถึงการพิสูจน์การ
บริ โภค การครอบครอง และการจัดหาเครื่ องดื่มมึนเมาหรื อสารอื่นใดที่อาจทําให้พนักงานมีประสิ ทธิภาพในการทํางานลดลง มีความประพฤติไม่
เหมาะสม หรื ออาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ จําหน่ายจ่ายแจก หรื อครอบครองไว้ซ่ ึงยาหรื อ
สารควบคุมชนิดอื่นๆ ที่ผดิ กฎหมาย เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากแพทย์ และอนุมตั ิโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้ใช้เพือ่ การรักษาโรคเท่านั้น

4.4

ความเป็ นส่ วนตัวและการรักษาข้อมูลความลับของพนักงาน
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการเคารพและรักษาข้อมูลความลับของพนักงาน ตามนโยบายของ Lucite International บริ ษทั จะร้องขอและเก็บรักษา
ข้อมูลที่เป็ นความลับของพนักงานเฉพาะในส่ วนที่จาํ เป็ นเพือ่ การดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิผล และตามที่กฎหมายในประเทศนั้นๆ กําหนดเท่านั้น

5.0

ความสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก
5.1

คู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้าที่บงั คับใช้อยู่ ณ ประเทศที่ประกอบกิจการและทัว่ โลก หลักใหญ่
ใจความของกฎหมายฉบับนี้ คือ บุคคลสามารถซื้อสินค้าจากตลาดขายสิ นค้า โดยมีสิทธิที่จะเลือกซื้อสิ นค้าที่หลากหลายในราคาที่แข่งขันได้ โดย
ปราศจากเงื่อนไขหรื อข้อกําหนดที่ระบุข้ นึ เช่น การกําหนดราคา การค้าผูกขาดที่ผดิ กฎหมาย การควํ่าบาตรทางการค้า การพ่วงขายสิ นค้า โดยบริ ษทั
จะต้องเป็ นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้โดยอิสระ พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการทัว่ ไป การขาย หรื อการจัดหา จะต้องศึกษา ทํา
ความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายการค้าสากล (Global Business Policy) และนโยบายต่อต้านการคอรัปชัน่ (Anti Corruption Policy) อย่าง
เคร่ งครัด
เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้พดู คุย จัดการข้อตกลงหรื อ
ความเข้าใจต่างๆ ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ที่อาจเป็ นการขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งของบริ ษทั
ข้อห้ามในการพูดคุยตกลงในลักษณะดังกล่าวนั้น ครอบคลุมถึง การพูดคุยเกี่ยวกับราคาขาย ต้นทุนสิ นค้า กําไร เงื่อนไขในการขายสิ นค้า เงื่อนไขใน
การจ่ายเงินและเครดิตต่างๆ ส่ วนแบ่งทางการตลาด จํานวนการผลิต การแบ่งเขตในการขายสิ นค้า กลยุทธ์ในการประมูล ลูกค้า และช่องทางการจัด
จําหน่าย ซึ่งในสายตาของสาธารณชนหรื อของศาลในกรณี ที่เป็ นคดีความทางกฎหมาย สิ่ งที่ปรากฎหรื อเข้าใจนั้นอาจมีความสําคัญมากกว่า
ข้อเท็จจริ ง การติดต่อโดยบริ สุทธิ์ใจกับคู่แข่งทางการค้า อาจถูกมองว่าเป็ นการกระทําที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น พนักงานควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับ
คู่แข่งทางการค้าไม่วา่ ในกรณี ใดๆ เว้นแต่จะเป็ นความจําเป็ นทางกฎหมายหรื อเพือ่ การดําเนินธุรกิจ ซึ่งการกระทําดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
บริ ษทั และจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

