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เครอืนติโตมคีวามมุง่มัน่ที่จะน�าสวสัดภิาพทีด่ีและความเจรญิกา้วหนา้มาสู่สงัคม
โลกโดยการสรา้งสรรค์คณุคา่ใหม่ๆ อยา่งตอ่เนือ่งเราเชือ่วา่การมีบรรษัทภิ
บาล(CorporateGovernance)ที่แข็งแกรง่ทา่ทีแหง่
ความสจุรติจรงิใจการเขา้ใจและการเคารพในความแตกตา่งหลากหลาย
ลว้นเป็นรากฐานส�าคญัในการสรา้งสรรค์คณุคา่ใหม่ๆ ให้เกดิขึน้อกีทัง้
การประพฤติปฏบิตัตินของเราแตล่ะคนยอ่มมผีลอยา่งยิง่ตอ่คณุภาพของ
การแสดงออกซึง่ความมุง่มัน่ดงักลา่วขา้งตน้อกีดว้ยดว้ยเหตนุี้เราจงึตอ้ง
พจิารณาดูวา่ขณะด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิในแตล่ะวนัเราควรตอ้ง
ประพฤติปฏบิตัตินอยา่งไรบา้ง

หากจะเปรยีบกบัการแขง่ขนักฬีาการที่ทมีนักกฬีาใดจะควา้ชยัชนะมาได้
อยา่งตอ่เนือ่งนั้นแน่นอนวา่นอกจากการหมัน่ฝึกฝนทกัษะตา่งๆ
เป็นอยา่งดีเสมอแลว้จ�าเป็นจะตอ้งมีทมีเวริค์ที่ยอดเยีย่มตลอดจน
ตอ้งปฏบิตัติามกฎกตกิาตา่งๆอยู่เสมอและตอ้งตัง้มัน่อยู่บนกฏและกตกิาที่
ยตุธิรรมในทกุดา้นมมุดว้ย

“แนวทางปฏบิตัิในการด�าเนนิธรุกจิของเครอืNitto”เป็นสิง่ที่บอกเราถงึ
คา่นยิมที่เราพงึมีรว่มกนัเพือ่การตดัสนิใจในสถานการณ์ตา่งๆดว้ย
ความสจุรติจรงิใจเสมอืนกตกิาในการแขง่ขนักฬีาที่นักกฬีายดึถอืเป็น
แนวทางอกีทัง้ยงัเป็นสิง่ที่ชว่ยชีน้�าเราในฐานะ“NittoPerson”ให้สามารถ
ตดัสนิใจอยา่งมีจรยิธรรมในเรือ่งตา่งๆขณะด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิได้
อกีดว้ยกระผมจงึขอให้ทกุทา่นได้ประพฤติปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัินี้อยู่
เสมอเพือ่จะสามารถยกระดบัคณุภาพขององคก์รให้ยิง่สงูขึน้และขอให้เรา
รว่มมอืรว่มใจกนัสรา้งเครอืNittoให้เป็นองคก์รทีจ่ะไดรั้บความเชือ่ถอื
วางใจจากสงัคมและเจรญิกา้วหนา้สบืไปดว้ยครับ

CEOเครือนิตโต

HideoTakasaki



บทน�า

ในฐานะพนักงานของบรษัิทในเครอืเรามกัประสบ
กบัปัญหาหลากหลายในเรือ่งจรยิธรรมและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิธรุกจิซึง่มหีลายกรณีทีไ่มส่ามารถ
หาค�าตอบไดช้ดัเจน

พนักงานทกุคนตอ้งปฏบิตัติามคูม่อืการด�าเนนิ
ธรุกจิของบรษัิทในเครอื(ซึง่ในทีน่ีค้อืแนวทางปฏบิตั)ิเมือ่ใด
กต็ามทีค่ณุประสบปัญหาในการตดัสนิใจเพือ่ใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมายและจรยิธรรม

• การกระท�าของเราเป็นไปตามแนวทางปฏบิตันิโยบายของ
บรษัิทในเครอืขอ้บงัคบัและกฎหมายหรอืไม่

• ลกูคา้ของเราผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทางธรุกจิสงัคมทัว่ไปหรอื
ครอบครัวของเราจะมองเราอยา่งไร

• เราก�าลงัปฏบิตัตินตามวสิยัทศันอ์ยา่ง“มคีวามเปิดเผย
ตรงไปตรงมาและท�างานอยา่งสดุความสามารถ”หรอืไม่

ถา้คณุไมม่ ัน่ใจวา่กจิกรรมน ัน้มคีวามเหมาะสม 
หรอืไม ่ ถกูตอ้งตามจรยิธรรมหรอืไม ่ ใหค้ณุต ัง้ 
ค�าถามถามตวัเอง ดงันี้

การกระท�าใดๆทีไ่มเ่หมาะสมทีก่�าหนดในคูม่อืนี้
อาจจะไดรั้บโทษซึง่ขึน้อยูก่บักฏหมายของแตล่ะประเทศ
และขอ้บงัคบัแตล่ะบรษัิทหรอืของบรษัิทในเครอื

ชอ่งทางการขอค�าปรกึษา

หากคณุรู้หรอืมีค�าถามเกีย่วกบัการปฏบิตัิใดๆที่ขดัตอ่หลกัเกณฑเ์หลา่นี้
คณุควรตดิตอ่บคุคลหรอืฝ่าย/แผนกที่ระบดุา้นลา่งนี้โดยทนัที

ผู้ติดต่อ หวัขอ้/ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง

ผู้จัดการของคุณ การปฏิบัติงานประจ�าวัน

แผนกบุคคล/
ธุรการ

การข่มขู่คุกคาม,ประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชน/แรงงาน

ฝ่าย/แผนกที่
เกี่ยวข้องของ
ส่วนกลาง

การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดหา
การควบคุมคุณภาพความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านน�าเข้าและส่งออก

ในกรณีทีม่คี�าถามหรอืไมเ่ห็นดว้ยกบัคูม่อืการด�าเนนิการธรุกจิฉบบันี้
หรอืวา่มกีรณีทีม่สีาระส�าคญับางสว่นในคูม่อืนีไ้มช่ดัเจนกรณุาปรกึษา
ผา่นชอ่งทางโดยอา้งองิรายละเอยีดหนา้05
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สารบญัชอ่งทางการขอค�าปรกึษา

ข ัน้ตอนการด�าเนนิการตอ่ขอ้รอ้งเรยีน

▶	ชอ่งทางการตดิตอ่ภายในบรษิทัในเครอืนติโต

  
 หรอืฝ่ายCSRของNittoDenkoCorporation

▶	ชอ่งทางการตดิตอ่ภายนอกบรษิทัในเครอืนติโต
 ในประเทศญีปุ่่ น BusinessEthicsLine*
 ในภมูภิาคเอเชยีใต้ NittoSouthAsiaHelpline*

 คณุสามารถแจง้ขอ้มลูโดยไมต่อ้งเปิดเผยตวัตน
 *รายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากCOMPASSของแตล่ะภมูภิาค

อา้งองิขัน้ตอนดา้นลา่งฝ่ายCSRและ/หรอืฝ่ายHR/GAของ
แตล่ะบรษัิทในเครอืจะด�าเนนิการตอ่ขอ้รอ้งเรยีน

ไม่จ�าเป็นตอ้ง
ด�าเนนิการ

จ�าเป็นตอ้งแกไ้ข

❶	รับแจง้ขอ้มลู ❷	ตรวจสอบขอ้
 เท็จจรงิ

❸	ท�าการ
 สอบสวน

❹	สรปุผลการสอบสวน❺	รายงานกลบัผูแ้จง้ขอ้มลู

❻	รายงานไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบของแตล่ะบรษัิท

ผูเ้กีย่วขอ้งในแตล่ะขัน้ตอนจะรักษาขอ้มลูเป็นความลบั

คณุจะไมถ่กูลงโทษหรอืไดรั้บการปฏบิตัทิีไ่มย่ตุธิรรมเนือ่งจากการแจง้
ขอ้มลูบรษัิทในเครอืนติโตไมย่นิยอมใหม้กีารกระท�าใดๆทีเ่ป็นการตอบโต ้
ตอ่ผูแ้จง้ขอ้มลู
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สภาพแวดลอ้มในการท�างาน สภาพแวดลอ้มในการท�างาน01

การจา้งงาน

การปฏบิตังิานดา้นทรัพยากรบคุคลเชน่การจา้งงาน
การขึน้เงนิเดอืนหรอืการจา่ยคา่ตอบแทนในรปูแบบตา่งๆ
สทิธปิระโยชนก์ารฝึกงาน
ระเบยีบวนัิยและการเลกิจา้งตัง้อยูบ่นบรรทดัฐานของ
หลกัการปฏบิตัติอ่กนัดว้ยความเสมอภาคในการจา้งงาน

