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คณะกรรมการได้อนุมตั แิ ล้วเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2558
แก้ไขปรับปรุงในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และมีนาคม 2561

บทนา
ในฐานะทีเ่ ป็ นบริษทั ให้บริการแบบมืออาชีพ บริษทั จึงแสวงหาการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดในการนามาใช้งานเพือ่ รักษาไว้ซง่ึ ชือ่ เสียงทีบ่ ริษทั ได้สงสมมา
ั่
เป็ นเวลาหลายปี ชือ่ เสียงควบคู่กบั ความเป็ นเลิศในการให้บริการแบบมืออาชีพทาให้บริษทั สามารถรักษาความสัมพันธ์แห่งความเชือ่ มันที
่ บ่ ริษทั
มีให้ กับลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ๆ เอาไว้ได้
บริษทั ภาคภูมใิ จในความสาเร็จของบริษทั ซึง่ ไม่เพียงทาให้เกิดความเป็ นเลิศในการให้บริการและการเป็ นผูน้ าเท่านัน้ แต่ยงั สร้างความจงรักภักดี
ต่อลูกค้าของบริษทั สิง่ นี้เป็ นผลมาจากวินยั ของบริษทั และด้วยวิธปี ฏิบตั งิ านของบริษทั รวมถึงแรงจูงใจทีท่ าให้บริษทั สร้างผลงานทีด่ ที ส่ี ุดได้
พนักงานของบริษทั ทัง้ หมดนัน้ เป็ นผูแ้ ทนของ WSP Global Inc. และบริษทั ในเครือ (เรียกรวมกันว่า “บริษทั ”) ดังนัน้ การกระทาของพนักงานไม่
ว่าจะเป็ นการทาธุรกิจระดับมืออาชีพหรือส่วนตัวก็ตามล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทัง้ สิน้ คุณธรรมของบริษทั นัน้ ขึน้ อยู่กบั คุณธรรมของ
พนักงานแต่ละคนของบริษทั
เพือ่ ให้บริษทั ยังคงได้รบั ความเชือ่ มันอย่
่ างต่อเนื่องจากลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเพือ่ ธารงไว้ซง่ึ ชือ่ เสียง บริษทั จึงต้องกาหนดมาตรฐาน
จรรยาบรรณในระดับสูง และด้วยเหตุน้เี อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ (“จรรยาบรรณ”) จึงสะท้อนให้เห็นพันธะสัญญาของบริษทั ในการปฏิบตั ติ าม
หลักการด้านจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจกับลูกค้า ผูม้ สี ่วนได้เสีย พนักงาน และซัพพลายเออร์ จรรยาบรรณมีจุดประสงค์เหนือสิง่ อื่นใด
เพือ่ เป็ นแนวปฏิบตั แิ ละกรอบการปฏิบตั งิ าน สาหรับการกระทาและพฤติกรรมซึง่ คานึงถึงหน้าทีข่ องบริษทั รวมถึงการดาเนินธุรกิจของบริษทั
ด้วย จรรยาบรรณนี้ให้ใช้กบั พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทุกคน
คุณธรรมเป็ นเรือ่ งของทุกคน พนักงานทุกคนต้องอ่านจรรยาบรรณ นาไปใช้ และเป็ นข้อตกลงทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามให้สอดคล้อง พวกเราทุกคนมี
บทบาทในการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมให้ถูกต้องในระดับสูงทีส่ ุด

Alexandre L’Heureux
ประธานบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หาร
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ขอบเขตและให้ใช้กบั ใคร
ประมวลจรรยาบรรณ (“The Code of Conduct”) นี้เกีย่ วข้องกับ WSP Global Inc. และบริษทั ในเครือต่าง ๆ (subsidiaries) (โดยจะขอเรียกรวม ๆ
กันว่า “บริ ษทั ”) และให้ใช้กบั พนักงานทุกคนโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น รวมถึงประธานบริษทั และประธานกรรมการบริหาร (President and Chief
Executive Officer) เจ้าหน้าที่ (officers) รองประธาน (vice-presidents) ผูอ้ านวยการ (directors) ผูจ้ ดั การระดับอื่น ๆ (managers) พนักงาน
(employees) ผูร้ บั จ้างอิสระ (independent contractors) และบุคคลอื่น ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องประเภทการจ้างงานกับบริษทั บริษทั ย่อยและบริษทั ใน
เครือ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของบริษทั (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “พนักงาน”)
ประมวลจรรยาบรรณนี้กาหนดหลักการทัวไปเพื
่
อ่ เป็ นแนวทางให้พนักงานทาการตัดสินใจด้วยจริยธรรมโดยคานึงถึงข้อกาหนดกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ รับการออกแบบมาเพือ่ ครอบคลุมการให้คาแนะนาในแนวกว้าง ในการปฏิบตั ติ ามประมวลจรรยาบรรณนี้พนักงานจะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีซ่ บั ซ้อนทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพือ่ สะดวกแก่การอ้างอิงคานิยามต่าง ๆ ได้รบั การรวบรวม
ไว้แล้วในหมวดอภิธานศัพท์ทา้ ยประมวลจรรยาบรรณนี้
ประมวลจรรยาบรรณนี้ตอ้ งตีความพร้อม ๆ ไปกับนโยบายทีอ่ ยู่ภายใต้ในประมวลจรรยาบรรณ ในบรรดาส่วนทีว่ ่าด้วยจริยธรรมธุรกิจได้รวมถึง
เรือ่ ง
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ซึง่ ได้รบั การเขียนขึน้ เพือ่ ช่วยพนักงานรับรู้ หลีกเลีย่ ง และจัดการกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีก่ ารทุจริต (corruption) และการติดสินบน (bribery) น่าจะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ ซึง่ ได้รบั การเขียนขึน้ เพือ่ ช่วยพนักงานรับรู้ หลีกเลีย่ ง
และจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีก่ ารทุจริต (corruption) และการติดสินบน (bribery) น่าจะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้
- นโยบายการให้ของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง (Gifts, Entertainment and Hospitality) ซึง่ ให้ขอ้ แนะนาเรือ่ งการแลกเปลีย่ น
ไมตรีจติ ธุรกิจ (business courtesies) กับบุคคลภายนอก
- นโยบายการทางานกับบุคคลภายนอก (Working with Third Parties Policy) ซึง่ ให้ขอ้ แนะนาว่าบริษทั จะบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
สัมพันธภาพทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกได้อย่างไร
(ส่วนเสริมประมวลจรรยาบรรณ สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกาให้ขอ้ แนะนาแก่พนักงานเรือ่ งข้อกาหนดพิเศษทีใ่ ช้บงั คับเมือ่ ทาสัญญากับรัฐบาล
กลางสหรัฐฯ กับรัฐและกับท้องถิน่ )
ในฐานเป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริการแบบมืออาชีพซึง่ มีพนักงานทีห่ ลากหลายในภูมหิ ลังแล้ว บริษทั ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและต้องปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรม (codes of ethics) ของวิชาชีพและองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย
ควรสังเกตด้วยว่าประมวลจรรยาบรรณนี้ไม่ได้นามาแทนทีห่ รือแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ

การปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ที่ต้องทาความเข้าใจประมวลจรรยาบรรณ พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามหลักการของ WSP และปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซื่อตรงและมีศลี ธรรมในทุก ๆ ด้าน ซึง่ รวมถึงบรรดาอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้กาหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณด้วย
ภายใต้กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ กฎระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันและการดาเนินการ ความน่าสงสัยในการฝ่ าฝืนบทบัญญัตขิ องประมวลจรรยาบรรณ และ
นโยบายพืน้ ฐานจะถูกสอบสวนและถูกลงโทษทางวินยั รวมถึงการเลิกจ้าง สาหรับพนักงานผูซ้ ง่ึ
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- ฝ่ าฝืนประมวลจรรยาบรรณ หรือไม่ประพฤติตนตามทีก่ าหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณ
- สนับสนุนให้พนักงานคนอื่น ๆ ฝ่ าฝืนประมวลจรรยาบรรณ
- จงใจกระทาผิดในหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการประพฤติผดิ ประมวลจรรยาบรรณ หรือไม่รายงานในทันที หรือปกปิ ดข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประพฤติผดิ ประมวลจรรยาบรรณ
- ปฏิเสธทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการสอบสวนกรณีทส่ี งสัยหรือทราบว่ามีการฝ่ าฝืนประมวลจรรยาบรรณ
- เผชิญหน้ากับพนักงานผูซ้ ง่ึ รายงานการประพฤติผดิ ประมวลจรรยาบรรณ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ไม่ปรากฏข้อความใดในประมวลจรรยาบรรณ ทีห่ า้ มมิให้บริษทั ลงโทษทางวินยั ในเรือ่ งทีพ่ นักงานประพฤติมชิ อบ ทัง้ นี้ไม่ว่าจะได้มกี ารกาหนดไว้
ในประมวลจรรยาบรรณหรือไม่กต็ าม

การตีความประมวลจรรยาบรรณ
คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจริยธรรม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั (“คณะกรรมาธิ การ ธรรมาภิ บาลและค่าตอบแทน”)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านและหัวหน้าฝ่ ายจริยธรรมและการประปฎิบตั ติ ามข้อกาหนด (Chief Ethics and Compliance Officer) เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดูแลการตีความของประมวลจรรยาบรรณ
คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน อาจทบทวน ดัดแปลง หรือแก้ไขประมวลจรรยาบรรณ ณ เวลาใดก็ได้เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนของสภาพแวดล้อมธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในประเทศทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการธิการดังกล่าวมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นามาตรฐานธรรมาภิ
บาลทีด่ ที ส่ี ุดให้แก่บริษทั และทบทวนกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีบ่ งั คับใช้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั มีหน้าทีใ่ นการทาให้มนใจว่
ั ่ ามีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานธรรมาภิบาลเหล่านี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในขึน้ ตรงต่อ
คณะกรรมาธิการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษทั (“คณะกรรมการตรวจสอบ”)

มาตรฐานทางธุรกิจ
มาตรฐานทางธุรกิจทีส่ าคัญของบริษทั รวมถึง
- การไม่ยอมให้มเี รือ่ งการทุจริตทุกรูปแบบ
- การทีจ่ ะปฏิบตั ติ นด้วยจริยธรรม ด้วยความซื่อตรงมีศลี ธรรม ด้วยความยุตธิ รรมและการมีความเป็ นเลิศในการปฏิสมั พันธ์กบั หุน้ ส่วนธุรกิจ
และความคาดหวังทีจ่ ะได้การปฏิบตั ติ อบในแบบเดียวกัน
- การคาดหวังว่าพนักงานจะหลีกเลีย่ งการทาธุรกรรมด้านการเงินทีข่ ดั ผลประโยชน์หรือดูเหมือนจะขัดผลประโยชน์กบั บริษทั
- การทีจ่ ะดารงไว้ซง่ึ สมุดบัญชีและบันทึกต่าง ๆ ทีม่ กี ารบันทึกถูกต้องตลอดช่วงการดาเนินกิจการของบริษทั
- การปกป้ องความลับทางการค้าและข้อมูลอันไม่พงึ เปิ ดเผยของบริษทั และความคาดหมายว่าหุน้ ส่วนธุรกิจของบริษทั จะผูกพันตน
เช่นเดียวกัน
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พนักงานทุกคนมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนเรื่องนี้ .....
บริษทั อยู่ในธุรกิจด้านการให้บริการวิชาชีพและพนักงานทุกคนต้องประพฤติตนให้สอดคล้องกันตามนี้ พนักงานแต่ละคนเป็ นตัวแทนของ
หลักการของบริษทั และมีบทบาทสาคัญในการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณ และนโยบายทีอ่ ยู่ภายในประมวลจรรยาบรรณ
ดังกล่าว
นอกจากนี้ โดยทีต่ อ้ งมีบทบาทความเป็ นผูน้ า ฝ่ ายจัดการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับสูงของบริษทั ต้องทาตนให้เป็ นแบบอย่างด้วยการประพฤติ
ตนให้เป็ นเยีย่ งอย่างตลอดเวลาและในทุกสถานการณ์
การปฏิ บตั ิ ตนด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงมีศีลธรรมคือ......
การทีบ่ ริษทั คาดหวังว่าพนักงานว่าจะไม่ทาการลักขโมย ฉ้อโกง ติดสินบนหรือกระทาการใด ๆ ทีท่ าลายความไว้วางใจเมือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีข่ องตน
ตัวอย่างเช่น....
บรรดาธุรกรรม สินทรัพย์และหนี้สนิ ต่าง ๆ ของบริษทั ทีม่ กี ารบันทึกไว้ในสมุดบัญชีตอ้ งสะท้อนให้เห็นการดาเนินการทัง้ มวลของบริษทั หนังสือ
แจ้งและรายงานต่าง ๆ รวมถึงรายงานด้านค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบกากับการจ่ายเงินและบันทึกเกีย่ วกับตัวพนักงานต้องจัดเตรียมขึน้ ด้วยความ
ระมัดระวังและด้วยความซือ่ สัตย์ ต้องไม่มกี ารปกปิ ดธุรกรรมใดทีม่ ใิ ห้ฝ่ายจัดการหรือผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ทราบ

