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คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี

เรื่อง การแก้ ไขปรับปรุงคู่มือ 
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี

เรียน สมาชิกกลุ่มเอจีซีทุกท่าน

ปี 2551 กลุ่มเอจีซี ได้เริ่มท�ำกำรรวบรวมหลักเกณฑ์
จรรยำบรรณทำงธุรกิจที่มีอยู่ในเครือบริษัททั้งหมด
เข้ำด้วยกัน และได้เริ่มจัดท�ำเป็นคู่มือจรรยำบรรณ 
ท่ีเป็นเอกภำพขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ของบริษัท
ในกลุ่มเอจีซีทั้งหมด และเรียกว่ำ “จรรยำบรรณของ
กลุ่มเอจีซี” ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ กำรมีจรรยำบรรณท่ีได ้
ถูกกลั่นกรองอย่ำงดีและเป็นเอกภำพนั้นจะท�ำให้
สมำชิกของกลุ ่มทุกคนทรำบได้ว่ำอะไรที่สมำชิก
ของกลุ่มต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน

ในปัจจุบัน เรำได้ท�ำกำรแก้ไขปรับปรุงจรรยำบรรณของกลุ่ม โดยได้น�ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแล 
กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำและหลักกำรที่ส�ำคัญขององค์กรระดับโลกมำพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบเพ่ือให้ 
บรรลุถึงวิสัยทัศน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของเรำ และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเพื่อให้เกิด  

 (การเตบิโตอย่างก้าวไกล) นอกจำกจะได้มกีำรปรบัปรงุเนือ้หำของจรรยำบรรณแล้ว เรำยงัได้
ท�ำกำรปรับปรุงรูปแบบและรูปลักษณ์ใหม่เพื่อให้ทุกท่ำนสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจได้ง่ำยและมีควำมน่ำสนใจ

ขอให้ท่ำนอ่ำน ทบทวน ท�ำควำมเข้ำใจ คู่มือฉบับนี้จนจบและปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติแต่ละข้อ กำรปฏิบัติตำม
คู่มือจรรยำบรรณฉบับนี้เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งส�ำหรับกลุ่มเอจีซีของเรำ เพ่ือให้ได้มำและรักษำไว้ซึ่งควำมไว้วำงใจ 
จำกลูกค้ำของบริษัท ชุมชนในท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ กำรด�ำรงไว้ซึ่งควำมไว้วำงใจดังกล่ำวเป็น 
สิง่ส�ำคญัและจ�ำเป็นทีต้่องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำก เนือ่งจำกกำรละเมดิจรรยำบรรณแม้เพียงข้อเดยีวอำจท�ำให้
ควำมไว้วำงใจทัง้หมดทีเ่รำได้สร้ำงสมมำ มลำยหำยไปภำยในพรบิตำ และจะต้องใช้เวลำอันยำวนำนกว่ำทีเ่รำจะ
เรียกคืนกลับมำอยู่ในต�ำแหน่งเดิม เรำแต่ละคนจึงต้องรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมคู่มือจรรยำบรรณนี้ในทุกๆ 
กิจกรรมอย่ำงเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



กำรทีท่่ำนเคร่งครดัในกำรปฏบิตัติำมคูม่อืจรรยำบรรณฉบับใหม่น้ี ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเอจซีเีท่ำนัน้ 
แต่ยังจะส่งผลดีต่อตัวท่ำนทุกคนด้วย เพรำะท่ำนจะทรำบว่ำเมื่อท่ำนได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและหลักมำตรฐำน
ด้ำนจริยธรรมในระดับสูงแล้วนั้น กล่ำวได้ว่ำท่ำนได้ท�ำงำนในสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนซึ่งท่ำนรู้สึกปลอดภัย 
และมีควำมภำคภูมิใจ

ข้ำพเจ้ำขอให้แต่ละท่ำนได้ร่วมมือร่วมใจกับข้ำพเจ้ำในกำรมุ่งมั่นอย่ำงจริงจังในกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องตำม
หลักจรรยำบรรณที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ในทุกๆ กิจกรรมที่ท่ำนปฏิบัติ

ขอแสดงควำมนับถือ

คะสุฮิโกะ อิชิมุระ

ประธำนบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณ





บทน�า
จรรยำบรรณของกลุ่มเอจีซีคืออะไร

เหตุใดบริษัทจึงต้องมีจรรยำบรรณของกลุ่มเอจีซี

ใครบ้ำงที่ต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของกลุ่มเอจีซี

สิ่งที่คำดหวังจำกท่ำนเมื่อท่ำนได้รับคู่มือฉบับนี้

หน่วยงำนก�ำกับดูแลจรรยำบรรณคืออะไร

จะเกิดอะไรขึ้นหำกมีกำรละเมิดคู่มือจรรยำบรรณฉบับนี้

ท่ำนจะสำมำรถขอรับควำมช่วยเหลือ ร้องเรียน หรือรำยงำนได้อย่ำงไร

จะมีกำรสอบสวน กำรรำยงำนเรื่องกำรละเมิดจรรยำบรรณอย่ำงไร

นโยบำยของกลุ่มเอจีซีในกำรป้องกันกำรแก้แค้นเป็นอย่ำงไร

จรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
หลักกำรพื้นฐำนในกำรปฏิบัติตน (กฎข้อที่ 1)

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม และกำรป้องกันกำรผูกขำดและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ (กฎข้อที่ 2)

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำน (กฎข้อที่ 3)

สิ่งแวดล้อม (กฎข้อที่ 4)

กำรให้ควำมเคำรพผู้อื่น (กฎข้อที่ 5)

คุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร (กฎข้อที่ 6)

กำรรำยงำนและกำรบันทึก (กฎข้อที่ 7)

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยอำศัยข้อมูลภำยใน (กฎข้อที่ 8)

ทรัพย์สินและข้อมูลอันเป็นควำมลับของบริษัทและบุคคลภำยนอก (กฎข้อที่ 9)

กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (กฎข้อที่ 10)

กำรให้ของก�ำนัลและกำรเลี้ยงรับรอง (กฎข้อที่ 11)

ควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและนักกำรเมือง (กฎข้อที่ 12)

กำรควบคุมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (กฎข้อที่ 13)

ภาคผนวก
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บทน�า
จรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซีคืออะไร
จรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทเอจซี ี("จรรยำบรรณ") คอืสิง่ท่ีสะท้อนค่ำนยิมร่วม (Shared Values) ของบรษิทั กล่ำวคอื  
"ควำมซ่ือสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม" (INTEGRITY) ตำมวิสัยทัศน์ของกลุ ่มเอจีซี    
(มองอย่ำงกว้ำงไกล) จรรยำบรรณดงักล่ำวได้ระบขุ้อก�ำหนดต่ำงๆ ส�ำหรบับรษิทัและพนกังำนทัง้หมดในกลุม่บรษิทั 
เอจีซี เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมำย นโยบำย ข้อบังคับ และจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

เหตุใดบริษัทจึงต้องมีจรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
กลุม่เอจซีไีด้ ก�ำหนดให้ "ควำมซือ่สัตย์สุจริตและมคีณุธรรม" (INTEGRITY) เป็นหนึง่ในค่ำนยิมร่วม (Shared Values)  
ภำยใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มเอจีซี  ซึ่งบริษัททั้งหมดในกลุ่มเอจีซี ต้องปฏิบัติตำมค่ำนิยมร่วมนี้ 
(Shared Values) สมำชิกทั้งหมดในกลุ่มเอจีซีต้องร่วมกันในกำรแบ่งปันข้อมูลกำรปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในกำรด�ำเนินกำรทั้งหลำย

เพ่ือให้สำมำรถเติบโตอย่ำงยัง่ยนืในฐำนะบรษิทัระดบัโลก กลุม่เอจซีต้ีองตอบสนองต่อควำมคำดหวงัตำมสมควรของ 
พนักงำนและครอบครัวของพนักงำน ลูกค้ำ ผู้จัดหำ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนที่บริษัทประกอบกิจกำรอยู่ 
(เรียกรวมกันว่ำ "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย") และต้องได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่ำนี้ด้วย เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยเช่นว่ำนั้น บริษัทต้องยึดมั่นในค่ำนิยมร่วม (Shared Value) ในหัวข้อควำมซื่อสัตย์สุจริตและมี
คุณธรรม (Integrity)

กำรที่จะยึดมั่นคุณค่ำเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม (Integrity) ให้ได้นั้น เรำจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยทั้งหมด ตลอดจนนโยบำยข้อบังคับ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัททั้งหมด คู่มือจรรยำบรรณ 
ฉบับนี้จะแสดงรำยละเอียดว่ำพวกเรำต้องท�ำเช่นไร และปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงไร

กำรปฏบิตัติำมคูม่อืจรรยำบรรณฉบบัน้ีเป็นส่ิงส�ำคญัยิง่ต่อควำมส�ำเรจ็ของบรษิทั ควำมภำคภมูใิจในกำรเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มเอจีซี และกำรสนับสนุนควำมรับผิดชอบต่ำงๆ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรำ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มเอจีซี 