ในทกุฐานการด�าเนนิงานเราหา้มอยา่งเด็ดขาดมิให้มีการคา้มนุษย์
มีแรงงานคกุแรงงานเด็กแรงงานที่ถกูบงัคบัและแรงงานทาสอกี
ทัง้พนักงานทกุคนตอ้งไดรั้บสทิธปิระโยชนท์ัง้ส ิน้อนัพงึ
ไดรั้บตามกฎหมายโดยไม่ขึน้กบัประเทศ
หรอืภมูภิาคที่ปฏบิตังิานอยู่

เราหา้มมใิหม้กีารกระท�าใดๆอนัเป็นการ
ท�าลายศกัดิศ์รแีละความน่าเชือ่ถอื
ของบคุคลหนึง่ๆแมว้า่เป็นการกระท�า
ทีส่ามารถกระท�าไดต้ามกฎหมาย

02

สขุอนามยั และ ความปลอดภยัในการท�างาน

พนักงานทกุคนมบีทบาทการท�างานทีแ่ตกตา่งกนัในการทีจ่ะ
ท�าใหบ้รษัิทในเครอืเป็นสถานทีท่�างานทีน่่าท�างานอยา่งมคีวามสขุ
โดยบรษัิทในเครอืคาดหวงัทีจ่ะใหพ้นักงานทกุคนมกีารปฏบิตัติอ่กนั
ดว้ยความเสมอภาคและใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั

ในฐานะพลเมอืงทีด่คีนหนึง่ของโลกนีเ้ราตอ้งปฏบิตัติน
อยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมทีเ่ราอยูอ่าศยัและท�างานอยู่
ไมว่า่จะเป็นทีใ่ดในโลก

พนักงานของบรษัิทในเครอืทกุคนสามารถใช้
สวสัดกิารตา่งๆทีบ่รษัิทฯจัดใหไ้ดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

ปญัหาประเภทใดทีเ่ป็นปญัหาเกีย่วกบัเร ือ่งความเสมอภาค 
ของพนกังาน และการปฏบิตัติามหลกัการทีว่างไว้

การมสีถานทีท่�างานทีป่ลอดภยัเป็นสิง่ทีด่สี ิง่หนึง่ทีส่�าคญั
ทีส่ดุตอ่เราทกุคนและครอบครัวของเรารวมถงึบรษัิท

ในเครอืใหค้วามส�าคญักบัสถานทีท่�างานทีม่คีวามปลอดภยั
ส�าหรับพนักงานทกุคนเราพยายามเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะ
หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายในการท�างาน

เราหา้มมใิหพ้นักงานบรษัิทในเครอืบรษัิทคูส่ญัญา
ผูเ้สนอขายสนิคา้ใหบ้รษัิท(supplier)และแขกทีม่าเยอืน
ครอบครองวตัถอุนัตรายคลา้ยอาวธุตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
ของบรษัิทฯ

เราไมอ่นุญาตใหม้กีารกระท�าใดทีเ่ป็นการรบกวน
การท�าลายหรอืการแทรกแซงประสทิธภิาพในการท�างาน
ของพนักงานของบรษัิทหรอืการกระท�าใดๆอนักอ่ใหเ้กดิ
สภาพแวดลอ้มในการท�างานเป็นทีน่่าหวาดกลวัไรซ้ ึง่ความสงบสขุ

เราจะปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งเกีย่วกบัแผนรับมอืดา้น
ความปลอดภยัโดยจะปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้งเชน่การใชส้ารเคมแีละขัน้ตอนความปลอดภยัทีก่�าหนดไว ้

องคก์รทกุๆองคก์รของบรษัิทในเครอืตอ้งมี
แผนงานรักษาความปลอดภยัทีม่กีารด�าเนนิงานอยา่งเขม้งวด

เรามหีลกัการอยา่งไรในการสรา้งความปลอดภยั
และสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน
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สถานทีท่�างานปราศจากสิง่รบกวน

การกระท�าอนัไมพ่งึประสงคท์ัง้ทางดา้นกายวาจา
สายตาโดยใชส้ถานะของบคุคลนัน้ๆเป็นบรรทดัฐานเชน่
เชือ้ชาต,ิสผีวิ,หลกัค�าสอนของศาสนา,เพศทัง้เพศทีแ่ทจ้รงิ
และเพศทีแ่สดงออก,ความสมัพันธก์บัเพศตรงขา้ม,สญัชาติ
หรอืบรรพบรุษุ,สภาพรา่งกาย,หรอืสภาพทางจติใจ,อาย,ุ
สถานะทางการแพทย,์สถานภาพ,หรอืสถานะอืน่ๆทีบ่คุคล
หนึง่พงึไดรั้บความคุม้ครอง
การใชว้าจาหยาบคายการท�ารา้ยรา่งกาย
การท�าใหผู้อ้ ืน่ไดรั้บบาดเจ็บโดยเจตนาหรอืการกระท�า
อืน่ใดทีไ่มเ่หมาะสม
การมเีจตนากอ่ความไมส่งบหรอื
การขูก่รรโชกใดๆกต็าม
การลว่งเกนิทางเพศการแสดงความ
ตอ้งการทางเพศหรอืการกระท�าอืน่ใด
ทัง้ทางรา่งกายวาจาหรอืสายตา
ทีม่พีฤตกิรรมสอ่ไปในทางเพศ

04

สถานทีท่�างานปราศจากสิง่เสพตดิ

สถานทีท่�างานทกุแหง่ทัว่โลกของบรษัิทในเครอื
ลว้นเป็นสถานทีท่�างานอสิระปราศจาก
สิง่รบกวนมสีภาพแวดลอ้มทีด่มีกีารจัดวางสิง่อ�านวย
ความสะดวกในลกัษณะทีท่�าใหพ้นักงานทกุคนสามารถ
ท�างานไดอ้ยา่งสบายพนักงานมกีารปฏบิตัติอ่กนัดว้ย
การใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนัและใหเ้กยีรตติอ่ผูม้าตดิตอ่ธรุกจิดว้ย
นอกจากนัน้เพือ่เป็นการคุม้ครองพนักงาน
นโยบายสถานทีท่�างานอสิระปราศจากสิง่รบกวน
ยงัหา้มมใิหพ้นักงานมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท�าใดๆ
อนัเป็นการรบกวนตอ่ผูร้ว่มธรุกจิเชน่คูค่า้ภายนอกและ
คูค่า้ทัง้หลายเหลา่นัน้กต็อ้งไมก่ระท�าการใดๆ
อนักอ่ใหเ้กดิความไมส่งบขึน้ในพืน้ทีข่องบรษัิทในเครอืเชน่กนั
นโยบายนีใ้หน้�ามาปรับใชก้บักจิกรรมอืน่อนั
เกีย่วเนือ่งจากการท�างานนอกสถานทีด่ว้ย

พฤตกิรรมใดทีบ่ง่ชดัวา่เป็นสิง่ตอ้งหา้มในสถานทีท่�างาน
ทีอ่สิระปราศจากสิง่รบกวน

นโยบายเกีย่วกบัการเสพสิง่ไมพ่งึประสงคใ์ดๆเชน่
แอลกอฮอลห์รอืยาเสพตดิการแสดงทา่ทางอนัเป็นอนัตราย
ตอ่ความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูร้ว่มงานนัน้
บรษัิทในเครอืมนีโยบายใหส้ถานทีท่�างานทกุแหง่ทัว่โลก
ของบรษัิทในเครอืเป็นสถานทีท่�างานทีป่ราศจากการดืม่
แอลกอฮอลแ์ละการเสพสิง่เสพตดิทกุชนดิ
ซึง่นโยบายของเราไมเ่พยีงแตใ่ชส้�าหรับพนักงานเทา่นัน้
หากแตย่งัรวมถงึผูม้าเยอืนทกุทา่นดว้ย

พฤตกิรรมใดทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งชดัเจนมใิหก้ระท�า 
ในสถานทีท่�างานปราศจากสิง่เสพตดิ

ณ สถานทีป่ฏบิตังิาน สิง่ใดบา้งทีไ่ดร้บัการยกเวน้จาก 
นโยบายสถานทีท่�างานปราศจากสิง่เสพตดิ

การดืม่หรอืการครอบครองแอลกอฮอลห์รอืยาผดิ
กฎหมายและสิง่เสพตดิอืน่ๆในสถานทีท่�างาน
การอยูภ่ายใตฤ้ทธิแ์อลกอฮอล,์ยาเสพตดิ
ผดิกฎหมายหรอืสิง่เสพตดิอืน่ระหวา่งท�างาน
รวมถงึการควบคมุเครือ่งจักรและการขบัขีย่านพาหนะ
ส�าหรับสถานทีบ่างแหง่ในโลกการมยีาเสพตดิใน
ครอบครองตอ้งโทษถงึประหารชวีติ

เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอลนั์น้สามารถน�ามาดืม่ได้
ในงานทีบ่รษัิทอนุญาตใหด้ืม่โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
ฝ่ายบรหิารกอ่นอนึง่ในกรณีนีต้อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย
เกีย่วกบัประเภทของเครือ่งดืม่และอายขุองผูด้ืม่ควบคูไ่ปกบั
นโยบายของบรษัิท
อยา่งไรกด็กีารดืม่ในปรมิาณมากเกนิควรและ
การใชย้าอนัตรายในงานดงักลา่วเป็นสิง่ตอ้งหา้ม
หากพนักงานตอ้งใชย้าตามใบสัง่แพทยต์อ้งแสดง
ใหเ้ห็นวา่การใชย้านัน้ไมม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพในการท�างาน
หรอืความปลอดภยัของผูร้ว่มงานในสถานทีท่�างานแหง่นัน้
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การรกัษาความลบัของพนกังาน

การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลถกูจ�ากดัไวเ้ฉพาะบคุคล
ทีม่คีวามจ�าเป็นตอ้งรับทราบดว้ยเหตผุลทางธรุกจิหรอื
กฎหมายเทา่นัน้

ถา้ไมม่เีหตผุลทางธรุกจิหรอืเหตผุลทางกฎหมาย
ขอ้มลูสว่นบคุคลจะท�าการเผยแพรสู่บ่คุคลทีส่ามได้
เฉพาะกรณีทีม่หีนังสอือนุญาตจากพนักงานเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้

ขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่ไดม้านัน้จะไมเ่กนิความจ�าเป็น
พืน้ฐานทีต่อ้งการใชใ้นทางธรุกจิ

01

เวลาและทรพัยส์นิ

บรษัิทในเครอืรวบรวมและรักษาขอ้มลูสว่นบคุคล
เกีย่วกบัการจา้งงานซึง่รวมถงึคา่จา้ง,ประวตัทิางการแพทย,์
ผลประโยชนต์า่งๆไวเ้ป็นอยา่งดีเนือ่งจากบรษัิทในเครอื
เป็นบรษัิทระดบัโลกเราอาจมกีารสง่ถา่ยขอ้มลูสว่นตวัของ
คณุไปยงัประเทศอืน่ใดและหรอืบรษัิทอืน่ในเครอื

เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธใินการเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล
ของพนักงานทีเ่ป็นความลบัเราไดท้�าการเกบ็รักษาขอ้มลู
ไวอ้ยา่งดี

พนกังานจะไดร้บัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งไร

เวลาและทรัพยส์นิของบรษัิทในเครอืเป็นทรัพยส์นิ
ทัว่ไปและมไีวเ้พือ่ใชใ้นกจิกรรมตา่งๆทางธรุกจิของบรษัิท
เราไมส่ามารถใชส้ ิง่เหลา่นีไ้ดเ้ป็นการสว่นตวั
เวน้แตฝ่่ายบรหิารหรอืนโยบายของแตล่ะทีอ่นุญาตใหท้�าได ้

เพือ่เป็นการรักษาทรัพยส์นิของบรษัิทในเครอื
บรษัิทสามารถตรวจคน้ทรัพยส์นิสว่นตวัของพนักงานทีอ่ยู่
ในบรษัิทหรอืก�าลงัจะน�าออกจากพืน้ทีข่องบรษัิทในเครอืได ้

คณุไมส่ามารถท�างานอืน่หรอืตดิตอ่ธรุะเกีย่วกบังานอืน่
ทีไ่มใ่ชง่านของบรษัิทในเครอืในเวลางานของบรษัิทในเครอื
หรอืในขณะทีค่ณุอยูภ่ายในพืน้ทีข่องบรษัิทในเครอื

คณุไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้รัพยส์นิและคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท
ในเครอืรวมถงึคอมพวิเตอร์อปุกรณ์โทรศพัท์วสัดุวตัถดุบิ
ขอ้มลูตา่งๆ(proprietaryinformation)ของบรษัิท
เพือ่การท�างานใหบ้คุคลภายนอกหรอืใชเ้ป็นการสว่นตวั

โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากฝ่ายบรหิารหรอืบรษัิทฯ
การใชร้ถยนตข์องบรษัิทเป็นการสว่นตวัใหก้ระท�า
ไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะจากฝ่ายบรหิารเทา่นัน้

การใชบ้ตัรผา่นทางของบรษัิท(Companydistributedcommuterpass)
เป็นการสว่นตวัอนุญาตใหก้ระท�าไดใ้นกรณีทีไ่มม่ผีลกระทบ
ตอ่การท�างานหรอืกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิแกบ่รษัิท

การใชเ้วลาและทรพัยส์นิอยา่งไร จงึสามารถท�าไดแ้ละ 
ไมส่ามารถท�าได้
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การสนทนากบับคุคลใดๆทีบ่รษัิทมไิดอ้นุญาต
ใหเ้กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีบ่รษัิทในเครอืจัดวา่เป็นความลบั
หรอืขอ้มลูใดๆทีบ่รษัิทในเครอืไมไ่ดท้�าการเปิดเผยตอ่
สาธารณชน

การสนทนากบับคุคลทีบ่รษัิทอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ขอ้มลูของบรษัิทในเครอืในงานแสดงสนิคา้,ในทีส่าธารณะ,
บนรถไฟหรอืบนเครือ่งบนิหรอืในขณะใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย

การสนทนาเกีย่วกบัขอ้มลูของบรษัิทกบัสมาชกิ
ในครอบครัวหรอืเพือ่นซึง่อาจจะบอกกลา่วขอ้มลูเหลา่นัน้
ไปยงับคุคลอืน่โดยไมเ่จตนา

ในกรณีทีค่อมพวิเตอรแ์ละหน่วยความจ�าUSB
ทีม่ไิดม้มีาตรฐานดา้นความปลอดภยัดา้น
ระบบรหสัผา่นเกดิการสญูหาย
หรอืถกูลกัขโมยไป

ขอ้มลูตา่งๆของบรษัิทในเครอืเกดิจากความคดิ
และสตปัิญญาของพนักงานทกุคนการท�างานหนักและ
การสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ ขอ้มลูเหลา่นีโ้ดยทัว่ไปแลว้จะถกูเกบ็เป็นความลบั
ท�าใหเ้ราเป็นคูแ่ขง่ทีส่�าคญัในวงธรุกจิซึง่บรษัิทในเครอื
จะไดรั้บความเสยีหายถา้คูแ่ขง่ไดท้ราบ

ในฐานะพนักงานของบรษัิทในเครอื
เราทกุคนมหีนา้ทีใ่นการปกป้องรักษาขอ้มลูตา่งๆของบรษัิท

ทรัพยส์นิทางปัญญาของเราใหร้วมถงึสิง่ตา่งๆ
ตอ่ไปนี้คอืขอ้มลูทางเทคนคิขอ้มลูฝ่ายขายขอ้มลูของ
ลกูคา้ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ขอ้มลูทางดา้นการเงนิทรัพยส์นิ
ทางปัญญาแตม่ไิดจ้�ากดัเฉพาะสิง่เหลา่นีเ้ทา่นัน้คณุตอ้ง
ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของบรษัิท
ในเครอืหรอืสิง่ทีค่ณุคดิวา่เป็นขอ้มลูของบรษัิท
โดยมไิดรั้บอนุญาตจากผูจั้ดการของคณุ

บคุคลภายนอกทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบรษัิท
ในเครอืตอ้งท�าการลงนามเป็นลายลกัษณอ์กัษรวา่จะไม่
ท�าการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทกอ่นท�างานใดๆใหบ้รษัิท

เราจะปกป้องรกัษาทรพัยส์นิทางปญัญา 
ของบรษิทัไดอ้ยา่งไร

ขอ้มลูตา่ง ๆ

เพือ่เป็นการปกป้องทรัพยส์นิของบรษัิทในเครอื
พนักงานทกุคนควรหลกีเลีย่งการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท
โดยไมเ่จตนา

อะไรเป็นสาเหตใุหเ้กดิการเปิดเผยขอ้มลู 
โดยไมเ่จตนา

การเปิดเผยขอ้มลูโดยไมเ่จตนา
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ระบบการตดิตอ่สือ่สาร

ระบบการตดิตอ่สือ่สารของบรษัิทในเครอืเป็นสิง่จ�าเป็นของธรุกจิเรา

การใชร้ะบบการตดิตอ่สือ่สารของบรษัิทในเครอื
ตอ้งเป็นการกระท�าเนือ่งดว้ยธรุกจิของบรษัิทในเครอื
หรอืกรณีอืน่ใดทีไ่ดรั้บการอนุญาตจากฝ่ายบรหิาร