ความซื่อตรงมีศีลธรรมในทางธุรกิจ
บททัวไป
่
บริษทั ดาเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์และซือ่ ตรงมีศลี ธรรม ความสาเร็จในอนาคตของบริษทั ขึน้ อยู่กบั ความไว้วางใจของลูกค้าและบรรดาผูม้ ี
ส่วนได้เสียและชือ่ เสียงของบริษทั ในด้านความชานาญการทางเทคนิคและความประพฤติทน่ี ่าไว้วางใจและมีจริยธรรม
สิง่ ทีต่ รงข้ามกับความซื่อตรงมีศลี ธรรมคือความประพฤติทไ่ี ม่ซ่อื สัตย์ซง่ึ รวมถึงการทุจริตอันจะบ่อนทาลายชือ่ เสียงของบริษทั ในด้านการค้าขาย
ด้วยความยุตธิ รรม (fair dealing)
ในบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั นัน้ บริษทั ได้ปฏิบตั ทิ งั ้ ตามตัวอักษรและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ ณ ทีใ่ ดก็ตอ้ งปกป้ องความซื่อตรงมีศลี ธรรมของบริษทั อย่างแข็งขันตลอดเวลาและต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่
บริษทั ต้องปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต (anti-corruption laws) ซึง่ รวมถึง the Canadian Corruption of Foreign Public
Officials Act (CFPOA), the United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) และ the United Kingdom Bribery Act (UKBA)
กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ใช้บงั คับกับพนักงานทุกคนและบริษทั ย่อยต่าง ๆ ของบริษทั ทุกแห่งในโลกโดยไม่คานึงถึงสัญชาติหรือตาแหน่งทีต่ งั ้
บทลงโทษของการฝ่ าฝืนกฎหมายเหล่านี้มที งั ้ ค่าปรับและโทษจาคุกสาหรับพนักงานทีฝ่ ่ าฝืน และโทษปรับจานวนสูงสาหรับตัวบริษทั
ซึง่ บ่อยครัง้ เป็ นจานวนเงินสูงถึงหลายร้อยล้านเหรียญและในบางกรณีอาจจะสูงถึงหลายพันล้านเหรียญ
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บริ ษทั ไม่ยอมให้มีการทุจริ ตทุกรูปแบบ
บริษทั ไม่ยอมให้มกี ารทุจริตทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ ต่อไปนี้ตอ้ งห้ามโดยประมวลจรรยาบรรณ และตาม
กฎหมายระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการทุจริต กล่าวคือ การติดสินบน (bribery) เงินสินบน (kickbacks) และการจ่ายเงินเพือ่ อานวย
ความสะดวก (facilitation payments)
การติ ดสิ นบน
การติดสินบนรวมถึงการจ่ายเงินเพือ่ ให้ได้เปรียบทางธุรกิจโดยทีบ่ ริษทั ไม่มสี ทิ ธิดงั กล่าว สินบนอาจจะอยู่ในรูปของการชักจูงใจด้านการเงิน
การให้ของขวัญ หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น การเสนอจ้างงานญาติของบุคคลทีไ่ ด้รบั สินบน ทัง้ นี้ บริษทั ไม่ยอมรับสิง่ เหล่านี้
เงิ นสิ นบน
เงินสินบนเป็ นรูปแบบการติดสินบนรูปหนึ่งทีเ่ กิดเมือ่ ผูใ้ ห้บริการจ่ายเงินค่าบริการบางส่วนให้บุคคลทีอ่ นุมตั กิ ารลงนามในสัญญาหรือ รูปแบบ
อื่น ๆ ทีท่ าให้ธุรกิจมีความได้เปรียบ
การจ่ายเงิ นเพื่ออานวยความสะดวก
การจ่ายเงินเพือ่ อานวยความสะดวกเป็ นเงินจานวนเล็กน้อยให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เร่งบริการตามปรกติของภาครัฐให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยผูจ้ ่ ายเงินนัน้
มีสทิ ธิทจ่ี ะได้บริการนัน้ ๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินเพือ่ ให้การออกของจากกรมศุลกากรเร็วขึน้ และการจ่ายค่ าธรรมเนียม
พิเศษเพือ่ ให้เชือ่ มไฟฟ้ าเข้ามา ในกรณีทก่ี ารเรียกให้มกี ารจ่ายเงินเพือ่ อานวยความสะดวกมีคาขูว่ ่าจะก่อความรุนแรงหรือการประทุษร้ายต่อ
ร่างกาย พนักงานต้องทาการตัดสินใจทีด่ ที ส่ี ุดทีจ่ ะยึดตามมาตรฐานทางธุรกิจของบริษทั และในขณะเดียวกันต้องพยายามบรรเทาความเสีย่ งภัย
ต่อชีวติ หรือเสรีภาพให้ลดลงจนเหลือน้อยทีส่ ุด
พนักงานผูซ้ ง่ึ เผชิญกับการทุจริตรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงการติดสินบน เงินสินบน และการจ่ายเงินเพือ่ อานวยความสะดวก ต้องรายงาน
สถานการณ์โดยตรงต่อผูแ้ ทนฝ่ ายปฏิบตั ติ ามและจริยธรรมของภูมภิ าค (regional Compliance and Ethics representative) ผูอ้ านวยการสานักงาน
ฝ่ ายจริยธรรมและปฏิบตั ติ าม (Chief Ethics and Compliance Officer) หรือผ่านบริการรายงานการฝ่ าฝืนของบริษทั (the Corporation’s
whistleblowing service) เมือ่ มีการรายงาน สถานการณ์ดงั กล่าวจะถูกบันทึกไว้และจะได้รบั การประเมินความจาเป็ นว่าต้องดาเนินการอย่างไร
ต่อไป
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งวิธกี ารของบริษทั ต่อการทุจริต ขอได้โปรดดู “นโยบายการต่อต้านการทุจริต” (Anti-Corruption Policy) ซึง่ หาได้จาก
เว็บไซต์และอินทราเน็ทของบริษทั

ของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง
พนักงานต้องไม่เรียก ให้ หรือรับไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ ของขวัญ เงินทิป เงินค่าใช้จ่ายพิเศษ การให้เปรียบหรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่
บุคคลหรือบริษทั ใดทีต่ นทาธุรกิจด้วย หากผลประโยชน์ดงั กล่าวเป็ นการใช้อทิ ธิพลทีไ่ ม่ควรใช้ต่อการตัดสินใจของผูร้ บั ด้วยการสร้างพันธะการ
สนองตอบด้วยพฤติการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสม
ในโลกธุรกิจ เป็ นสิง่ จาเป็ นทีต่ อ้ งสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจกับลูกค้า หุน้ ส่วนธุรกิจและในบางครัง้ กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ส่วนหนึ่งของการสร้าง
สัมพันธภาพดังกล่าวทาให้พนักงานต้องการจะจ่ายค่าทานอาหารเทีย่ งหรือให้ของขวัญเล็กน้อยตามฤดูกาล พนักงานต้องระวังในการให้สงิ่ ของ
เช่นนี้ หากการให้สงิ่ ของ การรับรองหรือการเลีย้ งรับรองดังกล่าวทาให้ดปู ระหนึ่งว่าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดต้องมีพนั ธะธุรกิจให้อกี ฝ่ ายหนึ่งแล้ว ก็เป็ น
เรือ่ งทีต่ อ้ งไม่ทากัน
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จากการดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นอิสระเป็ นตัวของตนเอง บริษทั และพนักงานจึงสามารถหลีกเลีย่ งการเกิดผลประโยชน์ขดั กันทัง้ ทีเ่ ห็นเป็ นทีป่ ระจักษ์
และทีอ่ าจจะมีโอกาสเกิดขึน้ พนักงานต้องปฏิเสธหรือคืนคาเชิญหรือของขวัญทีใ่ ห้มาบ่อย ๆ หรือทีค่ วามสาคัญของคาเชิญหรือของขวัญทีท่ าให้
พนักงานอึดอัดใจ และให้พนักงานแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาโดยตรงทราบโดยทันที
บันทึกการตอบแทนไมตรีจิตทางธุรกิ จ
มูลค่าทีต่ เี ป็ นตัวเงินของของขวัญ การต้อนรับหรือการเลีย้ งรับรองทีพ่ งึ กระทาได้ในแต่ละท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่หาดูได้จากข้อแนะนา
แนวทางประจาภาค (regional guidelines) ซึง่ ขอได้จากผูจ้ ดั การอาวุโสในท้องถิน่ นัน้ หรือขอจากผูแ้ ทนฝ่ ายปฏิบตั ติ ามและจริยธรรม
(Compliance and Ethics representative) ข้อแนะนาแนวทางประจาภาคจะกาหนดว่ากรณีใดทีก่ ารตอบแทนไมตรีจติ ทางธุรกิจกับ
บุคคลภายนอกต้องรับการบันทึกไว้ในทะเบียนว่าด้วยของขวัญ การต้อนรับและการเลีย้ งรับรองของบริษทั (Corporation’s gift, entertainment
and hospitality registry) ซึง่ เข้าถึงได้โดยอาศัยอินทราเน็ทของบริษทั หากต้องการข้อมูลและแนวทางเพิม่ เติมในเรือ่ งการตอบแทนด้วย
ของขวัญ การต้อนรับและการเลีย้ งรับรองโปรดเข้าไปดู นโยบายว่าด้วยของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง (Gifts, Entertainment and
Hospitality Policy) ซึง่ เข้าถึงได้โดยอาศัยเว็บไซต์และอินทราเน็ทของบริษทั

การทางานกับบุคคลภายนอก
บริษทั ไม่ทาเรือ่ งการทุจริต การติดสินบน ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม การทีบ่ ริษทั ไม่ยอมใช้เรือ่ งนี้กบั พนักงานและบุคคลภายนอกที่
บริษทั ทาธุรกิจด้วยซึง่ รวมถึงหุน้ ส่วนธุรกิจ (business partners) กิจการร่วมค้า (joint ventures) และผูถ้ อื หุน้ (equity partners) บริษทั ทีเ่ ป็ น
เป้ าหมายแห่งการเข้าซื้อกิจการ (acquisition targets) ผูใ้ ห้บริการ (service providers) ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ หรือชิน้ ส่วนให้ (suppliers) ผูข้ ายสินค้า
ให้ (vendors) ทีป่ รึกษา (consultants) ทีป่ รึกษาช่วง (sub-consultants) หรือบุคคลอื่นใดทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนบุคคลต่าง ๆ ข้างต้น (เช่น ตัวแทน
ผูแ้ ทน สปอนเซอร์) ตลอดจนบรรดาลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดทีท่ างานแทนพวกเขาเหล่านัน้ ข้อผูกมัดนี้อยู่บนฐานของจริยธรรมและโดยที่
พนักงานโดยส่วนตัวและบริษทั ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หากหุน้ ส่วนธุรกิจเข้าไปเกีย่ วข้องกับการประพฤติมชิ อบ (malpractice) หรือการ
ทุจริตเมือ่ มีการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นนามของเขาเหล่านัน้
ข้อพิ จารณาพิ เศษเกี่ยวกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
กฎหมายต่อต้านการทุจริต (anti-corruption legislation) ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศมุง่ ประเด็นมาทีเ่ จ้าหน้าที่ แม้ว่ากฎหมายห้าม
การติดสินบนของสหราชอาณาจักร (UKBA) บัญญัตริ วมเรือ่ งสินบนระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยก็ตาม กฎหมายต่อต้านการทุจริตมักใช้คานิยาม
ทีก่ ว้างสาหรับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผูซ้ ง่ึ ไม่ใช่ผแู้ ทนของรัฐในระดับสหพันธรัฐ (federal) รัฐ (state) หรือระดับเทศบาล
(municipal) (โดยไม่คานึงว่ารับเลือกตัง้ เข้ามาหรือไม่กต็ าม) ขัน้ ตอนการบังคับใช้โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เป็ นทีก่ ระจ่างชัดว่าคานิยมของคาว่า
เจ้าหน้าทีห่ มายรวมไม่เพียงแค่คนทีท่ างานให้รฐั เท่านัน้ และหมายความรวมถึงลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทีร่ ฐั ควบคุมอีกด้วย
ดังนัน้ พนักงานต้องระวังเป็ นพิเศษเมือ่ เกีย่ วข้องทางธุรกรรมหรือการสนทนา (discussion) กับเจ้าหน้าที่
หากต้องการข้อมูลด้านการจัดการกับความเสีย่ งด้านการติดสินบนและการทุจริตเกีย่ วข้องกับบุคคลภายนอก โปรดเข้าไปดู นโยบายว่าด้วยการ
ทางานกับบุคคลภายนอก (Working with Third Parties Policy) ซึง่ เข้าถึงได้โดยอาศัยเว็บไซต์และอินทราเน็ทของบริษทั

การสนับสนุนและการเกี่ ยวพันทางการเมือง
การสนับสนุนและการบริจาคทางการเมืองอาจจะเป็ นรูปแบบการใช้เงินสดหรือสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เงินสด เช่น การยอมให้ใช้สงิ่ อานวยความสะดวก
การบริการหรือสิง่ ของต่าง ๆ ของบริษทั หรือการอุทศิ เวลาของพนักงาน ทีเ่ ป็ นแบบฉบับคือการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์การ
พรรคหรือสมาชิกพรรคการเมือง กฎทัวไปคื
่ อบริษทั ไม่บริจาคหรือสนับสนุนทางการเมือง
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ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น พนักงานมีสทิ ธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในฐานะส่วนตัวตลอดจนการจ่ายเงินสนับสนุนเพือ่ การเมืองจาก
กระเป๋ าตนเอง ตราบใดทีก่ ารกระทาดังกล่าวไม่นาไปสู่สถานการณ์ทข่ี ดั ผลประโยชน์กนั จริง หรืออย่างแจ้งชัด หรือทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ นอกจากนี้
พนักงานจะต้องไม่เบิกค่าเวลา เงินหรือการชดเชยรูปแบบใดก็ตามเพือ่ กิจกรรมดังกล่าว
กล่าวโดยเฉพาะแล้วในสหรัฐฯ บริษทั อาจจะให้การสนับสนุนหรือบริจาคตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้กระทาได้และอันเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมเนียม
ปฏิบตั ทิ อ้ งถิน่ เนื่องจากการทีธ่ ุรกิจของบริษทั ต้องติดต่อกันกับรัฐ ในสหรัฐฯ บริษทั ทีท่ าการสนับสนุนหรือบริจาคต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
ขันตอนที
้
บ่ งั คับใช้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ทใ่ี ช้บงั คับกันในสหรัฐฯ ให้ดู “บทเสริมประมวลจรรยาบรรณของสหรัฐฯ” (US Supplement to
the Code of Conduct)