Innovation & Operational Excellence (นวัตกรรมและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน)
•  เรำจะแสวงหำนวัตกรรมใหม่ๆ ด้ำนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยคิดให้ยำวไกลกว่ำแนวคิด 
   ดั้งเดิม และคิดนอกกรอบ
•   เรำจะสร้ำงคณุค่ำใหม่ทีต่อบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในอนำคตอย่ำงต่อเนือ่งโดยกำรคดิจำกมุมมองของลกูค้ำ และ 
    ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมและตลำดอย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ
•  เรำจะปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำนของเรำอย่ำงต่อเนือ่งให้มปีระสทิธภิำพและคณุภำพสงูสดุในทกุๆ กจิกรรม และจะมุ่งม่ัน 
  ปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำนสูงสุด 

Diversity (ความหลากหลาย)
• เรำจะเคำรพในควำมสำมำรถที่แตกต่ำงและลักษณะของแต่ละบุคคล และกำรบริหำรงำนทั่วโลกของเรำจะไม่แบ่ง
  แยกสัญชำติ เพศ และภูมิหลัง
•  เรำจะเคำรพควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชำติ ชำติพันธุ์ ศำสนำ ภำษำ และสัญชำติ
•  เรำจะเคำรพมุมมองและควำมเห็นที่แตกต่ำงตลอดเวลำ

Integrity (ความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม)
• เรำจะสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรำยตำมมำตรฐำนด้ำน 
   จริยธรรมขั้นสูงสุด
• เรำจะเคำรพกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
• เรำจะรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์และบรกิำรทีเ่รำจดัหำให้อย่ำงเตม็ทีเ่พือ่ให้ลกูค้ำพงึพอใจและไว้วำงใจ 

Environment (สิ่งแวดล้อม)
• เรำ ในฐำนะประชำกรโลกที่ดี จะทุ่มเทสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสอดคล้องกับธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน 
• เรำจะมุ่งมั่นเพื่อปรับปรุงอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำน

พันธกิจ
ของเรา

ค่านิยมร่วม
ของเรา

จิตวิญญาณของเรา

แก้ไขเดือนเมษำยน 2555
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ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
บริษัทมีคู่มือจรรยำบรรณฉบับเดียวกัน ที่บังคับใช้ในกลุ่มเอจีซีทั่วโลก และมีผลบังคับใช้ในทุกสถำนที่ท�ำงำน 
โดยใช้กับธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มเอจีซี ซึ่งครอบคลุมถึงพนักงำน กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มเอจีซีทั้งหมด 
นอกจำกนี้เรำยังมีควำมประสงค์ที่จะด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลและบริษัทอื่นๆ ที่มีหลักกำรคล้ำยคลึงกับเรำด้วย

สิ่งที่คาดหวังจากท่านเมื่อท่านได้รับคู่มือฉบับนี้
โปรดอ่ำนคูม่อืจรรยำบรรณฉบบันีแ้ละทบทวนเป็นระยะๆ หำกท่ำนมปัีญหำเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนใดๆ โปรดอ่ำน
คู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติ

ท่ำนต้อง

• ปฏิบัติตำมคู่มือจรรยำบรรณฉบับนี้ให้เป็นกิจวัตรประจ�ำวันของท่ำน

• ปรึกษำข้อปฏิบัติเมื่อท่ำนไม่แน่ใจว่ำจะด�ำเนินกำรเช่นไร และหำกจ�ำเป็น ให้สอบถำมฝ่ำยบริหำรของท่ำน 
หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณของแต่ละบริษัท

• รำยงำนข้อเท็จจริงโดยทันทีหำกพบกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำยหรือผิดหลักจรรยำบรรณ  

ในคู่มือจรรยำบรรณฉบับนี้ มีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และกรณีตัวอย่ำง ที่ช่วยให้ท่ำนปฏิบัติตนได้อย่ำง 

ถูกต้อง

หน่วยงานก�ากับดูแลจรรยาบรรณคืออะไร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของกลุ่มเอจีซี ท�ำหน้ำที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณของกลุ่มเอจีซ ี
ทั้งหมด โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณทั่วโลก (Global Compliance Leader)  
ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวำงแผน กำรด�ำเนินกำร และกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของบริษัท
ในกลุ่ม ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลจรรยำบรรณ (Compliance Committee) ประจ�ำภูมิภำคเอเชีย 
ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกำเหนือ ภำยใต้กำรดูแลโดยหัวหน้ำฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณ เพื่อบริหำรแผนและก�ำกับ
ดูแลจรรยำบรรณทั่วโลก

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ากับ 
ดูแลจรรยาบรรณ

หัวหน้าฝ่ายก�ากับ 
ดูแลจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการก�ากับดูแล
จรรยาบรรณ 

ประจ�าภูมิภาคยุโรป

คณะกรรมการก�ากับดูแล
จรรยาบรรณ 
ประจ�าภูมิภาค 
อเมริกาเหนือ

คณะกรรมการก�ากับดูแล
จรรยาบรรณ 
ประจ�าภูมิภาค 
เอเชีย/ญี่ปุ่น 
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อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ทราบว่า การจงใจรายงานหรือร้องเรียนที่เป็นเท็จ เป็นการกระท�าที่ไม่อาจ
ยอมรับได้ และจะต้องถูกลงโทษทางวินัย

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการละเมิดคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้
อำจมีกำรลงโทษทำงวินัยตำมกฎหมำย และตำมนโยบำยข้อบังคับของบริษัท เมื่อมีพนักงำนละเมิดคู่มือจรรยำ
บรรณฉบบัน้ี และอำจมกีำรด�ำเนนิกำรตำมควำมเหมำะสมกบักรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ี หำกบุคคลดังกล่ำวละเมดิ
จรรยำบรรณ และเป็นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับและนโยบำยข้อบังคับของบริษัทด้วย

ท่านจะสามารถขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียน หรือรายงานได้อย่างไร
หำกท่ำนมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับจรรยำบรรณ หรือประสงค์จะรำยงำนหรือร้องเรียนปัญหำเกี่ยวกับ 
จรรยำบรรณ โปรดติดต่อผู้บริหำรของท่ำน หรือผู้ก�ำกับดูแลจรรยำบรรณของบริษัทของท่ำน ดังต่อไปนี้ และ 
รวมถึงกำรติดต่อโดยใช้ช่องทำงสำยด่วนของบริษัท (Help line)

• เจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณ

• ผูแ้ทนฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรบคุคลของท่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กรณทีีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบัลกูจ้ำงหรอืกำรจ้ำงงำน

• ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทของท่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรณีที่เป็นเรื่องข้อกฎหมำย

ทัง้นี ้ท่ำนอำจเลอืกทีจ่ะระบตัุวตนของท่ำนเมือ่แจ้งเหตดุงักล่ำว หรอือำจส่งหนงัสอืรำยงำนหรอืร้องเรยีนของท่ำน
โดยไม่ระบุชื่อก็ได้

จะมีการสอบสวน การรายงานเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณอย่างไร
กลุม่เอจซีจีะสอบสวนรำยงำนทัง้หมดอย่ำงละเอยีดและเป็นธรรมโดยจะด�ำเนนิกำรตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำน
ระบุตัวตนของท่ำนในระหว่ำงกำรรำยงำนหรือร้องเรียน ท่ำนอำจขอให้บริษัทเก็บรักษำข้อมูลตัวตนของท่ำนเป็น
ควำมลับได้ บริษัทจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท�ำได้ ในกำรด�ำเนินกำรสอบสวนและ
ด�ำเนนิกำรตำมสมควรภำยใต้กฎหมำย เช่นเดยีวกนันีก้จ็ะปฏบิตัอิย่ำงเดยีวกนัหำกท่ำนขอให้บรษิทัเกบ็รกัษำข้อมลู
ที่ท่ำนให้ไว้เป็นควำมลับ ไม่ว่ำท่ำนจะได้ระบุตัวตนของท่ำนหรือส่งหนังสือรำยงำนหรือร้องเรียนมำโดยไม่ระบุชื่อ 

พวกเรำทุกคนต้องร่วมมือกันอย่ำงเต็มที่ในกำรด�ำเนินกำรสอบสวนภำยใน

นโยบายของกลุ่มเอจีซีในการป้องกันการแก้แค้นเป็นอย่างไร
ท่ำนอำจท�ำรำยงำนหรือร้องเรียนด้วยควำมสุจริตใจในเรื่องท่ีสงสัยว่ำจะเป็นกำรละเมิดจรรยำบรรณของบริษัท 
โดยไม่ต้องกลัวเร่ืองกำรแก้แค้น กลุ่มเอจีซีห้ำมอย่ำงเด็ดขำดมิให้มีกำรแก้แค้นบุคคลที่แจ้งเหตุโดยสุจริตใจ  
เกี่ยวกับกำรละเมิดจรรยำบรรณที่อำจเกิดขึ้นหรือท่ีมีส่วนร่วมในกำรสอบสวนเกี่ยวกับกำรประพฤติมิชอบที่อำจ 
เกิดขึ้น กำรกระท�ำ "โดยสุจริตใจ" หมำยควำมว่ำท่ำนแจ้งข้อมูลที่ท่ำนเชื่อว่ำเป็นควำมจริงด้วยควำมจริงใจ 
พนักงำนคนใดกระท�ำกำรแก้แค้นบุคคลคนหนึ่งเนื่องด้วยบุคคลดังกล่ำวแจ้งโดยสุจริตใจอำจถูกลงโทษทำง 
วินัยตำมสมควร
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 เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือฉบับน้ีมีข้อก�ำหนดที่บังคับใช้ทั่วโลก และค�ำอธิบำยเฉพำะเจำะจงส�ำหรับประเทศไทยด้วย ส่วนท่ีบังคับใช้
ทั่วโลกจะมีพื้นหลังสีน�้ำเงิน ส่วนที่เพิ่มเติมส�ำหรับประเทศไทยจะปรำกฏบนพื้นหลังสีขำว ต่อท้ำยส่วนที่บังคับใช้
ทั่วโลก