Code of Conduct Hand Book ปรับปรุ งและประกาศใช้ ปี 2558 / 2015

Page 29

5.2

การให้หรื อการรับของขวัญ และการเลี้ยงและการรับเลี้ยง
การแลกเปลี่ยนของขวัญและการเลี้ยงอาจทําให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจราบรื่ น อย่างไรก็ดี ของขวัญ การเลี้ยง รับเลี้ยงบางประเภทอาจทํา
ให้เกิดแรงจูงใจหรื ออิทธิพลอันไม่เหมาะสม (หรื อทําให้เกิดภาพลักษณ์ดงั กล่าว) การให้หรื อการรับของขวัญ รวมถึงการเลี้ยงและรับเลี้ยงบาง
ประเภทอาจถือเป็ นการให้สินบน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทําลายชื่อเสี ยงของ Lucite International ในเรื่ องการทําธุรกิจอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา และขัด
ต่อกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น พนักงาน Lucite International ทุกคนไม่ควรให้หรื อรับของขวัญที่อาจแปลความได้วา่ เป็ นการพยายามที่จะทําให้เกิด
แรงจูงใจหรื อมีอิทธิพลต่อผูร้ ับ
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม พนักงานควรติดต่อผูบ้ งั คับบัญชาของท่านและศึกษานโยบายต่อต้านการคอรัปชัน่ เพิม่ เติม

5.3

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง กรณี ที่ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนหรื อดูเหมือนจะทับซ้อนกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ใน
ภาพรวม การทํางานให้กบั องค์กรภายนอก หรื อเป็ นสมาชิกขององค์กรใดๆ อาจเป็ นเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ ตัวอย่างเช่น


รับทํางานซ้อน



การให้บริ การ



เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษา



มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะที่เป็ นตัวเงิน
พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็ นการดําเนินการกับองค์กรภายนอกที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื ออาจมีลกั ษณะให้เชื่อ

ว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น คู่แข่งทางการค้า ลูกค้า ผูท้ ี่จดั หาสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั อย่างไรก็ตาม การตัดสิ นใจทางธุรกิจต้อง
ยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก ความสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่จดั หาสิ นค้าและบริ การทั้งที่ใช้บริ การในปั จจุบนั หรื อกําลังจะใช้บริ การในอนาคต ผูร้ ับจ้าง
ลูกค้า คู่แข่ง หรื อแม้แต่ทางการ ต้องไม่มีผลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างถี่ถว้ นและเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจของบริ ษทั กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานไม่ควรมีส่วนได้เสี ยกับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เว้นแต่จะได้มีการรายงานประเด็น
ดังกล่าวต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้จะต้องประพฤติตนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยปราศจากอิทธิพลจากความสัมพันธ์ส่วน
บุคคลหรื อทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ นั้นเป็ นสิ่ งที่พนักงานพึงหลีกเลี่ยงอย่างเคร่ งครัด ซึ่งหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ดังกล่าวได้ พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั (ในกรณีของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง) หรื อต่อหัวหน้างานโดยเร็ วที่สุด
หากมีขอ้ สงสัยถึงความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมที่อาจถือเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานควรรายงานหัวหน้างาน หรื อฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลเพือ่ รับทราบและขอแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม หรื อศึกษาเพิม่ เติมได้จากนโยบายบริ ษทั เรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.4

การใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์ และเพือ่ ป้ องกันบริ ษทั หรื อตัวแทนของ
บริ ษทั จากภาระค่าปรับหรื อหนี้สินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกฎหมายดังกล่าว
การใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นเรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรม กฎหมายหลักทรัพย์และนโยบายบริ ษทั มีขอ้ ห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
ใช้ขอ้ มูลภายในที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับใดที่รับทราบถึงข้อมูลภายในของบริ ษทั หรื อ
กิจการอื่นๆ ไม่ควรใช้ขอ้ มูลเหล่านั้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อกิจการอื่นนั้น ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม พนักงานสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากนโยบายของ Lucite International เรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน หรื อขอคําปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย

5.5

การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับเป็ นปั ญหาสากลที่แผ่ขยายเป็ นวงกว้างทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มีมาตรการหรื อการบังคับใช้
ทางกฎหมายที่มีประสิ ทธิผลในการป้ องกันปั ญหาดังกล่าว Lucite International มีค่านิยมหลัก คือ การปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
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และในฐานะนายจ้างและผูซ้ ้ือสิ นค้าและบริ การ บริ ษทั มีส่วนร่ วมในการป้ องกันปั ญหาเรื่ องแรงงานเด็กและแรงงานบังคับมากเท่าที่จะทําได้
ดังต่อไปนี้


ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (เยาวชนอายุต่าํ กว่า 16 ปี ) หรื อแรงงานบังคับในองค์กรหรื อสถานประกอบการ



ต่อต้านการหาประโยชน์จากเยาวชนโดยไม่เหมาะสม การทํางานที่อาจเสี่ ยงต่ออันตราย

การทําร้ายร่ างกาย และการใช้แรงงานโดยไม่

สมัครใจ


คาดหวังให้ลกู ค้า ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การ และผูร้ ับจ้างที่บริ ษทั ดําเนินการค้าด้วยนั้น

มีมาตรฐานด้านการจัดการแรงงานในระดับ

เดียวกัน บริ ษทั ไม่สนับสนุนการละเมิดหลักการด้านการใช้แรงงาน หากบริ ษทั ทราบถึงปั ญหาด้านแรงงานของกิจการเหล่านั้น โดยที่ปัญหา
ดังกล่าว ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม บริ ษทั จะหยุดการดําเนินธุรกิจกับกิจการที่ละเมิดหลักการดังกล่าว


สนับสนุนการเสริ มสร้างประสบการณ์ในการทํางาน การฝึ กงานแก่ผไู้ ม่มีประสบการณ์และเยาวชน และการจ้างงานตามช่วงฤดูกาล โดย
จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของหัวหน้างาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงขวัญกําลังใจ ความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสม
ผูบ้ ริ หารของ Lucite International ในแต่ละประเทศทัว่ โลกรับผิดชอบในการดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ดา้ นแรงงานตาม

มาตรฐานสากล
5.6

การป้ องกันการฟอกเงิน
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้ องปรามการฟอกเงินทัว่ โลก ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั จะต้องจัดให้มี
กระบวนการในการวิเคราะห์สถานะตามลักษณะของธุรกิจ เพือ่ รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับลูกค้า คู่คา้ ในการร่ วมค้า รวมถึงบริ ษทั
ร่ วมที่บริ ษทั จะดําเนินธุรกิจด้วย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรเหล่านั้นประกอบธุรกิจที่ถกู ต้องตามกฎหมาย โดยแหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจนั้นต้องมาจากแหล่งที่ถกู ต้องตามกฎหมายเช่นกัน
หน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ต้องทําการประเมินและระบุประเภทของการจ่ายเงินว่าการจ่ายประเภทใดที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
เช่น การสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คหรื อเช็คเดินทางหลายๆ ใบ การจ่ายเงินสดที่มีจาํ นวนเงินสูง หรื อการจ่ายเช็คในนามของลูกค้าจากบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จกั
หน่วยงานต่างๆ ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่กาํ หนดข้อจํากัดหรื อข้อห้ามในการรับเงินดังกล่าว ในกรณี ที่พนักงานสังเกตเห็นสัญญาณเตือนต่างๆ ที่
อาจหมายถึงกิจกรรมการฟอกเงิน พนักงานต้องรี บแจ้งถึงเหตุการณ์หรื อสัญญาณเตือนต่างๆ ต่อผูบ้ ริ หารและฝ่ ายกฎหมายก่อนการทําธุรกรรมใดๆ