การกระทาที่ฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์
บริษทั ห้ามพนักงานฉ้อโกงหรือมีพฤติกรรมทีไ่ ม่ซ่อื สัตย์
ตัวอย่างเช่น.....
พนักงานต้องไม่กระทาการต่อไปนี้
- ปลอมแปลงใบแจ้งหนี้ (invoice) หรือใบเสร็จรับเงินของผูจ้ ดั หาสินค้าให้ (suppliers)
- ทาธุรกรรมจ่ายเงินเดือนทีเ่ ป็ นเท็จ
- เจตนาให้ถอ้ ยแถลงทีเ่ ป็ นเท็จเกีย่ วกับบริษทั พนักงานอืน่ ๆ ผูบ้ งั คับบัญชา ตนเองหรือสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการทางาน ทัง้ โดยทาง
วาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- อนุมตั หิ รือรับเงินทีจ่ ่ายเพือ่ ค่าสินค้าทีไ่ ม่ได้มกี ารรับสินค้าจริงหรือไม่ได้รบั บริการจริง
- ยักยอกเงิน หลักทรัพย์ วัสดุใช้สน้ิ เปลือง (supplies) หรือสินทรัพย์อ่นื ๆ
- จัดทาหรือแก้ไขเอกสารทีพ่ มิ พ์ออกมาหรือเอกสารอิเลคทรอนิกส์โดยมีเจตนาเพือ่ ฉ้อโกงบริษทั หรือลูกค้าของบริษทั
- ปลอมแปลงข้อมูลด้านการเงินหรือการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับการทาธุรกรรมเงินสด
- ใช้หวั กระดาษเอกสารของบริษทั อย่างไม่เหมาะสมหรือปลอมแปลง เพือ่ ใช้งานอื่นทีไ่ ม่ใช่วตั ถุประสงค์ทางธุรกิจ

สมุดบัญชี บันทึกทางบัญชีและการควบคุมภายใน
บริษทั ต้องรักษาสมุดบัญชี บันทึกทางบัญชีและรายการบัญชีทส่ี ะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินกิจการทัง้ มวลตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศว่าด้วยหลักทรัพย์และภาษีและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial
Reporting Standards – IFRS) และเพือ่ การข้างต้นต้องให้มรี ะบบบัญชีและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (accounting and internal control
system) ดังนัน้ สมุดบัญชี บันทึกทางบัญชีและรายการบัญชีตอ้ งอยู่ในลักษณะทีใ่ ช้ได้ สมบูรณ์และถูกต้องโดยมีเอกสารสนับสนุนทีต่ รวจสอบ
ความถูกต้องประกอบ บริษทั ต้องไม่มกี ารทาบัญชีสองชุดเด็ดขาด
บริษทั ได้ใช้การควบคุมและกระบวนการภายในเพือ่ สนองความต้องการทางการบัญชีและเพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ พนักงานต้อง
ปฏิบตั ติ ามและใช้การควบคุมและกระบวนการดังกล่าวเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ มีการบันทึกอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
พนักงานจึงต้องยึดถือกฎดังต่อไปนี้
- พนักงานต้องไม่ลงเวลาทางานทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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- พนักงานต้องไม่เร่งหรือหน่วงเหนี่ยวการบันทึกรายได้หรือรายจ่ายเพือ่ สร้างภาพว่าได้บรรลุเป้ าหมายหรือผลทางการเงินแล้ว
- พนักงานต้องไม่กกั สินทรัพย์หรือกองทุนไว้ “เป็ นสารอง” โดยการไม่บนั ทึกรายการเหล่านัน้ ไว้ในสมุดบัญชี
- พนักงานต้องไม่ทาบัญชีหรือบันทึกการเงินอย่างไม่เหมาะสม ไม่สมบูรณ์ ฉ้อโกงหรือชวนให้เข้าใจผิด
- พนักงานต้องไม่จ่ายเงินเพือ่ วัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว้ในเอกสารสนับสนุนการจ่าย
- พนักงานต้องไม่ยน่ื หรืออนุมตั ริ ายการจ่ายเงินในกรณีทส่ี งสัยว่าค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้เกิดขึน้ จริง ไม่ถูกต้อง ไม่แสดงค่าใช้จ่ายอย่าง
ชัดเจนหรือถูกต้องหรือวัตถุประสงค์คา่ ใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับนโยบายค่าใช้จ่าย
- พนักงานต้องไม่ลงนามในเอกสารใด ๆ ทีร่ หู้ รือน่าสงสัยว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นความจริง
- พนักงานต้องไม่ยุ่งกับขัน้ ตอนการสอบบัญชีของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีภายในหรือผูส้ อบบัญชีอสิ ระหรือใช้อทิ ธิพลไม่เหมาะสมต่อขัน้ ตอน
การสอบบัญชีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานในระดับผูบ้ งั คับบัญชาต้องใช้การควบคุมภายในเกีย่ วข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ทีต่ นนัน้ รับผิดชอบเพือ่ ป้ องกันสินทรัพย์ของบริษทั
และเพือ่ ให้มนใจถึ
ั ่ งความถูกต้องของรายงานด้านการเงินและการบัญชี
พนักงานคนใดรูเ้ รือ่ งผิดปรกติดา้ นการทาบัญชีรายการใดทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรของบริษทั ต้องรายงานในทันทีต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของ
ตนและ/หรือต่อผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Vice-President of Internal Audit) เรือ่ งผิดปรกติสามารถรายงานขึน้ ไปในลักษณะลับเฉพาะ
ตามกระบวนการทีก่ าหนดไว้ภายในบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านบริการการรายงานการฝ่ าฝืน (whistleblowing service)

การเคารพชุมชน
บริษทั สนับสนุนชุมชนทีต่ นทาธุรกิจในนัน้ ด้วยการบริการและโครงสร้างพืน้ ฐานทีย่ งยื
ั ่ น (lasting infrastructure) ทีท่ ง้ิ ให้แก่ชุมชนนัน้ เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมอื่น ๆ บริษทั และพนักงานเคารพประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายของ
ประเทศทีต่ นดาเนินธุรกิจในนัน้ และคานึงถึงความห่วงใยของชุมชนในระดับทีก่ ว้างกว่านัน้ ซึง่ รวมถึงผลประโยชน์ของประเทศและท้องถิน่ นัน้ ๆ
ด้วย
บริษทั ไม่เคยนิ่งเฉยกับแบบทีต่ นดาเนินกิจการในท้องถิน่ ใด ๆ หรือผลกระทบใด ๆ ทีอ่ าจจะมีต่อคนท้องถิน่ และสิง่ แวดล้อม ชุมชนทีไ่ ด้ร ับ
ผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ของบริษทั จะได้รบั การแจ้งถึงความคืบหน้าเป็ นระยะ ๆ นอกจากนี้บริษทั จะพยายามว่าจ้างคนท้องถิน่ ใน
โครงการต่าง ๆ ของบริษทั เมือ่ ใดก็ตามทีส่ ามารถกระทาได้
บริษทั เชือ่ ว่าตลาดทีท่ ากาไรได้ ชุมชนทีม่ สี ุขภาพและสิง่ แวดล้อมทีด่ ไี ม่เป็ นการขัดผลประโยชน์กนั หากแต่ว่าเป็ นผลทีไ่ ด้รว่ มกัน (shared
outcomes) และทีไ่ ปด้วยกันได้เสมอ บริษทั โดยผ่านพนักงานของตนจะรับฟั งความห่วงใยของชุมชนท้องถิน่ และเมือ่ ใดก็ตามทีท่ าได้กจ็ ะดาเนิน
มาตรการบรรเทาอย่างเต็มกาลัง

ผลประโยชน์ ขดั กัน
บททัวไป
่
เพือ่ รักษาความเชือ่ มันของลู
่
กค้าและของสาธารณะ พนักงานต้องประพฤติตนในแบบทีม่ คี วามซื่อตรงต่อลูกค้าตลอดเวลาเพือ่ เป็ นการปกป้ อง
ผลประโยชน์ของบริษทั
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ดังนัน้ พนักงานต้องหลีกเลีย่ งความประพฤติทท่ี าให้เกิดผลเสียต่อบริษทั ภาพพจน์ของบริษทั และชือ่ เสียงของบริษทั พนักงานทาได้ดว้ ยการ
หลีกเลีย่ งผลประโยชน์ขดั กันและด้วยการเคารพข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั
ความประพฤติทซ่ี อ่ื ตรงต่อลูกค้ารวมถึงการให้ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าความเห็นในเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์และผลสะท้อนกลับ (feedback)
ให้เพือ่ นร่วมงานทราบเพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงการปฏิบตั ใิ นเชิงธุรกิจของบริษทั ได้ดขี น้ึ

ผลประโยชน์ ส่วนตัวที่ ขดั กัน
พนักงานต้องหลีกเลีย่ งการทาให้ตวั เองมีผลประโยชน์ขดั กันกับของบริษทั ไม่ว่าจะเกิดขึน้ จริง กระจ่างชัดหรืออาจจะเป็ นไปได้กต็ าม
ตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ขดั กันเกิดขึน้ ได้เมือ่ พนักงานปล่อยหรือดูประหนึ่งปล่อยให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัวของตน ญาติของตน
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วดองกับตน (คือบริษทั ทีต่ นเป็ นเจ้าของหรือทีต่ นมีผลประโยชน์อยู่ในนัน้ หุน้ ส่วนธุรกิจ ฯลฯ) มีผลกระทบต่อความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ ด้วยความไม่ลาเอียงอย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานต้องหลีกเลีย่ งผลประโยชน์ขดั กันไม่ว่าจะเกิดขึน้ จริง ทีช่ ดั เจนว่าจะเกิดขึน้ หรือน่าจะมีโอกาสเกิดขึน้ โดยในกรณีเช่นว่านี้ผลประโยชน์
ส่วนตัวอาจจะกระทบผลประโยชน์ของบริษทั หากมีการขัดกันของผลประโยชน์แล้ว ผลประโยชน์ ของบริษทั ต้องมาก่อน
พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามคาแนะนาระดับภาคเรือ่ งผลประโยชน์ขดั กันเท่าทีน่ ามาใช้บงั คับได้

การไม่ทางานให้รายอื่น
พนักงานต้องทางานให้บริษทั เท่านัน้ ในระหว่างทีอ่ ยู่ในการว่าจ้างของบริษทั ข้อกาหนดนี้อาจจะแปรผัน (vary) ได้บา้ งในบางท้องถิน่ โดยต้อง
ขึน้ อยู่กบั กฎหมายท้องถิน่ และข้อตกลงร่วมกัน (collective agreements) พนักงานควรตรวจสอบเรือ่ งนี้กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลท้องถิน่ ทีต่ น
ทางานอยู่
พนักงานต้องไม่ทากิจกรรมทางธุรกิจหรือรับคาสังจากบุ
่
คคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยมีค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม อันเป็ น
กิจกรรมทีแ่ ข่งขันกับกิจกรรมปรกติของบริษทั เว้นเสียแต่ว่าพนักงานได้รบั ความเห็นชอบเป็ นการล่วงหน้าจากผูบ้ งั คับบัญชาและผูแ้ ทนฝ่ าย
ปฏิบตั ติ ามและจริยธรรม
ในกรณีทส่ี มาชิกในฝ่ ายจัดการได้รบั การร้องขอให้เป็ นกรรมการของบริษทั หรือองค์การอื่น สมาชิกนัน้ จะรับการแต่งตัง้ ดังกล่าวมิได้หาก
ปราศจากการอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การภาค (Regional President and CEO)

ตัวอย่างของผลประโยชน์ ขดั กัน
การตัดสินว่ามีผลประโยชน์ขดั กันไม่วา่ ชนิดจริง แจ่มชัดว่าจะเกิด หรือมีโอกาสจะเกิดก็ตามควรพิจารณาว่า (1) ความประพฤติของพนักงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการของบริษทั (guiding principles) หรือไม่ (2) พนักงานนัน้ กาลังปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยปราศจากอคติและความลาเอียง
(objective and impartial manner) หรือไม่ (3) การกระทาหรือการตัดสินใจของพนักงานเป็ นผลให้ (หรือดูจะให้ผลเป็ น) เกิดผลประโยชน์ดา้ น
การเงินหรือด้านอื่นเพือ่ ตัวพนักงานเอง เพือ่ บางบุคคลทีพ่ นักงานมีความสัมพันธ์เป็ นการส่วนตัวหรือบริษทั หรือกิจการอื่นใดทีพ่ นักงานมี
ผลประโยชน์ในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือไม่ และ (4) พนักงานไม่กล้าสนทนาเรือ่ งดังกล่าวกับผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงหรือเพื่อนร่วมงานหรือไม่
ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็ นสถานการณ์จริง ทีป่ รากฏหรือมีโอกาสจะเกิดเป็ นเรือ่ งผลประโยชน์ขดั กันและมาตรการทีต่ อ้ งดาเนินการ
- การทาหรือดาเนินธุรกิจกับครอบครัวและเพือ่ นต้องเปิ ดเผยและพนักงานต้องไม่มสี ่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
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- พนักงานคนนัน้ ต้องไม่เอ่ยถึงข้อมูลเกีย่ วกับโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ทีบ่ ริษทั มุง่ หวังกับบุคคลภายนอกทีพ่ นักงานคนนัน้ อาจจะมี
ผลประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานต้องหลีกเลีย่ งการบังคับบัญชาโดยตรงกับบุคคลทีพ่ นักงานมีความสัมพันธ์ฉนั ครอบครัวเนื่องจากกรณีดงั กล่าวอาจจะทาให้ดู
ประหนึ่งมีการเลือกปฏิบตั ิ
- การจาหน่ายสินทรัพย์ให้แก่พนักงาน คนในครอบครัว ญาติหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดทีย่ ุติธรรมต้อง
ได้รบั การอนุญาตจากสานักงานฝ่ ายปฏิบตั ติ ามและจริยธรรม (Compliance and Ethics) หรือฝ่ ายกฎหมาย