ชื่อเรื่อง

ส่วนที่
บังคับใช้ 
ทั่วโลก

หัวข้อ :  
นโยบายบริษัท 

ส�าหรับกฎ 
แต่ละข้อ

ส่วนเพิ่มเติม 
ส�าหรับ

ประเทศไทย



จรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี

Group
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1. หลักการพื้นฐานในการปฏิบัติตน
"เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนนโยบายข้อบังคับของบริษัท และด�าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราซื่อสัตย์ต่อทุกสิ่งที่เราท�า"

ถ้อยแถลงดงักล่ำวข้ำงต้นน้ีได้ครอบคลุมขอบเขตโดยรวมของจรรยำบรรณทัง้หมด ส่วนจรรยำบรรณข้อ
อื่นๆ จะแสดงรำยละเอียดและอธิบำยเกี่ยวกับข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของแต่ละจรรยำบรรณ

หำกท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือนโยบำยและข้อบังคับของบริษัท โปรดติดต่อ
ฝ่ำยบริหำรของท่ำน หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณของบริษัทของท่ำน

1.1 พนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยของบริษัท และจะไม่ข้องเกี่ยวกับกำรกระท�ำใดๆ ที่เป็นกำร
ละเมิดข้อบังคับกำรท�ำงำนและจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท และจะไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่ผิด
กฎหมำย

1.2 พนกังำนจะต้องปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงสดุควำมสำมำรถตำมควำมรบัผิดชอบของตน พนักงำนจะต้อง
ศึกษำ หำควำมรู้ และรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรล่ำสุดเกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้ำที่ของตน หำกมีข้อสงสัยให้ขอค�ำแนะน�ำจำกผู้บังคับบัญชำ

1.3 พนักงำนจะต้องไม่ท�ำข้อตกลงใดๆ ที่เป็นเท็จซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับบริษัท

ค�าถาม : เป็นกำรเพียงพอหรือไม่ถ้ำนโยบำยของเรำเป็นเพียงเพื่อด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำย
เท่ำนั้น

ค�าตอบ : เรำไม่เพยีงแต่ปฏิบติัเพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมำยและระเบยีบปฏบิตัเิท่ำนัน้ เรำจะต้องปฏบิตัิ
ให้สอดคล้องกบัหลกัจรรยำบรรณหรอืจรยิธรรมทำงธรุกจิและกฎระเบยีบของบรษิทัด้วยอำทเิช่น ระเบยีบ
ควำมปลอดภัย และนโยบำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล เรำต้องปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
บริษัทอย่ำงเหมำะสม และต้องไม่เสนอของขวัญหรือกำรเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมำะสมเป็นต้น
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2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน
ทางการค้า
"เราจะปฏิบัติตามกฏหมายการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้าที่บังคับใช้ทั้งหมด ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้าของกลุ่มเอจีซีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการด�าเนินธุรกิจและการ
แข่งขันในตลาดอย่างเสรีและเป็นธรรม"

เพือ่ให้พวกเรำแข่งขนัได้อย่ำงถกูต้องตำมหลักจรยิธรรมและหลักกฎหมำย เรำต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกนักำรผกูขำดและกำรกดีกนัทำงกำรค้ำทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดอย่ำงเคร่งครดั ซึง่บำงครัง้เรยีก
ว่ำ กฎหมำยกำรแข่งขนั นอกจำกนี ้เรำจะปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติเกีย่วกบักำรป้องกนักำรผูกขำดและ
กำรกดีกนัทำงกำรค้ำของเอจซีทีกุแห่งทัว่โลก หำกกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติเหล่ำน้ีใช้บังคบักบัหน้ำที่
กำรงำนของท่ำน ท่ำนมีหน้ำที่ต้องรับทรำบและปฏิบัติตำมตลอดเวลำ

ปัจจุบนัได้มีกำรบงัคบัใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและกำรกดีกนักำรผกูขำดทำงกำรค้ำทัว่โลก ตลอด
จนมำตรกำรคว�่ำบำตรทำงเศรษฐกิจ (Sanction) ต่อต้ำนกำรรวมกลุ่มเพื่อผูกขำดทำงธุรกิจ (Cartel) 
อย่ำงเข้มงวดมำกขึ้น อำจมีกำรลงโทษปรับเป็นจ�ำนวนเงินที่สูง และโทษจ�ำคุกเป็นรำยบุคคลด้วย และ
ยงัสำมำรถฟ้องร้องด�ำเนินคดเีป็นกำรส่วนตวัด้วยเพ่ือเรยีกร้องค่ำเสยีหำยจ�ำนวนมำกจำกกำรละเมดิหลกั
เกณฑ์กำรป้องกันกำรผูกขำดและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ

กำรตดิต่อกบัคูแ่ข่งก่อให้เกดิควำมเสีย่งอย่ำงยิง่ยวดต่อธรุกจิในกลุ่มเอจซีเีรือ่งกำรละเมดิกฎระเบียบว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ

ด้วยเหตุนี้

• เรำต้องไม่ท�ำกำรติดต่อกับบรรดำคู่แข่ง เว้นแต่ว่ำเป็นกำรติดต่ออย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และได้
รับควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยบริหำรหรือฝ่ำยกฎหมำยของบริษัทก่อน

• หลังจำกกำรติดต่อใดๆ กับคู่แข่ง ท่ำนต้องจัดท�ำและเก็บรักษำบันทึกกำรติดต่อดังกล่ำวไว้

ข้อก�ำหนดเหล่ำน้ีระบุอยู่ในแนวปฏิบัติเรื่องกำรป้องกันกำรผูกขำดและกำรกีดกันทำงกำรค้ำของเอจีซี
ตำมที่อ้ำงถึงข้ำงต้น

ทัง้น้ี ห้ำมเข้ำท�ำสญัญำใดๆ ไม่ว่ำจะอยูใ่นรปูแบบอย่ำงเป็นทำงกำรหรอืไม่เป็นทำงกำรกต็ำม กบัคูแ่ข่ง
ที่อำจเป็นกำรยับยั้งกำรค้ำได้ อำทิเช่น

• กำรก�ำหนดรำคำ

• กำรร่วมกันก�ำหนดรำคำประมูล (Bid Rigging)

• กำรแบ่งส่วนหรือจัดสรรตลำด พื้นที่ หรือลูกค้ำ

หำกมีคู่แข่งรำยใดพยำยำมหำรือกับท่ำนเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ เหล่ำนี้ ให้หยุดกำรสนทนำโดยทันที และ
ท่ำนต้องแจ้งเหตุดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำของท่ำนหรือที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัททรำบโดยทันที
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กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนักำรผกูขำดและกำรกดีกนัทำงกำรค้ำ โดยทัว่ไปมกัห้ำมกำรผกูขำดตลำดโดย
มิชอบ และห้ำมเข้ำท�ำสัญญำหรือบันทึกควำมเข้ำใจ ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร กับผู้จัดหำ
หรือลูกค้ำที่อำจจ�ำกัดกำรแข่งขัน อำทิเช่น กำรพ่วงขำยสินค้ำโดยมิชอบ กำรก�ำหนดรำคำขำยต่อ หรือ
กำรคว�่ำบำตรโดยกำรไม่ท�ำธุรกิจด้วย (Boycott) กับลูกค้ำหรือผู้จัดหำบำงรำย

2.1 ไม่ว่ำกรณีใด ห้ำมพนักงำนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรก�ำหนดรำคำสินค้ำ ต้นทุน เงื่อนไขกำรค้ำ กำร
จัดสรรลกูค้ำ กำรประกวดรำคำ หรอืข้อตกลงส�ำหรบัส่วนแบ่งตลำด แก่คูแ่ข่งหรอืสมำคมกำรค้ำ 
โดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำที่มีต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ำระดับกรรมกำร

2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกตีควำมไปในทำงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ำมนี้ พนักงำนต้องปฏิเสธกำร
เข้ำไปมีส่วนร่วมดงักล่ำวอย่ำงชดัแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยแถลงว่ำ "บรษิทัของเรำจะไม่เข้ำไป
เกีย่วข้องกบักำรบดิเบอืนกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม" และพนกังำนคนดงักล่ำวต้องรำยงำนข้อเทจ็
จริงเกี่ยวกับกำรโต้ตอบดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำโดยตรงของตนทรำบด้วย

ค�าถามที ่1 : ตวัแทนของบรษิทัได้เข้ำร่วมกำรประชมุ หรอืท�ำกจิกรรมกบัสมำชกิชมรมหรอืสมำคมแห่งหนึง่  
และมีโอกำสได้พบกับตัวแทนจำกบริษัทคู่แข่ง ในเรื่องนี้ ตัวแทนของบริษัทควรด�ำเนินกำรเช่นไร

ค�าตอบ : ต้องหลีกเลี่ยงกำรพบปะหรือติดต่อกับคู่แข่ง เว้นแต่ได้รับควำมเห็นชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
จำกผู้บังคับบัญชำ แต่ต้องไม่หำรือหรือสนทนำเกี่ยวกับกำรขำยและกำรตลำด อำทิเช่น กำรก�ำหนด
รำคำ กำรวำงแผน พื้นที่ หรือขอบเขต และอื่นๆ พนักงำนที่เข้ำร่วมต้องจัดท�ำรำยงำนเรื่องที่พูดคุยกัน 
และเสนอต่อผู้บังคับบัญชำหลังจำกกลับเข้ำมำที่ส�ำนักงำน

ค�าถามที่ 2 : ข้ำพเจ้ำเป็นพนักงำนขำยของเอจีซี ข้ำพเจ้ำได้รับเชิญจำกพนักงำนของบริษัทคู่แข่ง ให้
ร่วมรับประทำนอำหำรเพื่อเจรจำทำงธุรกิจ โดยพนักงำนของบริษัทคู่แข่งดังกล่ำวได้ขอให้มำร่วมกัน
หำรือเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ที่บริษัทของตนจะซื้อผลิตภัณฑ์จำกเรำ เนื่องจำกกำรหำรือกันนี้เกี่ยวกับ
ข้อตกลงซื้อ ขำย และไม่เกี่ยวกับกำรแข่งขันระหว่ำงบริษัททั้งสอง ข้ำพเจ้ำจึงคิดว่ำจะตอบรับข้อเสนอ
ดังกล่ำวโดยไม่ได้แจ้งให้บุคคลใดในบริษัทของข้ำพเจ้ำทรำบ สำมำรถกระท�ำได้หรือไม่

ค�าตอบ : ไม่ได้ ก่อนที่จะพบกับคู่แข่ง ท่ำนต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็นกำรภำยในก่อน และหลังจำก
ได้มีกำรติดต่อกันแล้ว ให้ท�ำกำรบันทึกรำยละเอียดข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์
อกัษรตำมแนวทำงปฏิบติัทีเ่กีย่วข้องกบักำรป้องกนักำรผกูขำดและกำรกดีกนัทำงกำรค้ำของเอจซี ีโปรด
ระลึกไว้ว่ำ ท่ำนไม่ควรติดต่อกับบริษัทคู่แข่งโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย
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3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�างาน
"เป็นพนัธะกจิของเราทีจ่ะต้องดแูลด้านความปลอดภยัของพนกังานทกุคน รวมทัง้ผูม้าเยีย่มเยอืนโรงงานและเพือ่นบ้าน 
ของเราด้วย

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย/ข้อบังคับทั้งหมดของบริษัทอันเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�างาน

เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปรบัปรงุสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภยัและถกูสุขอนามยัในสถานท่ีท�างานอย่างต่อเนือ่ง"

หนึ่งในค่ำนิยมร่วม (Shared Values) ของบริษัท คือ "สิ่งแวดล้อม" (ENVIRONMENT) ในวิสัยทัศน์ของ
กลุ่มเอจีซี “Look Beyond”  หมำยรวมถึงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำม
ปลอดภัยและถูกสุขอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง

เรำจะมีควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำเรื่องควำมปลอดภัยของพนักงำนและชุมชนรอบข้ำง

เรำมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษำและปรบัปรงุสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนภำยใต้นโยบำยด้ำนสขุอนำมยัและ
ควำมปลอดภัยของเอจีซีที่ใช้บังคับอยู่ อำทิเช่น ข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้

• “อย่ำปฏิบัติงำน หำกไม่มีมำตรกำรควำมปลอดภัย” พวกเรำปฏิบัติหน้ำท่ีโดยตระหนักถึงวลีนี้ 
อยู่ตลอดเวลำ

• เรำจะหยุดปฏิบัติงำนทันที เพื่อป้องกันกำรได้รับบำดเจ็บ

• เรำต้องคอยสังเกตสัญญำณเตือนควำมปลอดภยัของกระบวนกำรผลติ (process safety-related sign)  
และใช้อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยที่ก�ำหนด

• เรำมีหน้ำที่ต้องจัดกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยอย่ำงรอบคอบ เช่น สำรเคมี

• เรำได้ก�ำหนดว่ำ โรงงำนของเรำจะต้องปลอดจำกแอลกอฮอล์และยำเสพตดิท่ีไม่ได้รบัอนญุำต บรษิทั
อำจก�ำหนดให้มีกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรส�ำหรับยำเสพติดที่ผิดกฎหมำยและ/หรือแอลกอฮอล์
เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันกำรละเมิดนโยบำยในกรณีท่ีเป็นท่ีน่ำสงสัย ท้ังนี้เมื่อกฎหมำยในประเทศ
อนุญำตให้ท�ำเช่นนั้นได้

• เรำด�ำเนินกำรตรวจสอบและบ�ำรุงรักษำให้เป็นไปตำมนโยบำยและขั้นตอนของบริษัทตลอดจน
กฎหมำยที่ใช้บังคับเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ

หำกมอีบุตัเิหตุเกดิขึน้ เรำจะค�ำนึงถงึกำรปกป้องและช่วยชวีติคนก่อนเป็นอย่ำงแรก และด�ำเนนิกำรเพ่ือ
ป้องกันและลดกำรได้รับบำดเจ็บโดยทันที
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3.1 หำกพนักงำนพบว่ำมีคนประสบอุบัติเหตุหรือพบ
สิ่งที่อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในสถำนที่ของบริษัท 
พนกังำนนัน้จะต้องค�ำนึงถงึกำรปกป้องและช่วยชวีติ
คนก่อนเป็นอย่ำงแรก และด�ำเนนิกำรเพือ่ป้องกนัและ
จ�ำกดักำรบำดเจบ็โดยทนัท ีหลงัจำกนัน้รำยงำนต่อผู้
บังคับบัญชำโดยทันที

3.2 พนักงำนจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และยำ
เสพติดที่ไม่ได้รับอนุญำตใดๆ ในสถำนที่ท�ำงำน 
บริษัทอำจก�ำหนดให้มีกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร
ส�ำหรับยำเสพตดิทีผ่ดิกฎหมำยและ/หรอืแอลกอฮอล์
เพื่อตรวจจับหรือยืนยันกำรละเมิดนโยบำยนี้ในกรณี
ที่เป็นที่น่ำสงสัย 

3.3 พนักงำนจะต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับสำรควบคุม
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย อำทิเช่น สำรเสพติดและ
ยำกล่อมประสำท เป็นต้น ทั้งนี้อำจรวมถึงข้อห้ำม
ในกำรขนส่ง เสพ จ�ำหน่ำย มีไว้ในครอบครองสิ่ง
ดังกล่ำว

A.

ค�าถามที่ 1 : หำกเรำพบว่ำ พนักงำนของ
บรษิทัมพีฤติกรรมเป็นผู้ค้ำยำเสพติดหรอื
สำรเสพติดภำยในสถำนที่ของบริษัท เรำ
ควรด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ค�าตอบ : เรำควรช่วยกันสอดส่อง และ
หำกพบตวับคุคลดงักล่ำว เรำต้องรำยงำน
ต่อผูบ้งัคบับญัชำหรอืฝ่ำยบรหิำรหรอืแจ้ง
เหตุผ่ำนกล่องรับข้อร้องเรียน (Help line 
box) โดยทันที ข้อมูลของท่ำนจะถูกเก็บ
เป็นควำมลับ

ค�าถามที ่2 : ในขณะทีท่�ำงำนอยูใ่นโรงงำน 
ของกลุ่มเอซีจี ข้ำพเจ้ำพบเห็นเพื่อนร่วม
งำนคนหนึ่งซ่อมแซมอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งโดย
ไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้ำเข้ำสู ่อุปกรณ์นั้น 
ข้ำพเจ้ำเกรงว่ำ กำรไม่ท�ำตำมขั้นตอน
ในกำรซ่อมแซมอปุกรณ์ทีไ่ด้ก�ำหนดไว้นัน้ 
จะท�ำให้ตนเองและเพ่ือนร่วมงำนเส่ียง
ต่อกำรได้รับบำดเจ็บจำกไฟฟ้ำลัดวงจร 
หรือเพลิงไหม้ หรือระเบิด ข้ำพเจ้ำควร
ท�ำอย่ำงไร?