การใชร้ะบบการตดิตอ่สือ่สารของบรษัิทในเครอื
โดยไมเ่หมาะสมถอืเป็นการใชท้รัพยส์นิของบรษัิทในเครอืในทางมชิอบ

การใชร้ะบบการตดิตอ่สือ่สารเพือ่เขา้หอ้งสนทนา
บนอนิเตอรเ์น็ตเรือ่งราวทางเพศการพนันหรอื
การกระท�าใดๆทีเ่ป็นการกอ่ความไมส่งบใหแ้กบ่คุคลอืน่

การสง่จดหมายลกูโซท่างไปรษณียอ์เิล็คทรอนคิส์
สว่นตวัโดยใชร้ะบบทีอ่ยูแ่บบกลุม่ของบรษัิทในเครอื

การใชไ้ปรษณียอ์เิล็คทรอนคิสห์รอืระบบ
อนิเตอรเ์น็ตทีข่ดัตอ่นโยบายของบรษัิทในเครอื
หรอืการใชง้านทีท่�าใหร้ะบบหรอืการสง่ขอ้มลูเกดิความผดิปกติ

การตดิตัง้และการใชซ้อฟแวรท์ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต
และซอฟแวรท์ีท่�าซ�้าและผดิกฏหมาย

การใชร้ะบบการตดิตอ่สือ่สารอยา่งไร ถอืเป็นการมชิอบ 

การตดิตอ่จากผูส้ ือ่ขา่ว, นกัวเิคราะห,์ ทนายความ และบคุคลอืน่

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนือ่งดว้ยธรุกจิของบรษัิท
ในเครอืไดรั้บการสนใจอยา่งใกลช้ดิจากนักขา่ว,ทีป่รกึษา
นักวเิคราะหต์ลาดหุน้(Securitiesanalysts)
ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทนุคณุไมค่วรตอบค�าถามของบคุคลเหลา่นี้
โดยมไิดป้รกึษากบัหวัหนา้งานสงูสดุในบรษัิทของคณุกอ่น

ถา้ค�าถามใดทีเ่กีย่วกบับรษัิทในเครอืทัง้หมด
คณุหรอืผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิทสาขานัน้ๆควรปรกึษา
กบัฝ่ายประสานงาน(corporatedepartment)ของบรษัิทในเครอื

ค�าถามจากผูส้ ือ่ขา่ว–ปรกึษาฝ่ายประชาสมัพันธ์
ในฝ่ายบรหิารชือ่รว่มของบรษัิท

ค�าถามจากนักวเิคราะหแ์ละผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทนุ
–ปรกึษาฝ่ายลงทนุรว่มหุน้ของบรษัิท

ค�าถามจากทนายความ–ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิท

เราควรตดิตอ่ใครในฝ่ายประสานงาน
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ถา้ความคดิของคณุเกดิขึน้เนือ่งจากการปฏบิตังิาน
เพือ่ผลประโยชนข์องกลุม่บรษัิทในเครอืหรอืเป็นผลมาจาก
หรอืไดรั้บค�าแนะน�ามาหรอืชิน้งานใดๆทีไ่ดท้�าขึน้ขณะท�างาน
กบักลุม่บรษัิทในเครอืกรณุาปรกึษาฝ่ายบรหิารของคณุ
หรอืบรษัิทในทอ้งถิน่หรอืฝ่าย
ประสานงานทรัพยส์นิทาง
ปัญญาเพือ่ใหเ้กดิความมัน่
ใจวา่คณุมไิดก้ระท�าการใดๆ
อนัเป็นการขดัตอ่กฎหมาย
ทรัพยส์นิทางปัญญา

07

ทรัพยส์นิทกุอยา่งและสือ่ตา่งๆทีม่ขีอ้มลูเกีย่วกบั
บรษัิทในเครอืตอ้งท�าการสง่คนืใหแ้กบ่รษัิท

ทรัพยส์นิทางปัญญาทีค่ณุท�าขึน้ในขณะทีค่ณุ
ท�างานเป็นพนักงานของบรษัิทในเครอืยงัคงเป็นของบรษัิท
แมว้า่คณุออกจากบรษัิทไปแลว้กต็าม

หลงัจากออกจากบรษัิทในเครอืคณุยงัคงตอ้ง
เก็บขอ้มลูตา่งๆของบรษัิทเป็นความลบัและไมใ่ชข้อ้มลู
ไปในทางชว่ยเหลอืบรษัิทคูแ่ขง่

สทิธเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา

ในกรณีทีม่กีารคดิคน้หรอืคน้พบและมกีาร
ประดษิฐส์ ิง่ใดขึน้ในระหวา่งการปฏบิตังิาน
จะตอ้งรายงานสาระส�าคญันัน้ใหบ้รษัิททราบ
หากบรษัิทไมอ่นุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้กไ็มส่ามารถทีจ่ะเปิดเผยได ้

ในบรรดาทรัพยส์นิทางปัญญาทีค่น้พบหรอื
ประดษิฐข์ ึน้จากการปฏบิตังิานสิง่เหลา่นีท้ัง้หมด
อยูภ่ายใตก้ารครอบครองของบรษัิท

ถา้คณุมปีญัหาเกีย่วกบัสทิธขิองทรพัยส์นิทางปญัญา 
คณุควรท�าอยา่งไร

การออกจากบรษิทัในเครอื

ถา้คณุออกจากบรษัิทในเครอืไมว่า่จะดว้ยเหตผุล
ใดกต็ามคณุตอ้งคนืทรัพยส์นิทัง้หมดของบรษัิทและ
เก็บขอ้มลูตา่งๆของบรษัิทเป็นความลบัตอ่ไป

ทรพัยส์นิอะไรบา้งทีต่อ้งคนืและคณุตอ้งท�าอยา่งไร
เมือ่คณุออกจากบรษิทัในเครอื
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คณุตอ้งไมท่�าการตกลงกบัลกูคา้ดว้ยวาจา
หรอืตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัราคาของสนิคา้
ตามอ�าเภอใจเวน้แตค่ณุไดรั้บอ�านาจจากฝ่ายบรหิารใหก้ระท�าได ้

คณุตอ้งไมท่�าการตกลงดว้ยวาจาหรอืตกลงเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรเพือ่เป็นการท�าสญัญาใหมห่รอืเปลีย่น
แปลงแกไ้ขสญัญากบับคุคลทีส่ามโดยมไิดรั้บอนุญาต
จากฝ่ายบรหิารกอ่น

ในฐานะพนักงานของบรษัิทในเครอื
พนักงานทกุคนตอ้งรายงานและบนัทกึขอ้มลูทัง้หมด
เกีย่วกบักจิกรรมทางธรุกจิของเราอยา่งถกูตอ้งและเป็นไปตามความจรงิ

นอกจากนีก้ารเกบ็รักษาและการน�าขอ้มลูดงักลา่ว
มาใชต้อ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเกบ็
รักษาขอ้มลูและการน�าขอ้มลูออกใชต้ามทีอ่งคก์รทอ้งถิน่
แตล่ะแหง่ก�าหนดไว ้

รายการและบนัทกึประเภทใดทีค่ณุตอ้งท�าใหถ้กูตอ้ง
และเป็นไปตามความจรงิ

ท�าไมเราควรตอ้งท�ารายงานตามความเป็น 
จรงิและถกูตอ้ง

รายงานทกุประเภทตอ้งท�าใหถ้กูตอ้ง
และเป็นไปตามความจรงิยกตวัอยา่งเชน่
รายงานเกีย่วกบัการพัฒนาของระบบวศิวกรรม
รายงานเกีย่วกบัการขายและรายการเกีย่วกบัการสัง่ซือ้
รายงานเกีย่วกบับญัชีภาษีและตน้ทนุ
สนิคา้รายงานการวจัิยรายงานอบุตัเิหตุและรายงานคา่ใชจ้า่ย

การท�ารายงานใหถ้กูตอ้งตรงตามความเป็นจรงินัน้
เป็นการรักษาชือ่เสยีงในดา้นจรยิธรรมความซือ่สตัย์
ของบรษัิทท�าใหเ้ราทกุคนสามารถท�างานไดต้ามมาตรฐาน
และถกูตอ้งตามกฎหมาย

รายงานทีบ่ดิเบอืนจากความเป็นจรงิอาจกอ่ใหเ้กดิ
ความผดิตามกฎหมายแพง่และกฎหมายอาญาได ้

การรายงาน, การบนัทกึ และ การเก็บรกัษาขอ้มลู

เพือ่ใหก้ารด�าเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และปลอดภยับรษัิทในเครอืทกุบรษัิทมอี�านาจในการ
ก�าหนดราคาและก�าหนดขอ้ความและเงือ่นไขในสญัญา

ความผกูพันของการกระท�าการใดๆและการท�า
สญัญาใดๆตอ้งเป็นไปภายใตก้ฎขอ้บงัคบัทีไ่ดก้�าหนดไว้
ส�าหรับแตล่ะฝ่ายหรอืแตล่ะบรษัิท