การรายงานและบันทึกไว้ในทะเบียนเรื่องผลประโยชน์ ขดั กัน
หากพนักงานคนใดเชือ่ ว่ามีเรือ่ งผลประโยชน์ขดั กันเกิดขึน้ จริง หรือดูเหมือนจะมีอยู่ หรือมีโอกาสจะเกิดขึน้ พนักงานคนนัน้ ต้องรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงทันทีเป็ นหนังสือ นอกจากนี้ ต้องมีการบันทึกไว้ในทะเบียนเรือ่ งผลประโยชน์ขดั กันในกรณีเกิดผลประโยชน์ขดั กันที่ได้
เกิดขึน้ จริง หรือดูเหมือนจะมีอยู่ หรือมีโอกาสจะเกิดขึน้ ซึง่ เข้าถึงได้โดยอินทราเน็ ทของบริษทั

ผลประโยชน์ หรือความช่วยเหลือที่ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
พนักงานต้องไม่เอาเปรียบหรือไม่เอาสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณแก่ตน (take advantage of benefits or favours) ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หรือทีพ่ นักงานพบอันเป็ นผล
สืบเนื่องจากการทางานให้แก่บริษทั พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการทางานกับบริษทั เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง
พนักงานต้องไม่เอาเปรียบบริษทั ในเรือ่ งโอกาสทางธุรกิจทีต่ นรับรูน้ อกสถานทีท่ างาน หากโอกาสธุรกิจนัน้ เกีย่ วข้องกับกิจกรรมธุรกิจทีม่ อี ยู่ของ
บริษทั หรือทีบ่ ริษทั จะนาเสนอ พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิ หรือข้อมูลทีเ่ ป็ นของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ส่วนตัวและพนักงานต้องไม่แข่งขันกับ
บริษทั ในโอกาสธุรกิจใด ๆ
นอกจากนี้ ขึน้ อยู่กบั ว่าสัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีทบ่ี ริษทั มีกบั หุน้ ส่วนธุรกิจของบริษทั พนักงานต้องไม่ใช้ชอ่ื ของบริษทั ในการขอส่วนลดหรือ
ขอการปฏิบตั ติ ่อพนักงานเหนือบุคคลอื่นใด (preferential treatment) หากปราศจากการอนุญาตเป็ นหนังสือ

ธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลคนวงในในการซื้อขายหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ได้วางข้อห้ามเข้มงวดในเรือ่ งการซื้อ ขายหรือการซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับบุคคลใดก็ตามทีไ่ ด้ขอ้ มูล “เป็ นกรณี
พิเศษ” (privileged information) ทีย่ งั ไม่เป็ นทราบกันต่อสาธารณะและเป็ นข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั หนึ่ง ๆ
พนักงานจึงไม่ได้รบั อนุญาตให้ขายหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั หรือของบริษทั ภายนอกทีบ่ ริษทั มีธุรกิจด้วยเมือ่ พนักงานได้รขู้ อ้ มูลที่เป็ น
สาระสาคัญทีย่ งั ไม่เป็ นทีร่ ตู้ ่อสาธารณะ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีพ่ นักงานได้มาในช่วงทางานให้กบั บริษทั และบริษทั ห้ามพนักงาน “บอกต่อ” ข้อมูล
ดังกล่าวให้คนอื่นไม่ว่าใครก็ตาม นอกจากนี้ พนักงานต้องระวังโดยไม่ตงั ้ ใจเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับดังกล่าวต่อคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว
หรือบุคคลอื่นใดก็ตามทีอ่ าศัยในบ้านเดียวกันหรือต่อหุน้ ส่วนธุรกิจ เพือ่ นหรือคนทีร่ จู้ กั กันเนื่องจากการกระทาดังกล่าวสามารถจัดเป็ น “การซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลคนวงใน” ได้

คานิ ยามของ “ข้อมูลที่สาคัญและไม่เป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ”
เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะให้คานิยามแก่ทุกประเภทของ “ข้อมูลทีส่ าคัญและไม่เป็ นทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะ” อย่างไรก็ตาม ควรถือว่าข้อมูลนัน้ เป็ น “ข้อมูล
ทีส่ าคัญ” และ “ไม่เป็ นทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะ” หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รบั การเปิ ดเผยต่อสาธารณะก่อนหน้านัน้ และสาธารณชนเข้าไม่ถงึ ข้อมูล
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ดังกล่าว และหากมีความเป็ นไปได้ตามสมควรว่าข้อมูลนัน้ รับการพิจารณาว่ามีความสาคัญต่อนักลงทุนในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษทั
ข้อมูลทีส่ าคัญและไม่เป็ นทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะดังกล่าวอาจกระตุน้ ให้นกั ลงทุนซื้อ ขาย หรือซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั และหลักทรัพย์ ของ
บริษทั บุคคลภายนอกทีบ่ ริษทั ทาธุรกิจด้วย
ตัวอย่างข้อมูลทีถ่ อื ว่า “สาคัญ” จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ได้แก่
- ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเข้าซื้อกิจการบริษทั (Acquisition-related information)
- งบการเงินรายไตรมาสและรายปี
- แผนกลยุทธ์
- ผลการประกอบธุรกิจ
- สถิตผิ ลประกอบการของบริษทั
- การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในระดับฝ่ ายจัดการอาวุโส

คานิ ยามของ "คนวงใน"
คนวงใน หมายถึง บุคคลธรรมดา (individual) ทีม่ ขี อ้ มูลสาคัญของบริษทั ทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ บุคคลธรรมดาทีท่ าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ก่อนทีข่ อ้ มูลดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ถือว่าได้กระทาการซื้อขายโดยรูข้ อ้ มูลของคนวงใน
ตัวอย่างเช่น กรณีจะเกิดเรือ่ งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลของคนวงใน เมือ่ พนักงานผูซ้ ง่ึ ทราบว่าบริษทั จะทาธุรกรรมทีส่ าคัญในการ
เข้าซื้อกิจการ (acquisition) ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ พนักงานดังกล่าวจึงทาการซื้อหรือให้บุคคลอื่นซื้อหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการซือ้ ขายโดยอาศัยข้อมูลของคนวงใน โปรดดูท่ี นโยบายเกีย่ วกับการซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลคนวงใน (Insider
Trading Policy) ซึง่ มีอยู่ในอินทราเน็ตของบริษทั

การค้าขายอย่างเป็ นธรรม
บททัวไป
่
ธุรกรรมใดทีท่ าไปในนามของบริษทั ต้องเป็ นไปอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาเพือ่ ปกป้ องความซื่อตรงและความมีศลี ธรรมและชือ่ เสียงของ
บริษทั เป็ นนโยบายของบริษทั ทีต่ อ้ งการขจัดการแสดงออกทีช่ วนให้ไขว้เขว (misrepresentation) ใช้วธิ กี ารหว่านล้อม (manipulation) หรือ
ปกปิ ดข้อเท็จจริง (concealment) หรือการใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับไปในทางทีผ่ ดิ และบริษทั ต้องไม่กล่าวร้ายคู่แข่งหรือใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่ยุตธิ รรมกับ
ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า ผูจ้ ดั หา คู่แข่งและพนักงาน

การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
บริษทั รูค้ ุณค่าของการแข่งขันทีย่ ุตธิ รรมและเปิ ดเผย บริษทั จะไม่ทาธุรกิจทีข่ จัดหรือขวางการแข่งขันหรือธุรกิจทีใ่ ห้เปรียบแก่บุคคลอื่นอย่างไม่
เหมาะสม ดังเช่นการกระทาใด ๆ เพื่อแทรกแซงการค้าขายทีเ่ ป็ นเสรี กิจกรรมในส่วนนี้รวมไปถึงเรือ่ งข้อตกลงกาหนดราคา การคว่าบาตรผู้
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จัดหาวัตถุดบิ หรือลูกค้า การกาหนดราคาเพือ่ ขจัดคู่แข่ง ทาสัญญาหรือทาความตกลงกับคู่แข่งทีจ่ ะแบ่งตลาดกัน ฯลฯ พนักงานต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายการแข่งขันและป้ องกันการผูกขาด ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังเช่น กฎหมายป้ องกันการแข่งขันของประเทศแคนาดา

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง
พนักงานมีสทิ ธิทจ่ี ะรับข้อมูลเกีย่ วกับตลาดทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่และในการนี้รวมถึงการรับข้อมูลเกีย่ วกับคู่แข่ง สินค้า บริก าร เทคโนโลยี
การตัง้ ราคา การรณรงค์ดา้ นการตลาด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเช่นว่านี้ตอ้ งรวบรวมจากวิธกี ารทีช่ อบด้วยกฎหมายและด้วยจริยธรรม หาก
ไม่แล้วจะทาให้บริษทั ทาผิดกฎหมายและทาให้บริษทั ถูกดาเนินคดีได้

การขายบริ การของบริ ษทั
บริษทั พัฒนาวิธกี ารแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีความคิดริเริม่ (innovative solutions) จัดการและนาเสนอโครงการทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับลูกค้า บริษทั ยัง
ถ่ายทอดประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์บนฐานของมืออาชีพและใช้วธิ กี ารเชิงรุก (proactive approach)ในการสนองความต้องการของลูกค้า
ลูกค้าคาดหวังว่าบริษทั จะให้บริการระดับคุณภาพ ลูกค้าคาดเช่นกันว่าบริษทั จะอธิบายประโยชน์ให้ลกู ค้าฟั งอย่างถูกต้องอันเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ควร
จะให้ได้ในการบริการ ในการรักษาไว้ซง่ึ ความไว้วางใจ บริษทั รับรองว่าจะทาสิง่ ต่อไปนี้
-

บริษทั จะเสนอการบริการทีต่ นได้รบั อนุญาตให้กระทาได้เท่านัน้ ด้วยตนเองตามสัญญาโดยผ่านพันธมิตรหรือผ่านตัวแทน
บริษทั จะเสนอบริการทีล่ กู ค้าต้องการเท่านัน้
ส่งเสริมการให้บริการในแบบตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์
ให้หุน้ ส่วนธุรกิจถามคาถามใด ๆ ทีต่ อ้ งการเกีย่ วกับทางเลือกในเชิงแข่งขัน
ติดต่อธุรกิจกับลูกค่าด้วยความสุภาพ เป็ นมืออาชีพและสร้างสรรค์

พันธะในการเปิ ดเผยข้อมูล
กฎหมายหลักทรัพย์ต่าง ๆ กาหนดให้บริษทั มีพนั ธะต้องแจ้งต่อสาธารณะเป็ นประจาเกีย่ วกับสถานะทางธุรกิจและสถานการณ์ดา้ นการเงินของ
บริษทั ทัง้ นี้ บริษทั กระทาการผ่านรายงานประจาไตรมาสและประจาปี เป็ นสาคัญรวมถึงการเผยแพร่เอกสารในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ดว้ ย
นอกจากนี้ บริษทั ยังเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมด้วยการจัดทาข้อมูลในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น การสือ่ สารกับนักวิเคราะห์การเงินและรายงานข่าว
ประจาไตรมาส พนักงานทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาและเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวหรือบุคคลทีเ่ สนอข้อมูลดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งทาให้แน่ใ จว่า
การเปิ ดเผยนัน้ เป็ นไปอย่างครบถ้วน ยุตธิ รรม ถูกต้อง ทันเวลาและสามารถเข้าใจได้
บริษทั ใช้การควบคุมและกระบวนการทีอ่ อกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั พนักงานทีท่ ราบว่าข้อมูลใดทีถ่ ูก
เปิ ดเผยต่อสาธารณะไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือทันเวลา หรือทราบว่าอาจจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางประการ พนักงานดังกล่าว
ต้องรายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อสานักงานฝ่ ายปฏิบตั ติ ามและจริยธรรม (Compliance and Ethics Office) ทันที
เพือ่ ให้แน่ใจว่าข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยจะสอดคล้องกันมากทีส่ ุด จึงมีบุคคลเพียงไม่กค่ี นทีไ่ ด้รบั อานาจให้สอ่ื สารกับวงการเงินในนามของบริษทั บุคคล
ดังกล่าวได้แก่
- ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of the Board)
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer)
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน (Chief Financial Officer)
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- เจ้าหน้าทีส่ อ่ื สาร/เจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ (Communications/Investor Relations Officer)
- บุคคลอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการเปิ ดเผยข้อมูลได้ท่ี “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ” ของบริษทั ซึง่ มี
อยู่ในอินทราเน็ตของบริษทั
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งเปิ ดเผยข้อมูล (disclosure obligations) โปรดอ่าน “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ” ของบริษทั
จากเว็บไซต์และอินทราเน็ทของบริษทั