ค�าตอบ : ท่ำนควรเตือนพนักงำนคนนั้น
และแจ้งต่อผู้บังคับบัญชำของท่ำนโดย
ทันที 
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4. สิ่งแวดล้อม 
"เป็นพันธะกิจของเราที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะรักษาไว้ซึง่ส่ิงแวดล้อม ในการด�าเนนิกจิการทัง้หมดของบรษิทั รวมทัง้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 
การวางแผน การออกแบบ การผลิต การขายและการจัดการซึ่งผลิตภัณฑ์"

ตำมที่ได้กล่ำวในกฎข้อที่ 3 ข้ำงต้น "สิ่งแวดล้อม" (ENVIRONMENT) เป็นหนึ่งในสี่ของค่ำนิยมร่วม 
(Shared Values) ของกลุ่มเอจีซี ดังนิยำมค�ำศัพท์ไว้ในวิสัยทัศน์ของกลุ่มเอจีซี “Look Beyond”  
เรำมีควำมมุ่งมั่นที่จะรักษำไว้ซึ่งส่ิงแวดล้อมและด�ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเอจีซี  
เหน็ว่ำสิง่แวดล้อมทีด่ก่ีอให้เกดิประโยชน์กับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของเรำและท�ำให้ธรุกจิของเรำขับเคลือ่น
ต่อไปได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำวเรำต้องใช้ควำมพยำยำมทุกวิถีทำงท่ีจะรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในทุกๆ ขั้นตอนของกำรออกแบบ กำรผลิต และกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ เรำมีหน้ำที่ที่จะต้องประเมิน
และปรับปรุงทุกๆ ขั้นตอนของเรำอย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคือ กำรลดกำรก่อให้เกิดของเสียและแนวโน้ม
ผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรด�ำเนินกำรของเรำ อีกท้ังยังสนับสนุนให้คู่ค้ำทำงธุรกิจของ
เรำให้กระท�ำเช่นเดียวกันด้วย

นอกจำกนี้ เรำยังมุ่งเน้นในกำรทุ่มเทพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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พนกังำนจะต้องปฏบิตัติำมกฎหมำยและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเรือ่งควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมและให้ควำม
ร่วมมือกับบริษัทเพื่อป้องกันภัยพิบัติต่ำงๆ อำทิเช่น  ภัยระเบิด เพลิงไหม้ และกำรรั่วไหลของสำรอันตรำยและ
เชื้อเพลิงและภัยอันจะก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วย

ค�าถามที ่1 : ข้ำพเจ้ำพบเหน็สำรรัว่ไหลไปยงัรำงระบำยน�ำ้ของบรษิทัและได้แจ้งให้หลำยหน่วยงำนทรำบ
แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสนใจ ข้ำพเจ้ำควรท�ำอย่ำงไร

ค�าตอบ : ในกรณีนี้ ท่ำนควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไปทรำบหรือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงทรำบเพื่อด�ำเนินกำรที่เหมำะสมต่อไป เพรำะเหตุว่ำกำรรั่วไหลนี้อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย
อย่ำงใหญ่หลวงต่อสภำพแวดล้อมได้

ค�าถามที่ 2 : กำรทิ้งสำรเคมีที่ไม่ได้ใช้ลงบนพ้ืนดินหรือลงรำงระบำยน�้ำเพ่ือประหยัดเงินเป็นวิธีกำรที ่
ถูกต้องหรือไม่

ค�าตอบ : ไม่ถกูต้อง กำรกระท�ำดงักล่ำวเป็นกำรกระท�ำท่ีขัดต่อกฎหมำยและอำจท�ำให้เกดิควำมเสียหำย 
ต่อน�้ำที่อยู่ใต้ดินและน�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชำติ ยิ่งไปกว่ำนั้นค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภำพเดิม
นั้นสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำจัดอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
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5. การให้ความเคารพผู้อื่น
"เราให้ความเคารพและเห็นคุณค่าในความหลากหลายของคน เราไม่ยอมให้มีการใช้ความรุนแรงทางกายหรือ
การข่มเหงรังแกไม่ว่าประเภทใดๆ เราไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงานทุกคนไว้เป็นความลับ"

ควำมหลำกหลำย (DIVERSITY) เป็นหนึ่งในสี่ค่ำนิยมร่วม (Shared Values) ของกลุ่มเอจีซี ดังที่ได้นิยำม
ค�ำศัพท์ไว้ในวิสัยทัศน์ของกลุ่มเอจีซี “Look Beyond”
ทุกบริษัทในกลุ่มเอจีซี รับรองว่ำ พนักงำนทุกคนจะได้รับโอกำสที่จะประสบควำมส�ำเร็จที่เท่ำเทียมกัน  
บนพื้นฐำนของควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล เรำไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องจำกเผ่ำ
พันธุ์ ชำติพันธุ์ ศำสนำ เชื้อชำติ เพศ หรือกำรทุพพลภำพ หรืออื่นๆ ที่มีกฎหมำยให้ควำมคุ้มครอง

กำรใช้ควำมรุนแรงทำงกำยหรือกำรข่มเหงรงัแกไม่ว่ำประเภทใดๆ ถอืเป็นกำรกระท�ำผดิและขดัต่อสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ทุกคนควรให้ควำมเคำรพ โดยกำรข่มเหงรังแกนั้นอำจเกิดจำกกำรกระท�ำของ 
ผู้บังคับบัญชำหรือพนักงำนอื่นๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท�ำด้วยกำย วำจำ หรือ เป็นลำยลักษณ์อักษร
ก็ได้ ซึ่งอำจเป็นกำรล่วงละเมิดทำงเพศหรือไม่ก็ได้

เรำไม่ใช้แรงงำนเด็กหรือแรงงำนที่ถูกบังคับในกำรด�ำเนินธุรกิจหรือโรงงำนของเรำทั่วโลก เรำให้ควำม
เคำรพต่อกฎหมำยที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้แรงงำนที่บังคับใช้อยู่ทั้งหมดอย่ำงเคร่งครัด เรำคำดหวังว่ำ
ทุกๆ บริษัทที่เรำด�ำเนินธุรกิจด้วยนั้นจะปฏิบัติตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ทั้งหมด

แต่ละบริษัทให้ควำมเคำรพในข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำนโดยถือเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นควำมลับใน 
ระดับสงู  กำรนีอ้ำจรวมถงึข้อมลูเกีย่วกบัตวัตนและทีอ่ยู ่ค่ำตอบแทน ผลประโยชน์ สขุภำพของพนกังำน
และครอบครัว รวมถึงเรื่องส่วนตัวอื่นๆ บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่ำวเฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์อันสมควรที่
เกี่ยวข้องกับกำรว่ำจ้ำงเท่ำนั้น

หำกท่ำนมีข้อสงสัยหรือพบเห็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้ำงต้นนี้ โปรดอย่ำรีรอที่จะติดต่อกับเจ้ำหน้ำที ่
ในฝ่ำยบริหำรของท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณของบริษัทของท่ำน
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5.1 พนักงำนต้องใช้ควำมระมัดระวังและไม่ละเมิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล และจะไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรข่มเหงรังแกใดๆ อำทิเช่น กำรล่วงละเมิดทำงเพศ กำรข่มเหงรังแกโดยกำรใช้ก�ำลัง  (กำรข่มเหง
รังแกอำจกระท�ำโดยกำย วำจำ หรือเป็นลำยลักษณ์อักษร) กำรข่มเหงรังแกอำจกระท�ำโดยผู้บังคับบัญชำ
หรือพนักงำนอื่น กำรล่วงละเมิดทำงเพศหมำยถึงกำรกระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม
ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท�ำโดยกำย วำจำ ตลอดจนกำรเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษร หรอืกำรมองซึง่ท�ำให้บคุคล
อีกฝ่ำยรู้สึกอึดอัดล�ำบำกใจ หรือไม่มีควำมสุขควำมสบำยใจโดยกำรกระท�ำ เช่น กำรสัมผัส กำรสวมกอด 
กำรพูดจำหยำบโลน หรือแสดงสื่อลำมกเช่นนิตยสำรหรือภำพยนตร์

5.2 พนักงำนที่อยู่ในต�ำแหน่งผู้บริหำรจะต้องให้ควำมเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้
ใช้แรงงำนทั้งหมด

ค�าถามที่ 1 : หำกพบเห็นพนักงำนบำงคนพูดหรือแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรไม่สำมำรถท�ำงำนหรือ
ปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เนื่องจำกเพศหรือศำสนำ พวกเรำควรท�ำอย่ำงไร

ค�าตอบ : เรำควรแจ้งผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณของบริษัท เพื่อพิจำรณำ
ด�ำเนินกำรต่อไป

ค�าถามที่ 2 : พนักงำนสำมำรถดูถูก ด่ำทอ พูดจำตะคอก ตวำด หรือสำปแช่งต่อกันได้หรือไม่

ค�าตอบ : ไม่ได้โดยเด็ดขำด กำรกระท�ำข้ำงต้นแสดงถึงกำรไม่เคำรพซึ่งกันและกัน จึงเป็นกำรละเมิด
จรรยำบรรณข้อนี้
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6. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการ
"เรำให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของเรำ เรำไม่กล่ำวเท็จ 
เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนผลลัพธ์ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลกำรวิเครำะห์" 