5.7

การควบคุมการส่ งออก
หลายประเทศมีการออกกฎหมาย หรื อข้อกําหนดต่างๆ ในการส่งออก รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ กับบางประเทศ บางนิติบุคคล และบุคคลบาง
กลุ่ม การละเมิดในข้อกําหนดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเบี้ยปรับจํานวนสูง การยกเลิกการอนุญาตส่ งออก หรื อแม้แต่โทษจําคุก ตัวอย่างของการจํากัด
สิ ทธิและเงื่อนไขทางการค้า มีดงั ต่อไปนี้


การส่ งออก หรื อการนําเข้าเพือ่ ส่ งออก (Re-export) ไปยังประเทศต้องห้าม



การนําเข้า หรื อการจัดการสิ นทรัพย์ที่มีตน้ กําเนิดจากประเทศที่มีความเสี่ ยง (Sanctioned country)



การเดินทางเข้าออกประเทศที่มีความเสี่ ยง



การลงทุนใหม่ๆ หรื อการประกอบกิจกรรมใดๆ ในประเทศที่มีความเสี่ ยง หรื อกับบุคคลจากประเทศนั้นๆ



การส่ งออกสิ นค้าหรื อบริ การที่พฒั นาขึ้นหรื อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในทางทหาร



กฎหมายห้ามการสนับสนุนกิจกรรมที่ถกู ควํ่าบาตร
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รายชื่อประเทศที่บริ ษทั ห้ามทําธุรกรรมและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้นหากงานของท่านเกี่ยวข้อง
กับการขายหรื อนําส่ งสิ นค้าโดยข้ามเขตแดนไปยังต่างประเทศ พนักงานต้องมัน่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ โดยใช้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย
และหารื อกับฝ่ ายกฎหมายเพิม่ เติมในกรณี ที่มีขอ้ สงสัย
6.0

แนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ
6.1

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลของบริ ษทั
พนักงานที่มีส่วนร่ วมในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั จะต้องจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป (Generally Accepted
Accounting Principles) รวมถึงกฎเกณฑ์และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้งบการเงินของบริ ษทั ถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญ สะท้อนการดําเนินธุรกิจและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างเหมาะสม งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้อง
ปราศจากข้อผิดพลาดอันเป็ นสาระสําคัญ นโยบายของบริ ษทั ไม่อนุญาตให้พนักงานกระทําการใดๆ โดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บุคคลอื่น ให้
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องแก่ผสู้ อบบัญชีหรื อนักกฎหมายในการตรวจสอบหรื อการเตรี ยมข้อมูลเพือ่ เสนอต่อหน่วยงานราชการหรื อทางการ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค (New York Stock Exchange) สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities and Exchange
Commission) หรื อหน่วยงานทางการอื่น
นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่อนุญาตให้พนักงานบิดเบือนข้อมูล หรื อกระทําการใดเพือ่ ให้ผอู้ ื่นบิดเบือนเอกสารของบริ ษทั หรื อของลูกค้า ไม่วา่ จะ
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม บริ ษทั ไม่อนุญาตให้พนักงานละเว้นการให้ขอ้ มูล หรื อกระทําการใดเพือ่ ให้ผอู้ ื่นละเว้นการให้ขอ้ เท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญและจําเป็ น เพื่อไม่ให้การแสดงรายการในการตรวจสอบ การเตรี ยมข้อมูลและตรวจสอบงบการเงินบิดเบือน บริ ษทั ไม่อนุญาตให้
พนักงานเปิ ดบัญชีของบริ ษทั หรื อจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี กองทุน หรื อบัญชีอื่นใดโดยไม่เปิ ดเผยหรื อไม่ลงบันทึกรายการโดยมีจุดประสงค์เพือ่
บิดเบือนข้อมูล ข้อมูลทางบัญชีจะต้องจัดเก็บรักษาตามกฎเกณฑ์ทางการของประเทศนั้นๆ ตามข้อตกลงตามสัญญา โดยยึดหลักความระมัดระวัง
รอบคอบในการดําเนินธุรกิจ
การทําลายหรื อบิดเบือนเอกสารหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหรื อการสอบสวนโดยหน่วยงานภาครัฐ อาจมีความผิด
ฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น หากพนักงานท่านใดมีเหตุผลอันทําให้เชื่อว่าเกิดการละเมิดข้อกฎหมาย และคาดว่าอาจเกิดการสอบสวน
โดยหน่วยงานราชการทั้งทางแพ่งและทางอาญา พนักงานจะต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด (รวมทั้งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนซึ่งอาจดําเนินการโดยบริ ษทั หรื อหน่วยงานราชการ หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บหรื อทําลายเอกสาร พนักงานสามารถสอบถามโดย
ตรงที่ฝ่ายกฎหมาย
รายการบัญชี ใบวางบิล กองทุน สิ นทรัพย์ และรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีท้ งั หมดจะต้องจัดทําและจัดเก็บอย่างถูกต้อง มีรายละเอียด
อย่างเพียงพอเหมาะสมสะท้อนถึงข้อเท็จจริ งของรายการและการจัดการของบริ ษทั พนักงานห้ามทํารายการโดยตั้งใจปกปิ ดปิ ดบังเนื้อหารายการที่
แท้จริ งของรายการค้าของบริ ษทั นอกจากนี้ หากพนักงานท่านใดเชื่อว่าข้อมูลทางบัญชีไม่ได้ถกู บันทึกและจัดเก็บโดยสอดคล้องกับข้อกําหนด
ข้างต้นนี้ พนักงานควรจะรายงานเหตุดงั กล่าวต่อหัวหน้างาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อฝ่ ายกฎหมาย