สัมพันธภาพกับสื่อมวลชน
บริษทั ขอให้หน่วยธุรกิจของบริษทั ทุกภาคตรงต่อเวลา สนองตอบไม่เมินเฉย และเปิ ดเผยต่อสือ่ มวลชนและในการสร้างโอกาสในการยกระดับ
ภาพลักษณ์และรักษาชือ่ เสียงของบริษทั สัมพันธภาพกับสือ่ มวลชน (เช่น รวมถึงสือ่ สังคมออนไลน์ แต่ไม่จากัดไว้เพียงทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค ลิงก์อนิ
หรือยูทปู ) ให้ประสานงานโดยหัวหน้าการสือ่ สาร/การตลาดระดับภาค (Regional Head of Communications/Marketing) ยกเว้นข้อจากัดที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น
เนื่องจากธุรกิจของบริษทั มีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างธุรกิจลักษณะระหว่างประเทศ บริษทั จาต้องออกประกาศสม่าเสมอหรือไม่กต็ อ้ งเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะทีไ่ ม่จดั อยู่ในข่ายต้องห้ามเปิ ดเผยตามทีก่ าหนดไว้ใน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Public Disclosure Policy)
ประกาศหลายฉบับทีอ่ อกสม่าเสมอดังกล่าวนี้เกีย่ วข้องกับ (1) โครงการเฉพาะ (2) ลูกค้า (3) งานทีก่ าลังดาเนินการอยู่ (4) รางวัลทีไ่ ด้รบั
(5) มุมมองของผูเ้ ชีย่ วชาญทีท่ างานให้กบั บริษทั พึงระลึกว่า เมือ่ ทาการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับโครงการเฉพาะ ต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้ า
ก่อนเสมอ
เมือ่ มีคาขอให้ทาการเปิ ดเผยข้อมูลซึง่ ต้องห้ามหรืออาจจะต้องห้ามเปิ ดเผย หัวหน้าการสือ่ สาร/การตลาดระดับภาคจะติดต่อกับ เจ้าหน้าทีน่ กั
ลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เพือ่ ขอแนวปฏิบตั เิ มือ่ มีการร้องขอดังกล่าวก่อนตอบสนองต่อการร้องขอ โดยเจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์อาจจะให้หวั หน้าการ
สือ่ สาร/การตลาดระดับภาคปฏิเสธคาขออย่างสุภาพเนื่องจากข้อมูลทีข่ อให้เปิ ดเผยมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับหรือเป็ นข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ ์
(proprietary information) หรืออาจจะอนุญาตให้หวั หน้าประจาภูมภิ าคดาเนินการตอบสนองได้
พนักงานทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกาศ ในระดับบริษทั หรือระดับประเทศ จะไม่กระทาการดังกล่าวในนามของบริษทั ไม่ว่าใน
รูปแบบคาถามอย่างใดก็ตาม และจะไม่เริม่ ต้นการสือ่ สารกับสือ่ หัวหน้าการสือ่ สาร/การตลาดระดับภาคมีหน้าทีใ่ นการพูดตามความจริงและ
เปิ ดเผยเท่าทีต่ นทราบเกีย่ วกับบริษทั ทัง้ นี้ภายใต้ขอ้ แม้ว่าต้องปฏิบตั ติ ามข้อห้ามเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลในนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ และนโยบายภายในบริษทั

นโยบายการจ้างงาน
บททัวไป
่
บริษทั ผูกพันตนในการจัดให้มสี ภาพแวดล้อมการทางานทีม่ คี วามเคารพและมีศกั ดิศรี
์ บริษทั คาดหวังให้พนักงานประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์และ
ซื่อตรงมีศลี ธรรม และปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื อย่างเป็ นธรรม ให้เกียรติและให้ความเคารพ พนักงานทุกคนมีสทิ ธิที์ จ่ ะทางานในสภาพแวดล้อมทีม่ ี
ประสิทธิภาพทีป่ ราศจากการเลือกปฏิบตั ิ และส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในสถานทีท่ างานจะ
เป็ นไปในลักษณะทีเ่ ป็ นมืออาชีพตลอดเวลา และปราศจากการเลือกปฏิบตั แิ ละคุกคามทีไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
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บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและแรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ทีใ่ ช้บงั คับเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้าง-ลูกจ้าง และสถานทีท่ างาน และข้อตกลงร่วมกันทีจ่ ดั ทาขึน้ พนักงานต้องไม่ขดั ขวางหรือกีดกันพนักงานคนอื่นทีต่ อ้ งการแสดงสิทธิ ์ของ
ตนภายใต้กฎหมายด้านแรงงานหรือความสัมพันธ์กบั ลูกจ้าง หากพนักงานมีคาถามเกีย่ วกับด้านแรงงานหรือความสัมพันธ์กบั ลูกจ้างหรือนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั โปรดสอบถามฝ่ ายทรัพยากรบุคคลระดับภาค (regional Human Resources department) ได้

การพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั
การตัดสินใจของบริษทั ในการในการสรรหา จ้างงาน จ่ายเงินชดเชย การพัฒนา และเลือ่ นตาแหน่งนัน้ เป็ นไปบนพืน้ ฐานของความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ ความประพฤติ ผลการปฏิบตั งิ าน และศักยภาพ ในงานนัน้ ๆ ของพนักงานเท่านัน้
บริษทั เชือ่ มันว่
่ าหากบริษทั ว่าจ้างบุคลากรทีด่ ที ส่ี ุดและให้สภาพแวดล้อมในการก้าวหน้าและพัฒนา บริษทั ก็จะสามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ
และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถไว้ได้ ดังนัน้ การพัฒนาพนักงานจึงเป็ นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุดในการพัฒนาองค์การเป็ นองค์รวม โดยเหตุน้เี อง
บริษทั จึงผูกพันตนทีจ่ ะทาสิง่ ต่อไปนี้
- ว่าจ้างบุคลากรผูซ้ ง่ึ จะดารงไว้ซง่ึ ความประพฤติทม่ี จี ริยธรรมอยู่ในมาตรฐานระดับสูง
- ให้ความเข้าใจทีแ่ จ่มแจ้งแก่พนักงานเรือ่ งเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรฐานผลงานและความประพฤติทต่ี อ้ งมี
- ทาการประเมินผลการทางานพนักงานด้วยความยุตธิ รรม
- สร้างบรรยากาศการทางานทีพ่ นักงานรูส้ กึ ว่าตนมีคุณค่า
- ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานทุกคนเพือ่ ให้เขาเหล่านัน้ สามารถบรรลุศกั ยภาพของตนได้ดที ส่ี ุด
- ระบุและดาเนินการอบรมและพัฒนาตามความต้องการ เพือ่ ให้บุคลากรของบริษทั สามารถปฏิบตั งิ านและพัฒนาศักยภาพได้
- ส่งเสริมระบบในการตระหนัก ให้รางวัลและเลือ่ นตาแหน่งทัวทั
่ ง้ บริษทั อย่างเป็ นธรรม
- ไม่ปฏิเสธการเลือ่ นตาแหน่งหรือโอกาสบนพืน้ ฐานของการเลือกปฏิบตั ทิ ุกรูปแบบ

แอลกอลฮอล์ยาเสพติ ดและสารอื่น ๆ
บริษทั ให้พนั ธะสัญญาทีจ่ ะทาให้สถานทีท่ างานปราศจากยาเสพติดและแอลกอลฮอล์ บริษทั ห้ามไม่ให้พนักงานดืม่ แอลกอลฮอล์ระหว่าง
ปฏิบตั งิ านหรือขณะอยู่ภายในบริเวณของบริษทั อย่างเด็ดขาด พนักงานต้องไม่มาทางานในอาการเมาแอลกอลฮอล์ เมายาเสพติดผิดกฎหมาย
หรือสารอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในการควบคุมของทางการ (controlled substance) บริษทั ห้ามไม่ให้พนักงานครอบครอง ใช้ ขาย หรือเสนอให้คนอื่นซึง่ ยา
เสพติดทีผ่ ดิ กฎหมายหรือสารอืน่ ๆ ทีอ่ ยู่ในการควบคุมของทางการในทุกกรณีขณะอยู่ในหน้าทีห่ รืออยู่ภายในบริเวณบริษทั การสูบบุหรีใ่ นที่
ทางานเป็ นสิง่ ต้องห้ามเช่นเดียวกัน ยกเว้นบริเวณทีจ่ ดั ให้เป็ นการเฉพาะเท่านัน้
ยกเว้นในบางสถานการณ์ ผูจ้ ดั การอาจอนุญาตให้มกี ารดืม่ แอลกอลฮอล์ได้ตามสมควร ในกรณีทม่ี พี ธิ กี รรมหรือกิจกรรมอย่างเป็ นทางการ
คู่มอื พนักงานของภูมภิ าคมีอยู่ในนโยบายการจ้างงาน ซึง่ หาดูได้จากอินทราเน็ตของภูมภิ าคหรือจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ยกตัวอย่างเช่น...
เกีย่ วกับการดืม่ แอลกอฮอล์ในสถานทีท่ างาน ผูจ้ ดั การอาจอนุญาตให้ดม่ื แอลกอฮอล์ได้เมือ่ มีการสังสรรค์กนั ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ฉลองฉลองการ
ปฏิบตั งิ านประจาปี
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การป้ องกันความรุนแรง
ความปลอดภัยของพนักงานเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับบริษทั บริษทั จะไม่ยอมให้มคี วามรุนแรงหรือการคุกคามว่าจะก่อความรุนแรงในสถานทีท่ างาน
พนักงานคนใดก็ตามทีถ่ ูกกระทา พบเห็น หรือทราบว่ามีความรุนแรงเกิดขึน้ หรือทีม่ โี อกาสจะเกิด หรือเหตุการณ์อ่นื ทีค่ ล้ายกันภายในบริเวณ
ของบริษทั ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ได้ ต้องรายงานสิง่ ดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยทันที

การเลือกปฏิ บตั ิ และการคุกคาม
เป็ นนโยบายของบริษทั ทีจ่ ะให้โอกาสเท่าเทียมกันในเรือ่ งการว่าจ้างโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั หิ รือการคุกคามเนื่องจากเชือ้ ชาติ สีผวิ
สัญชาติหรือเชือ้ พันธุ์ ศาสนา เพศ (รวมถึงเรือ่ งการตัง้ ครรภ์หรือคลอดบุตร) ความนิยมทางเพศ (sexual orientation) อายุ (ยกเว้นกรณีท่ี
กฎหมายกาหนดไว้) สถานภาพการสมรส ฐานะทางครอบครัว ความพิการทางจิตใจหรือทางกาย (mental or physical disability) หรือสถานะอื่น
ใดทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
บริษทั ห้ามไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงการคุกคามไม่ว่าจะโดยตรงกับบุคคลหรือกลุ่ม รวมถึงพนักงาน ลูกค้า
และผูถ้ อื หุน้ การคุกคามหมายถึงความประพฤติใด ๆ ทีม่ กั จะเกิดขึน้ ซ้า ๆ ซึง่ เป็ นการทาลายศักดิศรี
์ และความเคารพของบุคคลตามทีเ่ ขาควรจะ
มีสทิ ธิจะได้รบั เนื่องจากความประพฤติดงั กล่าวเป็ นการคุกคาม ทาให้อบั อาย หรือทาให้เป็ นทีน่ ่าขายหน้า หรือทาให้สภาพแวดล้อมการทางาน
เต็มไปด้วยความเป็ นอมิตรหรือน่าสะพรึงกลัว
ตัวอย่างเช่น.....
การคุกคามอาจเกิดขึน้ หลายรูปแบบ เช่น
- ถ้อยคาทีไ่ ม่ควรกล่าวหรือเรือ่ งขบขันเกีย่ วกับเชือ้ ชาติ สีผวิ สัญชาติ หรือชาติพนั ธุ์ ศาสนา เพศ (รวมถึงเรือ่ งการตัง้ ครรภ์หรือคลอดบุตร)
ความนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส ฐานะทางครอบครัว อายุ ความพิการทางจิตใจหรือร่างกาย
- ภาพถ่าย โปสเตอร์ อีเมล หรือสกรีนเซฟเวอร์บนจอคอมพิวเตอร์ซง่ึ แสดงออกถึงการเลือกปฏิบตั หิ รือลักษณะก้าวร้าว
- การส่งต่อ หรือรับข้อมูล หรือไฟล์ทางอีเมล หรือรูปแบบอื่น ๆ ในการส่งมอบทีผ่ ดิ กฎหมาย แสดง ออกโจ่งแจ้งทางเพศ การกดขี่ ก้าวร้าว
หยาบคาย ไม่น่าฟั ง หรือสิง่ ทีอ่ าจจะทาลายภาพลักษณ์ของบริษทั
- การคุกคามทางเพศ
- การสัมผัสร่างกายคนอื่นในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสม
- การขู่ คุกคาม หรือการใช้วาจาไม่สุภาพ
- การคุกคามด้านจิตวิทยา
- การกระทาอื่นใดทีอ่ าจถือได้ว่าเป็ นการก้าวร้าวหรือไม่ให้เกียรติกนั

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษทั ผูกพันตนทีจ่ ะสร้างสภาพแวดล้อมการทางานทีป่ ลอดภัยและมีสุขอนามัยดีให้กบั พนักงาน บริษทั คาดหวังว่าพนักงานจะปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงแนวทางทีก่ าหนดไว้ใน นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับโลก (Corporation’s Global Health and
Safety Policy) และคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา

wsp.com

page 17

พนักงานต้องรายงานอุบตั กิ ารณ์และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการทางานรวมถึงข้อวิตกกังวลใด ๆ เกีย่ วกับสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่
ทางานต่อผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลทีด่ แู ลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ณ สถานทีท่ างานในทันที
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม บริษทั ขอให้พนักงานอ่าน นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับโลก ทีม่ อี ยู่ในเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษทั

สิ่ งแวดล้อม
บริษทั ผูกพันตนทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั สนับสนุนให้พนักงานช่วยอนุรกั ษ์ทรัพยากรและลดขยะและการ
ปล่อยสารพิษด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทีร่ เิ ริม่ กันในด้านรีไซเคิลและอนุรกั ษ์พลังงาน และด้วยการหาทางออกแนวใหม่ให้กบั ลูกค้าของบริษทั
ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาอย่างยังยื
่ น นอกจากนี้ พนักงานยังต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทีบ่ ริษทั กาหนด
ในระดับโลกและระดับภาคด้วย

