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         19 กุมภาพนัธ์ 2563 
นโยบายต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ 
 
บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่และส่งเสริมในการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม ยดึหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างความยัง่ยนื ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็นหน่ึงใน นโยบายหลกัของทางบริษทัฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน และ จดัท า จรรยาบรรณในการท างาน ขอ้
ปฏิบติัทางธุรกิจ ส าหรับพนกังานทุกคน รวมทั้งกิจการทั้งหลาย เพื่อเป็นขอ้ปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ พนกังานของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 
นิยาม "บริษทัฯ  หรือ ตวัแทนบริษทัฯ*(ซ่ึงหมายรวมไปถึง กรรมการบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ทุกฝ่าย ทุกระดบั บริษทั
ผูรั้บเหมา และบริษทั หรือบุคคลท่ีกระท าการแทนบริษทั) ตอ้งไม่ให้, รับ, เรียกร้อง, แสวงหา หรือสัญญาวา่จะให ้“อามิสสินจา้ง” (ซ่ึงรวมไป
ถึง เงิน ของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง ความช่วยเหลือสนบัสนุน การบริจาค ท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ไดเ้ป็นตวัเงิน ท่ีมีมูลค่าท่ีเกินไปจากพิธี
การ หรือธรรมเนียมปฏิบติัปกติ  ท่ีเกินกวา่ขอบเขตของความพอดี)  ทั้งทางตรงและทางออ้ม กบั“บุคคลใดๆ” (ซ่ึงรวมไปถึงภายใน/ภายนอก
องคก์รและเจา้หนา้ท่ี ของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, นิติบุคคล หรือ องคก์รมหาชน ทั้งในและต่างประเทศ ) แด่ “ตนเอง” ( ซ่ึงรวมถึง
ครอบครัว หรือคนรู้จกั ) เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ผิดกฎหมาย หรือ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการตดัสินใจ เพื่อให ้หรือไม่ใหค้วามดีความชอบใดๆ ท่ีผิดวิสัย
แห่งไมตรีจิตทางธุรกิจท่ียอมรับไดโ้ดย มีเร่ืองผลประโยชน์แอบแฝงอยู ่ ไม่วา่พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม" 
นโยบายฉบบัน้ีไม่อนุญาตให้มีการใหท่ี้มีลกัษณะเป็นการติดสินบน มีเจตนาอ่ืนแอบแฝง แก่ หน่วยงานราชการ ขา้ราชการ นิติบุคคล หรือ
บุคคลใดๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน ในรูปแบบของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง การบริจาคในรูปต่างๆ ผลประโยชน์ตอบแทน 
การใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้ท่ีเป็นการสนบัสนุนทางการเมืองในทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการใหก้ารสนบัสนุน
แก่พรรคการเมือง หรือใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูส้มคัรแข่งขนัเป็นนกัการเมือง เป็นตน้ 
นอกจากน้ี นโยบายฯฉบบัน้ียงัก าหนดใหมี้การบนัทึกรายการทางบญัชี และเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่การใชจ่้ายใดๆจะไดรั้บการอธิบายตามความเป็นจริง และเงินหรือทรัพยากรของบริษทัฯจะไม่ถูกน าไปใชเ้ก่ียวกบัการให้
สินบนอยา่งเด็ดขาด 
พนกังาน หรือ ตวัแทนบริษทัฯ* ท่ีฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบติัตาม นโยบายน้ี  ถือเป็นความผิดร้ายแรง จะไดรั้บโทษ ตามกฎระเบียบของทาง
บริษทัฯ  และกฎหมาย ส่วน พนกังานท่ี ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไปใชใ้นการปฏิบติั แมว้่าการกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ก็จะไม่ ถูกลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อหนา้ท่ีการท างาน ของพนกังานท่านนั้น 
บริษทัฯ ก าหนดใหผู้จ้ดัการอาวุโสทุกท่านเป็นกรรมการ ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงมีหนา้ท่ี  ประชุม, รายงาน, ทบทวน นโยบาย และ
แนวทางปฏิบติั รวมถึงการ ประเมินความเส่ียง เพื่อก าหนดแนวทางในการควบคุมภายใน โดยตอ้งก าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจ
สอบภายใน ตรวจติดตามและประเมินผลในแผนการตรวจสอบประจ าปี และรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ แต่หากกรณีท่ีเกิดขึ้น เป็นเร่ืองท่ี
มีความส าคญั เร่งด่วน ก็สามารถรายงานตรงกบักรรมการตรวจสอบ ผา่นประธานกรรมการตรวจสอบไดท้นัที 
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การอบรม และ ส่ือสารประชาสัมพนัธ์   ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตอ้งเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ ทัว่ถึงกบัพนกังาน ใน
ทุกฝ่าย ทุกระดบั โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีหน้าท่ีส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปใชป้ฏิบติัใน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั   รวมถึงการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ไปยงั ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา ตวัแทน และหน่วยงานภายนอกใหรั้บทราบ ถึงนโยบาย และความมุ่งมัน่ตั้งใจของทาง
บริษทัฯ  
ช่องทางในการร้องเรียน, แจง้เบาะแส และ ปรึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ สามารถท าไดโ้ดยผา่นทาง  
1). ผูจ้ดัการตน้สังกดั, ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
2.) กรรมการตรวจสอบ Email: Audit.Committee@thaipolyacrylic.com 
3). เลขากรรมการผูจ้ดัการ ทางไปรษณีย ์60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 
4). เวบ็ไซตข์องทางบริษทั www.thaipolyacrylic.com  
5). สายด่วน Concern Line 001-800-11-009-4982   
บริษทัฯ จะด าเนินการส่งผา่นขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแส จากช่องทางต่างเขา้สู่ขบวนการสวบสวนหาความจริงและตอบกลบัผลการสอบสวน  
แก่ผูร้้องเรียน หรือแจง้เบาะแส ภายในระยะเวลา 30 วนั โดยรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั, ให้ความเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังาน หรือบุคคล
อ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
หากมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความชดัเจนในประเด็นใดๆ สามารถติดต่อหรือสอบถามไดท่ี้ผูจ้ดัการตน้สังกดั, ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลฯ  หรือ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
 
หมายเหตุ : 
• นอกเหนือจากนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ฉบบัน้ี พนกังานทุกคน หรือ ตวัแทนบริษทัฯ* ในทุกระดบัตอ้ง ปฏิบติัตาม
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต ของบริษทัในกลุ่มดว้ยเช่นกนั 
• ตวัแทนบริษทัฯ* หมายรวมไปถึง กรรมการบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ทุกฝ่าย ทุกระดบั บริษทัผูรั้บเหมา และ
บริษทั หรือบุคคลท่ีกระท าการแทนบริษทัฯ 
 
   คณะกรรมการ 
บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน)  

ในนามของคณะกรรมการ 
                                                                           Dr. Benjamin James Harris 
 
 
 
 
ต่อ……. 



    

Code of Conduct Hand Book    ปรับปรุงและประกาศใช ้ปี 2563 / 2020 Page 4 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

บทน า 

 

การติดสินบนหมายถึงการให้ หรือการรับของรางวลัท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะอยูใ่นหน่วยงานภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน เพ่ือให้ไดรั้บประโยชน์หรือไดเ้ปรียบทางการคา้ ขณะน้ี เกือบทกุประเทศไดมี้การบรรญติักฎหมายเพ่ือห้ามไม่ให้มีการคอร์รัปชัน่ 
นอกจากน้ี ยงัเร่ิมมีหลายประเทศท่ีกฎหมายน้ียงัครอบคลุมถึงการกระท าความผิดนอกราชอาณาจกัร เช่น การจ่ายเงินให้กบัหน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ีการละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี ถือเป็นการกระท าผิดท่ีร้ายแรง หากปรากฎพบว่ามีการละเมิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายต่อตา้นการใหสิ้นบน หรือกฎหมายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ลว้นส่งผลท าลายช่ือเสียงของบริษทัอยา่งร้ายแรงโดยไม่อาจประเมินค่าได ้
 

นโยบายฯ ฉบบัน้ีก าหนดใชก้บัพนกังานและตวัแทนของบริษทัทัว่โลก โดยห้ามไม่ให้มีการกระท า เสนอ หรือสญัญาว่าจะให้มีการจ่ายเงิน 
หรือโอนผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ (หมายรวมถึงการจดัหาซ่ึงบริการ ของขวญั หรือความบนัเทิง ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีอื่น) 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ไดม้าหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจ รวมทั้งห้ามไม่ใหมี้การจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสมผา่นบคุคลท่ีสาม - ดงันั้นเราจีงตอ้งพิถีพิถนัใน
การคดัเลือกและมัน่ดูแลคูส่ัญญา ตวัแทน และคู่คา้ของบริษทั 
 

นอกจากน้ี นโยบายฯฉบบัน้ียงัก าหนดให้มีการลงบญัชี และบนัทึกรายการต่างๆอยา่งถูกตอ้งเพ่ือใหแ้น่ใจไดว่้าการใชจ่้ายใดๆจะไดรั้บการอธิบายตาม

ความเป็นจริง และเงินหรือทรัพยากรของบริษทัจะไม่ถกูน าไปใชอ้ยา่งผิดกฎหมาย 

 

นโยบายฯ ฉบบัน้ีถือเป็นเอกสารส าคญั ซ่ึงระบุแนวทางส าหรับพวกเราทุกคนในการปฏิบติัต่อคู่คา้ ลกูคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งอื่นๆ กรุณาอ่านเอกสารน้ี

อยา่งรอบคอบ และหากคุณมีค าถาม คุณสามารถหาค าตอบไดจ้ากผูจ้ดัการหรือฝ่ายทรัพยากรบคุคลในประเทศของคุณ 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

นโยบายการ

ตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

สรปุแนวนโยบายทีพ่นักงานทกุคนตอ้ง

ปฏบิัตติามเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ Lucite 

International สามารถด ารงไวซ้ึง่

ความสมัพันธท์างการคา้กบัคูค่า้ ลกูคา้ 

และผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ ดว้ยจรรยาบรรณอันด ี

© 2013 Lucite International 
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1.0 การรับและการให้ของขวญั การรับรอง และค่าใชจ้่ายทางธุรกิจอื่น 

 

การแลกเปล่ียนของขวญั การเล้ียงรับรอง และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็นการสร้างสัมพนัธท่ี์ดีในธุรกิจ แต่ของขวญั การรับรอง และ

ค่าใชจ่้ายบางประเภทกอ็าจเป็นการช้ีน าท่ีไม่เหมาะสม (หรือท าให้ดูเหมือนว่าเป็นการช้ีน าท่ีไม่เหมาะสม) การรับหรือการให้เหล่าน้ี 

บางคร้ังอาจถกูมองว่าเป็นการติดสินบน ซ่ีงท าให้ Lucite International เสียช่ือเสียงในแงข่องการท าธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรมหรือถกูมองว่า

กระท าการละเมิดกฎหมาย การรับหรือการให้ท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสม เช่น การรับหรือการให้ของขวญัหรือการรับรองท่ีมีมูลค่าสูงเกินไป 

บ่อยเกินไป หรือการรับหรือการให้ท่ีท าให้ผูรั้บรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกเป็นหน้ีบญุคุณ 

 

ผูป้ฏิบติังานภายใต ้Lucite International จะตอ้งไมใ่ห้หรือรับของขวญั การรับรอง หรือค่าใชจ้่ายใดๆท่ีอาจตีความไดว้่าเป็นการพยายามจงู

ใจหรือมีอิทธิพลต่อผูรั้บโดยไม่เหมาะสม 

 

‘ของขวญั’ หมายรวมถึง เงิน ส่ิงของ บริการ การให้กู ้ท่ีให้เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงอธัยาศยัไมตรี หรือความนิยมชมชอบ โดยเป็นส่ิงท่ีมี

มูลค่าไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใด เช่น ส่วนลด การใหกู้ ้เง่ือนไขผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีดีกว่าเง่ือนไขปกติ การบริการ รางวลั การอ านวยความ

สะดวกในการเดินทาง การใชย้านพาหนะของบริษทั การอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว หุ้นหรือหลกัทรัพยอ์ื่นๆ สิทธิการเขา้ร่วมใน

การเสนอขายหลกัทรัพย ์การปรับปรุงซ่อมแซมท่ีพกัอาศยั ตัว๋ และบตัรของขวญั เป็นตน้ 

 

‘การรับรอง’ หมายรวมถึง การสังสรรคแ์ละสันทนาการ ม้ืออาหาร การให้การตอ้นรับ ตัว๋เขา้ชมคอนเสิร์ต งานสงัคมหรืองานกีฬาต่างๆ การ

เขา้ร่วมในงานกีฬาท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์หรือตกลงเจรจาทางธุรกิจ การรับรองมีลกัษณะคือ มีเจา้ภาพในการให้

การรับรอง 

 

‘ค่าใชจ้่าย’ หมายถึง การจดัหาหรือการช าระเงินโดยบริษทัฯ ส าหรับการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ ท่ีเป็นการจ่ายใหลู้กคา้ หรือคู่

คา้ โดยท่ีค่าใชจ่้ายเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายท่ีระบไุวต้ามขอ้ตกลงในสญัญา โดยปกติแลว้ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ค่าเดินทางเพ่ือเยี่ยมชม

โรงงานผลิต หรือเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมหรือการฝึกอบรม แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไมใ่ช่การจ่ายค่าเดินทางหรือการจดังานท่ีมีการรับรองท่ีเกิน

สมควร ท่ีพกัหรูหราราคาแพง และไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือเก่ียวขอ้งนอ้ย รวมถึงการจ่ายค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีใหก้บัครอบครัวหรือเพ่ือนของ

ลูกคา้หรือคู่คา้ 
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2.0 เงินค่าอ  านวยความสะดวก 

 

ถือเป็นนโยบายของ Lucite International ท่ีห้ามไม่ให้มีการจ่ายค่าอ  านวยความสะดวก เน่ืองจากถือเป็นการให้สินบนและผิดกฎหมาย หากมี

การจ่ายค่าอ  านวยความสะดวกเกิดขึ้น ทางบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบและหยดุยั้งการกระท าน้ี เป็นนโยบายของเราท่ีจะตอ้งด าเนินการ

เพ่ือให้มัน่ใจว่าตวัแทน คนกลาง บริษทัท่ีร่วมทนุ คูส่ัญญา และคู่คา้ จะตอ้งไม่มีการจ่ายค่าอ  านวยความสะดวกในนามของบริษทัฯ กรณีท่ีมี

ขอ้สงสยัเก่ียวกบัการจ่ายเงินและสงสัยว่าจะเป็นการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกหรือไม่ ให้ท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีการออกใบเสร็จท่ีเป็น

ทางการ หรือมีการเขียนใบรับรองท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

 

หากจ าเป็นท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินเพ่ือเยียวยาหรือลดผลกระทบท่ีเกิดจากอนัตรายทางกายภาพท่ีเกิดขึ้น ให้ด าเนินการจ่ายค่าใชจ่้ายนั้นและ

รายงานการใชจ้่ายดงักล่าวให้ผูจ้ดัการทราบทนัที เพ่ือท าการจดบนัทึกและรายงานต่อ Lucite International General Counsel โดยจะตอ้งมี

การบนัทึกขอ้มูลรวมไวท่ี้ส่วนกลาง และขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการสอบทานอยา่งสม ่าเสมอโดยคณะกรรมการบริษทั โดยถือเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกเป็นการจ่ายเงินจ านวนเลก็นอ้ย เพ่ือเป็นการรับประกนัว่าจะมี หรือเร่งการด าเนินการท่ีมีอยูต่ามปกติ อนัเป็น

การด าเนินการหรือการบริการท่ีผูจ้า่ยค่าอ านวยความสะดวกมีสิทธิท่ีจะขอใชต้ามกฎหมาย ตวัอยา่งค่าอ  านวยความสะดวก เช่น ค่า

ใบอนุญาต ค่าด่านตรวจคนเขา้เมือง ค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการหรือขนส่งสินคา้ผา่นพิธีการศุลกากร เป็นตน้ 

3.0 การสนบัสนุนทางการเมือง 

 

Lucite International มีนโยบายท่ีจะไม่ให้การสนบัสนุนทางการเมืองในทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใหก้ารสนบัสนุนแก่พรรคการเมือง 

หรือให้การสนบัสนุนแก่ผูส้มคัรแข่งขนัเป็นนกัการเมือง 

 

การให้การสนบัสนุนทางการเมือง หมายถึง การใหก้ารสนบัสนุนในแง่การเงิน หรือผลประโยชนอ์ื่นใดเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือทางการเมือง 

การให้การสนบัสนุนทางการเงินหมายรวมถึงทั้งเงินบริจาคและการให้ยืม ทั้งน้ี การให้ยืม อาจหมายรวมถึง ของขวญั หรือเงินกูย้ืมเพ่ือ

อสงัหาริมทรัพย ์การจดัหาซ่ึงการบริการ การโมษณาประชาสัมพนัธท่ี์เป็นการใหก้ารรับรองพรรคการเมือง การซ้ึอตัว๋เขา้กิจกรรมระดมทนุ 

และการสนบัสนุนองคก์ารวิจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง นโยบายฉบบัน้ีไม่อนุญาตใหมี้การสนบัสนุนทางการเมืองใดๆ

ทั้งส้ิน 

4.0 การท าสัญญา และการจดัหา 
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กระบวนการจดัซ้ือ จดัหาของ Lucite International จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเพื่อจุดประสงคท์างธุรกิจ ผูเ้ขา้ร่วมประมูลทั้งหมดจะตอ้ง

ไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยเท่าเทียมกนั และพนกังานจะตอ้งให้การใส่ใจดูแลเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าผูเ้ขา้ร่วมประมูลจะตอ้งไม่ไดรั้บการรับรอง

เป็นพิเศษ หรือไดรั้บผลประโยชนอ์ื่นใดในระหว่างกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ท่ีอาจมองไดว่้าเป็นการให้ขอ้มูล หรือเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้

ประมูลรายใดๆ เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการประมูลล่วงหนา้ 

 

การก าหนดขอ้ก าหนดและเง่ือนไข จะตอ้งเป็นไปโดยมัน่ใจไดว่้าขอ้ก าหนดเหล่านั้นจะไม่เป็นการบิดเบือน เพ่ือให้ไปตรงกบัผลิตภณัฑ์

หรือบริการของคู่คา้รายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงถือเป็นการเอื้อประโยชนอ์ยา่งไม่เป็นธรรม นอกจากน้ีกระบวนการประเมินและคดัเลือก

จะตอ้งเป็นไปโดยท่ีไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงบุคคลเดียว สามารถเขา้มามีอิทธิพล หรือให้การช้ีน าอยา่งไม่เหมาะสมต่อผลสรุปของการ

จดัซ้ือจดัหาใดๆ 

 

ทั้งน้ี จะตอ้งมีการติดตามการปฏิบติัตามสัญญา โดยมีการตรวจสอบวา่สินคา้หรือบริการไดมี้การส่งมอบตรงตามสัญญาหรือไม่ 

5.0 การป้องกนัการใหแ้ละการรับสินบน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายใตก้ารควบคุมของ Lucite International 

 

นโนบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ของ Lucite International ก าหนดใชก้บัทุกหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ Lucite International และ 

Lucite International ยงัจะสนบัสนุนใหอ้งคก์รธุรกิจอื่น ท่ีบริษทัฯไดเ้ขา้ไปลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัตอ่กนัทาง

ธุรกิจ ไดด้ าเนินการให้มีนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีเทียบเคียงกนักบับริษทัฯ 

5.1 การแต่งตั้งตัวแทน 

การคดัเลือกตวัแทนควรไดรั้บการอนุมติัจากผูจ้ดัการสายงานอาวโุส ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงานท่ีคดัเลือก เพ่ือเป็นกลไกในการ

ป้องกนัการทุจริตท่ีอาจมีขึ้น และควรมีการขอรายละเอยีดของขอ้มูลต่อไปน้ีจากบคุคลหรือบริษทัท่ีอาจไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทน 

• ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (หากมี) 

• กรรมการ (หากมี) 

• ลูกคา้ 

• การเขา้ร่วม หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รสาธารณะ 

• ทรัพยากร และขีดความสามารถในการปฏิบติังานการบริการท่ีร้องขอ 

การเจรจาต่อรองกบับุคคลหรือตวัแทนของบริษทัท่ีอาจไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทน จะตอ้งมีการจดัท าเป็นเอกสารและตอ้งมีการระบถึุง

เหตุผลท่ีรับหรือปฏิเสธ โดยเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการสรรหาตวัแทนแลว้ เอกสารเหล่าน้ีจะตอ้งส่งไปเกบ็ไวท่ี้ฝ่ายกฎหมาย 
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ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ และค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีมีการจ่ายให้ตวัแทน จะตอ้งมีเหตุผลเพียงพอและสัมพนัธก์นักบัการบริการท่ีไดรั้บจาก

ตวัแทน นอกจากน้ีจะตอ้งมีการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายให้กบัตวัแทนรายใดๆ กบัค่าใชจ่้ายท่ีมีการจ่ายใหก้บัตวัแทนรายอื่นๆ รวมถึง

เปรียบเทียบกบัค่าใชจ้่ายตวัแทนท่ีมีการจ่ายกนัตามปกติในประเทศนั้นๆ 

5.2 บริษัทร่วมทุน หรือ การท าข้อตกลงความร่วมมือ 

ในกรณีท่ี Lucite International เขา้ไปมีส่วนในการควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการในกิจการใด กิจการดงักล่าวจะตอ้งมีการน านโยบาย

การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ีไปปฏิบติัใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบ ส่วนในกรณีท่ีบริษทัฯไม่ไดมี้ส่วนในการควบคุมอยา่งเตม็ท่ี ทางบริษทัจะร้อง

ขอให้กิจการท่ีบริษทัไปร่วมร่วมลงทุน มีการจดัท านโยบายท่ีเทียบเคยีงกนักบับริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือ

ทราบขอ้เทจ็จริง (due diligence) หากมีการเขา้ร่วมทุน และจะด าเนินการสอบทานซ ้าอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เทจ็จริง(due diligence) ประกอบไปดว้ยการตรวจสอบดงัตอ่ไปน้ี 

• เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจการท่ีจะเขา้มาเป็นหุ้นส่วนกบับริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือ และมีฐานะทางการเงินท่ีดี 

• สอบทานว่ากิจการท่ีจะเขา้มาเป็นหุ้นส่วนกบับริษทัฯ ไม่เคยมีการคอร์รัปชัน่ ไดรั้บการพิพากษาลงโทษ หรือ ถกูฟ้องร้องคดีอาญา ทั้ง

ในอดีตและปัจจุบนั 

• การร่วมทุนหรือการท าขอ้ตกลง ท่ีกิจการท่ีจะมาร่วมทุน มีรัฐบาลเป็นเจา้ของ (เน่ืองจากการจ่ายเงินใหก้บัเจา้พนกังานท่ีด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการ หรือพนกังาน ของบริษทัร่วมทุน อาจจะถูกตีความไดว้า่เป็นการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม) 

• มีการปรึกษากบับุคคลต่างๆ ท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สถานเอกอคัรราชทูต และสมาคมธุรกิจในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือขอ้กงัวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อ…….. 
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นโยบายต่อต้านการผูกขาดทางการค้า 

สรุปแนวปฏิบติัส าหรับพนกังานเพ่ือให้มัน่ใจว่า Lucite International ด าเนินธุรกิจการคา้อยา่งมีจริยธรรม 

1.0  นโยบายต่อตา้นการผกูขาดทางการคา้ 

การผกูขาดทางการคา้อยา่งผิดกฎหมายนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีทางการถือว่าเป็นความผิดอยา่งร้ายแรง ซ่ึงอาจท าให ้Lucite International 

รวมถึงพนกังานในประเทศต่างๆ ทัว่โลก เช่น สหราชอาณาจกัร สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา ตอ้งจ่ายค่าปรับเป็นจ านวนมาก 

พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าตนเองรวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่มีส่วนร่วมในการตั้งราคาหรือตกลงราคาเพ่ือผกูขาด

ทางการคา้ ซ่ึงนโยบายต่อตา้นการผกูขาดทางการคา้ฉบบัน้ีจะช่วยป้องกนั Lucite International และพนกังานทั้งหมดจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจาก

การร่วมมือการตั้งราคาเพ่ือผกูขาดทางการคา้ท่ีผิดกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

• ความเสียหาย 

• โทษจ าคุก 

• การเส่ือมเสียตอ่ช่ือเสียง 

• ค่าปรับต่างๆ 

• การขาดคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

• การพิจารณาโทษทางวนิยัอื่นๆ 

2.0 การผกูขาดทางการคา้ท่ีผิดกฎหมาย 

การผกูขาดทางการคา้หมายถึง ความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างคูแ่ขง่ทางการคา้ในการก าหนดราคาหรือส่วนแบง่ทางการตลาด ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดมี

ผลให้กลุ่มคนดงักล่าวสามารถปรับเพ่ิมราคาขาย ลดระดบัการแข่งขนั และเพ่ิมจ านวนผูร่้วมมือในการตั้งราคา ซ่ึงการละเมิดกฎหมายเร่ืองการผกูขาด

ทางการคา้นั้นไม่จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการจึงจะถือว่ามีความผิด 

การผกูขาดทางการคา้มีหลายประเภท เช่น การก าหนดราคาขายร่วมกนั การร่วมกนัก าหนดราคาประมูล การร่วมกนัก าหนดส่วนแบง่ทาง

การตลาด การร่วมกนัก าหนดส่วนแบง่การผลิต        ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือเป็นการผกูขาดทางการคา้ท่ีผิดกฎหมายทั้งส่วนบคุคลและในฐานะของบริษทั  

โดยทัว่ไปแลว้กฎหมายต่อตา้นการผกูขาดทางการคา้ไม่ไดค้รอบคลมุถึงสญัญาระหว่างLucite International และบริษทัอื่นในเร่ืองเง่ือนไข

ทางการคา้ว่าบริษทัดงักล่าวจะขายสินคา้ของ Lucite International หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม การกระท าดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายเก่ียวกบัการแขง่ขนั

ทางการคา้ (เอกสารแนบ 2 ขอ้ 2) 

3.0 หนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารของ Lucite International 

• เขา้อบรมเก่ียวกบักฎหมายดา้นการแข่งขนัของ Lucite International ให้ครบถว้น รวมถึงจดัการให้พนกังานในหน่วยงานอบรมอยา่งครบถว้น

ดว้ยเช่นกนั 
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• ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานในหน่วยงานตระหนกัถึงความเส่ียงต่อตนเองและ Lucite International 

• ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานมีมาตรฐานและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.0 การด าเนินการกรณีพบเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นการผกูขาดทางการคา้ท่ีผิดกฎหมาย 

• พนกังานมีหนา้ท่ีแจง้ตอ่หน่วยงานท่ีปรึกษากลาง (General Counsel) ของ Lucite International โดยทนัที 

• Lucite International จะไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายอยา่งเตม็ท่ีในกรณีท่ีบริษทัเป็นผูแ้จง้เก่ียวกบัการผกูขาดทางการคา้ต่อทางการเป็น

รายแรก 

• กรรมการและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายโดยอตัโนมติั 

• หากพนกังานตอ้งการรายงานเก่ียวกบัพฤติกรรมตอ้งสงสัยท่ีอาจจะผิดกฎหมายโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้นั้น สามารถรายงานไดผ้า่นทาง

โทรศพัทส์ายด่วนซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะถูกเกบ็เป็นความลบั และสามารถด าเนินการไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

หน่วยงานท่ีปรึกษากลางของ Lucite International จะเป็นผูต้ดัสินว่าการกระท าดงักล่าวขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 

5.0 ผลกระทบในกรณีท่ีละเมิดต่อกฎหมายและนโยบาย 

การละเวน้การรายงานหรือละเลยในการรายงานพฤติกรรมตอ้งสงสัยท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการผกูขาดทางการคา้ อาจท าให ้Lucite International รวมถึง

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งมีความเส่ียงต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น เช่น การถกูปรับ การถกูจ าคุก ความเสียหาย การขาดคณุสมบติัท่ีเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาโทษทางวินยั

อื่นๆ ท่ีอาจจะตามมา และอาจส่งผลต่อช่ือเสียงทั้งของบุคคลและของบริษทัอกีดว้ย 

การไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการผกูขาดทางการคา้อาจท าให้จ านวนเบ้ียปรับเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ในกรณีท่ีผูบ้ริหารละเลยในการดูแลใหพ้นกังานไดรั้บการ

อบรมเก่ียวกบักฎหมายดา้นการแขง่ขนัของ Lucite International อยา่งครบถว้น 

เอกสารแนบ 1  

ตวัอยา่งความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการผกูขาดทางการคา้ท่ีผิดกฎหมาย 

• ค่าปรับ 

• โทษจ าคุก 

• การส่งผูก้ระท าความผิดขา้มแดน 

• ความเสียหายต่างๆ 

• การขาดคุณสมบติัของกรรมการ 

• การพิจารณาโทษทางวนิยั 

• ช่ือเสียงของบริษทัและของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

•  
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เอกสารแนบ 2  

การผกูขาดทางการคา้ท่ีผิดกฎหมาย 

European Commission ไดใ้ห้ค  านิยามกิจกรรมท่ีถือเป็นการผกูขาดทางการคา้ว่า 

“ขอ้ตกลงอนัเป็นความลบัและผิดกฎหมายระหว่างคูแ่ขง่ขนัในการก าหนดราคา ก าหนดการจดัหาสินคา้ และ/หรือการแบง่ตลาด ขอ้ตกลงหรือสัญญาอาจอยู่

ในรูปแบบท่ีหลากหลายแตกต่างกนั แต่โดยส่วนใหญ่มกัจะเก่ียวขอ้งกบัราคาขาย การปรับราคาขายเพ่ิม เง่ือนไขในการขายสินคา้หรือก าลงัการผลิต ส่วนแบง่

ทางการตลาดของสินคา้หรือลูกคา้ หรือการร่วมมือกนัตั้งเง่ือนไขทางการคา้ในการขายสินคา้และบริการ” 

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเก่ียวข้องกับการผูกขาดทางการค้าที่ผิดกฎหมายซ่ึงต้องรายงานต่อ หน่วยงานที่ปรึกษากลาง (General Counsel) ของ Lucite 

International  

1. พนกังานสงสัยว่า Lucite International และคู่แขง่ทางการคา้แห่งหน่ึงไดต้กลงเร่ืองราคาท่ีตอ้งการจะเรียกเก็บส าหรับสินคา้ท่ีทั้งสองบริษทัก าลงัอยู่

ระหว่างการแขง่ขนัในการสร้างยอดขาย อยา่งไรก็ตาม ในท่ีสุดไม่ไดมี้การด าเนินการในเร่ืองการตกลงราคาดงักล่าว ซ่ึงราคาขายของสินคา้ยงัคง

สามารถตั้งราคาไดโ้ดยอสิระ 

พนักงานยังคงต้องรายงานต่อหน่วยงานท่ีปรึกษากลาง การรายงานควรมุ่งเน้นท่ีข้อตกลงท่ีขัดต่อกฎหมาย ซ่ึงการกระท าดังกล่าวอาจเป็นส่วนหน่ึงของ

รูปแบบการด าเนินการท่ีพนักงานอาจจะไม่ทราบถึงวิธีการ อย่างไรกต็าม ฝ่ายกฎหมายควรท่ีจะรับทราบเกี่ยวกับเร่ืองดงักล่าว 

2. พนกังานแจง้ผูจ้ดัจ าหน่ายของบริษทัถึงราคาสินคา้ท่ีควรจะเรียกเก็บจาก Lucite International 

การกระท าดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการผูกขาดทางการค้า แต่อาจเข้าข่ายการจัดการราคาค้าปลีก ซ่ึงขัดต่อกฎหมายด้านการแข่งขัน ไม่ควรมีการตั้งราคาขาย

ต่อ หากต้องการค าแนะน าเกีย่วกบัเร่ืองนีเ้พ่ิมเติม โปรดติดต่อหน่วยงานท่ีปรึกษากลางของ Lucite International 

3. พนกังานสงสัยว่า Lucite International และคู่แขง่ทางการคา้ไดมี้การตกลงกนัเร่ืองปริมาณสินคา้ 

การผูกขาดทางการค้าไม่จ าเป็นว่าจะเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าเสมอไป แต่อาจเกีย่วข้องกับการก าหนดเง่ือนไขในการจัดหาสินค้า โดยต้องการท่ีจะเพ่ิม

ราคาขายในภาพรวม 

4. พนกังานสงสัยว่า Lucite International และคู่แขง่ทางการคา้ไดมี้การแบง่ลกูคา้หรือเขตในการขาย 

การตกลงกันในเร่ืองส่วนแบ่งทางการตลาดกับคู่แข่งทางการค้าถือเป็นการผกูขาดทางการค้า ท้ังนี ้รวมถึงการแบ่งในระดับช่องทางการจัดจ าหน่ายอีก

ด้วย เช่น กรณีท่ีแต่ละบริษัทตกลงจัดต้ังผู้จัดจ าหน่ายท่ีต่างกใ็ห้บริการเฉพาะตลาดหรือลูกค้าประเภทเดยีว 

 

 

 

 

ต่อ…….. 
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ปรับปรุงปี 2548/2005 

LUCITE INTERNATIONAL LIMITED 

ระเบียบถือปฏิบัติและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

O:2WK:Thai Poly Acrylic:Agreement:Code of Business Conduct and Ethics:(WK/cn) 
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ความสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน ........................................................................................................ 

การท าธุรกิจต่างประเทศ ..................................................................................... .............................  

ความทัว่ไป .................................................................................................. .............................  

กฎหมายควบคุมการส่งออก ....................................................................................................... 

เบ็ดเตลด็ ............................................................................................................... .............................   

การจา้งงานของบุคคลผูม้ีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ............................................................................  

ยาเสพติดและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์.......................................................................................  

โอกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนัและการรบกวนในสถานท่ีท างาน.................................................  

การบงัคบัใชแ้รงงานและแรงงานเด็ก ..........................................................................................  . 