การกระท�าใดบา้งทีไ่มส่ามารถกระท�า 
หรอืท�าเป็นสญัญาได้

อ�านาจกระท�าการในนามบรษิทัในเครอื
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เมือ่เราตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้จากผูท้ีม่าเสนอราคา
เราตอ้งพจิารณาขอ้เท็จจรงิอยา่งเป็นธรรมปราศจากความล�าเอยีง

คณุตอ้งไมใ่ชส้ทิธหิรอืพยายามใชอ้ทิธพิลเพือ่
เรยีกรอ้งสทิธพิเิศษจากผูเ้สนอขายสนิคา้รายใดเป็นพเิศษ
โดยทัว่ไปแลว้ราคาสนิคา้ทีผู่เ้สนอขายสนิคา้เสนอมานัน้
จะถกูเกบ็เป็นความลบัพนักงานของบรษัิทในเครอื
ตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูใดๆเกีย่วกบัราคาสนิคา้นัน้โดยมไิดรั้บ
อนุญาตจากบรษัิทในเครอื

คณุตอ้งไมรั่บสนิบนจากผูเ้สนอขายสนิคา้
เราตอ้งรักษาความสมัพันธท์ีม่แีต่
ความยตุธิรรมและโปรง่ใส

บรษัิทในเครอืมนีโยบายในการเลอืกคูค่า้ทางธรุกจิ
อยา่งเป็นธรรมโดยเลอืกซือ้สนิคา้จากผูเ้สนอขายสนิคา้
ทีม่กีารแขง่ขนัเสนอราคาตามความเหมาะสมทัง้ในดา้น
ราคาของสนิคา้บรกิารเทคโนโลยีคณุภาพและอืน่ๆ
ทัง้นีพ้นักงานของบรษัิทในเครอืทกุคนตอ้งใหม้กีารประกวด
เสนอราคาสนิคา้อยา่งเป็นธรรม

การเลอืกซือ้สนิคา้จากผูเ้สนอขายน ัน้
มหีลกัเกณฑส์�าคญัอยา่งไร

การตดิตอ่กบัคูค่า้ทางธรุกจิ

บรษัิทในเครอืมนีโยบายในการแขง่ขนัการขาย
สนิคา้ทีเ่ป็นทีพ่อใจของลกูคา้โดยการเขา้ใจความตอ้งการ
ของลกูคา้บรษัิทในเครอืไมไ่ดค้าดหวงัใหค้ณุด�าเนนิ
ธรุกจิดว้ยความแข็งขนัและมปีระสทิธภิาพเทา่นัน้
หากแตต่อ้งถกูตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรมอกีดว้ย

คณุตอ้งไมท่�าใหล้กูคา้ขาดความนับถอืเราโดย
การพดูสิง่ทีไ่มเ่หมาะสมสิง่ทีผ่ดิหรอืสิง่ทีท่�าใหล้กูคา้เขา้ใจ
ผดิเกีย่วกบัสนิคา้ของบรษัิทคูแ่ขง่

คณุตอ้งมัน่ใจวา่การเปรยีบเทยีบทกุอยา่งทีเ่รา
ท�ากบับรษัิทคูแ่ขง่และสนิคา้ของบรษัิทคูแ่ขง่เป็นสิง่ที่
สามารถพสิจูนไ์ดจ้รงิและเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งทัง้หมด
ไมใ่ชก่ารเขา้ใจผดิในทกุกรณี

เราตอ้งตระหนักวา่อาจมบีางประเทศทีม่ขีอ้หา้มเรือ่งการโฆษณา
ประชาสมัพันธใ์นเชงิเปรยีบเทยีบ

นอกจากนี้ในแงข่องทรัพยส์นิทางปัญญาเองก็ตาม
เราตอ้งใสใ่จระมดัระวงัทีจ่ะไมล่ว่งละเมดิอยา่งไมถ่กูตอ้ง

หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใดกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ฎหมายประจ�า
สถานประกอบการหรอืประจ�าบรษัิทหรอืฝ่ายกฎหมายของนติโต

องคป์ระกอบส�าคญัในการแขง่ขนัทางธรุกจิมอีะไรบา้ง

การแขง่ขนัในสนามธรุกจิ
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ในการตดิตอ่กบับรษัิทคูแ่ขง่ทกุครัง้
คณุตอ้งไมพ่ดูคยุเกีย่วกบันโยบายดา้นราคา
เงือ่นไขในสญัญารายการสนิคา้การวจัิยตลาด
แผนการผลติความสามารถในการท�างานและ
เรือ่งอืน่ๆทีเ่ป็นขอ้มลูทางทรัพยส์นิทางปัญญาหรอื
ความลบัของบรษัิทฯถา้บรษัิทคูแ่ขง่เป็นฝ่ายเริม่พดูคยุ
เรือ่งดงักลา่วกอ่นแมโ้ดยมไิดเ้จตนาคณุควรเปลีย่นเรือ่ง
หรอืหยดุการสนทนานัน้ๆ

บางครัง้คณุอาจตอ้งพบปะพดูคยุหรอืประชมุ
รว่มกบับรษัิทคูแ่ขง่อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้
ในขณะเดยีวกนับรษัิททีค่ณุก�าลงัตดิตอ่ซือ้สนิคา้ดว้ยนัน้
หรอืลกูคา้ของคณุกอ็าจเป็นบรษัิทคูแ่ขง่ของบรษัิทในเครอื
เชน่กนัดงันัน้เราจ�าเป็นตอ้งรักษาความสมัพันธก์บัพวกเขา
เหลา่นัน้ไวด้ว้ยความระมดัระวงั

เราควรตอ้งระมดัระวงัส ิง่ใดในความสมัพนัธ์
กบับรษิทัคูแ่ขง่

ความสมัพนัธก์บับรษิทัคูแ่ขง่

ในระหวา่งการท�างานทางธรุกจิโดยทัว่ไปถอืเป็น
เรือ่งธรรมดาทีเ่ราจะหาขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิทอืน่รวมถงึ
บรษัิทคูแ่ขง่ถงึกระนัน้การหาขอ้มลูและการใชข้อ้มลูดงักลา่วกม็ขีอ้จ�ากดั

การกระท�าใดๆทีผ่ดิกฎหมายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูนัน้
เป็นสิง่ตอ้งหา้มเชน่การบกุรกุเพือ่ลกัทรัพย์การลกัลอบ
ดกัฟังโทรศพัท์การใหส้นิบนหรอืการขโมยทรัพยส์นิ

การหาขอ้มลูลบัเกีย่วกบับรษัิทคูแ่ขง่โดยการจา้ง
พนักงานหรอืคบคา้สมาคมกบัพนักงานของบรษัิทคูแ่ขง่
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูลบันัน้เป็นสิง่ตอ้งหา้ม

แมว้า่การหาขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิทคูแ่ขง่นัน้ถกู
กฎหมายบรษัิทในเครอืยงัคงยดึมัน่
ในการรักษาสทิธสิว่นบคุคลทางดา้นขอ้มลูของผูอ้ืน่และรวมถงึของ
บรษัิทคูแ่ขง่

เราควรหลกีเลีย่งการกระท�าใดๆกต็ามทีอ่าจ
จะกอ่ใหเ้กดิปัญหาดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้

สิง่ส�าคญัเกีย่วกบัการหาขอ้มลู 
และการใชข้อ้มลูเกีย่วกบับรษิทัอืน่มอีะไรบา้ง

การหาและการใชข้อ้มลูเกีย่วกบับรษิทัอืน่



07 08

25 26

การด�าเนนิธรุกจิ การด�าเนนิธรุกจิ

โดยทัว่ไปแลว้ในแตล่ะประเทศจะมเีครือ่งหมายทางการคา้สองประเภท

เครือ่งหมายการคา้แรกคอืเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนตามสทิธบิตัร
และเป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนโดยมตีวัอกัษรบง่ชีค้อื®
ยกตวัอยา่งเชน่ตราบรษัิทในเครอืเป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนใน
หลายประเทศ

เครือ่งหมายการคา้ทีส่องคอืเครือ่งหมายการคา้จะทะเบยีนที่มตีวัอกัษร
บง่ชี้คอื™

เราใชเ้ครือ่งหมายการคา้เพือ่แสดงและแบง่แยก
ผลติภณัฑข์องเราออกจากสนิคา้อืน่ในตลาด
สิง่ส�าคญัคอืคณุจะตอ้งรับรูแ้ละใชเ้ครือ่งหมายการคา้
ของกลุม่บรษัิทฯอยา่งเหมาะสมรวมทัง้เครือ่งหมาย
การคา้ของบรษัิทอืน่ซึง่จะตอ้งระมดัระวงัเกีย่วกบั
รปูภาพแผนภาพประโยคขอ้ความทีต่พีมิพล์งในสิง่พมิพ์
นติยสารหรอืหนังสอืพมิพแ์ละเว็บไซต์เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถ
คดัลอกหรอืน�าไปตพีมิพโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ์