การใช้สินทรัพย์ของบริษทั
บททัวไป
่
พนักงานต้องใช้สนิ ทรัพย์และทรัพยากรรวมถึงข้อมูลทีบ่ ริษทั หวงแหนและเป็ นความลับอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พนักงานยังต้องรับผิดชอบใน
การป้ องกันสินทรัพย์ของบริษทั ทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้ (วัสดุ อาคาร บุคลากร ทรัพย์สนิ ข้อมูล รายได้ เป็ นต้น) และทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (เครือข่ายการ
สือ่ สาร ระบบข้อมูล ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เป็ นต้น) พนักงานทุกคนต้องกระทาอย่างสมเหตุผลและป้ องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียอันเป็ นผลมาจาก
การกระทาโดยเจตนาของบุคคลอื่น ไม่ว่าสิง่ ดังกล่าวจะเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกบริษทั ก็ตาม และต้องป้ องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ทอ่ี าจทา
ให้ได้รบั บาดเจ็บ ทรัพย์สนิ เสียหาย ขโมย สูญหาย การใช้สนิ ทรัพย์ไปในทางทีไ่ ม่ชอบ หรือยอมให้มกี ารเข้าถึงสินทรัพย์เชิงกายภาพและ
ทรัพย์สนิ เชิงตรรกะ (logical properties) หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (intellectual property) (รวมถึงข้อมูล)

รถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ
บางครัง้ เนื่องจากภาระหน้าทีพ่ นักงานจึงจาเป็ นต้องใช้ยานพาหนะของบริษทั ยานพาหนะส่วนตัว หรืออุปกรณ์ทข่ี บั เคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์ชนิด
อื่น ๆ ห้ามไม่ให้ขบั ขีย่ านพาหนะโดยเด็ดขาดในขณะทีร่ ่างกายพนักงานไม่พร้อมหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ ์ยาเสพติดหรือสารใด ๆ นอกจากนี้ เมือ่ ขับ
รถยนต์หรือยานพาหนะชนิดอืน่ ๆ พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีบ่ งั คับใช้ในเขตทีข่ บั รถยนต์ และต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
หากฝ่ าฝืนหรือถูกปรับ นอกจากนี้ พนักงานต้องขับรถยนต์ดว้ ยความระมัดระวัง ให้ความเคารพต่อผูอ้ ่นื และสุภาพ

การเชิ ญชวน
พนักงานต้องไม่ใช้สถานทีท่ างาน สิง่ อานวยความสะดวก และทรัพยากรทางกายภาพในการเชิญชวน การเผยแพร่หรือการสนับสนุนซึง่ ไม่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการดาเนินธุรกิจของพนักงาน ยกเว้นในกรณีทท่ี าเพือ่ การกุศลหรือกิจกรรมอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั ล่วงหน้า
บริษทั ห้ามเด็ดขาดไม่ให้พนักงานหาเสียงในบริเวณบริษทั เพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตัวอย่างเช่น...
การเชิญชวนให้เพือ่ นร่วมงานทาการสมทบทุนหรือบริจาคในลักษณะยืนกรานให้ทา (insistent) เป็ นการรบกวนหรือก่อให้เกิด
ความไม่สบายใจเนื่องจากเพือ่ นร่วมงานอาจจะรูส้ กึ ว่าถูกบังคับให้สมทบทุนหรือบริจาค เรือ่ งการสนับสนุนก็เช่นกัน พนักงานต้องหลีกเลีย่ ง
การแสดงออก หรือยัดเยียดความคิดเห็นด้านการเมืองหรือสังคมเพือ่ ขอรับการสนับสนุนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

wsp.com

page 18

ทรัพย์สิน
พนักงานต้องรับทราบว่าสิทธิ กรรมสิทธิ ์ หรือผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วกับงานวิจยั และพัฒนา สิทธิบตั รลิขสิทธิ ์ หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่น ๆ ทีไ่ ด้
จากการทางานกับบริษทั ไม่ว่าจะทางานเพียงผูเ้ ดียวหรือทางานร่วมกัน ยังคงถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั นอกจากนี้ขอ้ มูล บันทึก และรายงาน
ทัง้ หมดทีไ่ ด้มาหรือสร้างขึน้ มาในช่วงเวลาของการจ้างงานยังคงถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ข้อมูลทีถ่ ูกสร้างขึน้ ด้วยอุปกรณ์ / เครือข่ายของ
บริษทั เพือ่ วัตถุประสงค์ของธุรกิจนัน้ คือทรัพย์สนิ ของบริษทั
บริษทั ได้จดั อุปกรณ์และเครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั พนักงานเพือ่ อานวยความสะดวกและสนับสนุน การดาเนินธุรกิจของบริษทั และ
เพือ่ ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้ อุปกรณ์และเครือ่ งมือดังกล่าวทีใ่ ช้ทุกครัง้ นัน้ เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ดังนัน้ บุคคลทีไ่ ม่ได้รบั การ
ว่าจ้างจากบริษทั ตามสัญญา ไม่มสี ทิ ธิใช้อุปกรณ์และเครือ่ งมือเทคโนโลยีหากไม่ได้รบั อนุญาตล่วงหน้าจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือรองประธาน (vicepresident ) เพือ่ วัตถุประสงค์ใดก็ตามทีอ่ ยู่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบริษทั พนักงานต้องไม่ใช้อุปกรณ์และเครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ทาสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายหรือไม่สมควร
ชือ่ และเครือ่ งหมายของบริษทั เป็ นเครือ่ งหมายการค้าทีพ่ นักงานไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นในบริบทเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานการออกแบบด้านกราฟฟิ คทีก่ าหนดโดยฝ่ ายการสือ่ สาร

เงิ นทุน
พนักงานต้องใช้และปกป้ องเงินสด เช็คและไปรษณียากรอย่างเหมาะสม และต้องดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ ารายงานค่าใช้จ่าย ใบเบิกเงิน และใบแจ้ง
หนี้มคี วามถูกต้อง และได้รบั อนุมตั ติ ามนโยบายของบริษทั พนักงานต้องเตรียมใบเสร็จรับเงิน (เอกสารสนับสนุนหรือเอกสารยืนยันการจัดซื้ อ)
สาหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในนามของบริษทั ให้เหตุผลสนับสนุนความถูกต้องของค่าใช้จ่ายและปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั สิ าหรับการขอ
เบิกเงินคืนตามทีบ่ ริษทั กาหนด พนักงานต้องเบิกค่าใช้จ่ายและธุรกรรมทัง้ หมดไปเข้าบัญชีทถ่ี ูกต้อง หากสามารถทาได้พนักงานควรใช้บริการ
ของหุน้ ส่วนธุรกิจ (business partners) ทีบ่ ริษทั ได้ทาข้อตกลงไว้
บริษทั เชือ่ ใจพนักงานของตนและหวังให้พนักงานรับผิดชอบเรือ่ งการจัดการค่าใช้จ่ายของตนด้วยดุลยพินิจทีด่ รี าวกับว่าพนักงานบริหารเงิน ของ
ตนเอง พนักงานควรอ่านนโยบายท้องถิน่ เรือ่ งข้อความค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งแจ้ง

อิ นเตอร์เน็ทและอีเมล
อินเตอร์เน็ทและอีเมลเป็ นเครือ่ งมือทีส่ าคัญทางธุรกิจของบริษทั และพนักงาน บริษทั สนับสนุนให้พนักงานใช้อนิ เตอร์เน็ททีบ่ ริษทั จัดหาให้เพือ่
ค้นหาข้อมูลทีม่ ี และเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสิทธิภาพของพนักงาน เมือ่ ใช้งานอินเตอร์เน็ทพนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบทัง้ ส่วนตัวและ
ในฐานะมืออาชีพว่าจะปกป้ องผลประโยชน์ของบริษทั ตามนโยบายนี้และตามหลักการทีไ่ ด้กาหนดไว้ในคู่มอื การปฏิบตั งิ านของพนักงาน

การใช้งานอิ นเตอร์เน็ทและอีเมล
การใช้งานอินเตอร์เน็ทและอีเมลเพือ่ วัตถุประสงค์ส่วนตัวต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุผล เหมาะสม และต้องไม่เป็ นการกีดขวางพนักงานปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องตนทัง้ หมดหรือบางส่วน ลดผลผลิตหรือประสิทธิภาพของการทางาน หรือส่งผลกระทบทางลบต่อบริษทั ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
บริษทั สนับสนุนให้พนักงานใช้อนิ เตอร์เน็ทตามสมควรเพือ่ รับการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ แต่พนักงานไม่ควรใช้เครือข่ายของบริษทั
(network) เพือ่ วัตถุประสงค์ เช่น การเชิญชวนและ/หรือชักชวนเพือ่ ทาธุรกรรมการพาณิชย์ เพือ่ ศาสนาหรือมูลเหตุส่วนบุคคล หรือเพือ่ ช่วยหรือ
ทาให้องค์การภายนอกได้รบั ผลประโยชน์
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ข้อห้ามที่สาคัญ
พนักงานต้องไม่มสี ว่ นร่วม สร้าง ใช้ เข้าถึง ดาวน์โหลด เผยแพร่ พิมพ์ หรือจัดเก็บข้อมูลและสือ่ บางประเภททีอ่ ยู่ในอินเตอร์เน็ท ถึงแม้ว่าสิง่ ที่
กล่าวมาข้างต้นจะยังไม่ครบถ้วนก็ตาม แต่ ตัวอย่างของสิง่ ทีต่ อ้ งห้ามและสือ่ ต้องห้ามได้แก่ สิง่ ลามก อนาจาร สิง่ ทีแ่ สดงออกทางกามรมณ์ การ
เหยียดผิว การพูดในสิง่ ทีน่ ่ารังเกียจ อาชญากรรม การใส่รา้ ย การเลือกปฏิบตั ิ ความหยาบคาย ความรุนแรง การคุกคาม หรือข้อความแสดง
ความเกลียดชัง การฝ่ าฝืนข้อห้ามนี้อาจทาให้ถกู ลงโทษทางวินยั ได้
การทีพ่ นักงานเข้าร่วมในบล็อก (blogs) หรือสือ่ สังคมออนไลน์อ่นื ๆ ในนามของบริษทั จะได้รบั อนุญาตโดยขึน้ อยู่กบั แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการ
สือ่ สารทีบ่ ริษทั กาหนด ฝ่ ายการสือ่ สารและผูแ้ ทนทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ดารงตาแหน่งทีเ่ ป็ นทางการในนามของบริษัท บริษทั
จะไม่แก้ต่างหรือชดเชยให้พนักงานทีไ่ ด้รบั จดหมายเรียกร้องเงิน หรือถูกบุคคลใด ๆ ดาเนินคดีตามกฎหมายอันเป็ นผลจากการกระทาทีผ่ ดิ
กฎหมาย ปราศจากจริยธรรม ทาสิง่ ทีต่ อ้ งห้าม หรือการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่างไม่รบั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงการมีส่วนร่วมส่งเนื้อหาและเข้า ร่วมใน
บล็อกหรือสือ่ สังคมออนไลน์อ่นื ๆ

คอมพิ วเตอร์
ซอฟต์แวร์
ห้ามไม่ให้พนักงานทาสาเนาซอฟต์แวร์ทบ่ี ริษทั ซือ้ หรือเป็ นของบริษทั และห้ามไม่ให้ใช้ซอฟต์แวร์ทบ่ี ริษทั ไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้งานได้ หรือไม่ได้
จ่ายค่าลิขสิทธิ ์ดังกล่าว ซึง่ เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายลิขสิทธิ ์หรือเครือ่ งหมายการค้า การใช้ซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลเพือ่ วัตถุประสงค์สว่ นตัวนัน้
สามารถยอมรับได้ต่อเมือ่ ภายใต้สถานการณ์บางอย่างเท่านัน้ และต้องได้รบั การอนุมติจากผูจ้ ดั การ

อุปกรณ์ส่วนตัว
พนักงานต้องไม่เชือ่ มต่ออุปกรณ์สว่ นตัวทีไ่ ม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากฝ่ ายไอทีเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ไวรัสคอมพิวเตอร์
ห้ามพนักงานติดตัง้ แอพพลิเคชันหรือส่วนเสริม (UTILITIES) รวมถึงสิง่ ทีด่ าวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ทลงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั โดยที่
ไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั ก่อน

การใช้งานโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ในเรื่องส่วนตัวอย่างสมเหตุผล
พนักงานอาจจะใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ในทีท่ างานสาหรับการจัดการกับเรือ่ งส่วนตัว โดยมีการใช้งานอย่างสมเหตุผลและไม่ให้กอ่ ความ
รบกวนขณะการทางาน และส่งผลให้บริษทั มีค่าใช้จ่ายสูงขึน้ หรือส่งผลเสียหายใด ๆ ต่อบริษทั

ข้อมูลที่เป็ นความลับ
บททัวไป
่
พนักงานต้องตระหนักความจริงว่าข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับและความลับทางการค้าต้องได้รบั การปกป้ องในแบบเดียวกันกับสินทรัพย์อ่นื ทีม่ คี ่าของ
บริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน พนักงานต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวนี้เพียงเพือ่ วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ใจไว้เท่านัน้ พนักงานจะเอาเอกสารต้นฉบับ
หรือสาเนาออกจากบริษทั ได้กต็ ่อเมือ่ ได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงาน โดยมีขอ้ แม้ว่าเอกสารเช่นว่านี้ตอ้ งเก็บรักษาไว้ใน
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สภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยตลอดเวลาและนาไปใช้เพียงเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานเท่านัน้ อีกทัง้ ต้องนาเอกสารดังกล่าวกลับมายังบริษทั
ทันทีทม่ี กี ารร้องขอหรือการสิน้ สุดความสัมพันธ์ของการจ้างงาน นโยบายการจาแนกประเภทและการจัดการข้อมูล (The Information
Classification and Handling Policy) ได้กาหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมทีม่ กี ารดาเนินการเพือ่ ป้ องกันไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
และการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการระบุและการรักษาข้อมูลของบริษทั