ค าน า/บททั่วไป 

ค าว่า “บริษทั” หมายถึง Lucite International Limited และบริษทัลูก บริษทัในเครือ และกิจการร่วมคา้ ซ่ึงบริษทัมีผลประโยชน์ส่วนมากหรือบริษทัฯ มีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัท าระเบียบน้ีมาใช้ องค์กรแต่ละองค์กร บริษทัลูก บริษทัในเครือ และกิจการร่วมคา้ ซ่ึงอาจจะท าการเพ่ิมเติมระเบียบปฏิบติัเหล่าน้ีตามท่ีตน

เห็นสมควร โดยส่วนเพ่ิมเติมทั้งหมดดงักล่าวนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 

เป็นเจตนารมณ์ของบริษทัท่ีมีมาโดยตลอดและจะยงัคงมีต่อไปในเร่ืองน้ีท่ีลูกจา้งของบริษทัจะตอ้งรักษามาตรฐานทางดา้นจริยธรรมสูงสุดในการปฏิบติังานของพวกเขาในบริษทั 

สาระส าคญัของระเบียบน้ีคือ ลูกจา้งแต่ละคนจะตอ้งปฏิบติังานของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้และไม่ไดพิ้จารณาถึงการเอาเปรียบส่วนบุคคล

เป็นหลกั 
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การยึดถือปฏิบติัตามระเบียบน้ีและนโยบายอยา่งเคร่งครัดจะเป็นการปกป้องบริษทั และลูกจา้งของบริษทัจากการถูกวิจารณ์ การฟ้องร้อง หรือความอบัอาย ซ่ึงอาจจะเกิดจากการ

ฝ่าฝืนระเบียบน้ี 

ความเข้าใจในระเบียบ 

บริษทัยึดถือปฏิบติัตามระเบียบน้ีอยา่งเคร่งครัด ลูกจา้งทั้งหมดตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมของบริษทัท่ีระบุในระเบียบน้ีและตอ้งท ารายงานให้ถูกตอ้งทนักาลไม่ว่าจะ

เป็นการฝ่าฝืนใดๆ ต่อมาตรฐานทางดา้นจริยธรรมของบริษทั ซ่ึงพวกเขาอาจจะไดพ้บเห็น การท าเช่นนั้นไม่ใช่เป็นการกระท าท่ีไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต แต่เป็นการกระท าท่ีแสดงออกซ่ึง

ความรู้สึกส านึกในความรับผิดชอบของท่าน และความเป็นธรรมต่อเพื่อนลูกจา้งดว้ยกนัต่อลูกคา้ของเรา ผูข้ายสินคา้ให้เรา และผูถ้ือหุ้น เมื่อคนอ่ืนไดร้ายงานโดยสุจริตถึงความ

เป็นไปไดท่ี้จะมีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึงจะไม่เป็นสาหตุให้ท่านตอ้งท าการแกแ้คน้ อนัท่ีจริงแลว้การแกเ้ผด็หรือการลงโทษส าหรับการรายงานโดยลูกจา้งอีกคนหน่ึง

ท่ีรายงานเก่ียวกบัการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือการกระท าท่ีตอ้งสงสัยว่าผิดจริยธรรมตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบน้ีท าให้บริษทัสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีเป็น

ปัญหาว่าอาจขดักบักฎหมาย 

เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของลูกจ้างท่ีจะอ่านและเขา้ใจระเบียบน้ีอย่างละเอียด บริษทัไม่ไดค้าดหวงัว่าระเบียบน้ีจะแกไ้ขไดทุ้กปัญหาท่ีเกิดขึ้นท่ีลูกจา้งอาจจะมีในช่วงเวลา

ปฏิบติังาน แมก้ระนั้นก็ตาม ถา้ลูกจา้งมีความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ทางดา้นจริยธรรม หรือไม่มัน่ใจว่าการปฏิบติัท่ีก าหนดไวจ้ะถูกตอ้งตรงกบัมาตรฐานของบริษทัหรือไม่ 

ขอให้ลูกจา้งถามผูบ้งัคบับญัชา ผูจ้ดัการหรือฝ่ายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัญหาใดๆ ซ่ึงพวกเขาอาจจะรู้สึกว่ามีความจ าเป็นท่ีจะเขา้ใ จความคาดหวงัของบริษทัท่ีมีต่อพวกเขา 

หลกัเกณฑท่ี์ดีท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจว่าตอ้งการรับค าแนะน าหรือไม่คือค าถามท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั การท่ีอาจจะท าให้เกิดความอบัอายต่อบริษทัหรือต่อลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

ถา้รายละเอียดทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ถา้อาจจะเป็นเช่นนั้น ลูกจา้งตอ้งหาความกระจ่างจากผูบ้งัคบับญัชา ผูจ้ดัการหรือพนกังานฝ่ายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของพวกเขา 

การฝ่าฝืนระเบียบ 

ลูกจา้งท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายเหล่าน้ีอาจจะถูกด าเนินการทางวินยัและรวมทั้งการเลิกจา้ง ต่อไปน้ีคือตวัอยา่งความประพฤติซ่ึงอาจจะมีผลทางวินัย 

• การกระท าซ่ึงฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั 
• ขอให้ผูอ่ื้นฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั 
• ไม่แจง้ให้บริษทัทราบโดยทนัทีท่ีรู้หรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบของบริษทั 
• ไม่ให้ความร่วมมือกบัการสอบสวนของบริษทัเก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั 
• การแกแ้คน้ลูกจา้งอีกคนหน่ึงท่ีรายงานการฝ่าฝืนระเบียบ 
• ไม่แสดงออกซ่ึงความเป็นผูน้ าและความขยนัท่ีจ าเป็นตอ้งมีเพื่อให้แน่ใจในการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัและกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

เป็นความส าคญัท่ีจะตอ้งเขา้ใจว่าการฝ่าฝืนสาระส าคญัของนโยบายเหล่าน้ีอาจจะท าให้บริษทัและลูกจา้งแต่ละคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและอาญา 

บริษทัมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งท าให้เป็นท่ีพึงพอใจเก่ียวกบัการท ารายงานตามกฎหมายระเบียบ การไต่สวนและหนา้ท่ีอยา่งอ่ืนตามหลงัการบ่งช้ีว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ 

รายงานการฝ่าฝืน, ความลับ 

บริษทัฯไดต้ั้งกฎระเบียบปฏิบติัเพ่ือท าให้ลูกจา้งสามารถไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ืองท่ีมีแนวโน้มว่าจะเกิดหรือเป็นการรายงานการฝ่าฝืนระเบียบหรือปัญหาอ่ืนๆ เมื่อท่านเช่ือ 

ท่านหรือลูกจ้างคนหน่ึงอาจจะได้ท าการฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายท่ีใช้บงัคบั กฎ หรือขอ้บงัคบั ย่อมเป็นความรับผิดชอบของท่านท่ีจะรายง านการฝ่าฝืนต่อผูจ้ดัการ หรือ

ตวัแทนของแผนกทรัพยากรบุคคล ณ ท่ีนั้น โดยทนัทีทนัใด ท านองเดียวกนัถา้ท่านเป็นผูจ้ดัการหรือผูบ้งัคบับญัชาและท่านไดรั้บทราบขอ้มูลจากลูกจา้งคนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การน้ีซ่ึงเขาหรือเธอเช่ือว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนระเบียบ หรือซ่ึงท่านเช่ือว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนระเบียบ ท่านตอ้งรายงานเร่ืองต่อแผนกทรัพยากรบุคคล  

ถา้ท่านตอ้งการค าแนะน าเพ่ิมเติม ท่านควรจะศึกษาจากนโยบายการเปิดเผยต่อสาธารณะของบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีนั้นๆ 
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หนังสือรับรอง 

ตามหลกัเกณฑท์ุกปี บริษทัจะขอให้คณะกรรมการบริษทัเซ็นหนงัสือรับรอง หนงัสือรับรองตอ้งการให้คณะกรรมการบริษทัจดัท ารายการการฝ่าฝืนหรือการกระท าใดๆ ท่ีน่าจะ

เป็นปัญหา ซ่ึงไดเ้กิดขึ้นแลว้หรือรับรองว่ากรรมการเหล่านั้นไม่รู้เร่ืองต่างๆ ดงักล่าว 

นอกจากน้ี ลูกจา้งใหม่ทั้งหมดจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายและระเบียบทางจริยธรรมของบริษทั 

การละเว้น/การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

ในสถานการณ์ท่ีจ ากดับางประการ บริษทัอาจจะละเวน้การใชร้ะเบียบต่อลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีหรือคณะกรรมการบริษทั ในส่วนของเจา้หน้าท่ีระดบับริหารและกรรมการบริษทั การ

ละเวน้ใดๆ ดังกล่าวนั้นก าหนดว่าตอ้งได้รับการอนุมติัอย่างชัดแจง้จากคณะกรรมการบริษทั นอกจากนั้น บริษทัจะเปิดเผยทนัทีทนัใดต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทัถึงการละเวน้ท่ี

อนุญาตให้แก่ เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารหรือกรรมการบริษทั  

การประกอบธุรกิจและการปฏิบัติ  

ความถูกต้องและการเก็บรักษาบันทึกการท าธุรกิจ 

ลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินของบริษทั จะตอ้งจดังบการเงินดงักล่าวตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชอ้ยู่อย่างสม ่าเสมอ และตามมาตรฐานการบญัชีอ่ืนๆ และ

กฎต่างๆ เพ่ือว่าสาระส าคญัของงบการเงินจะสะทอ้นให้เห็นถึงการท าธุรกรรมและสภาวะการเงินของบริษทัอยา่งสมบูรณ์และเป็นธรรม นอกจากน้ี มนัมีความส าคญัท่ีงบการเงิน

และการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งปราศจากความผิดพลาดท่ีเป็นสาระส าคญัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงนโยบายของบริษทัท่ีห้ามลูกจา้งคนใดกระท าการใดๆ ทั้งๆ ท่ีรู้ หรือเป็นเหตุให้คน

อ่ืนให้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ และเป็นขอ้ความอนัเป็นการท าให้เขา้ใจผิดแก่สมุห์บญัชีหรือแก่ทนายความเก่ียวกบัการตรวจบญัชี หรือการย่ืนเอกสารใดๆ ต่อองคก์ารท่ีมี

หนา้ท่ีก ากบัหรือหน่วยงานของรัฐบาลใดๆ เช่น ตลาดหุ้นนิวยอร์ค, คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์หรือองคก์รอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย  

บริษทัยงัไดห้้ามมิให้ลูกจา้ง หรือก่อให้คนอ่ืนปลอมแปลงเอกสารของบริษทั หรือของลูกคา้ทั้งทางตรงและทางออ้ม นอกจากน้ีลูกจา้งตอ้งไม่ละเวน้หรือเป็นเหตุให้คนอ่ืนละเวน้

ขอ้เท็จจริงซ่ึงเป็นสาระส าคญัซ่ึงจ าเป็นท่ีจะป้องกนัการให้ถอ้ยแถลงใดๆ ท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบบญัชี การยื่นเอกสารหรือการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจากการท าให้

เขา้ใจผิด ห้ามมิให้ลูกจา้งเปิดหรือเก็บบญัชีของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยหรือยงัไม่ไดล้งบนัทึก เงินทุน สินทรัพย ์หรือบญัชีใดๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

สมุดบญัชีตอ้งถูกเก็บรักษาไวเ้พื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั หรือตามกฎระเบียบ หรือตามสัญญาเช่นเดียวกบัการด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัทางธุรกิจ

อยา่งรอบคอบ 

การท าลายหรือการปลอมเอกสารซ่ึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีอาจเก่ียวพนักับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือการสอบสวนจากรัฐบาลซ่ึงอาจจะน าไปสู่การฟ้อง ร้องเน่ืองจากขดัขวาง

กระบวนการยติุธรรม เพราะฉะนั้น ถา้ลูกจา้งมีเหตุผลท่ีเช่ือว่าไดม้ีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเช่ือว่าการสอบสวนทางกฎหมายหรือทางอาญาของทางรัฐบาลก าลงัจะเร่ิมมีขึ้น 

เขาหรือเธอผูน้ั้นตอ้งเก็บรักษาสมุดบนัชีทั้งหมด (รวมทั้งบนัทึกคอมพิวเตอร์) ซ่ึงเก่ียวพนักนัหรือสามารถเก่ียวพนักบัการสอบสวนเร่ืองราวไม่ว่าจะด าเนินการโดยบริษทัหรือ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ค าถามต่างๆ ในเร่ืองการท าลายหรือการเก็บรักษาเอกสารในส่วนน้ีควรจะไดรั้บค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมาย 

สมุดต่างๆ ใบแจง้หน้ี สมุดบนัทึกและบญัชี เงินทุนและสินทรัพยข์องบริษทัทั้งหมดจะตอ้งท าขึ้นและเก็บรักษาไวเ้พ่ือสะทอ้นให้เห็นท่ีชดัเจนและเป็นธรรม และมีรายละเอียดท่ี

สมเหตุผลเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทท่ีส าคญัไว ้ตอ้งไม่จดัท ารายการใดๆ ขึ้นมาเพ่ือเจตนาท่ีจะปกปิดหรือปลอมแปลงสภาพความเป็นจริงของการด าเนินการของ

บริษทั 
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นอกจากน้ี ถา้ลูกจา้งเช่ือว่าสมุดบญัชีและขอ้ความบนัทึกของบริษทัไม่เก็บรักษาไวต้ามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ลูกจา้งตอ้งรายงานเร่ืองให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีแผนกทรัพยากร

บุคคลหรือฝ่ายกฎหมาย 

ทรัพย์สินของบริษัท 

กรรมการบริษทั เจา้หน้าท่ี และลูกจา้งคนอ่ืนๆ จะตอ้งปกป้องสินทรัพยข์องบริษทัและให้ความมัน่ใจในการใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ ทรัพยสิ์นของบริษทัไม่ว่ามีตวัตนหรือไม่มี

ตวัตนก็ตาม จะถูกใชไ้ดเ้ฉพาะลูกจา้งท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และตอ้งใชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของบริษทัเท่านั้น 

ลูกจา้งไม่สามารถเอาไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัหรือใชส้อย ขโมย หรือรู้ว่าเป็นการยกัยอกทรัพยสิ์นของบริษทั หรือของลูกคา้ รวมทั้งเอกสารขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั 

เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตวัของลูกจา้ง ใชเ้พื่อประโยชน์อย่างอ่ืน หรือเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีผิดกฎหมายหรือไม่สมควร ลูกจา้งจะไม่ได้ รับอนุญาตให้เคลื่อนยา้ยหรือจ าหน่ายจ่าย

โอนส่ิงใดๆ ท่ีมีค่าท่ีเป็นของบริษทัโดยปราศจากความยินยอมของบริษทั การท่ีลูกจา้งเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือถือสิทธิครอบครองรายการส่ิงของหรือวตัถุท่ีผิด

กฎหมายไม่ว่าจะเก่ียวกบัทรัพยห์รือธุรกิจของบริษทัหรือไม่ก็ตามจะท าให้สภาพการจา้งของลูกจา้งกบับริษทัอยูใ่นภาวะท่ีเส่ียงอนัตราย  

 

การฉ้อฉลและการลักทรัพย์ 

เป็นนโยบายของบริษทัท่ีห้ามมิให้กระท าการฉ้อฉล และบริษทัไดต้ั้งกฎระเบียบเพ่ือให้ปฏิบติัตามเพ่ือท าให้แน่ใจว่าเหตุการณ์การฉ้อฉลและการลกัทรัพยเ์ก่ียวขอ้งกบับริษทัจะ

ถูกด าเนินการสืบสวน ท ารายงาน และหากเห็นควรจะด าเนินคดีในทนัที การกระท าการฉ้อฉลรวมทั้งการกระท าของลูกจ้างซ่ึงท าความเสียหายให้แก่ผูจ้ดัซ้ือสินคา้ ลูกคา้/

ผูรั้บบริการ พร้อมทั้งบุคคลท่ีท าความเสียหายแก่บริษทัและลูกจา้งบริษทั 

ลูกจา้งผูส้งสัยว่าอาจมีการกระท าการฉ้อฉลเกิดขึ้น ตอ้งรายงานโดยทนัทีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวนั้นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมาย ซ่ึงเป็นผูท่ี้ควรไดรั้บการติดต่อก่อนจะ

ด าเนินการใดๆ เก่ียวกับผูถู้กกล่าวหาท่ีถูกอา้งว่าไดก้ระท าการอนัไม่ถูกตอ้งทางธุรกิจ ถา้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงขอ้กล่าวหาดงักล่าวนั้นจะน าไปสู่การด าเนินการทางวินัยกับ

ลูกจา้งคนนั้นรวมถึงการเลิกจา้ง 

การจ่ายเงินและการให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอก 

การจ่ายเงินใดๆ ท่ีบริษทัจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกจะตอ้งจ่ายให้เฉพาะการบริการท่ีสามารถจ าแนกแยกแยะไดซ่ึ้งไดก้ระท าโดยบุคคลภายนอกนั้นให้กบับริษทั หรือผูเ้ป็นลูกคา้

รายใดของบริษทั นอกจากน้ี การจ่ายเงินตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลกบัการบริการท่ีไดก้ระท าดว้ย 

ไม่อนุญาตให้ลูกจา้งให้ เสนอจะให้ หรือสัญญาจะให้เงินหรือให้ส่ิงของโดยมีเจตนาท่ีจะชกัจูง (หรืออาจจะมองไดว่้าเป็นการชกัจูง) บุคคลภายนอก หรือท าให้บุคคลภายนอกมี

ภาระผูกพนักบัผูใ้ห้ 

การป้องกันการฟอกเงิน 

บริษทัได้ปฏิบติัตามกฎหมายการป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัดตามท่ีกฎหมายบงัคบัใช้อยู่ และบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายน้ีทัว่โลก เพ่ือวตัถุประสงค์เช่นว่านั้นแต่ละ

หน่วยงานของบริษทัจะมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของตนให้เป็นไปตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโดยเฉพาะของบริษทั เพ่ือท่ีจะ ไดรั้บขอ้มูลและเอกสารท่ีเพียงพอ

เก่ียวกบัลูกคา้ท่ีอยู่ในเป้าหมาย ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจการร่วมคา้และบริษทัในเครือเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาเก่ียวพนักบักิจกรรมท่ีถูกต้ องตามกฎหมายและเงินทุนของพวกเขามาจาก

แหล่งท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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หน่วยงานแต่ละหน่วยตอ้งพิสูจน์ประเภทของการจ่ายเงินซ่ึงมีส่วนเก่ียวพนักบักิจกรรมการฟอกเงิน (ตวัอยา่ง เช่น การเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณของการจ่ายเงินธนาณัติ เช็คเดินทาง เงิน