ถา้คณุพบเห็นบรษัิทอืน่ใชเ้ครือ่งหมายการคา้ของ
บรษัิทในเครอืโดยเฉพาะเครือ่งหมายการคา้
จดทะเบยีนหากมกีารถกูน�าไปใชโ้ดยบคุคลอืน่คณุตอ้ง
ปรกึษาตวัแทนทรัพยส์นิทางปัญญาทอ้งถิน่หรอืตวัแทน
ฝ่ายประสานงานดา้นทรัพยส์นิทางปัญญา

เครือ่งหมายทางการคา้แบบใดบา้งทีอ่ยูใ่นตลาด

การใชเ้ครือ่งหมายการคา้และลขิสทิธิ์

บรษัิทในเครอืตอ้งการใหพ้นักงานทกุคนมใิช่
ท�างานถกูตอ้งตามกฎหมายเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้หากแต่
ตอ้งมคีณุธรรมควบคูไ่ปดว้ยโดยคณุสามารถรับของก�านัลไดต้าม
นโยบายทีก่�าหนดไวด้งัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้

ถา้คณุไดรั้บของก�านัลทีม่มีลูคา่เกนิควรและมใิช่
สิง่ของทีจ่ะใหก้นัโดยทัว่ไปคณุตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการทราบ
ในทนัทไีมว่า่ของสิง่นัน้จะถกูสง่ไปทีบ่า้นคณุหรอื
ทีท่�างานของก�านัลนัน้จะตอ้งถกูสง่กลบัหรอืถกูก�าจัดไป
แลว้แตก่รณีเพือ่ใหผู้ข้ายสนิคา้ใหเ้ราหรอืลกูคา้ของเรา
ไดร้ะลกึไวเ้สมอวา่บรษัิทในเครอืมนีโยบาย
เกีย่วกบัการรับของก�านัลอยา่งไรทัง้นีค้ณุตอ้งไมรั่บเงนิ
หรอืการใหกู้ย้มืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ

ไมว่า่คณุหรอืสมาชกิคนในครอบครัวของคณุกไ็ม่
สามารถคบคา้สมาคมหรอืรับของก�านัลจากผูเ้สนอขาย
สนิคา้หรอืลกูคา้ของบรษัิททัง้ของก�านัลเงนิสด
หรอืการใหกู้ย้มืเงนิทีอ่าจเป็นการสรา้งภาพหรอืมอีทิธพิล
ตอ่ความสมัพันธท์างธรุกจิระหวา่งบรษัิทในเครอื
และผูเ้สนอขายสนิคา้หรอืลกูคา้นัน้ๆ

คณุสามารถรับของก�านัลทีม่มีลูคา่พอสมควร
เชน่หนังสอืตวัอยา่งหรอืลกูกวาดอนัเป็นสิง่ทีบ่คุคลอืน่ทัว่ไป
ไดรั้บเชน่กนัเวน้แตบ่รษัิทในเครอืหรอืฝ่ายใดๆไดก้�าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอืน่คณุอาจรับสนิคา้ทดลองใชห้รอืสว่นลด
ทีบ่รษัิทตา่งๆบตัรเครดติโรงแรมบรษัิทขนสง่และภตัตาคาร
เสนอใหเ้ป็นการสว่นตวัหรอืเป็นสทิธพิเิศษจากการเป็นสมาชกิ

ของก�านลัใดบา้งทีร่บัไดแ้ละรบัไมไ่ด้

การรบัของก�านลั
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เพือ่หลกีเลีย่งความไมเ่หมาะสมคณุตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากฝ่ายบรหิารกอ่น

การบรกิารทางธรุกจิตอ้งอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม
และตอ้งไมเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามกฎหมายหรอื
ขดักบัหลกัปฏบิตัทิัว่ไปในการด�าเนนิธรุกจิของ
ผูเ้สนอขายสนิคา้หรอืลกูคา้ของเรา

ถา้การบรกิารทางธรุกจินัน้มบีอ่ยเกนิไป
หรอืไมส่มเหตสุมผลคณุควรปรกึษาฝ่ายชอ่งทาง
การตดิตอ่สือ่สาร

บรษัิทในเครอือนุญาตใหค้ณุรับการบรกิารทาง
ธรุกจิไดใ้นบางกรณีภายใตก้ารอนุมตัจิากฝ่ายบรหิาร
ลกูคา้หรอืผูเ้สนอขายสนิคา้อาจเห็นควรทีจ่ะใหค้วามรู้
หรอืค�าแนะน�าในการท�างานบางอยา่งในกรณีนี้สามารถท�าได ้

ท�าไมเราจงึจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัการ บรกิารทางธรุกจิ

บรกิารทางธรุกจิ

เพือ่หลกีเลีย่งการรับสนิบนหรอืการเขา้มามอีทิธพิล
ในดา้นธรุกจิบรษัิทในเครอืจงึไดว้างนโยบาย
เกีย่วกบัการใหข้องก�านัลและการรับรองขึน้

คณุอาจใหเ้งนิหรอืใหข้องก�านัลหรอืใหก้ารรับรอง
พนักงานระดบับรหิารของคูค่า้หรอืลกูคา้หรอืองคก์รอืน่ๆ
ถา้การกระท�าดงักลา่วเป็นการสรา้งความสมัพันธอ์นัดี
ระหวา่งองคก์รกบับรษัิทในเครอื

คณุอาจมอบของก�านัลทีม่มีลูคา่พอสมควร
อยา่งเชน่ตวัอยา่งหนังสอืหรอืลกูกวาดอนัเป็นสิง่ที่
บคุคลอืน่ทัว่ไปไดรั้บเชน่กนั

ในการด�าเนนิธรุกจิทัว่ไปภายใตก้ารอนุมตัขิอง
ฝ่ายบรหิารคณุอาจเชือ้เชญิลกูคา้หรอืคูค่า้หรอื
สมาชกิขององคก์รใดๆมารว่มรับประทานอาหารกลางวนั
อาหารเย็นหรอืรว่มงานกฬีาหรอืงานทางดา้นวฒันธรรม

ถา้ลกูคา้ของคณุคูค่า้หรอืองคก์รอืน่ใดถกูหา้ม
มใิหรั้บของก�านัลหรอืการรับรองดงักลา่วคณุตอ้งให้
ความเคารพตอ่นโยบายของเขา

ขอก�านลัใดและการรบัรองแบบใด
ทีส่ามารถกระท�าได้

การใหข้องก�านลั และ การรบัรอง
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คณุตอ้งทราบเกีย่วกบักฎหมายและบทบญัญัติ
ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพันธร์ะหวา่งบรษัิทและ
ขา้ราชการในทกุประเทศทีเ่ราตดิตอ่ท�าธรุกจิดว้ย

การใหเ้งนิหรอืการใหกู้ย้มืเงนิแกข่า้ราชการ
เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถกระท�าได้การใหข้องก�านัลแก่
ขา้ราชการเป็นสิง่ทีม่คิวรกระท�าเพราะถา้มกีารกระท�า
ดงักลา่วเกดิขึน้จะท�าใหเ้ป็นผลเสยีตอ่บรษัิทในเครอื

การกระท�าดงักลา่วเป็นสิง่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย
ในหลายประเทศ

ในการด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิและการด�าเนนิชวีติ
เราจะพยายามใชท้รัพยากรและพลงังานใหน้อ้ยทีส่ดุ
โดยมุง่เนน้การน�ากลบัมาใชใ้หมแ่ละใชซ้�้า

ท�าความเขา้ใจความหลากหลายทางชวีวทิยา
และพยายามปกป้องรักษาธรรมชาตนัิน้ไว ้

กรณีทีส่งัคมประสพกบัภยัพบิตัหิรอืโรคระบาด
ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของสงัคมพยายามใหค้วามรว่มมอื
หรอืชว่ยฟ้ืนฟใูหก้ลบัสูส่ภาพเดมิ

และเราตอ้งไมใ่หก้ารชว่ยเหลอืและ
สนับสนุนพฤตกิารณห์รอืกลุม่คน
ทีม่พีฤตกิรรมในเชงิคกุคามสทิธิ
สว่นบคุคลความมัน่คง
ปลอดภยัและความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของสงัคม

การกระท�าโดยทัว่ไปเชน่การใหข้องก�านัลหรอื
การใหก้ารรับรองหรอืการใหอ้ยา่งอืน่ในเชงิประชาสมัพันธ์
ทางธรุกจิอาจเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถยอมรับไดแ้ละอาจ
เป็นสิง่ผดิกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเมือ่คณุท�าการ
ตดิตอ่กบัขา้ราชการหรอืผูก้ระท�าการแทนในนามขา้ราชการ