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิ ทธิ์
เอกสารหลายชิน้ และข้อมูลส่วนใหญ่ของบริษทั เป็ นข้อมูลทีผ่ ลประโยชน์นนั ้ ผูเ้ ป็ นเจ้าของต้องการปกป้ อง (“ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมสิทธิ ์”)
หมายความว่าข้อมูลเช่นว่านี้บรรจุขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับในระดับสูงทีส่ าคัญต่อธุรกิจของบริษทั ข้อมูลที่ลกู ค้า คูค่ า้ ทางธุรกิจ หรือบุคคลภายนอก
รายอื่น ๆ ให้แก่บริษทั มา อาจจะเป็ น “ข้อมูลทีท่ เ่ี ป็ นกรรมสิทธิ”์ เป็ นความลับและต้องรักษาไว้ตามคาสังของบุ
่
คคลภายนอกดังกล่าว ต้องมีการ
ปกป้ อง “ข้อมูลทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์” นี้มใิ ห้ถูกเปิ ดเผยโดยปราศจากอานาจหรือโดยการใช้ไปในทางทีไ่ ม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นลักษณะใด การเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือการจัดการกับข้อมูลเช่นว่านัน้ ในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสม
อาจจะมีผลกระทบต่อบริษทั ได้ ตัวอย่างเช่นในการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ อาจจะทาให้บริษทั เสียเปรียบคู่แข่ง หรืออาจจะถูกดาเนินคดี และอาจจะทา
ให้ภาพลักษณ์บริษทั เสียหายได้

ข้อมูลส่วนตัว
“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลการระบุตวั ตนของบุคคล (identifiable individual)
บริษทั มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะคุม้ ครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัว และเก็บข้อมูล และประมวลผล
ข้อมูลส่วนตัว สาหรับใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องทางธุรกิจของบริษทั เท่านัน้ การใช้งานข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะถูกจากัดด้วย
วัตถุประสงค์ทม่ี ไี ว้ในตอนต้นก่อนการเก็บข้อมูลเท่านัน้
นโยบายสิทธิความปลอดภัยของข้อมูลทัวโลกและนโยบายการจ
่
าแนกประเภทและการจัดการข้อมุล ของบริษทั (The Corporation’s Global
Information Security Policy and Information Classification and Handling Policy) กาหนดกรอบการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ให้
ข้อมูลเพิม่ เติมและคาแนะนาเกีย่ วกับมาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ ป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษทั

การปกป้ องข้อมูล
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั รวมทัง้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รบั การคุม้ ครองตามมาตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสมกับระดับของการรักษา
ความลับของข้อมูลและอาจถูกใช้เพียงเพือ่ วัตถุประสงค์โดยเฉพาะ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายการจาแนกประเภทและการจัดการ
ข้อมูลของบริษทั (The Corporation’s Global Privacy Policy and Information Classification and Handling Policy) กาหนดกรอบสาหรับ
การป้ องกันข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษทั
ทีเ่ ครือ่ งมือและสถานทีจ่ ดั เก็บข้อมูลของบริษทั พนักงานทุกคนจึงต้องพยายามป้ องกันข้อมูลของบริษทั ไม่ให้ได้รบั การเสียหายหรือใช้งานข้อมูล
ทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต พนักงานต้องไม่เผยแพร่ขอ้ มูลออกจากบริษทั
นอกจากนี้พนักงานไม่ควรจัดเก็บข้อมูลไว้ทเ่ี ว็บฝากข้อมูล (cloud storage) เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวได้รบั การติดตัง้ และดาเนินการผ่าน
ฝ่ ายไอที
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พนักงานไม่ได้รบั อนุญาตทีจ่ ะหลีกเลีย่ งหรือปกปิ ดการควบคุมด้านความปลอดภัยหรือเครือ่ งมือใด ๆ ทีด่ าเนินการโดยบริษทั แอบใช้สทิ ธิ ์ในการ
เข้าถึงของพนักงานท่านอื่น ๆ โดยผ่านอุปกรณ์ของบริษทั , ปลอมแปลงเป็ นบุคคลอื่น ๆ หรือดาเนินการใด ๆ บนเครือข่ายของบริษทั หรือ
อุปกรณ์ทบ่ี ริษทั เป็ นเจ้าของ โดยการกระทาทีก่ ล่าวมาจะถือเป็ นการ “แฮ็ค” (hacking)

การเลิ กจ้าง
พันธะเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่บริษทั มีการจ้างงานจนกระทังเลิ
่ กจ้าง ในขณะเดียวกันพนักงานจะต้องส่งคืนข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจทัง้ หมดของบริษทั และไม่ควรเก็บรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับใด ๆ รวมถึงข้อมูลมีลกั ษณะเชิงกลยุทธ์ทางการค้า เนื่องด้วยข้อมูลดังกล่าว
เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั

ตรวจสอบเครือข่ายและความคาดหวังเรื่องความเป็ นส่วนตัว
บริษทั สงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดกัน้ ติดตาม เฝ้ าดูและเปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ หลผ่านเข้ามาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพือ่ การจัดการ ด้านรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเพือ่ ตรวจสอบสิง่ ทีน่ ่าสงสัยว่าเป็ นการฝ่ าฝืนจริยธรรม นโยบายพืน้ ฐาน หรือกิจกรรมการดาเนินการทีน่ ่าสงสัยว่าเป็ น
การผิดกฎหมาย ในช่วงเวลาทางานหรือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ภายใต้กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ ดังนัน้ พนักงานไม่ควรคาดหวังเรือ่ งความเป็ นส่วนตัว
ในการใช้อนิ เตอร์เน็ทในทีท่ างาน รวมถึงข้อความในอีเมล รวมถึงข้อความของอีเมลทีใ่ ช้ส่งหรือได้รบั จากการใช้อุปกรณ์หรือระบบของบริษัท

การจัดเก็บเอกสาร
พืน้ ทีส่ าหรับจัดเก็บเอกสารทีเ่ ป็ นกระดาษและเอกสารอิเลคทรอนิกส์ของบริษทั นัน้ ทัง้ จากัดและมีราคาแพง นอกจากนี้ จากกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทาให้ตอ้ งทาลาย ลบ หรือลบชือ่ ออกเมือ่ ไม่ใช้แล้วเนื่องจากได้บรรลุตามจุดประสงค์ทไ่ี ด้รวบรวมหรือจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ในทางตรงกันข้าม มีขอ้ กฎหมายบางประการทีก่ าหนดให้ตอ้ งจัดเก็บบันทึกบางอย่างไว้เป็ นระยะเวลาหนึ่ง
เมือ่ ปรากฏว่าเอกสารใด ๆ ก็ตามเป็ นสิง่ จาเป็ นเพือ่ ใช้เป็ นหลักฐานในการพิจารณาคดีหรือการสอบสวนของทางราชการ ต้องเก็บ รักษาเอกสาร
ดังกล่าว และให้ระงับการกาจัดหรือแก้ไขเอกสารทีต่ อ้ งถูกนาไปใช้ตามกฎหมายหรือเพือ่ การสอบสวนในทันที
พนักงานทีไ่ ม่แน่ใจว่าจะต้องจัดเก็บหรือทาลายเอกสารใด ให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นขึน้ ตรงเพือ่ ตัดสินว่าเอกสารดังกล่าวนัน้ ยังมีประโยชน์
อยู่หรือไม่ หรือต้องเก็บไว้ตามกฎหมายเป็ นระยะเวลาทีก่ าหนด

ที่ที่จะขอความช่วยเหลือได้
หากพนักงานมีขอ้ สงสัยใดเกีย่ วกับประมวลจรรยาบรรณ สามารถติดต่อผูแ้ ทนฝ่ ายปฏิบตั ติ ามและจริยธรรมประจาภาคได้ ทีอ่ ยู่ทต่ี ดิ ต่อมีปรากฏ
ในอินทราเน็ทของบริษทั
พนักงานทีป่ ระสงค์จะส่งข้อสอบถามเกีย่ วกับประมวลจรรยาบรรณ ก็สามารถทาได้โดยผ่านขัน้ ตอนการรายงานหรือ ใช้บริการของการรายงาน
การฝ่ าฝืน (whistleblowing service) ของบริษทั ได้
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รายงานการกระทาที่ฝ่าฝื นประมวลจรรยาบรรณ
บททัวไป
่
พนักงานมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการฝ่ าฝืนประมวลข้อใด ๆ ทีต่ นทราบหรือทีต่ นสงสัยหรือมีการฝ่ าฝืนกฎหมายหรือระเบียบทีบ่ งั คับใช้และต้องแจ้ ง
ข้อมูลโดยม่ตอ้ งพะวงถึงตัวหรือตาแหน่งของผูฝ้ ่ าฝืน พนักงานทีม่ ขี อ้ มูลการกระทาของบริษทั หรือของพนักงานอื่นใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบทีใ่ ช้บงั คับ ต้องรายงานสถานการณ์ตามคาแนะนาข้างล่างนี้

การรายงานและกระบวนการสอบสวนสาหรับพนักงาน
กลไกการรายงาน
พนักงานต้องรายงานกรณีเกีย่ วกับเรือ่ งการเงินทีน่ ่าสงสัยหรือเกีย่ วกับกรณีการฉ้อโกง กิจกรรมทีไ่ ม่ซ้อื สัตย์ หรือเรือ่ งผลประโยชน์ข ัดกัน
ก่อนอืน่ พนักงานต้องปรึกษาสถานการณ์ดงั กล่าวกับผูบ้ งั คับบัญชา ในกรณีทพ่ี นักงานไม่สามารถทาเช่นนัน้ ได้หรือไม่ได้รบั การสนองตอบ
พนักงานสามารถดาเนินการสิง่ หนึ่งสิง่ ใดต่อไปนี้
- รายงานโดยตรงทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมายต่อผูอ้ านวยการสานักงานฝ่ ายจริยธรรมและปฏิบตั ติ าม (Chief Ethics and Compliance Officer)
หรือผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Vice-President of Internal Audit)
- รายงานผ่านบริการรายงานการฝ่ าฝืน (whistleblowing service) ของบริษทั
ข้อมูลจะได้รบั การดาเนินการตามขัน้ ตอนโดยผูอ้ านวยการสานักงานฝ่ ายจริยธรรมและปฏิบตั ติ าม หรือผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในแล้วแต่กรณี
ผูซ้ ง่ึ จะรายงานต่อประธานคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการบริษทั ต่อไป

การสอบสวน
พนักงานต้องให้ความร่วมมือเต็มทีต่ ่อการสอบสวนใด ๆ ในเรือ่ งการฝ่ าฝืนทีม่ กี ารรายงานขึน้ มา

การรักษาความลับและการรายงานแบบไม่ระบุตวั ตน
เท่าทีจ่ ะทาได้และเหมาะสมตามสถานการณ์เพือ่ การปกป้ องความเป็ นส่วนตัวของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ตัวตนของผูท้ ร่ี ายงานสิง่ ทีส่ งสัยว่ามีการฝ่ าฝืน
หรือของผูท้ เ่ี ข้าร่วมในการสอบสวนจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
นอกจากนี้ ผูท้ ร่ี ายงานสิง่ ทีส่ งสัยว่ามีการฝ่ าฝืนอาจจะทาการรายงานโดยไม่เปิ ดเผยตัวตนก็ได้

การป้ องกันการแก้แค้น
บริษทั จะดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ าจะไม่ให้มกี ารแก้แค้นบุคคลใดก็ตามทีร่ ายงานด้วยสุจริตใจ
การแก้แค้นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามต่อบุคคลทีร่ ายงานการฝ่ าฝืนประมวลจรรยาบรรณ กฎหมายหรือระเบียบ หรือบุคคลทีใ่ ห้ความร่วมมือในการ
สอบสวนรายงานการฝ่ าฝืนดังกล่าว นัน้ ถือว่าเป็ นการฝ่ าฝืนประมวลจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงแม้ว่าต่อมาจะพบว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็ นความ
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จริงก็ตาม (โดยมีขอ้ แม้ว่าการรายงานนัน้ ทาไปด้วยสุจริตใจ) การกระทาหรือการคุกคามเพือ่ แก้แค้นต้องรับการรายงานในทันทีเพือ่ ให้มกี าร
ลงโทษทางวินยั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาดังกล่าว