สดจ านวนมาก หรือการจ่ายเช็คในนามของลูกคา้จากบุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จกั) และปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั ซ่ึงจ ากดัหรือห้ามรับรายการดงักล่าวนั้น 

ถา้ลูกจา้งพบสัญญาณเตือนท่ีอาจจะช้ีถึงการฟอกเงิน ลูกจา้งตอ้งน าเร่ืองดงักล่าวแจง้แก่ฝ่ายกฎหมายก่อนท่ีจะด าเนินการใดๆ ต่อไป 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปกป้องขอ้มูลทางการแพทยท์างการเงินและขอ้มูลส่วนตวัท่ีมีความอ่อนไหวของลูกคา้แต่ละราย  ซ่ึงบริษทัเก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล

หรือลูกคา้แต่ละราย โดยปฏิบติัตามนโนบายปกป้องขอ้มูลของบริษทัในแต่ละทอ้งท่ี 

บริษทัมีสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงเก็บไวใ้นส่วนท่ีไม่ตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นความลบัและเป็นขอ้มูลท่ีบริษทัเป็นเจ้าของซ่ึงเก่ี ยวกับธุรกิจของบริษทัหรือแผนทางธุรกิจ

ปัจจุบนัรวมทั้งผูจ้ดัซ้ือสินคา้ ผูข้าย คู่แข่งขนั ลูกคา้ และ/หรือ ผูรั้บบริการ (“ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั”) “ความลบัทางการคา้” และ “โนว-์ฮาว” เป็นขอ้มูลท่ีถือเป็นความลบั แต่ขอ้มูล

ประเภททัว่ไปมีมากกว่าน้ี ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัให้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเร่ืองต่อไปน้ี 

• คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์ ระบบ ฐานขอ้มูล เอกสารและขอ้มูลทั้งปวงดงักล่าวนั้น 
• ขอ้มูลการเงิน (รวมทั้งการลงทุน ก าไร การตั้งราคา ตน้ทุน และบญัชี) 
• ส่ิงประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ การวิจยัและการพฒันา 
• กรรมวิธีการผลิต เทคนิค(วิชาการ) และสูตรต่างๆ 
• การตลาด การโฆษณา โครงการการขายและยทุธศาสตร์ต่างๆ 
• การควบบริษทั การซ้ือกิจการ การปลดเปลื้องสิทธิและทรัพยสิ์น 
• ขอ้มูลส่วนบุคคล (รวมทั้ง ค่าชดเชย การจา้งพนกังานใหม่และการฝึกอบรม) 
• แนวทางในการอนุมติักฎระเบียบใดๆ 
• ยทุธศาสตร์ในแผนการธุรกิจ 

บริษทัคาดหวงัว่าลูกจา้งของบริษทัจะปกป้องความลบัของขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทั้งหมด ไม่ว่าจะไดรั้บจากบริษทัหรือเก่ียวกับบริษทั และ/หรือผูจ้ดัซ้ือสินคา้ของบริษทั ผูข้าย 

ลูกคา้ ลูกคา้รับบริการ หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ (บุคคลท่ีสาม) ท่ีมีขอ้ตกลงเร่ืองความลบักบับริษทั ลูกจา้งตอ้งไม่เปิดเผย (แมก้ระทัง่กบัครอบครัว)  หรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบั

เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกไปจากหลกัเกณฑ ์“รู้เท่าท่ีจ าเป็น” ภายในบริษทั เช่นเดียวกนั ลูกจา้งไม่ควรท่ีจะพยายามรับเอาขอ้มูลหรือรู้ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัซ่ึงลูกจา้งไม่จ าเป็นตอ้งรู้

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการท างานของพวกเขา ขอ้บงัคบัน้ีมีอายตุลอดเวลาการจา้งงานของลูกจา้งทุกคนท่ีท างานกบับริษทัและตลอดเวลาหลงัจากนั้น 

ลูกจา้งไม่ควรจะพูดคุยกนัเร่ืองความลบัต่อหน้าผูท่ี้ไม่มีอ านาจหรือในระยะท่ีอาจไดย้ินได้ เช่น ในลิฟท์ (แมก้ระทัง่ในบริเวณท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั) ในร้านอาหาร แท็กซ่ี 

เคร่ืองบิน หรือสถานท่ีสาธารณะอื่นๆ โทรศพัทม์ือถือ หรือการส่ือสารท่ีไม่มีระบบป้องกนัความปลอดภยัอ่ืนๆ ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ถา้ลูกจา้งเช่ือว่ามีความสมควรเพ่ือเหตุผลทางดา้นธุรกิจ หรือ กฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั ท่ีให้เปิดเผย หรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบันอกบริษทั จะตอ้งติดต่อฝ่ายกฎหมายก่อนการ

เปิดเผยหรือการใชเ้พ่ือปรึกษาหารือถึงมาตรการปกป้องท่ีถูกตอ้ง อนัท่ีจริงแลว้ ลูกจา้งควรจะติดต่อฝ่ายกฎหมายก่อน ถา้ไม่แน่ใจว่า ขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือไม่ 

การใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลลบัโดยไม่มีอ านาจกระท าอาจท าให้ลูกจา้งจะตอ้งรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา และอาจจะถูกบริษทัด าเนินคดีจนถึงท่ีสุด 

บริษทัทั้งหลายต่างถือขอ้มูลลบัเป็นส่ิงมีคุณค่าสูงสุด ลูกจา้งไม่ควรใชค้วามพยายามท่ีจะรับเอาขอ้มูลลบัจากบุคคลภายนอก ผูจ้ดัซ้ือสินคา้ ผูข้าย ลูกคา้ ผูรั้บบริการหรือคู่แข่งโดย

ไม่ติดต่อฝ่ายกฎหมายล่วงหน้า ถา้บริษทัไดท้ าสัญญาเก่ียวกบัความลบักบับุคคลภายนอกในเร่ืองขอ้มูลลบัท่ีจะถูกเปิดเผยต่อบริษทั ลูกจา้งทั้งหมดตอ้งเคารพเง่ือนไขแห่งสัญญา

ดงักล่าวนั้น  
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บริษทัเคารพขอ้มูลลบัของคู่แข่งของบริษทั ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามลูกจา้งปกปิด หรือแสดงฐานะของตนให้ผิดจากความเป็นจริง หรือมีวตัถุประสงค์เพื่อไดม้าซ่ึ งขอ้มูลลบัจากผูอ่ื้น 

ห้ามบุคคลใดจา้งบุคคลลว้งเอาความรู้เฉพาะขอ้มูลลบัของอดีตนายจา้ง ทั้งห้ามไม่ให้บรรจุในต าแหน่งซ่ึงจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้การเสนอต าแหน่ง

งานให้ฝ่ายบริหารของคู่แข่งขนัโดยตรง จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากรองประธานภาคท่ีรับผิดชอบและจากผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนเร่ิมการเจรจานั้นๆ 

ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และหลักทรัพย์ 

คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ (hardware), ซอฟแวร์ (software) ระบบ เครือข่าย เอกสารใดๆ และขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีหรือส่งผ่านตามระบบหรือเครือข่ายของบริษทัทั้งหมดถือเป็น

ทรัพยสิ์นของบริษทั รวมทั้ง Laptops PDAs (ระบบคอมพิวเตอร์) หรือระบบการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัและการใชค้วบคุมใดๆ  บริษทัตอ้งการให้ลูกจา้งใชร้ะบบของบริษทั เพื่อ

รองรับมาตรฐานสูงสุดของระดับมืออาชีพและเพ่ือความปลอดภัยของบริษัทตลอดไป ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาศึกษาระเบียบท่ีพึงถือปฏิบติเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษทั 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัมีสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงซ่ึงเป็นสิทธิบตัรของบริษทั ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี โนว-์ฮาว ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ยี่ห้อ การออกแบบผลิตภณัฑ์ ช่ือโดเมน และขอ้มูลลบั 

ลูกจา้งตอ้งปกป้องและรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 

นอกจากนั้น ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาว่าจา้งลูกจา้ง ลูกจา้งทั้งหมดตกลงท่ีจะมอบสิทธิบตัรทั้งปวงในเร่ืองใดๆ ท่ีสามารถจดทะเบียนสิทธิบตัรไดห้รือจากการคน้พบ

ภายในขอบเขตของการจา้งงานในเวลาของบริษทั และ/หรือ เน่ืองจากการใชท้รัพยากรของบริษทั 

บริษทัเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวของลิขสิทธ์ิของงานทั้งหมดท่ีท าขึ้นโดยลูกจา้ง ภายในขอบเขตการจา้งงานของลูกจา้งไม่ว่างานดงักล่าวนั้นไดท้ าขึ้น ณ ท่ีท างาน ท่ีพ านักอาศยั

ของลูกจา้ง หรือท่ีอ่ืนก็ตาม ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาตรวจสอบจากสัญญาว่าจา้งของท่าน 

เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ ผลิตภณัฑแ์ละวสัดุของบริษทัทั้งหมด ควรจะถูกพิมพ ์แจก และ/หรือ ขายต่อเมื่อมีเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ปรากฎ หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น 

©, ®, ™  หรือ(สัญลกัษณ์สิทธิบตัร) การใชเ้คร่ืองหมายและสัญลกัษณ์เหล่าน้ีช่วยปกป้องสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัต่อการปลอมแปลงโดยผูอ่ื้น ลูกจา้งควรจะปรึกษา

ฝ่ายกฎหมายกับปัญหาใดๆ เก่ียวกับการใช้เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสม การใช้ช่ือของบริษทัในวสัดุเอกสารทางการตลาด การแถลงต่อหนังสือพิมพ์หรือการให้

สัมภาษณ์ หรือส่ิงใดๆ ท่ีแจกต่อสาธารณชนจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการบริหารก่อน 

สิทธิของบุคคลอ่ืน บริษทัให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืนรวมทั้งของคู่แข่งของบริษทั ห้ามไม่ให้ลูกจา้งคดัลอก เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือแจก (รวมทั้งทาง

อินเตอร์เน็ตหรืออิเลคโทรนิค) ทางคอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์ ฐานขอ้มูลเวบ็ไซต ์หรือท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใดๆ (รวมทั้งวารสารและบทความอ่ืนๆ) ซ่ึงไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของบริษทั

โดยไม่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายล่วงหน้า ขอ้ห้ามน้ีห้ามกระทัง่การแจกขอ้ความดงักล่าวเฉพาะภายใน บริษทัมีขอ้ตกลงหลายอย่างกับบุคคลภายนอกเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์นทาง

ปัญญา และตอ้งการให้ลูกจา้งทั้งหมดยึดถือปฏิบติัตามเง่ือนไข ลูกจา้งตอ้งไม่เคลื่อนยา้ยสัญลกัษณ์แสดงลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธิบตัรจากส่ิงใดๆ ท่ีตนใชอ้ยู ่ 

สิทธิระหว่างประเทศกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ลูกจา้งตอ้งปรึกษาหารือกบักรรมการฝ่ายพฒันาและคน้ควา้ ซ่ึงดูแลกิจการระหว่างประเทศก่อน

จะด าเนินการใดๆ 

ผลประโยชน์ขัดกัน 

ค าแนะน าทั่วไป 
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“ผลประโยชน์ขดักนั” เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์เอกชนของแต่ละฝ่ายเกิดขดักนัขึ้นโดยทางใดทางหน่ึง แมก้ระทัง่เกิดขึ้นเป็นการแทรกแซงกนักบัผลประโยชน์ของนิติบุคคล

โดยรวม สถานการณ์ความขดัแยง้ สามารถเกิดขึ้นเมื่อลูกจา้งพนักงาน หรือผูอ้  านวยการเขา้ด าเนินการหรือมีผลประโยชน์ซ่ึงอาจจะท าให้ เกิดปัญหายุ่งยากท่ีจะท างานบริษทัของ

พวกเขาตามวตัถุประสงค ์และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ขดัแยง้ยงัเกิดขึ้นเมื่อลูกจา้ง พนกังาน หรือผูอ้  านวยการ หรือสมาชิกของครอบครัวของพวกเขาไดรั้บผลประโยชน์ท่ี

ไม่สมควรจากผลของต าแหน่งของพวกเขาในบริษทั เงินให้กูแ้ก่ - -การประกนัหนา้ท่ีของ- -  บุคคลดงักล่าวนั้นเป็นพวกพิเศษ 

การตดัสินใจทางธุรกิจ และการด าเนินการตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานแห่งผลประโยชน์ของบริษทั สัมพนัธไมตรีกบัผูจ้ดัซ้ือสินคา้ ท่ีมีอยูห่รือผูจ้ดัซ้ือสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดม้า ผูรั้บเหมา 

ลูกคา้ คู่แข่ง หรือผูอ้อกกฎหมายตอ้งไม่มีผลกระทบ ผลความเป็นอิสระ และค าตดัสินท่ีดีของบริษทั ผูอ้  านวยการ พนักงานและลูกจา้งคนอ่ืนไม่ควรเปิดเผยในคร้ังก่อนแก่แผนก

ทรัพยากรบุคคลนอกผลประโยชน์ซ่ึงขดัแยง้หรือปรากฎว่าจะเกิดความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดีทีสุดของบริษทั ผูอ้  านวยการ พนกังานและลูกจา้งคนอ่ืนๆ คาดว่าจะด าเนินการ

คนเดียว เพื่อประโยชน์ของบริษทัและไม่ไดรั้บอิทธิพลการดึงดูดโดยผลประโยชน์ส่วนตวัซ่ึงอาจมีผลเน่ืองมาจากคนอ่ืน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งด้ านธุรกิจ ผลประโยชน์ขดักนัจะตอ้ง

หลีกเลี่ยงอย่างระมดัระวงั และถา้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้การขดัผลประโยชน์ตอ้งถูกเปิดเผยต่อบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยต่อคณะกรรมการในกรณีของผูอ้  านวยการหรือ

เจา้หน้าท่ีระดบัหัวหน้าระดบับริหาร หรือผูจ้ดัการของท่านในกรณีอ่ืน) เป็นการด่วนท่ีสุด ถา้ท่านไม่มีความมัน่ใจว่าเก่ียวกบัการด าเนินการหรือความสัมพนัธ์ของท่านจะท าให้

เกิดความขดัแยง้ผลประโยชน์หรือไม่ ให้ท่านติดต่อผูบ้งัคบับญัชาของท่าน หรือแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อขอค าแนะน าหรือดูนโยบายของบริษทัเร่ืองผลประโยชน์ขดักนั 

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการค้า  

การน านโยบายเร่ืองใช้ขอ้มูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ของบริษทัมาใช้นั้นมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมให้มีการปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับหลกัทรัพย ์และเพื่อ

ปกป้องบริษทัพร้อมทั้งตวัแทนของบริษทัจากความรับผิดและโทษขั้นรุนแรงซ่ึงอาจจะเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่าน้ี บริษทัตอ้งรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียง ความซ่ือสัตย ์และมี

จรรยาบรรณ ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีส าคญัมากของความพยายามท่ีจะเขา้ถึงนโยบายดงักล่าวนั้น 

การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เป็นทั้งการกระท าท่ีผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละนโยบายของบริษทั ห้ามมิให้ท าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยท่ี์กระท าโดยอาศยัสาระและขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คณะกรรมการ พนกังาน และลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดบัใด ผูซ่ึ้งรับรู้ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลสาธารณะเก่ียวกบั

บริษทั หรือธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใชข้อ้มูลดงักล่าวนั้นทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม หรือใชข้อ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในการซ้ือหรือการขายหลกัทรัพยข์องบริษทัหรือการ

ท าธุรกิจในท านองเดียวกนั 

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างคนอ่ืนๆ ซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องบริษัทและหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เพราะเหตุท่ีว่าพวกเขา(ลูกจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลท่ีเป็น

สาระส าคญั วสัดุ ท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ยินยอมให้ คนอ่ืนซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นนามของตนเอง การซ้ือขายใดๆ ท่ีซ้ือ-ขายโดยบุคคลอ่ืนในนามของตนจะถือเป็น

การกระท าด้วยตนเอง ขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นขอ้มูลท่ีไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษทั (รวมทั้งญาติหรือเพ่ือร่วมธุรกิจ และโดยมิพกัตอ้งค านึงถึง

วตัถุประสงค์ในการเปิดเผย) จนกว่าเจา้หน้าท่ีผูม้ีอ านาจของบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแลว้ ส าหรับปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัหัวขอ้เหล่าน้ี กรุณาปรึกษาฝ่าย

กฎหมาย  

“ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั” คือ ขอ้มูลใดๆ ท่ีผูล้งทุนใชเ้ป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาว่ามีความส าคญัในการตดัสินใจว่าจะซ้ือขาย หรือเป็นเจา้ของหลกัทรัพยน์ั้น ตวัอยา่งต่างๆ 

ไดแ้ก่ การเขา้ซ้ือกิจการและการขายสิทธิหรือทรัพยสิ์น การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจดัการท่ีส าคญั การท าสัญญาใหญ่ การยกเลิกสัญญาท่ีส าคญั ผลิตภณัฑ์หรือกรรมวิธีการ

ผลิตใหม่ๆ ตวัเลขรายไดแ้ละแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเงินปันผลและขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัคดี สัญญาหรือกิจการร่วมคา้ นอกจากน้ีบริษทัขอย  ้าว่าขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัไม่

จ าตอ้งเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั ขอ้มูลท่ีสามารถคาดการณ์ไดว่้าจะมีผลกระทบกบัราคาของหลกัทรัพยใ์นตลาดถา้ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารการเงินในฉบบัต่อไป ยอ่มถือเป็น

ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัเช่นกนั ส าหรับปัญหาใดๆ เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั กรุณาปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 

เจ้าหน้าท่ีระดับบริหารของบริษัทอาจมีขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัท่ียงัไม่เปิดเผยอยู่บ่อยคร้ัง เพ่ือป้องกันการซ้ือ-ขายในหุ้นของบริษทัในขณะท่ีครอบครองขอ้มูลดังกล่าวอยู ่

กรรมการบริษทัทั้งหมดควรจะปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนด าเนินการซ้ือขายหุ้นในทุกๆ รูปแบบต่อประชาชน 
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การป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  

การป้องกันการผูกขาดทางการค้า  

บริษทัมีโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายการป้องกนัการผูกขาดทางการคา้อย่างเคร่งครัดในการด าเนินกิจการของบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศ หลกัการส าคญัภายใต้

กฎหมายเหล่าน้ี คือ บุคคลใดท่ีซ้ือสินคา้ในตลาดควรจะสามารถเลือกจากสินคา้ท่ีหลากหลายในราคาท่ีแข่งขนักนัไดไ้ม่จ ากดัโดย เง่ือนไขท่ีถูกสร้างขึ้น เช่น การก าหนดราคา 

ตายตวั การผูกขาดอยา่งผิดกฎหมาย และสัญญาระหว่างผูผ้ลิตสินคา้เพื่อร่วมกนัผูกขาดหรือไม่แข่งขนักนัคา้ขาย การคว ่าบาตร และการสร้างเง่ือนไขผูกมดั บริษทัเคารพหลกัการ

เหล่าน้ีท่ีเป็นวิสาหกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งเสรีและยืนยนัท่ีผูกพนักบัหลกัการน้ีต่อไป 

กฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้และการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมมีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีท่าน

ตอ้งศึกษานโยบายการป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ของบริษทัในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือช่วยให้ท่านจดจ าไดว่้าจะท าอย่างไรสถานการณ์ต่างๆ ท่ีน ามาแสดงไวต่้อไปน้ีแสดงถึงกรณีท่ี

เป็นการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมและเร่ืองการผูกขาดทางการคา้ 

• การห้ามมิให้ปรึกษาหวัขอ้ใดๆ ต่อไปน้ีกบัคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทัหรือของคู่แข่งของบริษทัเก่ียวกบัราคาในอดีต ปัจจุบนัหรืออนาคต นโยบายการตั้ง
ราคา อตัราค่าเช่า การประมูล ส่วนลด การส่งเสริมการขาย ผลก าไร ตน้ทุน ส่วนต่างผลิตภณัฑใ์หม่ๆ หรือกรรมวิธีการผลิตซ่ึงไม่ไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารชนก่อนหน้า
น้ี ระยะเวลาและเง่ือนไขการขาย ค่าสิทธิ การรับประกนั ทางเลือกของลูกคา้ อาณาเขตของตลาด ความสามารถในการผลิต หรือแผนการและสินคา้คงเหลือ รายการ
ขอ้มูลท่ีเลือกสรรดังกล่าวนั้นอาจน ามาปรึกษาหารือกับคู่แข่ง ผูท่ี้เป็นผูจ้ดัซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัหรือเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายของบริษทั แต่การปรึกษาหารือ
ดงักล่าวนั้นควรจะจ ากัดเฉพาะเร่ืองท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการขาย การจ าหน่ายดงักล่าวเท่านั้น บริษทัสามารถปรึกษากบัผูจ้ดัซ้ือสินคา้ให้บริษทั คู่แข่งในเร่ืองราคาและ
เง่ือนไขของการจ าหน่ายสินคา้ให้บริษทั และบริษทัสามารถปรึกษากับตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั /คู่แข่งเก่ียวกบัราคาสินคา้ท่ีบริษัทผลิตขายให้กบัตวัแทน
จ าหน่าย 

• ท่านตอ้งไม่ปรึกษา หรือท าความตกลงกบัคู่แข่งคนใดเก่ียวกบัราคาว่าบริษทัและคู่แข่งจะคิดราคาเท่าไรกบัลูกคา้รายหน่ึงหรือลูกคา้หลายราย รวมทั้งไม่ปรึกษาหรือตก
ลงเร่ืองเง่ือนไขอื่นๆ (เช่น เร่ืองสินเช่ือ) หรือเง่ือนไขการจ าหน่าย 

• ราคาท่ีแข่งขนัอาจจะไดม้าเพียงจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงไม่ใช่จากคู่แข่งทางการคา้ เช่นจากรายการท่ีพิมพแ์สดงไว ้และจากลูกคา้ทั้งสองฝ่าย 
• ถา้เป็นการเขา้ประชุมในสมาคมการคา้ใดๆ ท่ีท่านไดรั้บรู้ไม่ว่าจากการอภิปราย ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเก่ียวกับหัวขอ้ต่อไปน้ี ท่านควรจะออกจากท่ี

ประชุมโดยทนัที และน าเร่ืองเหล่าน้ีแจง้ให้ฝ่ายกฎหมายทราบโดยทนัที หวัขอ้ดงักล่าวไดแ้ก่ 
* ราคา 

* ส่วนลด 

* การกีดกนัสมาชิก 

* ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการขาย 

* การจดัสรร/การให้สิทธิก่อนแก่ฝ่ายใดเร่ืองตลาดของผลิตภณัฑห์รือตลาดตามภูมิศาสตร์  

* การเสนอราคาในสัญญาเฉพาะเร่ืองหรือลูกคา้เฉพาะราย 

* การปฏิเสธรับสมาชิกหรือการติดต่อกบัลูกคา้ 

* การก าหนดมาตรฐานระหว่างสมาชิกในเร่ืองเง่ือนไข การรับประกนั หรือรูปแบบของผลิตภณัฑ์ 
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• ปรึกษากบัฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายบริหารจดัการการขายระดบัอาวุโสตามความเหมาะสมก่อนสร้างความสัมพนัธ์หรือตดัความสัมพนัธ์กบัผูค้า้ปลีก ผูจ้ดัซ้ือสินคา้ ลูกคา้
ท่ีคาดว่าจะไดม้า หรือปฏิเสธท่ีจะขายให้แก่บุคคลดงักล่าวนั้น แมว่้าบริษทัมีอิสระในการท่ีจะเลือกลูกคา้ของตนเองก็ตามแต่การบอกเลิกสัญญา และการปฏิเสธการ
ขายมกัจะน าไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายหรืออา้งว่าไดม้ีการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้อยูบ่่อยคร้ัง 

• ผูจ้ดัซ้ือสินคา้และผูจ้ดัซ้ือสินคา้ปลีกอาจจะขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัต่อผูอ่ื้นไดต้ามราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาไดโ้ดยอิสระและโดยทัว่ไป พวกเขาอาจจะท าการคา้
ขายสินคา้ของคู่แข่งขนัได ้ท่านไม่จ าตอ้งท าบนัทึกความเขา้ใจหรือมีขอ้ตกลงกบัตวัแทนจ าหน่ายหรือผูจ้ดัจ าหน่ายปลีก เก่ียวกบัราคาสินค้าท่ีมีการขายต่ออีกทอดของ
บริษทั การก าหนดขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขอบเขตและระดบัชั้นของลูกคา้ของผูจ้ดัจ าหน่ายจะตอ้งน ามาปรึกษากบัฝ่ายกฎหมายก่อนการด าเนินการ 

• เป็นการขดัต่อนโยบายของบริษทัท่ีจะท าการซ้ือสินคา้ของผูข้ายสินคา้ให้บริษทัโดยมีขอ้แมว่้าผูข้ายสินคา้นั้นตอ้งซ้ือสินคา้จากบริษทัดว้ย         
• ท่านไม่อาจจะดูถูกหรือใส่ร้ายต่อผลิตภณัฑ์หรือการบริการของคู่แข่งโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษวิ์จารณ์หรือการพูดเสียดสีในทางดูถูกไม่ว่าจะกระท า

โดยการแสดงออกให้เห็นหรือการโฆษณา 
• เป็นนโยบายของบริษทัท่ีลูกคา้และผูข้ายสินคา้ให้บริษทัทั้งหมดไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 

ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัอยู่ภายใตก้ารบงัคบัแห่งกฎหมายเพ่ือผลกัดนัให้มีการปรับปรุงดา้นความปลอดภยั สุขภาพและการปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองโดยผา่นโครงการ SHE Excellence 

บริษทัต่อสู้เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเป็นปฏิปักษแ์ละท าความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ีบริษทัท าธุรกิจอยู ่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

• การด าเนินการของบริษทัจะช่วยสนบัสนุนความเช่ือท่ีว่าการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดสามารถป้องกนัได ้
• บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบัอยู่ รวมทั้งการริเร่ิมในการเอาใจใส่ดูแลอยา่งมีความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมและจะด าเนินมาตรการ

เพ่ิมเติมตามท่ีพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็น 
• ผูรั้บจา้งของบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม SHE ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัและจะไดรั้บการจดัการในมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกนั 
• เร่ืองต่างๆ ทุกเร่ืองของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ SHE จะยงัคงใชต้่อไปจนกว่า Lucite International จะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเพ่ือนบา้นท่ีดีของประชาคมนั้นๆ 
• บริษทัจะด าเนินการปรับปรุงการปฏิบติัตามโครงการ SHE อยา่งต่อเน่ืองและจะสร้างความกา้วหนา้ของบริษทัให้มากท่ีสุดโดยความร่วมมือของลูกจา้งทั้งหมด 
• ลูกจา้งทุกคนตอ้งรับผิดชอบต่อการป้องกนัการเกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยและเหตุการณ์ท่ีจะกระทบส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับความรับผิดชอบดงักล่าวคือเง่ือนไข

ของการจา้งงาน 
• ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะตอ้งรับผิดชอบผลของ SHE และต่อการปฏิบติังานของลูกจา้ง 
• ลูกจา้งจะไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งถี่ถว้นเพื่อท างานอยา่งปลอดภยั และเพ่ือด าเนินการล่วงหนา้และป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ SHE 
• การตรวจสอบตอ้งกระท าทุกระดบัองคก์รเพ่ือประเมินผลการท างาน และประสิทธิผลของโครงการ SHE 
• ขอ้บกพร่องทั้งหมดจะไดรั้บการแกไ้ขภายในกรอบเวลาอนัสมควร 
• เหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีการบาดเจ็บหรือไม่จะตอ้งไดรั้บการไต่สวนอย่างละเอียด เพ่ือพิสูจน์ถึงสาเหตุระดบัรากและป้องกนัไม่ให้กลบัมาเกิดขึ้นอีก 

ความเกี่ยวพันกับหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรภายนอก 

การท าความผิดเกี่ยวกับภาษี  

บริษทัและลูกจา้งของบริษทัไม่ว่าจะท าในนามของบริษทัหรือในนามส่วนตวั ห้ามมิให้พยายามหลีกเลี่ยงภาษีหรือการจ่ายภาษี ห้ามมิให้ลูกจา้งยยุงให้ลูกคา้ กระท าความผิดฐานมี

ส่วนร่วม หรือช่วยให้ลูกคา้พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี บริษทัและลูกจา้งบริษทัไม่ว่าจะท าการในนามของบริษทัหรือโดยส่วนตวั ห้ามมิให้ท าการต่อไปน้ี (1) ให้การเท็จต่อ

เจา้หน้าท่ีภาษีทอ้งถิ่นไม่ว่าในเร่ืองใดๆ (2) ย่ืนรายงาน ให้ถอ้ยค า แสดงรายการขาย และเอกสารอนัเป็นเท็จ (3) ปิดบงัซ่อนเร้นทรัพยสิ์นหรือยึดหน่วงบนัทึกใดๆ ท่ีจะมอบให้
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เจา้หน้าท่ีภาษีทอ้งถิ่น (4) เจตนาไม่ย่ืนแบบแสดงภาษี เก็บบนัทึกท่ีเจา้หน้าท่ีตอ้งการ หรือจดัส่งขอ้มูลแก่เจา้หน้าท่ีภาษีทอ้งถิ่น (5) เจตนาท่ีจะไม่เก็บรวบรวม ช าระเงินหรือเสีย

ภาษ ี

นอกจากปฏิบติัตามกฎหมายภาษีแลว้ ลูกจา้งตอ้งให้ความร่วมมืออยา่งเต็มท่ีกบัหน่วยงานผูอ้อกกฎขอ้บงัคบัใดๆ หรือหน่วยงานของรัฐบาล นอกจากน้ี ลูกจา้งไม่อาจแทรกแซง

การบริหารกฎหมายภาษีอากร  (เช่น การใช้อิทธิพลท่ีไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ) เพ่ือวตัถุประสงค์น้ี ลูกจา้งตอ้งตอบค าถามเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยทันทีทนัใดรวมทั้ง

หมายเรียกเพ่ือเป็นพยานหรือส่วนร่วม สมุดบญัชี บนัทึก รายงาน หรือเอกสารอ่ืนๆ 

ความสัมพันธ์กับส่ือมวลชน  

เพื่อเป็นการประกนัว่าสามารถรับมือกบัสถานะการณ์ไดอ้ยา่งมืออาชีพและสม ่าเสมอ ค าร้องขอจากส่ือมวลชนใดๆ ควรจะตอ้งน าเสนอต่อกรรมการบริหาร ลูกจา้งไม่อาจจะพูด

กบัส่ือคนใดก่อนท่ีจะไดรั้บมอบอ านาจก่อนให้กระท าการเช่นนั้นจากกรรมการบริหารผูรั้บผิดชอบในหน่วยงานหรือหนา้ท่ีนั้นของลูกจา้ง ลูกจา้งทุกคนมีการพฒันาการส่ือสาร

แลว้ตอ้งจ ากดัการให้ความเห็นของพวกเขาให้อยูใ่นขอบเขตความรู้ความช านาญของพวกเขาโดยเฉพาะ 

ไม่ควรพูดคุยกบัส่ือมวลชนในหวัขอ้ต่อไปน้ีแมก้ระทัง่ระหว่างการติดต่อท่ีไดก้ระท าตามอ านาจท่ีไดรั้บมอบโดยทัว่ไป เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัก่อนจากกรรมการบริหารให้พูดคุยใน

เร่ืองขอ้ความท่ีจ ากดัโดยเฉพาะ 

• ความสัมพนัธ์กบัลูกจา้ง/ผูซ้ื้อสินคา้/ผูข้ายสินคา้ 
• ขอ้มูลทางการคา้ 
• ข่าวลือ 
• เร่ืองคดีความ/เร่ืองอนุญาโตตุลาการเก่ียวกบับริษทั 
• เร่ืองขอ้บงัคบัทางกฎหมายเก่ียวกบับริษทั 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
• ยทุธศาสตร์หรือนโยบายบริษทั 
• เร่ืองทรัพยากรมนุษย ์
• เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือความเช่ียวชาญในขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ถา้ท่านถูกถามเก่ียวกบัขอ้ใดขอ้หน่ึงของหวัขอ้เหล่าน้ี ขอให้อธิบายอย่างสุภาพว่าท่านไม่เหมะสมท่ีจะให้ความเห็น และให้พวกเขา(ผูส่ื้อข่าว) พบกบัพนักงานระดบับริหาร ถา้ไม่

มีการวางแผนเอาไวก้่อน การติดต่อกบัส่ือมวลชนทั้งหมดควรจะแจง้ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารทราบล่วงหนา้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

การท าธุรกิจต่างประเทศ  

ความทั่วไป 

ในขณะท่ีบริษทัตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัประเพณีและภาคปฏิบติัทางธุรกิจและตลาดในตลาดโลก ลูกจา้งทั้งหมดทัว่โลกจะตอ้งยึดถือกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้กฎระเบียบและมาตรฐาน

เหล่าน้ี ลูกจา้งทุกคนยงัจะตอ้งเคารพกฎหมาย วฒันธรรม ประเพณีของทุกประเทศซ่ึงบริษทัด าเนินการและจะด าเนินกิจการของบริษทัในต่างประเทศในทางท่ีสอดคลอ้งกนักบั

คุณค่าท่ีแสดงไวใ้นระเบียบถือปฏิบติัในการปฏิบติังานของพนกังานน้ี 

กฎหมายควบคุมการส่งออก 
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ลูกจา้งและตวัแทนของบริษทัทั้งหมดและบริษทัลูกในต่างประเทศของบริษทัตอ้งมีความระมดัระวงัในการปฏิบติัตามหนังสือและเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมการส่งออกท่ี

บงัคบัใชอ้ยูแ่ละกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศอื่นซ่ึงท่ีบริษทัแมด้ าเนินธุรกิจอยู่ 

เบ็ดเตล็ด 

การจ้างงานของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  

บริษทัตอ้งท าให้มัน่ใจว่าสถานท่ีท่ีท างานของพวกเรามีความยุติธรรม  และไม่มีมลทินในเร่ืองท่ีจะมีอคติกบัลูกจา้งคนใดคนหน่ึง เป็นนโยบายของบริษทัท่ีจะไม่จา้งคนงานท่ีมี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงของบริษทั โดยไม่ได้รับการอนุมติัก่อน 

บริษทัจะไม่จา้งบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัลูกจา้งอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีลูกจา้งนั้นเป็นผูค้วบคุมส าคญัของงานของลูกจา้งของบริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ลูกจา้งของ

บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจะไม่สามารถมีต าแหน่งรับผิดชอบในการควบคุมหรือการตรวจสอบบญัชีสินทรัพยข์องบริษทัท่ีส าคญั 

ยาเสพติดและเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์  

บริษทัหวงัว่าลูกจา้งทุกคนจะตอ้งมาท างานในสภาพท่ีพร้อมจะปฏิบติังานตามหน้าท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของสุราหรือยาเสพติด นโยบายเก่ียวกับสุราและยาเสพติดของบริษทั

ในทอ้งท่ีนั้นๆ ไดแ้สดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีจะจดัการรับมือเก่ียวกบัการใช ้การครอบครอง การจดัซ้ือแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในข่ายตอ้งสงสัย หรือพิสูจน์ไดว่้า

ไม่เหมาะสม ซ่ึงจะท าให้ความสามารถในการปฏิบติังานของลูกจา้งลดลงหรืออุปนิสัยเปลี่ยนไป 

โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและการรบกวนในสถานที่ท างาน 

Lucite International มีความเช่ือในหลกัการท่ีลูกจา้งแต่ละคนจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพและมีศกัด์ิศรี บริษทัให้คุณค่าต่อศกัยภาพในการสังสรรคแ์ละความหลากหลายท่ี

มีอยู่อย่างมากมายซ่ึงทั้งชายและหญิงแมจ้ะมีความแตกต่างกันในดา้นความสามารถและพ้ืนฐานต่างก็สามารถน ามาสู่ประชาคมของบริษทั และบริษทัมีความปรารถนาดีท่ีจะ

ส่งเสริมวฒันธรรมและ การให้โอกาสเท่าเทียมกนัแก่ทุกคน ซ่ึงความส าเร็จของแต่ละคนขึ้นอยูก่บัคุณงามความดีและการปฏิบติัตวัของคนนั้น 

เพ่ือวตัถุประสงคน้ี์จะไม่มีการเลือกปฏิบติักบัใครก็ตามไม่ว่าเพ่ือเหตุผลใดๆ ท่ีไม่ใช่เน่ืองจากสาเหตุของการปฏิบติังาน การตดัสินพิจารณาเก่ียวกบับุคคลใดเพื่อรับเขา้ท างาน เพื่อ

การพฒันา และการส่งเสริมจะพิจารณาบนหลกัเกณฑค์วามสามารถและศกัยภาพเก่ียวกบัความตอ้งการส าหรับงานนั้นๆ เท่านั้น 

ลูกจา้งทั้งหมดจะไดรั้บการแจง้ให้ทราบและจะไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเต็มท่ีเพ่ือให้ท างานท่ีบริษทัตอ้งการให้ท าโดยทนัทีและมีโอกาสท่ีจะพฒันาตนเองทั้งทางดา้นส่วนบุคคล 

และเพ่ือโอกาสทางดา้นอาชีพให้ตรงกบัความสามารถของตนเอง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาศึกษานโยบายการให้โอกาสเท่าเทียมกนัของบริษทั ณ ท่ีนั้นๆ 

การบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก 

แรงงานเด็กและการบงัคบัใชแ้รงงาน เป็นปัญหาท่ีมีอยู่ยาวนานมาแลว้ทัว่โลก โชคไม่ดีนักท่ีไม่มีขอ้ตกลงใดๆ ในระดบันานาประเทศท่ีจะมีผลบงัคบัในทางปฏิบติั เพื่อป้องกนั

ไม่ให้การใชแ้รงงานเด็กหรือสร้างกลไกต่อตา้นในการบงัคบัใชแ้รงงาน อย่างไรก็ตาม Lucite International ถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอนัส าคญัท่ีจะปฏิบติัต่อบุคคลเหล่าน้ีดว้ยความ

เคารพ และในฐานะท่ีเป็นนายจา้งของลูกจา้งในหลายประเทศ และเป็นผูซ้ื้อสินคา้และบริการทัว่โลก บริษทัระลึกเสมอว่าบริษทัมีบทบาทท่ีพยายามจะป้องกนัในการใชแ้รงงาน

เหล่าน้ีเท่าท่ีบริษทัมีความสารมารถ 
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• บริษทัจะไม่ยินยอมใชเ้ด็ก (คนใดก็ตามท่ีมีอายตุ ่ากว่า 16 ปี)  หรือบงัคบัใชแ้รงงานในการประกอบกิจการหรือในสถานท่ีใดๆ ของบริษทั 
• บริษทัจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใชแ้รงงานเด็กหรือใชแ้รงงานเด็กกบังานท่ีเป็นอนัตรายอนัไม่เป็นท่ียอมรับหรือการลงโทษทางกาย การใชอ้ านาจในทางท่ีผิด หรือ

ใชข้องคนงานท่ีอยูใ่นภาวะจ ายอมโดยไม่สมคัรใจ 
• บริษทัคาดหวงัว่าผูจ้ดัซ้ือ  ผูรั้บจา้งท่ีบริษทัท าธุรกิจด้วยจะยึดถือมาตรฐานเดียวกนั     ถา้บริษทัทราบว่ามีการฝ่าฝืนหลกัการเหล่าน้ีและไม่ไดรั้บการแก้ไข บริษทัจะไม่

ด าเนินธุรกิจดว้ยอีกต่อไป 
• Lucite International ให้การสนับสนุนโครงการฝึกหัดงานและประสบการณ์การท างานชัว่คราวส าหรับบุคคลท่ีมีอายุน้อยเช่นเดียวกบัการจา้งงานตามฤดูกาลตราบเท่าท่ี

บุคคลเหล่านั้นไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด เร่ืองศีลธรรม ความปลอดภยั สุขภาพ และการศึกษาภาคบงัคบัและจะไม่ไดรั้บการอะลุม้อล่วย ไม่ว่ากรณีใด 
 

เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารประจ าท่ีนั้นๆ ท่ีจะด าเนินการและรับรองการปฏิบติัตามหลกัการเหล่าน้ี ณ สถานท่ีของ Lucite International ในทัว่ทุกภาคพ้ืนของโลก 

กลุ่มจดัซ้ือระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบในการให้ความมัน่ใจว่าผูจ้ดัซ้ือและคู่สัญญาของ  Lucite International  ทัว่โลกไดบ้งัคบัใชแ้ละปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์หล่าน้ีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อ.........  
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ปรับปรุงปี 2555/2012  

LUCITE INTERNATIONAL LIMITED  

จรรยาบรรณพนักงาน  และ ระเบียบถือปฏิบัติและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บทสรุปของค่านิยมหลกัขององคก์ร จริยธรรม และแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับพนกังาน ซ่ึงควรถือปฏิบติัอยูเ่สมอภายใตก้ารท างานกบั Lucite International หรือในนาม 

Lucite International 

(Code of Conduct: Lucite International v1/2012) 

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

“Lucite International เป็นองคก์รชั้นน าระหว่างประเทศ ซ่ึงผมและคณะกรรมการเห็นวา่การรักษาและพฒันาความส าเร็จของเรานั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ซ่ึงการให้

ความส าคญักบัธุรกิจท่ีท านั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึง แต่อีกส่วนท่ีส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากนันั้นคือ วิธีการท าธุรกิจของเรา” 

ค่านิยมหลกัขององคก์ร มีดงัต่อไปน้ี 

• มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและปรับปรุงส่ิงตา่งๆให้ดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ และด ารงไวซ่ึ้งมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

• ใส่ใจในลูกคา้และความตอ้งการของลูกคา้เสมอ 

• ปฏิบติัตนต่อผูอ้ื่นดว้ยความเคารพและให้เกียรติ และยึดมัน่ในความถูกตอ้ง 

• ร่วมมือกนัปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

• สนบัสนุนให้ท างานอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมต่างๆ 

• แสดงออกถึงศกัยภาพเฉพาะตน และตอบแทนต่อการปฏิบติังานท่ีดีเลิศ 

ในการรักษาซ่ึงค่านิยมขององคก์รเหล่าน้ี พวกเราตอ้งมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานในการปฏิบติังาน รวมถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลอยูเ่สมอทุกๆเวลาและสถานท่ี การปฏิบติั

ตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายในประเทศเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต ่าเท่านั้น ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้พวกเราตอ้งปฏิบติัไดเ้หนือกว่ากฎเกณฑด์งักล่าว ในวาระน้ี ผมขอมอบ

จรรยาบรรณพนกังานซ่ึงสรุปแนวทางการปฏิบติังานส าหรับพนกังาน Lucite International ทั้งหมด โดยพนกังานทุกคนควรศึกษาอยา่งละเอียด พวกเราทุกคนรับผิดชอบ

ต่อการปฏิบติังานอยา่งซ่ือสตัย ์และสนบัสนุนวฒันธรรมการส่ือสารอยา่งเปิดกวา้ง ซ่ึงพนกังานสามารถขอค าแนะน า รวมถึงแจง้ประเด็นขอ้สงสัยโดยปราศจากความ

หวาดกลวัต่อการตอบโตต้่างๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลอยา่งมากต่อช่ือเสียงและความส าเร็จขององคก์รในอนาคต หากพวกเราพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือขดัต่อ

จรรยาบรรณพนกังาน สามารถให้ขอ้มูล และแจง้ประเด็นดงักล่าวผา่นทางช่องทางต่างๆตามท่ีระบุในจรรยาบรรณฉบบัน้ี เช่น ConcernLine ขา้พเจา้เช่ือมัน่ว่าดว้ยการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังานน้ี จะท าให้ Lucite International เป็นองคก์รท่ีพวกเรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานตลอดไป 

เอียน แลมเบิร์ต 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1.0 บทน า 

‘บริษทั’ หมายถึง Lucite International Group Limited บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ท่ีบริษทัมีส่วนไดเ้สียขา้งมากหรือมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการปฏิบติังาน ‘ทา่น’ หรือ ‘พนกังาน’ หมายถึง พนกังานทกุคนรวมถึงบริษทัหรือผูรั้บจา้งท่ีบริษทัว่าจา้ง 
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จรรยาบรรณพนกังานฉบบัน้ี ยดึถือปฏิบติัโดยคณะกรรมการบริษทั องคก์ร บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม รวมถึงกิจการร่วมคา้ตา่งๆ อาจมีนโยบายท่ี

จ าเพาะเจาะจงในแต่ละเร่ือง ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงต่อไป นโยบายต่างๆเหล่านั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณพนกังานฉบบัน้ี 

บริษทัมุ่งหวงัให้พนกังานปฏิบติังาน หรือด าเนินการใดๆ ในกิจการของบริษทัโดยยดึหลกัจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

สาระส าคญัของจรรยาบรรณพนกังาน คือ พนกังานพึงปฏิบติังานโดยยดึมัน่ในความซ่ือสัตย ์ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยปราศจาก

ผลประโยชน์ส่วนตน 

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังานและนโยบายต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตจ้รรยาบรรณฉบบัน้ี จะช่วยป้องกนัทั้งพนกังานและบริษทัจากการวิพากษว์ิจารณ ์การถูก

ด าเนินคดี และการเส่ือมเสียช่ือเสียงต่างๆ อนัอาจจะเกิดจากการละเมิดจรรยาบรรณท่ีดี 

 

2.0 การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบของบริษทั 

บริษทัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังานอยา่งเคร่งครัด พนกังานทุกคนตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ และยึดถือเป็นหลกัปฏิบติั 

อยา่งไรก็ตาม จรรยาบรรณพนกังานฉบบัน้ีอาจไม่ครอบคลุมถึงทุกปัญหาท่ีพนกังานประสบในการปฏิบติังาน ดงันั้น หากมีขอ้สงสัยในสถานการณท่ี์อาจขดัต่อ

ศีลธรรมอนัดี หรือพฤติกรรมท่ีอาจละเมิดต่อจรรยาบรรณพนกังาน พนกังานมีหนา้ท่ีปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เขา้ใจถึงความ

คาดหวงัของบริษทัต่อพฤติกรรมของพนกังาน ซ่ึงขอ้สังเกตท่ีดีท่ีจะใชช้ี้วดัว่าพฤติกรรมใดควรตอ้งรายงานและปรึกษาผูบ้งัคบับญัชานั้น คือ การพิจารณาวา่

พฤติกรรมนั้นๆ สามารถท าลายช่ือเสียงของบริษทัหรือของพนกังานหรือไม่ หากมีการเผยแพร่รายละเอียดดงักล่าวต่อสาธารณะชน ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น 

พนกังานควรปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยทนัที 

2.1 การรายงานพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตนโดยยึดหลกัจริยธรรมตามท่ีระบุในจรรยาบรรณพนกังาน และหากพบเห็นพฤติกรรมท่ีขดัต่อมาตรฐานทาง

จริยธรรม พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือผูบ้ริหารอยา่งทนัท่วงที การรายงานพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายละเมิด

หลกัจริยธรรม ไม่ไดแ้สดงถึงความไม่ซ่ือสัตยห์รือไม่จงรักภกัดี แต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบและรักษาความยติุธรรมต่อเพื่อนพนกังาน ลูกคา้ คู่

คา้ และผูถ้ือหุ้น การรายงานพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายละเมิดหลกัจริยธรรมโดยสุจริตไม่ไดเ้ป็นเหตุให้พนกังานถูกลงโทษ ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้การลงโทษ

อนัเกิดจากการรายงานต่อบริษทัถึงพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายละเมิดหลกัจริยธรรม พฤติกรรมท่ีน่าสงสัย หรือขดัต่อกฎหมายตามท่ีก าหนดในจรรยาบรรณ

พนกังานถือว่าเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย 

หากพนกังานรู้สึกไม่สะดวกใจกบัการรายงานพฤติกรรมผา่นช่องทางการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พนกังานสามารถแจง้

เร่ืองดงักล่าวไดผ้า่นทาง ConcernLine ซ่ึงเป็นระบบโทรศพัทท่ี์ด าเนินการโดยองคก์รอิสระในนามของ Lucite International โดยสามารถติดต่อผา่น

ทางเลขหมายท่ีปรากฎในป้ายประกาศท่ีอยูใ่นส านกังานของท่านไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย โดยพนกังานผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นผูรั้บ

เร่ืองโดยใชภ้าษาของท่าน พนกังานจะสามารถระบุไดว้่าจะเปิดเผยช่ือผูแ้จง้เร่ืองหรือไม่ การรายงานน้ีจะไมมี่การติดตามหรือบนัทึกการสนทนา โดย

พนกังานจะไดรั้บเลขท่ีรับแจง้เพ่ือติดตามความคืบหนา้ของเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการสอบสวนโดยบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระต่อประเด็น

ดงักล่าวดว้ย 

2.2 ความรับผิดชอบของพนกังาน 

พนกังานมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

• ศึกษาและท าความเขา้ใจจรรยาบรรณพนกังานฉบบัน้ีอยา่งละเอียด และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบายของบริษทั รวมถึงกฎเกณฑแ์ละ

กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

• ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ และคู่คา้อยา่งซ่ือสัตย ์เคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 

• หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือเหตุการณท่ี์อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างพนกังานและบริษทั 
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• ใชง้านและดูแลรักษาสินทรัพย ์ทรัพยากร รวมถึงขอ้มูลอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษทัเป็นอยา่งดี  

• ปฏิบติัตามมาตรฐานในการท างานของบริษทัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน ชุมชน ซ่ึง

หมายรวมถึงคู่คา้ของบริษทัดว้ย 

• ผา่นการอบรมภาคบงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑต์่างๆ ตามก าหนดเวลา 

• รายงานพฤติกรรมตอ้งสงสัยท่ีอาจละเมิดต่อกฎระเบียบต่างๆ 

2.3 การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังาน 

พนกังานท่ีกระท าการใดท่ีขดัต่อจรรยาบรรณพนกังานอาจไดรั้บโทษทางวนิยั ซ่ึงโทษสูงสุดคือ การให้พน้สภาพจากการเป็นพนกังาน 

ตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีพนกังานอาจไดรั้บโทษทางวนิยัมีดงัต่อไปน้ี 

• พฤติกรรมท่ีขดัต่อนโยบายของบริษทั 

• การร้องขอให้ผูอ้ื่นละเมิดนโยบายของบริษทั 

• การละเลยในการรายงานเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีขดัต่อนโยบายของบริษทั หรือพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยต่อบริษทัอยา่งทนัท่วงที 

• การไม่ให้ความร่วมมือต่อบริษทัในการสืบสวนพฤติกรรมท่ีขดัต่อนโยบายของบริษทั 

• การกระท าการใดท่ีเป็นการตอบโตพ้นกังานท่ีรายงานพฤติกรรมท่ีขดัต่อนโยบายของบริษทั 

• การละเลยท่ีจะเป็นผูน้ าในการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

พนกังานทุกคนตอ้งเขา้ใจร่วมกนัว่า การละเมิดต่อจรรยาบรรณพนกังานน้ีอาจเป็นเหตุให้บริษทัและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งถูกด าเนินคดีทั้ง

ทางแพ่งและทางอาญา ซ่ึงบริษทัมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ทางราชการ ซ่ึงรวมถึงการสืบสวนและการด าเนินการอื่นท่ีอาจจ าเป็นในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงของการละเมิดดงักล่าว 

2.4 หนงัสือรับรองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังาน 

กรรมการบริษทัทุกท่านตอ้งลงนามในหนงัสือรับรองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังานเป็นประจ าทุกปี หนงัสือรับรองการปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณพนกังานระบุรายละเอียดการกระท าท่ีขดัต่อจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมน่าสงสยัท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการให้ค ารับรองว่าจะไมมี่การกระท า

หรือพฤติกรรมดงักล่าวในภายหลงั 

3.0 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (SHE) 

Lucite International มุ่งหวงัท่ีจะเป็นผูน้ าทางดา้นมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในระดบัสากล เพื่อคงความเป็นเลิศในมาตรฐานดงักล่าว 

บริษทัจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ด าเนินการเพ่ือสนบัสนุนความเช่ือท่ีว่าการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดต่างๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีป้องกนัได ้

• ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การสร้างสรรคแ์ละพฒันาสังคม และความรับผิดชอบในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

• การปฏิบติัตามกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนวตักรรมทางดา้นอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลดว้ยความรับผดิชอบ (Responsible Care) 

หรือการด าเนินการอื่นๆ เพ่ิมเติมหากจ าเป็น 

•  ให้ความส าคญัต่อมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของผูรั้บจา้ง โดยถือเป็นส่วนส าคญัของการด าเนินงานของกิจการ โดยดูแลการ

ด าเนินการใหมี้มาตรฐานในระดบัเดียวกนั 

• ด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า Lucite International ใส่ใจและรับผิดชอบต่อความปลอดภยัและ          อาชีวอนามยัของชุมชนในระดบัสูง เป็นเพื่อนบา้น 

องคก์รพลเมืองท่ีดีของชุมชน ไม่ว่าจะด าเนินกิจการอยู ่ณ สถานประกอบการใด 
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• มุ่งมัน่พฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งต่อเน่ือง และพฒันาขีดความสามารถโดยให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการ 

พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการป้องกนัการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และอุบติัการณ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยยอมรับว่าความรับผดิชอบในเร่ือง

ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขการจา้งงาน 

4.0 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน 

4.1 การให้คุณค่ากบัความแตกต่าง 

Lucite International เช่ือว่าพนกังานทุกคนพึงปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ให้คุณค่าและส่งเสริมสังคมท่ีมี

ความหลากหลายและมีศกัยภาพในการสร้างสรรค ์โดยเช่ือว่าพนกังานทุกคนไม่ว่าเพศใด แมจ้ะมีความสามารถหรือพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนั ต่างก็

สามารถสร้างคุณค่าในการท างานและไดรั้บโอกาสอยา่งเสมอภาค โดยการประเมินความส าเร็จของบุคคลจะข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน บริษทัให้

คุณค่าและตอ้งการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเต็มไปดว้ยความไวว้างใจและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั พนกังานทุกคนท่ีท างานภายใต ้Lucite 

International ตอ้งถือปฏิบติั ดงัน้ี 

• เขา้ใจถึงความคาดหวงัขององคก์รในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีด ารงอยู่ 

• ส่ือสารเร่ืองผลการท างานอยา่งเปิดกวา้งและสร้างสรรค์ 

• ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะในการท างาน 

• ไดรั้บการยอมรับและใหร้างวลัในการท างานโดยพิจารณาจากคุณค่าและผลงาน 

• ไดรั้บการรับฟังและมีส่วนร่วมในการพฒันาผลการท างานของทีม 

• ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และไม่มีการแบ่งแยก 

• ไดรั้บการสนบัสนุน หากมีความจ าเป็นในการจดัการเร่ืองส่วนบุคคล 

4.2 การเคารพและให้เกียรติในการท างาน 

การปฏิบติัต่อกนัอยา่งให้เกียรติและซ่ือสัตยใ์นการท างาน เป็นค่านิยมหลกัของ Lucite International บริษทัยึดมัน่ต่อหลกัการว่าพนกังาน

ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเคารพและให้เกียรติ และปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากการแบ่งแยกและคุกคามในเร่ืองต่างๆ Lucite 

International ไม่ยอมรับการประพฤติมิชอบ การข่มเหง การคุกคามไม่ว่าจะโดยทางใด ซ่ึงอาจเป็นการปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงาน ผูรั้บจา้ง คู่คา้ ลูกคา้ 

หรือบุคคลอื่นใดในสถานท่ีท างาน ซ่ึงพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑข์ั้นพ้ืนฐาน ดงัต่อไปน้ี 

พนักงานจะไม่:  

• ประพฤติในลกัษณะท่ีอาจถือเป็นการกา้วร้าว โจมตี ข่มขู่ มุ่งร้าย หรือดูถูก 

• ประพฤติในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น พฤติกรรมอนัไมพ่ึงประสงคท่ี์มีการแสดงออกทางเพศ การร้องขอผลประโยชน์โดย

แลกเปล่ียนกบัเร่ืองทางเพศ การสัมผสัทางกาย การให้ค าแนะน าทางเพศซ ้าๆ เป็นประจ า   

• คุกคามผูอ้ื่นไม่ว่าจะดว้ยเจตนาหรือเป็นผลจากการกระท า ดงัต่อไปน้ี 

− สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีคุกคามและไม่เป็นมิตร ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีพนกังานอาจถูกผลกัดนัให้ประพฤติตนในลกัษณะดงักล่าว

เพื่อให้สามารถเขา้สังคมได ้

− แทรกแซงในผลการปฏิบติังานของผูอ้ื่นโดยไมมี่เหตุผลเพียงพอ 

− ขดัขวางหรือกระท าการใดท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสและความกา้วหนา้ในการท างานของผูอ้ื่น 

• ท าให้ผูอ้ื่นอบัอาย เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือท าให้ผูอ้ื่นไดรั้บบาดเจ็บ 
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• พูดตลกลอ้เลียน หรือดูถูกในเร่ือง เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา อาย ุหรือเร่ืองเพศ 

• แจกจ่าย หรือจดัวางส่ือหรือวตัถุเพ่ือว่าร้ายหรือโจมตีผูอ้ื่น ซ่ึงรวมถึงรูปภาพหรือการ์ตูน 

• การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในทางท่ีผิด 

• เผยแพร่ข่าวลือเพื่อโจมตีผูอ้ื่น ผา่นทางขอ้ความเสียง (Voicemail) อีเมล ์(E-mail) หรือใชอุ้ปกรณ์อิเลค็ทรอนิคอื่นๆ ในการเผยแพร่เพื่อให้เกิด

ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ในทางลบหรือเกิดการแบ่งแยกข้ึน 

รายละเอียดขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งของพฤติกรรมเท่านั้น บริษทัถือว่าการข่มขู่ หรือการคุกคามไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดเป็นการละเมิดท่ี

ร้ายแรงส าหรับ Lucite International ซ่ึงหากบริษทัพิสูจนท์ราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัจะพิจารณามาตรการท่ีเหมาะสมต่อผูท่ี้กระท าการ

ดงักล่าว ซ่ึงอาจรวมถึงการพิจารณาให้พน้สภาพการท างาน พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการเสริมสร้างและพฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี

ปราศจากการคุกคามและการแบ่งแยก และไม่ยอมรับการกระท าในลกัษณะดงักล่าว 

4.3 เคร่ืองด่ืมมึนเมาและการใชย้า 

พนกังานทุกคนตอ้งอยูใ่นสภาพร่างกายและจิตใจท่ีพร้อมในการปฏิบติังาน ปราศจากอิทธิพลของเคร่ืองด่ืมมึนเมา รวมถึงยาท่ีไม่มีใบสั่ง

จากแพทย ์นโยบายบริษทัว่าดว้ยเร่ืองเคร่ืองด่ืมมึนเมาและการใชย้าไดร้ะบถุึงมาตรการการในการจดัการเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัย รวมถึงการพิสูจน์การ

บริโภค การครอบครอง และการจดัหาเคร่ืองด่ืมมึนเมาหรือสารอื่นใดท่ีอาจท าให้พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานลดลง มีความประพฤติไม่

เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดอนัตรายระหว่างการเดินทาง นอกจากน้ี บริษทัไม่อนุญาตให้พนกังานใช ้จ าหน่ายจ่ายแจก หรือครอบครองไวซ่ึ้งยาหรือ

สารควบคุมชนิดอื่นๆ ท่ีผิดกฎหมาย เวน้แต่จะไดรั้บการรับรองจากแพทย ์และอนุมติัโดยผูบ้ริหารของบริษทัใหใ้ชเ้พ่ือการรักษาโรคเท่านั้น 

4.4 ความเป็นส่วนตวัและการรักษาขอ้มูลความลบัของพนกังาน 

บริษทัยึดมัน่ในการเคารพและรักษาขอ้มูลความลบัของพนกังาน ตามนโยบายของ Lucite International บริษทัจะร้องขอและเก็บรักษา

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของพนกังานเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเพ่ือการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิผล และตามท่ีกฎหมายในประเทศนั้นๆ ก าหนดเท่านั้น 

5.0 ความสัมพนัธ์ต่อบุคคลภายนอก 

5.1 คู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัยึดมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ ประเทศท่ีประกอบกิจการและทัว่โลก หลกัใหญ่

ใจความของกฎหมายฉบบัน้ี คือ บุคคลสามารถซ้ือสินคา้จากตลาดขายสินคา้ โดยมีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีหลากหลายในราคาท่ีแข่งขนัได ้โดย

ปราศจากเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดท่ีระบุข้ึน เช่น การก าหนดราคา การคา้ผูกขาดท่ีผิดกฎหมาย การคว ่าบาตรทางการคา้ การพ่วงขายสินคา้ โดยบริษทั

จะตอ้งเป็นองคก์รท่ีสามารถแข่งขนัไดโ้ดยอิสระ พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้นการจดัการทัว่ไป การขาย หรือการจดัหา จะตอ้งศึกษา ท า

ความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายการคา้สากล (Global Business Policy) และนโยบายต่อตา้นการคอรัปชัน่ (Anti Corruption Policy) อยา่ง

เคร่งครัด 

เพ่ือให้มัน่ใจถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและหลีกเล่ียงการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม พนกังานไม่ไดรั้บอนุญาตให้พูดคุย จดัการขอ้ตกลงหรือ

ความเขา้ใจต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท่ีอาจเป็นการขดัต่อจรรยาบรรณพนกังาน และกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่แข่งของบริษทั 

ขอ้ห้ามในการพูดคุยตกลงในลกัษณะดงักล่าวนั้น ครอบคลุมถึง การพูดคุยเก่ียวกบัราคาขาย ตน้ทุนสินคา้ ก าไร เง่ือนไขในการขายสินคา้ เง่ือนไขใน

การจ่ายเงินและเครดิตต่างๆ ส่วนแบ่งทางการตลาด จ านวนการผลิต การแบ่งเขตในการขายสินคา้ กลยทุธ์ในการประมูล ลูกคา้ และช่องทางการจดั

จ าหน่าย ซ่ึงในสายตาของสาธารณชนหรือของศาลในกรณีท่ีเป็นคดีความทางกฎหมาย ส่ิงท่ีปรากฎหรือเขา้ใจนั้นอาจมีความส าคญัมากกว่า

ขอ้เท็จจริง การติดต่อโดยบริสุทธ์ิใจกบัคู่แข่งทางการคา้ อาจถูกมองว่าเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้น พนกังานควรหลีกเล่ียงการติดต่อกบั

คู่แข่งทางการคา้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เวน้แต่จะเป็นความจ าเป็นทางกฎหมายหรือเพื่อการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก

บริษทัและจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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5.2 การให้หรือการรับของขวญั และการเล้ียงและการรับเล้ียง 

การแลกเปล่ียนของขวญัและการเล้ียงอาจท าให้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจราบร่ืน อยา่งไรก็ดี ของขวญั การเล้ียง รับเล้ียงบางประเภทอาจท า

ให้เกิดแรงจูงใจหรืออิทธิพลอนัไม่เหมาะสม (หรือท าให้เกิดภาพลกัษณ์ดงักล่าว) การให้หรือการรับของขวญั รวมถึงการเล้ียงและรับเล้ียงบาง

ประเภทอาจถือเป็นการให้สินบน ซ่ึงทั้งหมดน้ีอาจท าลายช่ือเสียงของ Lucite International ในเร่ืองการท าธุรกิจอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และขดั

ต่อกฎหมายอีกดว้ย ดงันั้น พนกังาน Lucite International ทุกคนไม่ควรให้หรือรับของขวญัท่ีอาจแปลความไดว้า่เป็นการพยายามท่ีจะท าให้เกิด

แรงจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อผูรั้บ 

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม พนกังานควรติดต่อผูบ้งัคบับญัชาของท่านและศึกษานโยบายต่อตา้นการคอรัปชัน่เพ่ิมเติม 

5.3 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หมายถึง กรณีท่ีผลประโยชน์ส่วนตนทบัซอ้นหรือดูเหมือนจะทบัซอ้นกบัผลประโยชน์ของบริษทัใน

ภาพรวม การท างานให้กบัองคก์รภายนอก หรือเป็นสมาชิกขององคก์รใดๆ อาจเป็นเหตุให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ได ้ตวัอยา่งเช่น 

• รับท างานซอ้น 

• การให้บริการ 

• เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษา 

• มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะท่ีเป็นตวัเงิน 

พฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการด าเนินการกบัองคก์รภายนอกท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรืออาจมีลกัษณะให้เช่ือ

ว่าเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น คู่แข่งทางการคา้ ลูกคา้ ผูท่ี้จดัหาสินคา้และบริการให้กบับริษทั อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจทางธุรกิจตอ้ง

ยึดถือประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้จดัหาสินคา้และบริการทั้งท่ีใชบ้ริการในปัจจุบนัหรือก าลงัจะใชบ้ริการในอนาคต ผูรั้บจา้ง 

ลูกคา้ คู่แข่ง หรือแมแ้ต่ทางการ ตอ้งไม่มีผลต่อการใชดุ้ลยพินิจอยา่งถี่ถว้นและเป็นอิสระในการตดัสินใจของบริษทั กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และ

พนกังานไม่ควรมีส่วนไดเ้สียกบับุคคลภายนอก ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ต่อประโยชนสู์งสุดของบริษทั เวน้แต่จะไดมี้การรายงานประเด็น

ดงักล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ีจะตอ้งประพฤติตนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัโดยปราศจากอิทธิพลจากความสัมพนัธ์ส่วน

บุคคลหรือทางธุรกิจ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตา่งๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีพนกังานพึงหลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงหากไม่สามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์

ดงักล่าวได ้พนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (ในกรณีของกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง) หรือต่อหวัหนา้งานโดยเร็วท่ีสุด 

หากมีขอ้สงสัยถึงความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจถือเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พนกังานควรรายงานหวัหนา้งาน หรือฝ่ายทรัพยากร

บุคคลเพื่อรับทราบและขอแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม หรือศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากนโยบายบริษทัเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5.4 การใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายหลกัทรัพย ์และเพื่อป้องกนับริษทัหรือตวัแทนของ

บริษทัจากภาระค่าปรับหรือหน้ีสินต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการละเมิดขอ้กฎหมายดงักล่าว  

การใชข้อ้มูลภายในเป็นเร่ืองท่ีขดัต่อกฎหมายและศีลธรรม กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละนโยบายบริษทัมีขอ้ห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดย

ใชข้อ้มูลภายในท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชน กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และพนกังานไม่ว่าจะอยูใ่นระดบัใดท่ีรับทราบถึงขอ้มูลภายในของบริษัทหรือ

กิจการอื่นๆ ไม่ควรใชข้อ้มูลเหล่านั้นในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัหรือกิจการอื่นนั้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม พนกังานสามารถ

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากนโยบายของ Lucite International เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน หรือขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย 

5.5 การใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบงัคบั 

การใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบงัคบัเป็นปัญหาสากลท่ีแผข่ยายเป็นวงกวา้งทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม ยงัคงไมมี่มาตรการหรือการบงัคบัใช้

ทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิผลในการป้องกนัปัญหาดงักล่าว Lucite International มีค่านิยมหลกั คือ การปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งให้เกียรติซ่ึงกันและกนั 
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และในฐานะนายจา้งและผูซ้ื้อสินคา้และบริการ บริษทัมีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหาเร่ืองแรงงานเด็กและแรงงานบงัคบัมากเท่าท่ีจะท าได ้

ดงัต่อไปน้ี 

• ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (เยาวชนอายตุ ่ากว่า 16 ปี) หรือแรงงานบงัคบัในองคก์รหรือสถานประกอบการ 

• ต่อตา้นการหาประโยชน์จากเยาวชนโดยไม่เหมาะสม การท างานท่ีอาจเส่ียงต่ออนัตราย         การท าร้ายร่างกาย และการใชแ้รงงานโดยไม่

สมคัรใจ 

• คาดหวงัให้ลูกคา้ ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ และผูรั้บจา้งท่ีบริษทัด าเนินการคา้ดว้ยนั้น               มีมาตรฐานดา้นการจดัการแรงงานในระดบั

เดียวกนั บริษทัไม่สนบัสนุนการละเมิดหลกัการดา้นการใชแ้รงงาน หากบริษทัทราบถึงปัญหาดา้นแรงงานของกิจการเหล่านั้น โดยท่ีปัญหา

ดงักล่าว ไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม บริษทัจะหยดุการด าเนินธุรกิจกบักิจการท่ีละเมิดหลกัการดงักล่าว 

• สนบัสนุนการเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน การฝึกงานแก่ผูไ้ม่มีประสบการณ์และเยาวชน และการจา้งงานตามช่วงฤดูกาล โดย

จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหวัหนา้งาน ทั้งน้ี โดยค านึงถึงขวญัก าลงัใจ ความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้อยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม 

ผูบ้ริหารของ Lucite International ในแต่ละประเทศทัว่โลกรับผิดชอบในการด าเนินการให้สอดคลอ้งตามกฎเกณฑด์า้นแรงงานตาม

มาตรฐานสากล 

5.6 การป้องกนัการฟอกเงิน 

บริษทัยึดมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องปรามการฟอกเงินทัว่โลก ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ในบริษทัจะตอ้งจดัให้มี

กระบวนการในการวิเคราะห์สถานะตามลกัษณะของธุรกิจ เพื่อรวบรวมขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัลูกคา้ คู่คา้ในการร่วมคา้ รวมถึงบริษทั