6.2

ทรัพย์สินของบริ ษทั
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานมีหน้าที่รักษาสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เฉพาะพนักงานผูม้ ีอาํ นาจหรื อผู้
ได้รับมอบหมายจึงจะมีสิทธิในการใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตน ทั้งนี้เพือ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ลักขโมย หรื อใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั หรื อของลูกค้าของบริ ษทั โดยไม่เหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึง
การใช้ขอ้ มูลความลับของบริ ษทั เพือ่ ประโยชน์ส่วนตน หรื อใช้ไปในทางที่ผดิ กฎหมาย พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ร้ื อถอนทําลายสิ นทรัพย์ของ
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บริ ษทั โดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าร่ วมในกิจกรรมที่ผดิ กฎหมาย หรื อครอบครองไว้ซ่ ึงสิ่ งผิดกฎหมาย ไม่วา่ จะอยูใ่ นบริ ษทั หรื อเพือ่ ประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริ ษทั หรื อไม่น้ นั บริ ษทั จะถือว่าสัญญาจ้างงานระหว่างบริ ษทั และพนักงานสิ้นสุ ดลงทันที
6.3

การทุจริ ตและลักขโมย
นโยบายบริ ษทั มีขอ้ กําหนดห้ามกิจกรรมอันเป็ นการทุจริ ต บริ ษทั ได้จดั ให้มีค่มู ือการปฏิบตั ิงานเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเหตุการณ์ความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการทุจริ ตและลักขโมยจะได้รับการรายงาน สอบสวนและดําเนินการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที กิจกรรมอันเป็ นการทุจริ ต อาจรวมถึงการ
กระทําของพนักงานที่ทาํ ให้บริ ษทั พนักงาน ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การ และลูกค้าได้รับบาดเจ็บ
พนักงานที่สงสัยว่าอาจจะเกิดการทุจริ ตขึ้นในองค์กร ต้องแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรื อฝ่ ายกฎหมายทันที ซึ่งควร
แจ้งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทุจริ ต การกระทําความผิดหรื อสิ่ งที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์วา่ เป็ นความจริ ง พนักงาน
จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินยั ซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาให้พน้ สภาพจากการเป็ นพนักงาน