การบริ การรายงานการฝ่ าฝื น
พนักงานสามารถใช้บริการการแจ้งเหตุของบริษทั ทีใ่ ห้บริการโดยผูใ้ ห้บริการอิสระได้ ในการรายงานกรณีทส่ี งสัยว่ามีการฝ่ าฝืนนโยบายปั จจุ บนั
ข้อมูลเพิม่ เติมของการบริการช่วยเปิ ดโปงการฝ่ าฝืน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ทไ่ี ม่เสียค่าโทรและทีอ่ ยูอ่ เี มลลับเฉพาะหาได้จากเว็บไซต์และ
อินทราเน็ทของบริษทั
การบริ การผ่านเว็บไซต์
การบริการรายงานการฝ่ าฝืนผ่านเว็บไซต์เข้าถึงได้จากลิงค์น้ี: https://wrs.expolink.co.uk/wsp (access code: WSP)
สายด่วนสาหรับรายงานเรื่องการประพฤติ ในทางธุรกิ จ
โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ทผ่ี โู้ ทรติดต่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึง่ ให้ไว้ในภาคผนวก ข. ท้ายประมวลจรรยาบรรณ
อีเมล
wsp@expolink.co.uk
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ภาคผนวก ก : อภิธานศัพท์
การติ ดสิ นบน
การติดสินบน หมายถึง การแลกเปลีย่ นสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีม่ มี ลู ค่าเพือ่ ให้ได้เปรียบทางธุรกิจทีไ่ ม่มสี ทิ ธิจะได้รบั หรือไม่เหมาะสมทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
สินบนอาจอยู่ในรูปแบบของการจูงใจด้วยเงิน สินค้าหรือบริการ หรือกระทาสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณอื่น ๆ เช่น เสนอการจ้างงานญาติของบุคคลทีก่ าลังจะให้
สินบน
CFPOA
กฎหมายต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั ของต่างประเทศ (Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA)) เป็ นกฎหมายต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศแคนาดา ซึง่ กาหนดบทลงโทษทางอาญาต่อชาวแคนาดาและชาวต่างชาติในกรณีตดิ สินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของต่างประเทศ
กฎหมายนี้ถูกประกาศใช้เพือ่ เป็ นการให้สตั ยาบันของแคนาดาต่ออนุ สญ
ั ญาการต่อต้านการติดสินบนของ OECD (OECD Anti-Bribery
Convention)
การกรรโชกทรัพย์ (Extortion)
การกรรโชกทรัพย์ หมายถึง การขูเ่ พือ่ โน้มน้าวหรือบังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กระทาหรือแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ซึง่ โดยทัวไป
่
เกีย่ วกับการสูญเสียเงินหรือผลประโยชน์อน่ื ๆ ของฝ่ ายทีถ่ ูกกรรโชกทรัพย์ ในบริบทว่าด้วยการทุจริตต่อหน้าที่ ตัวอย่างของการกรรโชกทรัพย์
เช่น เจ้าหน้าทีร่ ฐั เรียกเก็บเงินโดยหากไม่จ่ายก็ขจู่ ะใช้อานาจเพือ่ ทาให้บริษทั หรือบุคคลสูญเสียผลประโยชน์
การจ่ายเงิ นเพื่ออานวยความสะดวก (Facilitation Payments)
การจ่ายเงินเพือ่ อานวยความสะดวก หมายถึง การจ่ายเงินจานวนเล็กน้อยให้กบั เจ้าพนักงานเพือ่ เร่งการทางานตามปกติของภาครัฐให้รวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ โดยผูจ้ ่ายเงินมีสทิ ธิได้รบั บริการดังกล่าวอยู่แล้ว
FCPA
กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศปี 1977 (Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA)) เป็ นกฎหมายหลักทีต่ ่อต้านการทุจริตของ
สหรัฐอเมริกา โดย FCPA ห้ามไม่ให้บุคคลและบริษทั ทาการจ่ายหรือเสนอสินบน (รวมถึงเงินสินบน) ให้กบั เจ้าพนักงานของรัฐในต่างประเทศ
กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดบทลงโทษทางอาญาอย่างเข้มงวดกับบุคคลและบริษทั ทีฝ่ ่ าฝืนกฎหมายนี้ รวมถึงความรับผิดทางแพ่งหากมีการ
จัดเก็บบันทึกอย่างไม่เหมาะสม
การฉ้ อโกง
การฉ้อโกง หมายถึง การหลอกลวงเพือ่ ทาให้ได้รบั ผลประโยชน์ทไ่ี ม่มสี ทิ ธิ ไม่ยุตธิ รรม และ/หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ การทุจริตจึงเป็ น
รูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงต่อสาธารณชนหรือองค์การเอกชนทีก่ ระทาโดยบุคคลทีไ่ ด้รบั สินบนหรือเงินสินบนหรือเงินสินบน (kickback)
เจ้าหน้ าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (หรือ “เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” หรือ “เจ้าพนักงานของต่างประเทศ”) ไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่ผแู้ ทนตามธรรมเนียมของรัฐใน
ระดับสหพันธรัฐ (federal), รัฐ (state) และเทศบาล (municipal) (ไม่ว่ารับการแต่งตัง้ หรือเลือกตัง้ ) เท่านัน้ แต่ยงั หมายความรวมถึงข้าราชการ
พลเรือนและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอีกด้วย เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศ หมายความรวมถึงเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การสาธารณะระหว่างประเทศ และกรม หน่วยงาน ของรัฐบาลหรือองค์การสาธารณะระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังหมายถึง
บุคคลใดก็ตามทีป่ ฏิบตั งิ านในนามของเขาเหล่านี้ดว้ ย
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เงิ นสิ นบน (Kickbacks)
เงินสินบน หมายถึง กลไกหนึ่งของการติดสินบนโดยเกิดขึน้ เมือ่ ผูจ้ ดั หาสินค้า (suppliers) หรือผูใ้ ห้บริการ (service providers) จ่ายเงินส่วนหนึ่ง
ของค่าจ้างให้กบั บุคคลทีท่ าให้เขาได้ทาสัญญาหรือข้อได้เปรียบทางธุรกิจบางประการอื่น ๆ
การฟอกเงิ น (Money Laundering)
การฟอกเงิน หมายถึง กระบวนการซ่อนเร้นแหล่งตัง้ ต้นทีแ่ ท้จริงและผูเ้ ป็ นเจ้าของของเงินทีไ่ ด้มาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย บ่อยครัง้ ที่การ
ทุจริตจะตามด้วยการฟอกเงินเพือ่ ซ่อนเงินสินบนหรือเงินทอนกลับทีไ่ ด้รบั มา
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทุจริ ตของ OECD
อนุสญ
ั ญาเพือ่ ต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในต่างประเทศเกีย่ วเนื่องกับการทาธุรกิจระหว่างประเทศขององค์การเพือ่ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign
Public Officials in International Business Transactions) (“อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทุจริตของ OECD”) เป็ นอนุสญ
ั ญาสากลทีม่ เี จตนารมณ์เพือ่
ลดการทุจริตในการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ ประเทศผูล้ งนามในอนุสญ
ั ญานี้ทป่ี ระกอบไปด้วยสมาชิก OECD 34 ประเทศ และประเทศที่
ไม่ได้เป็ นสมาชิก OECD อีก 7 ประเทศ (ข้อมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2014) ต้องใช้กฎหมายภายในประเทศในการต่อต้านการทุจริตของบุคคล
ธรรมดาและบริษทั ในประเทศดังกล่าว ในขณะทีอ่ นุสญ
ั ญาการต่อต้านการทุจริตของ OECD ไม่มอี านาจบังคับในเชิงกฎหมายในตัวมันเองก็ตาม
แต่กไ็ ด้เป็ นแรงผลักดันให้มกี ารออกกฎหมายต่อต้านการทุจริตในประเทศส่วนใหญ่ทวโลกซึ
ั่
ง่ รวมถึง CFPOA และกฎหมายการทุจริตของสหราช
อาณาจักร (UKBA) และอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน OECD ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ฝ้ าระวังในการประเมินประสิทธิภาพของกฎหมายต่อต้านการทุจริตใน
แต่ละประเทศ และส่งเสริมการออกกฎหมายดังกล่าวในประเทศทีย่ งั ไม่ได้มกี ารออกกฎหมายดังกล่าว
PEPs
บุคคลทีร่ บั การเปิดเผยทางการเมือง (Politically Exposed Persons (หรือ PEPs)) หมายถึง ผูท้ เ่ี คยหรือปั จจุบนั ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือ
บุคคลทีเ่ ป็ นหรือเคยเป็ นผูม้ หี น้าทีร่ ะดับสูงในต่างประเทศ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กัน ตัวอย่างของตาแหน่งที่
ได้รบั ความเชือ่ ถือและมีอานาจนี้รวมไปถึงนักการเมืองอาวุโส ผูน้ าของประเทศหรือผูน้ ารัฐบาล ผูพ้ พิ ากษาหรือทหารอาวุโสและเจ้าหน้าทีส่ าคัญ
ของพรรคการเมืองรวมถึงผูบ้ ริหารอาวุโสของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิ สาหกิ จ
รัฐวิสาหกิจ หมายถึงนิตบิ ุคคลทีร่ ฐั เป็ นเจ้าของทัง้ หมดหรือบางส่วนหรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบาล ลูกจ้างและตัวแทนของรัฐวิสาหกิจถือ
เป็ นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลหรือของต่างประเทศทัง้ นี้ตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตของประเทศส่วนใหญ่
กฎหมายต่อต้านการติ ดสิ นบนของสหราชอาณาจักร (UKBA)
กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักร ปี 2010 (UKBA) เป็ นกฎหมายต่อต้านการทุจริตทีห่ า้ มไม่ให้จ่ายเงินสินบนให้กบั เจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ (รวมถึงเงินสินบน)โดยบุคคลและบริษทั สัญชาติบริทชิ ทีม่ สี าขาหรือบริษทั ย่อย (subsidiary)ในส่วนใดของสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยงั กาหนดโทษทางอาญาอย่างหนัก หากบุคคลและบริษทั ฝ่ าฝืนกฎหมายฉบับนี้ทอ่ี อกมาเพื่อให้สตั ยาบันแก่อนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทุจริตของ OECD (OECD Anti-Bribery Convention)ในสหราชอาณาจักร
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ภาคผนวก ข :หมายเลขสายด่วนโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ประเทศ
อาร์เจนตินา
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
บาห์เรน
บังคลาเทศ

โทรศัพท์ฟรี
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

เบลารุส
เบลเยียม
บราซิล
บัลกาเรีย
แคนาดา
ชิล ี
ไชน่าเนตคอม (เหนือ)
ไชน่าเทเลคอม (ใต้)
โครเอเชีย
โคลัมเบีย
คอสตา ริกา้
คิวบา

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไซปรัส
สาธารณรัฐเชค
เดนมาร์ก
อียปิ ต์
เอสโตเนีย
ฟิ นแลนด์
ฝรังเศส
่
เยอรมันนี
กรีซ
ฮาวาย
ฮ่องกง
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อินเดีย

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
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หมายเลขโทรศัพท์ฟรี
0800 6662603
1800 121 889
0800 281700
80004475
โทรศัพท์ไปทีห่ มายเลข 157-0011 จากนัน้ จะสามารถคุยกับ
โอเปอเรเตอร์หรือข้อความทีบ่ นั ทึกไว้ซง่ึ จะทาให้ทางโน้น
หมุนหมายเลข
8779167615
882000 730028
0800 71025
0800 891 8807
00800 110 44 74
1888 268 5816
123 002 004 12
10800 852 2112
10800 152 2112
0 800 222 845
01800-944 4796
08000440101
โทรศัพท์ไปทีห่ มายเลข 2935 จากนัน้ จะสามารถคุยกับ
โอเปอเรเตอร์หรือข้อความทีบ่ นั ทึกไว้ซง่ึ จะทาให้ทางโน้น
หมุนหมายเลข 8779167615
800 95207
800 142 428
8088 4368
0800 000 00 23
800 00 44 265
0800 116773
0800 900240
0800 182 3246
00800 441 31422
1866 293 2604
800 930770
06800 14863
800 82 79
000 800 440 1286
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ประเทศ
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
อิสราเอล
อิตาลี
ญีป่ นุ่
คาซัคสถาน
เคนยา
เกาหลี (ใต้)
ลัตเวีย
ลิธวั เนีย
ลักเซมเบิรก์
มาเลเซีย
มอลต้า
เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
โอมาน
ปากีสถาน
ปรากวัย
เปรู
ฟิ ลปิ ปิ นส์
โปแลนด์
โปรตุเกส
เปอโต ริโก้
โรมาเนีย
รัสเซีย
ซาอุดิ อาระเบีย
เซอร์เบีย
สิงคโปร์
สโลวาเกีย
สโลเวเนีย
แอฟริกาใต้
สเปน
ศรีลงั กา
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ไต้หวัน
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โทรศัพท์ฟรี
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

หมายเลขโทรศัพท์ฟรี
001 803 0441 1201
1800 567 014
1809446487
800 783776
00531 78 0023
88003333524
0800 723 132
00308 442 0074
8000 26 70
8800 30 444
8002 4450
1800 807055
800 62404
01800 123 0193
0800 022 9026
0800 443 816
800 14870
80077686
00800 900 44181
0098 0044 10168
080053611
1800 1442 0076
00800 441 2392
800 880 374
1866 293 1804
08008 94440
810 800 2058 2044
800 844 0172
0800 190 603
800 4411 140
0800 004461
0800 80886
0800 990520
900 944401
011 244 5413 (ถ้าหมุนจาก Colombo ไม่ตอ้ งกด 011)
0200 285415
0800 563823
0080 10 44202
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ประเทศ
ประเทศไทย
ตรินิแดดและโตเบโก
ตุรกี
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอาหรับเอมิเรต
อุรุกวัย
สหรัฐอเมริกา
เวเนซูเอล่า
เวียดนาม

โทรศัพท์ฟรี
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

หมายเลขโทรศัพท์ฟรี
001 800 442 078
18002037122
00800 4463 2066
0800 374199
8000 44 138 73
00040190882
1877 533 5310
0800 100 3199
120 11527
*หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ใช้หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี อ้ งจ่ายเงินที่
844 581022 (ใช้อตั ราโทรศัพท์ในประเทศ – ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการใช้หมายเลขโทรศัพท์น้สี ามารถขอคืนเงิน
ได้)

หากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ฟรี กรุณาสื่อสารด้วยวิ ธีการต่อไปนี้
การโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง/ให้ผรู้ บั โทรศัพท์เป็ นผูช้ าระเงิน ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
- ให้โทรศัพท์ตดิ ต่อโอเปอเรเตอร์ในประเทศของตน
- ขอให้โทรศัพท์แบบเก็บเงินปลายทางหรือให้ผรู้ บั โทรศัพท์เป็ นผูช้ าระเงิน ไปทีห่ มายเลข 0044 1249 661 808
- โอเปอเรเตอร์จะโทรศัพท์ไปทีห่ มายเลขดังกล่าวและพูดคุยกับโอเปอเรเตอร์ Expolink ซึง่ จะเป็ นผูร้ บั สายและยอมรับค่าใช้จ่าย
- โอเปอเรเตอร์ของประเทศจะเชือ่ มต่อการโทรศัพท์ไปที่ Expolink จากนัน้ จะออกจากการสนทนาและคุณสามารถทาการพูดคุยได้ตามปกติ
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