ลูกค้ำมีควำมเชื่อมั่นต่อบริษัทของเรำว่ำจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่มีคุณภำพสูง  
และควำมส�ำเร็จของกลุ่มเอจีซีขึ้นอยู่กับพันธะกิจของเรำที่จะรักษำควำมเชื่อมั่นนั้นไว้ ด้วยเหตุนี้  
เรำต้องมั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของเรำมีควำมปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมำยที่บังคับ
ใช้ ได้มำตรฐำนหรือเกินมำตรฐำนที่เรำก�ำหนด และถูกต้องตำมข้อก�ำหนดที่ได้ร่วมตกลงไว้กับลูกค้ำ
เสมอ ในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว เรำจะต้องเอำใจใส่ในเรื่องควำมปลอดภัยและคุณภำพในทุกขั้นตอน
ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หำกท่ำนเป็นผู้จัดท�ำค�ำแนะน�ำหรือคู่มือเกี่ยวกับกำรใช้และดูแลผลิตภัณฑ์ 
อย่ำลืมใส่ข้อควำมที่เป็นค�ำเตือนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยลงในคู่มือนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรใช้
อย่ำงผิดวิธีที่อำจเกิดขึ้นได้ และเพื่ออธิบำยกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย

หำกเรำพบว่ำ ผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำรใดในกลุ่มเอจีซีอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสวัสดิภำพหรือต่อ
ทรัพย์สินของลูกค้ำ เรำจะรีบจัดกำรในเรื่องนั้นๆ โดยทันที ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของเรำเพื่อรักษำ
และให้ได้คืนมำซึ่งควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบนั้นอีกครั้ง เพื่อป้องกันกำรเกิดปัญหำซ�้ำ จึง
มีกำรตรวจสอบเพื่อหำต้นเหตุของปัญหำและหำแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรแก้ไข
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6.1 พนักงำนพงึระลกึอยูเ่สมอว่ำ ควำมส�ำเรจ็ของบรษิทัขึน้อยูก่บัพนัธะกจิของเรำทีจ่ะต้องธ�ำรงรกัษำไว้ซึง่ควำม
เชื่อมั่นของลูกค้ำต่อสินค้ำและบริกำรของบริษัท

6.2 พนักงำนจะต้องใช้มำตรกำรตำมสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ลูกค้ำต้องประสบกับปัญหำ มำตรกำรนั้นอำจ
รวมถึงกำรจดัท�ำข้อมลู คูม่อืและค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน รวมท้ังค�ำเตือนเกีย่วกบัควำมปลอดภัยตำมควำม
เหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้มีกำรใช้อย่ำงผิดวิธี และอธิบำยกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
หรือกำรฝึกอบรมเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงปัญหำและให้ตระหนักถึงปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้

6.3 กำรบิดเบือนข้อมูลหรือกำรแสดงผลลัพธ์จำกกำรวิเครำะห์คุณภำพท่ีไม่เป็นควำมจริงถือเป็นข้อต้องห้ำม
โดยเด็ดขำด

ค�าถาม 1 : ข้ำพเจ้ำเพิ่งเริ่มท�ำงำนกับเอจีซี เมื่อไม่นำนมำนี้ ข้ำพเจ้ำสังเกตเห็นว่ำ หนึ่งในเพื่อน 
ร่วมงำนของข้ำพเจ้ำไม่ได้ท�ำตำมข้อก�ำหนดท้ังหมดเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มำตรฐำนด้ำน
คุณภำพ ข้ำพเจ้ำไม่แน่ใจว่ำควรจะพูดและท�ำอย่ำงไรเพื่อที่จะไม่เป็นกำรกล่ำวหำเขำ

ค�าตอบ : ท่ำนควรปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำของท่ำนโดยทันที บริษัทถือว่ำคุณภำพของผลิตภัณฑ์มี 
ควำมส�ำคัญในล�ำดับต้น ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังของลูกค้ำและเพ่ือป้องกันเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจำกคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น 
เรื่องส�ำคัญที่สุด กำรแจ้งเหตุของท่ำนจะช่วยให้บริษัทรักษำมำตรฐำนและชื่อเสียงของบริษัทได้ ขอให้
ท่ำนวำงใจว่ำจะไม่มีกำรแก้แค้นท่ำนเนื่องจำกกำรแจ้งเหตุด้วยควำมสุจริตดังกล่ำว

ค�าถาม 2 : ปัญหำกำรขนส่งท�ำให้เกิดกำรขำดแคลนวัสดุที่จะน�ำมำผลิตตำมค�ำสั่งให้แล้วเสร็จ เมื่อ
ข้ำพเจ้ำสอบถำมไปยังผู้บังคับบัญชำเพื่อขอควำมช่วยเหลือและแก้ไขสถำนกำรณ์นี้ ข้ำพเจ้ำได้รับ 
ค�ำตอบว่ำให้ใช้วสัดอุืน่ทีม่คีณุภำพทดแทนกนัได้แทนทีว่สัดทุีร่ะบอุยูใ่นสญัญำ ผูบ้งัคบับญัชำของข้ำพเจ้ำ
บอกว่ำ ข้อแตกต่ำงนี้สำมำรถเจรจำกันได้ และกำรผลิตที่แตกต่ำงไปจำกสัญญำนี้จะส่งผลเสียต่อ 
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำน้อยกว่ำกำรที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทล่ำช้ำ ข้อควำมนี้เป็นจริงหรือไม่

ค�าตอบ: ไม่จริง เป็นสิ่งส�ำคัญมำกและมำกที่สุดว่ำจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ลูกค้ำของบริษัททรำบก่อนโดย
ทันทีและขออนุมัติจำกลูกค้ำก่อนที่จะท�ำกำรใช้วัสดุใด ๆ ทดแทนหรือท�ำให้แตกต่ำงไปจำกข้อก�ำหนด
ในสัญญำกับลูกค้ำ หำกลูกค้ำอนุญำตให้บริษัทท�ำกำรเช่นว่ำนั้น บริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรตำมที่ผู้
บังคับบัญชำเสนอได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจะต้องไม่หลอกลวงลูกค้ำโดยกำรไม่แจ้งให้ลูกค้ำทรำบถึงกำร
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่มีอยู่กับลูกค้ำ
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7. รายงานและการบันทึก
"เราท�าการบันทึก รายงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้บันทึกเหล่าน้ันสะท้อนข้อเท็จจริง  
เราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและภาษีอากรตลอดจนนโยบายและระเบียบการบัญชีของ
บริษัท"

กำรท�ำรำยงำนให้ถกูต้องและเหมำะสมถอืเป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรบับรษิทัในกลุม่เอจซี ีทัง้นี ้เพือ่ให้สำมำรถ
ตดัสนิใจได้อย่ำงถกูต้องและเพือ่ให้ข้อมลูทีถ่กูต้องกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและสำธำรณชนทัว่ไป เรำจะไม่
ปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือบันทึกนั้นไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ แม้ว่ำจะได้รับค�ำสั่งจำกผู้อื่น  นอกจำกนี้ยังเป็น
สิ่งส�ำคัญพอๆ กันที่จะไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลที่ไม่น่ำพอใจ ควำมซื่อสัตย์ถือเป็นนโยบำยที่ดีที่สุด

ในสำขำกำรเงิน กำรบัญชีและภำษีอำกร บริษัทในกลุ่มเอจีซี มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนกำรบญัชทีัง้หมดเพือ่จดัท�ำและออกบนัทกึทำงกำรเงนิและกำรจ่ำยภำษทีีถ่กูต้อง กำรจดัท�ำและ
กำรรักษำบันทึกรำยกำรที่ถูกต้องและเป็นจริงถือเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรจัดท�ำรำยงำน
ของกลุม่เอจซี ีและกำรตัดสินใจด้ำนกำรบรหิำรอย่ำงถกูต้อง เรำจะปฏบิตัติำมกฎระเบยีบกำรเกบ็รกัษำ
บันทึกต่ำงๆ ทั้งหมด อำทิเช่น กำรซื้อ กำรควบคุมสินค้ำคงคลังและกำรควบคุมกำรขำย เพื่อแสดง
สถำนะต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง บริษัทหรือพนักงำนในกลุ่มเอจีซีหำกทิ้ง  ท�ำลำย หรือเปลี่ยนแปลงบันทึก
ทำงกำรเงิน กำรบัญชีหรืออื่นๆ กำรกระท�ำเช่นนั้นถือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องหรือนโยบำย 
ข้อบังคับ ของบริษัท ควรมีกำรควบคุมดูแลข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสมและเฉพำะผู้ที่มีอ�ำนำจ
เท่ำนั้นที่จะให้ข้อมูลทำงกำรเงินนั้นได้

ตวัอย่ำงเช่น เรำจะไม่ท�ำรำยงำนกำรซือ้ กำรขำยหรอืรำยงำนสินค้ำคงคลังท่ีไม่มอียูจ่รงิหรอืแต่งรำยกำร
ในส่วนของบัญชีค่ำใช้จ่ำย หรือเรำจะไม่บันทึกค่ำใช้จ่ำยหรือก�ำไรลงในช่วงเวลำที่ไม่ตรงกับเวลำจริง
โดยเจตนำ