สิง่ส�าคญัเกีย่วกบัการปฏสิมัพนัธก์บั 
ขา้ราชการมอียา่งไร

ความสมัพนัธก์บัขา้ราชการ

เราอาศยัอยูก่บัธรรมชาตแิละอยูร่ว่มกนัในสงัคม
ดงันัน้บรษัิทในเครอืจงึมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งสรรค์
กจิกรรมรักษาสิง่แวดลอ้มและท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม

นอกจากนีท้างบรษัิทจะใหค้วามรว่มมอืใน
การแกปั้ญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัชมุชนและ
ระดบันานาชาติดว้ยการพัฒนาสนิคา้และบรกิารเพือ่ยกระดบัทางสงัคม

เราตอ้งท�าอะไรบา้งในการรกัษาสิง่แวดลอ้มโลกและสงัคม

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มโลกและสงัคม
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คณุไมจ่�าเป็นตอ้งเขา้ใจรายละเอยีดทกุอยา่ง
ของกฎหมายทกุเรือ่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิเรา
แตค่ณุตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่มกีฎหมายและบทบญัญัติ
ทีม่ผีลตอ่การด�าเนนิธรุกจิของเรา

วธิกีารทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะท�าใหม้ัน่ใจวา่คณุท�างาน
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายกค็อืการท�างานอยา่งมจีรยิธรรม
ในทกุทีท่กุเวลา

ถา้คณุสงสยัเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย
หรอืจรยิธรรมคณุควรตดิตอ่
บคุคลใดบคุคลหนึง่ในชอ่งทาง
การตดิตอ่สือ่สาร

02

ขณะด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทในเครอื
เราอาจประสบปัญหาทางกฎหมายแตกตา่งกนัไปใน
แตล่ะบรษัิทบรษัิทในเครอืมนีโยบายน�ากฎหมายและ
บทบญัญัตติา่งๆมาใชใ้นการด�าเนนิธรุกจิ

ปญัหาท ัว่ไปทางกฎหมาย

เราจะทราบและน�ากฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัธรุกจิของเรา
มาใชไ้ดอ้ยา่งไร

คณุตอ้งรายงานและบนัทกึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดอยา่งถกูตอ้งครบถว้น

ถา้คณุมคีวามรับผดิชอบในดา้นนีค้ณุตอ้งเขา้ใจ
กฎระเบยีบทีก่ลา่วในทีน่ีใ้หช้ดัแจง้คณุตอ้งไมท่�าการ
ชว่ยเหลอืผูใ้ดในการท�าบนัทกึหรอืท�ารายงานขอ้มลูใดๆ
อนัไมถ่กูตอ้งหรอืท�าไปในทางทีท่�าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิได ้

คณุตอ้งไมใ่หค้�าแนะน�าแกบ่คุคลอืน่ภายนอกบรษัิท
ในเครอืรวมถงึลกูคา้และผูเ้สนอขายสนิคา้วา่เขาควรท�า
บนัทกึหรอืรายงานทางดา้นภาษีและคา่ใชจ้า่ยของตนเอง
อยา่งไร

บรษัิทในเครอืตอ้งด�าเนนิการถกูตอ้งตามหลกัการ
บญัชใีนการรายงานสถานะทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งทัง้หมด
และใหก้ารด�าเนนิงานภายในมคีวามเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิ
ความมัน่ใจวา่การบญัชแีละการเงนิของบรษัิทนัน้มกีาร
ด�าเนนิการอยา่งถกูกฎหมายและไดม้าตรฐานทัว่ไป

การรายงานทางบญัชแีละการเงนิทีผ่ดิกฎหมาย
ผูก้ระท�าผดิจะถกูลงโทษโดยการปรับลงทณัฑห์รอืจ�าคกุ
และเป็นการกระท�าทีท่�าใหบ้รษัิทในเครอืสญูเสยี
ความน่าเชือ่ถอืจากสงัคม

รายงานการบญัช ีและ การเงนิ

คณุควรตอ้งระวงัเร ือ่งใดบา้ง
เมือ่คณุท�ารายงานทางบญัชแีละการเงนิ
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การกระท�าทกุประเภททีเ่ป็นการจ�ากดัระบบ
การแขง่ขนัทางการคา้เชน่การคา้ทีอ่ยตุธิรรม,
การผกูขาดทางการคา้และการท�าสญัญารว่มมอืกนั
ทางการคา้ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถกระท�าได ้

คณุตอ้งไมท่�าสญัญากบับรษัิทอืน่ทีเ่ป็น
การท�าลายระบบการแขง่ขนัทางการคา้เชน่การก�าหนด
ราคาสนิคา้หรอืการแบง่ลกูคา้หรอืการแบง่เขตพืน้ที่

คณุตอ้งไมท่�าการผกูขาดทางการคา้โดยผดิ
กฎหมายหรอืพยายามท�าการผกูขาด
ทางการคา้หรอืใชต้�าแหน่ง
เพือ่กระท�าการทีผ่ดิกฎหมาย

04

กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้มอียูใ่นเกอืบทกุ
ประเทศทีบ่รษัิทในเครอืด�าเนนิธรุกจิวตัถปุระสงคข์อง
กฎหมายป้องกนัการผกูขาดกเ็พือ่ป้องการแทรกแซงระบบ
การแขง่ขนัทางการคา้เสรี

บรษัิทในเครอืปฏบิตัติามกฎหมาย
สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้ทีม่อียูท่ัว่โลก

กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้

การกระท�าใดทีเ่ป็นการตอ้งหา้ม 
ตามกฎหมายสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้

บทบญัญัตแิละกฎหมายเกีย่วกบัการน�าเขา้และ
สง่ออกสนิคา้นัน้มคีวามซบัซอ้นคณุจ�าเป็นตอ้งรูว้า่มี
กฎหมายหรอืบทบญัญัตใิดบา้งทีบ่งัคบัใชใ้นพืน้ที่
ทีค่ณุด�าเนนิธรุกจิอยู่คณุตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีองคป์ระกอบทางเคมีขอ้มลูจ�าเพาะซอฟทแ์วร์
ดไีซน์และการใชผ้ลติภณัฑ์ซึง่อาจอยูภ่ายใตก้ฎหมาย
และบทบญัญัตเิกีย่วกบัการน�าเขา้และสง่ออกสนิคา้ใน
แตล่ะประเทศ

การน�าเขา้และสง่ออกสนิคา้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
หรอืการสง่ออกผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยทีีบ่รษัิทในเครอื
ไมอ่นุมตัถิอืเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายเราตอ้งไดรั้บ
อนุญาตในการน�าเขา้และสง่ออกสนิคา้จากรัฐบาลของ
ประเทศทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยูเ่สมอ

ขัน้ตอนการพัฒนาตา่งๆทีต่อ้งใชว้ตัถดุบิจาก
ตา่งประเทศและการตดิตอ่ลกูคา้ทีต่อ้งสง่ตวัอยา่งสนิคา้
ทางเรอืจากประเทศของคณุอยูภ่ายใตก้ฎหมายน�าเขา้
และสง่ออกเชน่กนัการคดิค�านวณราคาสนิคา้ของบรษัิท
ในตา่งประเทศเพือ่ขายใหบ้รษัิทในเครอื
ทีอ่ยูอ่กีประเทศหนึง่(การถา่ยโอนราคา)อยูภ่ายใต้
กฎหมายน�าเขา้และสง่ออก

เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและบทบญัญัตขิอง
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน�าเขา้และสง่ออกสนิคา้ของ
ประเทศทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายน�าเขา้
และสง่ออกสนิคา้มโีทษรา้ยแรงในรปูแบบของการปรับ
การสญูเสยีสทิธกิารน�าเขา้สนิคา้และจ�าคกุ

การน�าเขา้และสง่ออก

การควบคมุการน�าเขา้ และ สง่ออกสนิคา้มคีวามส�าคญั
อยา่งไร
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เนือ่งจากกฎหมายจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐมี
หลากหลายและมคีวามซบัซอ้นเราตอ้งมคีวามระมดัระวงั
ในการปฏบิตัติามกฎหมายประเภทนีอ้ยา่งเครง่ครัด

ในการปฏบิตัติามกฎหมายจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ
คณุตอ้งพยายามตดัสนิใจใหถ้กูตอ้งไมต่ดัสนิใจแบบผดิๆ
โดยการใชข้อ้มลูเพยีงเล็กนอ้ยเกีย่วกบัการคุม้ครองฝ่ายรัฐบทบญัญัตแิละขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

นัน้มคีวามซบัซอ้นคณุไมจ่�าเป็นตอ้งเขา้ใจรายละเอยีด
ของกฎหมายทกุๆเรือ่งแตค่ณุตอ้งรูว้า่บทบญัญัตใิดหรอื
ขอ้บงัคบัใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของคณุ

ถา้คณุท�างานเกีย่วขอ้งกบัการแพรก่ระจาย
การวดับนัทกึหรอืรายงานเกีย่วกบัการท�าลายสิง่แวดลอ้ม
และเป็นการกระท�าทีเ่กดิจากโรงงานคณุตอ้งแน่ใจวา่
การกระท�านัน้สามารถกระท�าไดต้ามบทบญัญัตแิละ
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายและคณุตอ้งท�ารายงานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นชดัเจน

ถา้คณุพบวา่มกีารกระท�าใดทีข่ดัตอ่กฎหมาย
สิง่แวดลอ้มหรอืการกระท�านัน้อาจดเูหมอืนขดักบับท
บญัญัตทิางกฎหมายคณุควรรายงานตอ่ฝ่ายบรหิาร
หรอืบคุคลในชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารโดยทนัที

เราตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญัตแิละขอ้บงัคบัทาง
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มตลอดเวลาในทกุทีท่ีเ่ราอยู่
อาศยัและท�างานเพือ่ใหก้ารปฏบิตัติามบทบญัญัตแิละ
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง
เราจ�าเป็นตอ้งทราบนโยบายทางดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิท
ในเครอืการกระท�าใดทีเ่ป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัตทิาง
กฎหมายอาจสง่ผลกระทบขัน้รา้ยแรงตอ่การด�าเนนิธรุกจิของเรา

เราพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะรวบรวมผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกจิของเรา

กฎหมายสิง่แวดลอ้ม

คณุตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตั ิและ  
ขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งไรบา้ง

วตัถปุระสงคข์องกฎหมายการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ
คอืเพือ่ชว่ยเหลอืฝ่ายรัฐเชน่ประเทศรัฐหรอืรัฐบาลทอ้งถิน่
ในการไดรั้บสนิคา้และบรกิารทีต่อ้งการในราคาทีย่ตุธิรรม
และเหมาะสม

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐั

เราควรรูอ้ะไรบา้งเกีย่วกบักฎหมายจดัซือ้จดัจา้ง
ของภาครฐั
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คณุตอ้งไดรั้บอนุญาตจากฝ่ายบรหิารของคณุ
กอ่นทีค่ณุจะสามารถตดิตอ่บคุคลของรัฐเพือ่การหาเสยีงสนับสนุน

การหาเสยีงสนับสนุนเกดิขึน้อยา่งกวา้งขวาง
ในทัว่โลกบรษัิทในเครอืมนีโยบายในการปฏบิตัติาม
บทบญัญัตแิละขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการหาเสยีงสนับสนุน
อยา่งเครง่ครัดในทกุประเทศทีบ่รษัิทในเครอื
ด�าเนนิธรุกจิอยู่

01

คณุไมส่ามารถท�างานใหก้บัองคก์รทีม่กีารแขง่ขนั
กบับรษัิทในเครอืเพราะการกระท�าดงักลา่วเป็นการแบง่
ความจงรักภกัดทีีค่ณุมตีอ่บรษัิทในเครอื
ไปใหอ้งคก์รอืน่

ถา้คณุมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่บคุคลในฝ่ายตดิตอ่สือ่สาร

การตดิตอ่กบับคุคลภาครัฐโดยมวีตัถปุระสงค์
เกีย่วกบัการสรา้งอทิธพิลในเรือ่งนติบิญัญัตหิรอืการก�าหนด
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัจัดวา่เป็นการหาเสยีงสนับสนุนโดย
ทัว่ไปการหาเสยีงสนับสนุนเป็นเรือ่งธรรมดาทีย่อมรับได้
และสง่ผลดตีอ่ระบบนติบิญัญัติ

การหาเสยีงสนบัสนนุ (Lobbying)

การหาเสยีงสนบัสนนุมหีลกัเกณฑอ์ยา่งไร

คณุมเีวลาสว่นตวัของคณุเองแตพ่นักงานทกุคน
ของบรษัิทในเครอืไมว่า่จะอยูใ่นชว่งเวลาหรอืนอกเวลา
ท�างานหรอืไมก่ต็อ้งรักษาชือ่เสยีงของบรษัิทในเครอือยูเ่สมอ

การขดักนัทางผลประโยชนท์ีเ่ห็นไดช้ดัระหวา่ง
บรษัิทในเครอืและเวลาสว่นตวัของคณุก็คอืการทีค่ณุ
ใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืท�างานใหก้บัองคก์รทีม่กีารแขง่ขนั
กบับรษัิทในเครอืหรอืธรุกจิทีม่แีนวโนม้วา่จะเป็นคูแ่ขง่ของบรษัิท

การชว่ยเหลอืคูแ่ขง่

ท�าไมการไมช่ว่ยเหลอืบรษิทัคูแ่ขง่จงึเป็นเรือ่งส�าคญั
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การใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบถอืเป็นการผดิ
จรยิธรรมและอาจเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย

การกระท�าทีผ่ดิกฎหมายอาจมโีทษทางแพง่และ
อาญารวมถงึการปรับและจ�าคกุ

03

ในระหวา่งทีค่ณุเป็นพนักงานของบรษัิทในเครอื
คณุอาจรับทราบขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิทในเครอืหรอื
บรษัิทอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนการใชข้อ้มลูทีไ่มไ่ด้
เปิดเผยตอ่สาธารณชนหรอื“ขอ้มลูภายใน”เกีย่วกบั
บรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทอืน่เพือ่วตัถปุระสงค์
ทางการเงนิสว่นบคุคลหรอืเพือ่ผลประโยชนอ์ืน่เป็นการ
ตอ้งหา้มอยา่งเครง่ครัด

การใชข้อ้มลูภายในและการคา้ภายใน

ท�าไมการหา้มใชข้อ้มลูภายในจงึเป็นเรือ่งส�าคญั
พนักงานตอ้งไมใ่ชห้รอืใหเ้งนิของกองทนุบรษัิท
ใหท้รัพยส์นิหรอืใหบ้รกิารแกผู่ล้งสมคัรรับเลอืกตัง้หรอื
พรรคการเมอืงใดๆ

พนักงานตอ้งไมก่ดดนัหรอืชกัจงูใหพ้นักงานคนอืน่
ใหก้ารสนับสนุนทางการเมอืงหรอืมสีว่นรว่มในการสนับสนุน
พรรคการเมอืงหรอืผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้

พนักงานตอ้งปฏบิตัตินตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นกฎหมาย
เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืง
รวมถงึการมสีว่นรว่มในพรรคการเมอืงสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรและผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้แตล่ะคน

บรษัิทในเครอืเคารพในสทิธขิองพนักงานทกุคน
ในการรับทราบขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้และเป็นพลเมอืงทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม

ในฐานะบรษัิทหนึง่บรษัิทในเครอื
จะวางตวัเป็นกลางทางดา้นการเมอืงตลอดเวลา

การมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืง

ขอ้ควรระมดัระวงัสว่นบคุคล
ในเรือ่งใดทีเ่ก ีย่วกบักจิกรรมทางการเมอืง
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ความสมัพันธอ์นัใกลช้ดิอาจเป็นเหตทุ�าใหค้ณุ
กระท�าการใดๆอนัท�าใหบ้รษัิทในเครอืเสยีผลประโยชนโ์ดย
ไมไ่ดเ้จตนา

ถา้คณุมปัีญหาเกีย่วกบัสถานการณข์องคณุ
คณุควรตดิตอ่ฝ่ายตดิตอ่สือ่สาร

จากอตัราการเตบิโตของครอบครัวทีบ่คุคลใน
ครอบครัวท�าอาชพีตา่งกนัและการขยายตวัของธรุกจิ
คณุอาจพบวา่คณุอยูใ่นสถานการณท์ีคู่ส่มรส,
บคุคลในบา้นหรอืคนสนทิของคณุเป็นคูแ่ขง่ทางธรุกจิหรอืผูท้ีข่ายสนิคา้
ใหก้บับรษัิทในเครอืหรอืเป็นพนักงานของคูแ่ขง่
ทางธรุกจิหรอืผูท้ีข่ายสนิคา้นัน้

ในขณะทีท่กุคนมสีทิธเิลอืกท�างานทีต่นเองตอ้งการ
เราควรรับมอืกบัสถานการณเ์ชน่นีด้ว้ยความระมดัระวงั
เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในความปลอดภยัและเพือ่รักษา
ความลบัของธรุกจิ

บคุคลทีใ่กลช้ดิของคณุทีท่�างานในธรุกจิเดยีวกนั

สิง่ส�าคญัทีต่อ้งทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธป์ระเภทนีค้อือะไร

คูม่อืด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัในเครอืนติโต
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