6.4

ข้อมูลที่เป็ นความลับ
ข้อมูลความลับและข้อมูลบริ ษทั ที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นสิ นทรัพย์บริ ษทั ที่มีมูลค่าสูงมาก ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง แผนธุรกิจ
ของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริ การ คู่แข่ง ลูกค้า (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า ‚ข้อมูลความลับ‛) ทั้งนี้ ‚ความลับทางธุรกิจ‛
และ ‚ความรู้และทักษะ (know-how)‛ ต่างถือเป็ นข้อมูลความลับของบริ ษทั ทั้งสิ้น ข้อมูลความลับรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังต่อไปนี้


ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ระบบ ฐานข้อมูล เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องและข้อมูลต่างๆที่อยูใ่ นระบบ



ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดเงินลงทุน กําไร การตั้งราคา ต้นทุนสินค้าและบริ การ และข้อมูลทางบัญชี



การคิดค้นใหม่ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการวิจยั และพัฒนา



กระบวนการผลิต เทคนิคและสูตรต่างๆ



ข้อมูลทางการตลาด การโฆษณา และนโยบายและกลยุทธ์ในการขาย



การซื้อและรวมธุรกิจ และการถอนการลงทุน



ข้อมูลฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เช่น ผลประโยชน์ของพนักงาน การรับพนักงานใหม่ และการฝึ กอบรมพนักงาน



กลยุทธ์ในการขออนุมตั ิจากทางการ



แผนกลยุทธ์ของบริ ษทั
พนักงานบริ ษทั ทุกคนมีหน้าที่รักษาข้อมูลความลับทั้งหมดของบริ ษทั ไม่วา่ จะเกี่ยวกับบริ ษทั ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การ ลูกค้า หรื อ

บุคคลภายนอกอื่นที่มีสัญญารักษาความลับกับบริ ษทั พนักงานไม่พงึ เปิ ดเผยหรื อใช้ขอ้ มูลความลับใดๆ แม้แต่กบั ครอบครัว โดยการเปิ ดเผยหรื อใช้
ข้อมูลให้รู้เท่าที่จาํ เป็ นภายในองค์กรเท่านั้น ในทํานองเดียวกัน พนักงานไม่ควรพยายามที่จะรู้ขอ้ มูลความลับที่ตนไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งข้อกําหนดเรื่ องการรักษาความลับนี้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และรวมถึงภายหลังการจ้างงานด้วย
6.5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน ระบบเครื อข่าย และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่จดั เก็บหรื อนําส่ ง
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า ‚ระบบ‛) ล้วนแต่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ พกพาขนาดเล็ก (PDAs) หรื อระบบที่
สามารถเข้าถึงหรื อเชื่อมต่อแม้วา่ จะไม่ได้อยูภ่ ายในองค์กร โดยพนักงานควรใช้ระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดอย่างเป็ นมืออาชีพและรักษาไว้ซ่ ึงความ
ปลอดภัยของข้อมูลตลอดเวลา หากพนักงานมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการข้อมูลเพิม่ เติม สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากจรรยาบรรณทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.6

ทรัพย์สินทางปั ญญา
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สิ ทธิบตั ร การคิดค้น เทคโนโลยี ความรู้และวิธีการ ผลงานซึ่งมีการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดเมนเนม และข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ล้วนแต่เป็ นสิ นทรัพย์ที่มูลค่าต่อบริ ษทั อย่างมหาศาล พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้ อง
รักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั
นอกจากนี้ สัญญาการจ้างงานมีขอ้ กําหนดให้พนักงานบริ ษทั ทุกคนตกลงที่จะโอนสิ ทธิบตั รของสิ่ งที่คิดค้นหรื อค้นพบขึ้นในระหว่างการ
จ้างงาน โดยใช้เวลาและทรัพยากรของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั
บริ ษทั เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานที่พนักงานคิดค้นขึ้นในระหว่างการจ้างงานแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่วา่ งานดังกล่าวจะคิดค้นขึ้น ณ สถาน
ประกอบการ ที่พกั อาศัยของพนักงาน หรื อที่อื่นๆ หากพนักงานต้องการข้อมูลเพิม่ เติม สามารถศึกษาได้จากสัญญาจ้างงาน
6.7