เรำรับผดิชอบต่อกำรจดัท�ำข้อมลูจ�ำเป็นทัง้หมดและให้กำรสนบัสนนุตำมควำมเหมำะสมต่อผูต้รวจสอบ
บัญชีภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อให้ผู้ตรวจสอบนั้นสำมำรถท�ำงำนได้
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 พนักงำนจะต้องปฏบิติัหน้ำทีข่องตนด้วยควำมซือ่สตัย์โดยกำรให้ข้อมลูทำงกำรเงนิและบญัชทีีเ่กีย่วเกีย่วกบั
กำรผลิต วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสินค้ำ รวมทั้งรำคำและค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และตรงเวลำ

ค�าถามที่ 1 : บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะผลิต 1,000 ชิ้นต่อวัน แต่ในวันหนึ่งเรำสำมำรถผลิต 1,050 ชิ้น แต่
เรำยงัคงรำยงำนเพยีง 1,000 ชิน้และเกบ็อีก 50 ชิน้นัน้เพ่ือรำยงำนงำนในวันรุง่ขึน้ วิธกีำรนีถ้กูต้องหรอืไม่

ค�าตอบ : ไม่ถูกต้อง เป็นกำรขัดต่อกฎข้อนี้ เพรำะเป็นข้อมูลเท็จและจะท�ำให้เกิดข้อผิดพลำดในระบบ
บัญชี

ค�าถามที่ 2 : พนักงำนคลังสินค้ำพบว่ำวัตถุดิบบำงอย่ำงมีจ�ำนวนต�่ำกว่ำจ�ำนวนที่แท้จริง ซึ่งเกิดจำกข้อ
ผิดพลำดในกำรบันทึกก่อนหน้ำนี้ ดังนั้นเขำจึงแก้ปัญหำโดยกำรบันทึกในจ�ำนวนมำกกว่ำจ�ำนวนท่ีแท้
จริงในรอบถัดไป กำรกระท�ำนี้ถูกต้องหรือไม่

ค�าตอบ : ไม่ถูกต้อง เนื่องจำกเป็นกำรละเมิดกฏข้อนี้ และถือว่ำเป็นกำรบิดเบือนข้อมูล

ค�าถามที่ 3 : กำรบันทึกจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำควรปฏิบัติอย่ำงไรให้ถูกต้อง

ค�าตอบ : พนักงำนจะต้องบันทึกจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำที่พนักงำนได้ท�ำไปจริง และต้องได้
รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำเท่ำนั้น
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8. การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
"เราไม่ซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในกลุม่เอจซีหีรอืบรษิทัอ่ืนหากการกระท�าเช่นนัน้เป็นการฝ่าฝืนข้อก�าหนดการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน"

กำรซื้อหรือกำรขำยหุ้นที่มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์โดยอำศัยข้อมูลท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ
เกีย่วกบับรษัิทในกลุ่มเอจซีหีรือบริษัทอ่ืนทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อรำคำหุน้ กำรแนะน�ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว
ต่อผู้อื่นหรือบอกกล่ำวให้บุคคลอื่นทรำบถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะนั้นจะเป็นกำรซื้อขำยโดย
อำศัยข้อมูลภำยในที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยแทบทุกกรณี

เนื่องจำกหลักทรัพย์ของบริษัท อำซำฮี กล๊ำส จ�ำกัด และบริษัทอ่ืนในกลุ่มเอจีซี มีกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์ ท่ำนจะต้องจดักำรอย่ำงเหมำะสมกบัข้อมลูภำยในท่ีส�ำคญัท่ีไม่ได้มไีว้ส�ำหรบัประชำชน
ทัว่ไป ซ่ึงท่ำนอำจได้ทรำบถงึข้อมลูนัน้จำกกำรท�ำงำนของท่ำน หลักกำรเดียวกนันีใ้ช้กบัข้อมลูภำยนอก
ที่ไม่ได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนโดยทั่วไป ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทท่ีมีกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ อำทิเช่นลูกค้ำและผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ ที่เรำอำจทรำบในขณะที่ท�ำงำนในนำมของกลุ่ม
เอจีซี

ตัวอย่ำงของข้อมูลภำยในที่อำจรวมถึง

• ข้อมูลทำงกำรเงิน

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่

• ข้อมลูเกีย่วกบักำรควบรวมกจิกำร กำรซือ้กจิกำร กำรขำยกจิกำรบำงส่วน หรอืกำรด�ำเนินธรุกจิใหม่

เนือ่งจำกกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเกีย่วกบักำรซือ้ขำยโดยอำศยัข้อมลูภำยใน อำจส่งผลให้เกดิควำมรบัผดิทำง
แพ่งหรืออำญำส�ำหรับตัวพนักงำนและบริษัท หำกท่ำนมีข้อสงสัยว่ำธุรกรรมใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เกิด
ขึ้นนั้นอำจเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรซื้อขำยโดยอำศัยข้อมูลภำยใน ท่ำนควรติดต่อฝ่ำยควำม
สัมพันธ์กับนักลงทุนของกลุ่มเอจีซี หรือเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณ
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8.1 พนักงำนจะไม่กระท�ำกำรใดๆ ไม่ว่ำทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมในกำรซื้อและขำย หรือเสนอที่จะซื้อ
หรือขำยหรือชักชวนให้บุคคลอื่นในกำรซื้อ ขำย 
หรือเสนอที่จะซื้อหรือจะขำยหลักทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัทเอจีซีหรือบริษัทที่กลุ่มท�ำธุรกรรมด้วย ซึ่ง
กรณีดังกล่ำวถือได้ว่ำเป็นกำรเอำประโยชน์เหนือ
บุคคลอื่นโดยกำรใช้ข ้อมูลที่เกิดจำกงำนหรือ
ต�ำแหน่งของตน ทั้งนี้ ไม่ว่ำกำรกระท�ำนั้นจะ
กระท�ำเพื่อประโยชน์ของพนักงำนหรือไม่ก็ตำม 

(หมำยเหตุ ข้อมูลที่อำจท�ำให้บุคคลหนึ่งอยู่ใน
สถำนะที่ได้เปรียบกว่ำผู้อื่นในตลำดกำรเงินอำจ
หมำยรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับก�ำไร แนวโน้มที่อำจ
ท�ำก�ำไร กำรผลิต กำรวิจัยและพัฒนำ กำรควบ
รวมกจิกำร กำรซือ้กจิกำร กำรขำยกจิกำรบำงส่วน 
หรือกำรด�ำเนินธุรกิจใหม่)

หลักกำรข้อน้ีเกี่ยวข้องกับเรำเพรำะเรำอยู่ในกลุ่ม 
เอจีซี ซึ่งข้อมูลเหล่ำนั้นจะสะท้อนผลประกอบกำร
ในภำพรวมของกลุม่เอจซี ีเพรำะบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
กับเรำอำจท�ำธุรกรรมกำรค้ำหลักทรัพย์นอก
ประเทศซึ่งจะกระทบต่อบริษัทของเรำ

8.2 กำรเปิดเผยข้อมูลที่อำจส่งผลกระทบต่อมูลค่ำ
ตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทหนึ่งหรือหลำย
บริษัทในกลุ่มเอจีซีที่ท�ำกำรซื้อขำยในตลำด ท่ี
กลุม่บริษัทท�ำธรุกรรมด้วย อำจท�ำได้โดยบคุคลทีม่ี
อ�ำนำจด�ำเนนิกำรในเร่ืองดงักล่ำวหรือโดยบคุคลที่
ได้รบัแต่งตัง้ ทัง้นีจ้ะต้องสอดคล้องกบันโยบำยกำร
รักษำควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ
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9. ทรัพย์สินและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและบุคคลภายนอก
"เราจะต้องบริหารจัดการการใช้และป้องกันทรัพย์สินท้ังท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของเราอย่างเหมาะสม  
ข้อมูลอันเป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และเรามีมาตรการปกป้องทรัพย์สิน
เหล่านั้นเราต้องให้ความเคารพต่อข้อมูลอันเป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก"

เรำมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรป้องกันรักษำทรัพย์สินของเรำทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้ 
เช่น ที่ดิน อำคำร เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้ำคงคลัง คอมพิวเตอร์และเงิน และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ 
เช่น ข้อมลูอนัเป็นควำมลับ สิทธบิตัร เครือ่งหมำยกำรค้ำ ลขิสทิธิ ์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทรพัย์สนิ
ดงักล่ำวทัง้หมดจะต้องได้รบักำรบรหิำรจดักำร กำรใช้ และป้องกนัรกัษำอย่ำงเหมำะสม กล่ำวโดยท่ัวไป 
เรำจะต้องจ�ำกัดกำรใช้ทรัพย์สินของเรำโดยสงวนให้ใช้เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับกำรท�ำงำนเท่ำนั้น ถ้ำจะมี
ข้อยกเว้น ก็จะต้องจ�ำกัดให้น้อยมำกและต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรของบริษัทก่อน เท่ำนั้น ตัวอย่ำง
เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อกำรส่วนตัวที่มีกำรจ�ำกัดไว้อำจอนุญำตให้ท�ำได้