ร่วมท่ีบริษทัจะด าเนินธุรกิจดว้ย เพ่ือให้มัน่ใจว่าองคก์รเหล่านั้นประกอบธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุนในการประกอบ

ธุรกิจนั้นตอ้งมาจากแหล่งท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเช่นกนั 

หน่วยงานต่างๆ ในบริษทัตอ้งท าการประเมินและระบุประเภทของการจ่ายเงินว่าการจ่ายประเภทใดท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน 

เช่น การสั่งจ่ายเงินดว้ยเช็คหรือเช็คเดินทางหลายๆ ใบ การจ่ายเงินสดท่ีมีจ านวนเงินสูง หรือการจา่ยเช็คในนามของลูกคา้จากบุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จกั 

หน่วยงานต่างๆ ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนดขอ้จ ากดัหรือขอ้ห้ามในการรับเงินดงักล่าว ในกรณีท่ีพนกังานสังเกตเห็นสัญญาณเตือนต่างๆ ท่ี

อาจหมายถึงกิจกรรมการฟอกเงิน พนกังานตอ้งรีบแจง้ถึงเหตุการณ์หรือสญัญาณเตือนต่างๆ ต่อผูบ้ริหารและฝ่ายกฎหมายก่อนการท าธุรกรรมใดๆ  

5.7 การควบคุมการส่งออก 

หลายประเทศมีการออกกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดต่างๆ ในการส่งออก รวมถึงขอ้ตกลงอื่นๆ กบับางประเทศ บางนิติบุคคล และบุคคลบาง

กลุ่ม การละเมิดในขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจก่อให้เกิดเบ้ียปรับจ านวนสูง การยกเลิกการอนุญาตส่งออก หรือแมแ้ต่โทษจ าคุก ตวัอยา่งของการจ ากดั

สิทธิและเง่ือนไขทางการคา้ มีดงัต่อไปน้ี 

• การส่งออก หรือการน าเขา้เพื่อส่งออก (Re-export) ไปยงัประเทศตอ้งหา้ม 

• การน าเขา้ หรือการจดัการสินทรัพยท่ี์มีตน้ก าเนิดจากประเทศท่ีมีความเส่ียง (Sanctioned country) 

• การเดินทางเขา้ออกประเทศท่ีมีความเส่ียง 

• การลงทุนใหม่ๆ หรือการประกอบกิจกรรมใดๆ ในประเทศท่ีมีความเส่ียง หรือกบับุคคลจากประเทศนั้นๆ 

• การส่งออกสินคา้หรือบริการท่ีพฒันาข้ึนหรือสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทางทหาร 

• กฎหมายห้ามการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีถูกคว ่าบาตร 
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รายช่ือประเทศท่ีบริษทัห้ามท าธุรกรรมและเง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ นั้นอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ดงันั้นหากงานของท่านเก่ียวขอ้ง

กบัการขายหรือน าส่งสินคา้โดยขา้มเขตแดนไปยงัต่างประเทศ พนกังานตอ้งมัน่ใจว่าไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่างๆ โดยใชข้อ้มูลท่ีทนัสมยั 

และหารือกบัฝ่ายกฎหมายเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย 

6.0 แนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ 

6.1 ความถูกตอ้งและการเก็บรักษาขอ้มูลของบริษทั 

พนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการจดัท างบการเงินของบริษทัจะตอ้งจดัท างบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (Generally Accepted 

Accounting Principles) รวมถึงกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานการบญัชีอื่นท่ีเก่ียวขอ้งโดยยึดหลกัความสม ่าเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษทัถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระส าคญั สะทอ้นการด าเนินธุรกิจและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งเหมาะสม งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอ้ง

ปราศจากขอ้ผิดพลาดอนัเป็นสาระส าคญั นโยบายของบริษทัไม่อนุญาตใหพ้นกังานกระท าการใดๆ โดยก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดแก่บุคคลอื่น ให้

ขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นถูกตอ้งแก่ผูส้อบบญัชีหรือนกักฎหมายในการตรวจสอบหรือการเตรียมขอ้มูลเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานราชการหรือทางการ เช่น 

ตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ค (New York Stock Exchange) ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(The Securities and Exchange 

Commission) หรือหน่วยงานทางการอื่น  

นอกจากน้ี บริษทัไม่อนุญาตให้พนกังานบิดเบือนขอ้มูล หรือกระท าการใดเพ่ือให้ผูอ้ื่นบิดเบือนเอกสารของบริษทัหรือของลูกคา้ ไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางออ้ม บริษทัไม่อนุญาตให้พนกังานละเวน้การให้ขอ้มูล หรือกระท าการใดเพื่อให้ผูอ้ื่นละเวน้การให้ขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส าคญัและจ าเป็น เพื่อไม่ให้การแสดงรายการในการตรวจสอบ การเตรียมขอ้มูลและตรวจสอบงบการเงินบิดเบือน บริษทัไม่อนุญาตให้

พนกังานเปิดบญัชีของบริษทัหรือจดัเก็บขอ้มูลทางบญัชี กองทุน หรือบญัชีอื่นใดโดยไม่เปิดเผยหรือไม่ลงบนัทึกรายการโดยมีจุดประสงคเ์พื่อ

บิดเบือนขอ้มูล ขอ้มูลทางบญัชีจะตอ้งจดัเก็บรักษาตามกฎเกณฑท์างการของประเทศนั้นๆ ตามขอ้ตกลงตามสญัญา โดยยึดหลกัความระมดัระวงั

รอบคอบในการด าเนินธุรกิจ 

การท าลายหรือบิดเบือนเอกสารหลกัฐานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดกฎหมายหรือการสอบสวนโดยหน่วยงานภาครัฐ อาจมีความผิด

ฐานขดัขวางกระบวนการยติุธรรม ดงันั้น หากพนกังานท่านใดมีเหตุผลอนัท าให้เช่ือว่าเกิดการละเมิดขอ้กฎหมาย และคาดว่าอาจเกิดการสอบสวน

โดยหน่วยงานราชการทั้งทางแพ่งและทางอาญา พนกังานจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมด (รวมทั้งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ

สอบสวนซ่ึงอาจด าเนินการโดยบริษทัหรือหน่วยงานราชการ หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการจดัเก็บหรือท าลายเอกสาร พนกังานสามารถสอบถามโดย

ตรงท่ีฝ่ายกฎหมาย 

รายการบญัชี ใบวางบิล กองทุน สินทรัพย ์และรายละเอียดขอ้มูลทางบญัชีทั้งหมดจะตอ้งจดัท าและจดัเก็บอยา่งถูกตอ้ง มีรายละเอียด

อยา่งเพียงพอเหมาะสมสะทอ้นถึงขอ้เท็จจริงของรายการและการจดัการของบริษทั พนกังานห้ามท ารายการโดยตั้งใจปกปิดปิดบงัเน้ือหารายการท่ี

แทจ้ริงของรายการคา้ของบริษทั นอกจากน้ี หากพนกังานท่านใดเช่ือว่าขอ้มูลทางบญัชีไม่ไดถู้กบนัทึกและจดัเก็บโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด

ขา้งตน้น้ี พนกังานควรจะรายงานเหตดุงักล่าวต่อหวัหนา้งาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกฎหมาย 

6.2 ทรัพยสิ์นของบริษทั 

กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และพนกังานมีหนา้ท่ีรักษาสินทรัพยข์องบริษทั และใชง้านให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด เฉพาะพนกังานผูมี้อ านาจหรือผู ้

ไดรั้บมอบหมายจึงจะมีสิทธิในการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั ไม่วา่จะเป็นสินทรัพยท่ี์มีตวัตนหรือไม่มีตวัตน ทั้งน้ีเพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่ง

ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

พนกังานไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ ลกัขโมย หรือใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั หรือของลูกคา้ของบริษทัโดยไมเ่หมาะสม ทั้งน้ี รวมถึง

การใชข้อ้มูลความลบัของบริษทัเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือใชไ้ปในทางท่ีผิดกฎหมาย พนกังานไม่ไดรั้บอนุญาตให้ร้ือถอนท าลายสินทรัพยข์อง
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บริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีผดิกฎหมาย หรือครอบครองไวซ่ึ้งส่ิงผดิกฎหมาย ไม่วา่จะอยูใ่นบริษทั หรือเพ่ือประโยชน์ทาง

ธุรกิจของบริษทัหรือไม่นั้น บริษทัจะถือว่าสัญญาจา้งงานระหว่างบริษทัและพนกังานส้ินสุดลงทนัที 

6.3 การทุจริตและลกัขโมย 

นโยบายบริษทัมีขอ้ก าหนดห้ามกิจกรรมอนัเป็นการทุจริต บริษทัไดจ้ดัใหมี้คู่มือการปฏิบติังานเพ่ือให้มัน่ใจวา่เหตุการณ์ความเส่ียง

เก่ียวกบัการทุจริตและลกัขโมยจะไดรั้บการรายงาน สอบสวนและด าเนินการอยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที กิจกรรมอนัเป็นการทุจริต อาจรวมถึงการ

กระท าของพนกังานท่ีท าให้บริษทั พนกังาน ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ และลูกคา้ไดรั้บบาดเจ็บ 

พนกังานท่ีสงสัยว่าอาจจะเกิดการทุจริตข้ึนในองคก์ร ตอ้งแจง้เหตุการณด์งักล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมายทนัที ซ่ึงควร

แจง้ก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์ทุจริต การกระท าความผิดหรือส่ิงท่ีไม่เหมาะสม อยา่งไรก็ตาม หากขอ้กล่าวหาไดรั้บการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง พนกังาน

จะตอ้งถูกพิจารณาโทษทางวินยั ซ่ึงอาจรวมถึงการพิจารณาให้พน้สภาพจากการเป็นพนกังาน 

6.4 ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 

ขอ้มูลความลบัและขอ้มูลบริษทัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นสินทรัพยบ์ริษทัท่ีมีมูลค่าสูงมาก ขอ้มูลดงักล่าวอาจรวมถึง  แผนธุรกิจ

ของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ คู่แข่ง ลูกคา้ (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ขอ้มูลความลบั”) ทั้งน้ี “ความลบัทางธุรกิจ” 

และ “ความรู้และทกัษะ (know-how)” ต่างถือเป็นขอ้มูลความลบัของบริษทัทั้งส้ิน ขอ้มูลความลบัรวมถึงแต่ไมจ่  ากดัเพียงรายการดงัต่อไปน้ี 

• ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบ ฐานขอ้มูล เอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลต่างๆท่ีอยูใ่นระบบ 

• ขอ้มูลทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดเงินลงทุน ก าไร การตั้งราคา ตน้ทนุสินคา้และบริการ และขอ้มูลทางบญัชี 

• การคิดคน้ใหม่ๆ การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ และการวิจยัและพฒันา 

• กระบวนการผลิต เทคนิคและสูตรต่างๆ 

• ขอ้มูลทางการตลาด การโฆษณา และนโยบายและกลยทุธ์ในการขาย 

• การซ้ือและรวมธุรกิจ และการถอนการลงทุน 

• ขอ้มูลฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น ผลประโยชน์ของพนกังาน การรับพนกังานใหม่ และการฝึกอบรมพนกังาน  

• กลยทุธ์ในการขออนุมติัจากทางการ 

• แผนกลยทุธ์ของบริษทั 

พนกังานบริษทัทุกคนมีหนา้ท่ีรักษาขอ้มูลความลบัทั้งหมดของบริษทั ไม่วา่จะเก่ียวกบับริษทั ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ ลูกคา้ หรือ

บุคคลภายนอกอื่นท่ีมีสัญญารักษาความลบักบับริษทั พนกังานไม่พึงเปิดเผยหรือใชข้อ้มูลความลบัใดๆ แมแ้ต่กบัครอบครัว โดยการเปิดเผยหรือใช้

ขอ้มูลให้รู้เท่าท่ีจ าเป็นภายในองคก์รเท่านั้น ในท านองเดียวกนั พนกังานไม่ควรพยายามท่ีจะรู้ขอ้มูลความลบัท่ีตนไม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 

ซ่ึงขอ้ก าหนดเร่ืองการรักษาความลบัน้ีครอบคลุมตลอดระยะเวลาการจา้งงาน และรวมถึงภายหลงัการจา้งงานดว้ย 

6.5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบงาน ระบบเครือข่าย และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บหรือน าส่ง 

(ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ระบบ”) ลว้นแต่เป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เช่น คอมพิวเตอร์แลป็ท็อป คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเลก็ (PDAs) หรือระบบท่ี

สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมต่อแมว้่าจะไม่ไดอ้ยูภ่ายในองคก์ร โดยพนกังานควรใชร้ะบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยา่งเป็นมืออาชีพและรักษาไว้ซ่ึงความ

ปลอดภยัของขอ้มูลตลอดเวลา หากพนกังานมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากจรรยาบรรณทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.6 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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สิทธิบตัร การคิดคน้ เทคโนโลยี ความรู้และวิธีการ ผลงานซ่ึงมีการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ตราสัญลกัษณ์ การออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์โดเมนเนม และขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั ลว้นแต่เป็นสินทรัพยท่ี์มูลค่าต่อบริษทัอยา่งมหาศาล พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีปกป้อง

รักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 

นอกจากน้ี สัญญาการจา้งงานมีขอ้ก าหนดให้พนกังานบริษทัทุกคนตกลงท่ีจะโอนสิทธิบตัรของส่ิงท่ีคิดคน้หรือคน้พบข้ึนในระหว่างการ

จา้งงาน โดยใชเ้วลาและทรัพยากรของบริษทัให้แก่บริษทั 

บริษทัเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานท่ีพนกังานคิดคน้ข้ึนในระหว่างการจา้งงานแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ว่างานดงักล่าวจะคิดคน้ข้ึน ณ สถาน

ประกอบการ ท่ีพกัอาศยัของพนกังาน หรือท่ีอื่นๆ หากพนกังานตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถศึกษาไดจ้ากสัญญาจา้งงาน 

6.7 การใชส้ัญลกัษณ์บรรยายใตภ้าพ  

การพิมพ ์กระจาย และหรือขายสินคา้และส่ือต่างๆของบริษทัสามารถกระท าไดโ้ดยมีค าบรรยายใตภ้าพตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ©, ® 

หรือ ™ การใชส้ัญลกัษณ์ดงักล่าวจะช่วยป้องกนัไม่ให้ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัถูกละเมิดโดยผูอ้ื่น พนกังานสามารถขอค าปรึกษาจากฝ่าย

กฎหมายหากมีขอ้สงสัยในเร่ืองการใชส้ัญลกัษณ์บรรยายใตภ้าพ นอกจากน้ี การใชช่ื้อของบริษทัในส่ือทางการตลาด ขอ้มูลท่ีเตรียมท าเป็นข่าว การ

ให้สัมภาษณ์ หรือส่ืออื่นใดจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการบริหารก่อนทุกคร้ัง 

6.8 สิทธิของผูอ้ื่น 

บริษทัเคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น ซ่ึงรวมถึงคู่แข่งทางการคา้ พนกังานบริษทัจะไม่คดัลอก เปลี่ยนแปลง หรือแจกจ่าย

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูล เวบ็ไซต ์หรืองานเขียนอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงนิตยสารและบทความตา่งๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัไม่ว่าจะทาง

อินเตอร์เน็ตหรือทางส่ืออิเลค็ทรอนิคส์อื่นใดโดยไม่ไดข้อความเห็นจากฝ่ายกฎหมายก่อน ซ่ึงขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบัส าหรับการส่ือสารภายในองคก์รดว้ย 

บริษทัไดท้ าสัญญาตกลงกบับุคคลภายนอกต่างๆในเร่ืองของการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงพนกังานทุกคนตอ้งถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดน้ีอยา่ง

เคร่งครัด พนกังานจะไม่ถอดเคร่ืองหมายลิขสิทธ์ิ สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายการคา้หรือสิทธิบตัรจากส่ือหรือเอกสารท่ีน ามาใช้ 

6.9 สิทธิระหวา่งประเทศ 

กฎหมายเก่ียวกบัสินทรัพยท์างปัญญามีความแตกต่างกนัระหวา่งประเทศ พนกังานควรปรึกษา General Manager – Strategic Project and 

Technology ก่อนเร่ิมธุรกรรมใดๆ 

7.0 บทสรุป 

โดยสรุป บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานดว้ยมาตรฐานอนัเป็นเลิศ โดยยดึถือในการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หากพนกังานมีขอ้สงสยั

ต่อความน่าเช่ือถือของระบบการรายงานขอ้มูลการฝ่าฝืนหรือการละเมิดกฎระเบียบ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลผา่นทาง ConcernLine ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีปลอดภยั

และเป็นความลบัในการรายงานขอ้มู 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ไดรั้บการส่ือสารตามหนงัสือคู่มือ ระเบียบถือปฏิบติัและจรรยาบรรณ

ในการปฏิบติังานของพนกังาน ฉบบั  ปรับปรุงและประกาศใช ้ปี 2563 / 2020  น้ีแลว้ และจะปฏิบติั

ตามกฎระเบียบจากหนงัสือคู่มือฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 

ลงช่ือ .........................................................................วนัที่ ................/……………./……… 

 

 

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

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ไดรั้บการส่ือสารตามหนงัสือคู่มือ ระเบียบถือปฏิบติัและจรรยาบรรณ

ในการปฏิบติังานของพนกังาน ฉบบั  ปรับปรุงและประกาศใช ้ปี 2563 / 2020  น้ีแลว้ และจะปฏิบติั

ตามกฎระเบียบจากหนงัสือคู่มือฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 

ลงช่ือ ......................................................................วนัที่ ................/……………./……… 

 

 

 

 