การใช้สัญลักษณ์บรรยายใต้ภาพ
การพิมพ์ กระจาย และหรื อขายสิ นค้าและสื่ อต่างๆของบริ ษทั สามารถกระทําได้โดยมีคาํ บรรยายใต้ภาพตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ©, ®
หรื อ ™ การใช้สัญลักษณ์ดงั กล่าวจะช่วยป้ องกันไม่ให้ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ถูกละเมิดโดยผูอ้ ื่น พนักงานสามารถขอคําปรึ กษาจากฝ่ าย
กฎหมายหากมีขอ้ สงสัยในเรื่ องการใช้สัญลักษณ์บรรยายใต้ภาพ นอกจากนี้ การใช้ชื่อของบริ ษทั ในสื่ อทางการตลาด ข้อมูลที่เตรี ยมทําเป็ นข่าว การ
ให้สัมภาษณ์ หรื อสื่ ออื่นใดจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการบริ หารก่อนทุกครั้ง

6.8

สิ ทธิของผูอ้ ื่น
บริ ษทั เคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ซึ่งรวมถึงคู่แข่งทางการค้า พนักงานบริ ษทั จะไม่คดั ลอก เปลี่ยนแปลง หรื อแจกจ่าย
ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เว็บไซต์ หรื องานเขียนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงนิตยสารและบทความต่างๆ ที่ไม่ได้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาง
อินเตอร์ เน็ตหรื อทางสื่ ออิเล็คทรอนิคส์อื่นใดโดยไม่ได้ขอความเห็นจากฝ่ ายกฎหมายก่อน ซึ่งข้อห้ามนี้ใช้บงั คับสําหรับการสื่ อสารภายในองค์กรด้วย
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาตกลงกับบุคคลภายนอกต่างๆในเรื่ องของการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่งพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดนี้อย่าง
เคร่ งครัด พนักงานจะไม่ถอดเครื่ องหมายลิขสิ ทธิ์ สัญลักษณ์เครื่ องหมายการค้าหรื อสิ ทธิบตั รจากสื่ อหรื อเอกสารที่นาํ มาใช้

6.9

สิ ทธิระหว่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ทางปั ญญามีความแตกต่างกันระหว่างประเทศ พนักงานควรปรึ กษา General Manager – Strategic Project and
Technology ก่อนเริ่ มธุรกรรมใดๆ

7.0

บทสรุ ป
โดยสรุ ป บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานด้วยมาตรฐานอันเป็ นเลิศ โดยยึดถือในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องเหมาะสม หากพนักงานมีขอ้ สงสัย
ต่อความน่าเชื่อถือของระบบการรายงานข้อมูลการฝ่ าฝื นหรื อการละเมิดกฎระเบียบ พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลผ่านทาง ConcernLine ซึ่งเป็ นช่องทางที่ปลอดภัย
และเป็ นความลับในการรายงานข้อมู
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้รับการสื่ อสารตามหนังสื อคู่มือ ระเบียบถือปฏิบตั ิและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ฉบับ ปรับปรุ งและประกาศใช้ ปี 2558 / 2015 นี้แล้ว และจะปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบจากหนังสื อคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด
ลงชื่อ .........................................................................วันที่ ................/……………./………

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้รับการสื่ อสารตามหนังสื อคู่มือ ระเบียบถือปฏิบตั ิและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ฉบับ ปรับปรุ งและประกาศใช้ ปี 2558 / 2015 นี้แล้ว และจะปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบจากหนังสื อคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด
ลงชื่อ ......................................................................วันที่ ................/……………./………
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