กำรเปิดเผยข้อมูลอันเป็นควำมลับที่ไม่เหมำะสมอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำกต่อบริษัท  
และในบำงกรณีต่อบริษัทอ่ืนและบุคคลอื่นท่ีบริษัทท�ำธุรกรรมด้วย ดังนั้น แต่ละบริษัทมีนโยบำยกำร
รักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นควำม
ลบัโดยไม่มคีวำมจ�ำเป็นทำงธรุกจิและไม่ได้รบัอนุญำตให้ท�ำเช่นน้ันก่อน ไม่ว่ำในระหว่ำงกำรท�ำงำนหรอื
หลงัจำกพ้นจำกกำรท�ำงำนให้บรษิทั ขอให้ใช้ควำมระมดัระวังเป็นพิเศษต่อกำรรกัษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมลูเหล่ำนี ้โดยกำรป้องกนัดแูลคอมพวิเตอร์ เอกสำร และสิง่อืน่ทีม่คีวำมเสีย่งของท่ำนอย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนี้ ให้หลีกเลี่ยงกำรพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่ำวในสถำนที่ที่ผู้อื่นอำจได้ยินในสิ่งที่ท่ำนพูดคุย
กันได้ รวมถึงภัตตำคำร ห้องสุขำ รถไฟ เครื่องบิน หรือในลิฟต์ด้วย ในท�ำนองเดียวกัน ให้ระมัดระวัง
เมื่อมีกำรใช้โซเชียลมีเดีย (สื่อสังคมออนไลน์) บล็อก (blogs) ที่แสดงควำมคิดเห็น (Forums) และอื่นๆ 
ท่ำนพงึระลกึไว้เสมอว่ำข้อมลูทำงอเิลก็ทรอนกิส์ นัน้เป็นบนัทกึข้อมลูของกำรสือ่สำรของบรษิทัทีส่ำมำรถ
ถ่ำยโอนกนัได้และเป็นบนัทกึถำวรทีส่ำมำรถส่งผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของบรษิทัได้เป็นอย่ำงมำก
และอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้อื่นได้ด้วย

เรำจะต้องตระหนกัด้วยว่ำ บรษิทัของเรำมสีทิธทิีจ่ะตรวจสอบ จ�ำกดักำรใช้และสอดส่องกำรใช้ทรพัย์สนิ
ของบริษทั และมกีำรด�ำเนนิกำรทีเ่หมำะสมตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ อำจมกีำรขอร้อง
ให้ท่ำนช่วยเหลือในทุกเรื่องตำมสมควรเพื่อรักษำทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท

เรำจะไม่ขอรบั เปิดเผยหรอืใช้ข้อมลูอนัเป็นควำมลบัของบรษิทัอืน่หรอืบคุคลอืน่โดยมชิอบด้วยกฎหมำย

หำกท่ำนได้รบัทรำบข้อมลูอนัเป็นควำมลบัท่ีเป็นของบุคคลอ่ืนก่อนท่ีจะเข้ำร่วมงำนกบักลุ่มเอจซี ีบรษิทั
หวังว่ำท่ำนจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อบริษัทหรือผู้อื่นในขณะที่ถูกว่ำจ้ำงโดยบริษัทในกลุ่มเอจีซี
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9.1 สิ่งประดิษฐ์อันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท

9.2 พนกังำนมหีน้ำทีป่กป้องทรัพย์สินทำงปัญญำของบรษิทั และป้องกนัมใิห้ผูใ้ดละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำของ
บรษิทัและต้องไม่ละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำของผู้อ่ืน แม้กำรกำรละเมดิน้ันจะเอ้ือประโยชน์ต่อบรษิทักต็ำม

ค�าถามที่ 1 : หำกลูกค้ำต้องกำรเอกสำรผ่ำนทำงอีเมล์ เรำควรท�ำอย่ำงไรหำกเอกสำรนั้นได้ระบุว่ำเป็น
เอกสำรเพื่อใช้ภำยในบริษัทหรือเป็นควำมลับ

ค�าตอบ : ก่อนอ่ืน เรำต้องได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกเจ้ำของข้อมูลก่อนและจะต้องตั้ง
รหัสผ่ำน (password) เพื่อเปิดไฟล์นั้นและจะต้องแยกส่งต่ำงหำก

ค�าถามที่ 2 : เรำสำมำรถติดตั้งซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนงำนของเรำได้หรือไม่ 

ค�าตอบ : ไม่ได้ หำกเรำต้องกำรซอฟท์แวร์ใด เรำจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำเพื่อขออนุมัติก่อน แม้ว่ำ
กำรกระท�ำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทก็ตำม

ค�าถามที่ 3 : หำกเรำได้รับกำรติดต่อจำกอดีตพนักงำนของกลุ่ม AGC ให้ส่งส�ำเนำเอกสำรควำมลับ 
ที่พนักงำนคนดังกล่ำวได้เคยท�ำไว้ โดยได้แจ้งควำมจ�ำนงว่ำเขำต้องกำรเพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรท�ำงำน
กับบริษัทใหม่เท่ำนั้น เรำควรปฏิบัติตนอย่ำงไร

ค�าตอบ : ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ เนื่องจำกข้อมูลนั้นเป็น
ทรัพย์สินของบริษัท และพนักงำนจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบักบับคุคลภำยนอกใดๆ แม้ว่ำบคุคล
ผูน้ั้นเป็นอดตีพนกังำนและเป็นสิง่ทีเ่ขำได้เคยท�ำไว้กต็ำม
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10. การขัดแย้งทางผลประโยชน์
"ในการติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันหรือผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต ตลอดจนผู้จ�าหน่ายสินค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผูร้บัเหมา คู่แข่ง และบคุคลภายนอกอืน่ๆ พวกเราในฐานะพนกังานบรษิทัจะต้องกระท�าการเพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษัทเท่านั้นและต้องไม่กระท�าการใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของครอบครัวหรือพวกพ้อง"

กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์หมำยถึงสถำนกำรณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของพนักงำน (รวมทั้งผล
ประโยชน์ของสมำชิกในครอบครัวหรือพวกพ้อง) มีควำมขัดแย้งหรืออำจขัดแย้งกับหน้ำที่กำรงำน 
ของพนักงำน ในสถำนกำรณ์เช่นน้ัน เรำต้องให้ล�ำดับควำมส�ำคัญต่อพันธกิจและผลประโยชน์ 
ของบริษัทก่อน และหลีกเลี่ยงกำรใช้หรือมีบทบำทหรือสถำนะในบริษัทเพื่อหำประโยชน์ส่วนตนหรือได้
รับผลประโยชน์ทำงกำรเงินเพื่อตัวพนักงำน เครือญำติ หรือพวกพ้อง

ห้ำมมิให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือที่ปรึกษำ หรือมีต�ำแหน่งที่มีบทบำทหรืออ�ำนำจอื่นใดกับ 
คู่แข่ง ผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือลูกค้ำของกลุ่มเอจีซี เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมัติจำกบริษัทก่อน

ท่ำนจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงและหลักฐำนท้ังหมดโดยทันทีให้ผู้บริหำรของท่ำนหรือฝ่ำยก�ำกับ 
ดูแลจรรยำบรรณของบรษิทั หำกท่ำนเหน็ว่ำมกีจิกรรมท่ีเป็นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรอืมแีนวโน้ม
ที่จะเกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทขึ้น

ตัวอย่ำงของกำรเกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีแนวโน้มว่ำจะเกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์

• ท�ำธุรกิจหรอืเสนอทีจ่ะท�ำธรุกจิกบับรษิทัหรอืบุคคลท่ีท่ำนหรอืญำติคนใดของท่ำนหรอืพวกพ้องของ
ท่ำนมีอ�ำนำจควบคุมหรือด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำร

• ใช้ข้อมลูหรือโอกำสทำงธรุกจิทีไ่ด้รับอนัเป็นผลมำจำกหน้ำทีข่องท่ำนในกลุม่เอจซี ีเพือ่ผลประโยชน์
ส่วนตนหรอืเพือ่ผลประโยชน์ของบคุคลภำยนอกอืน่ใด รวมท้ังผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ คูแ่ข่งหรอืบุคคลอืน่
ที่ไม่ควรได้รับข้อมูลนั้นหรือโอกำสนั้น

• ใช้ต�ำแหน่งหรือหน้ำที่กำรงำนของท่ำนในกลุ่มเอจีซี โดยตนเองหรือใช้อิทธิพลบังคับให้พนักงำนอื่น
เข้ำท�ำสัญญำกับผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ หุ้นส่วนหรือบุคคลภำยนอกอื่นใด เพื่อให้ท่ำนหรือญำติของท่ำน
หรือพวกพ้องของท่ำนได้รับประโยชน์ส่วนตน
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ค�าถามท่ี 1 : นำยเอเป็นอดีตพนักงำนท่ีเคย
ท�ำงำนในแผนกวิศวกรรม เขำรู้จักบุคคลมำก 
มำยในแผนกนี้ ต่อมำเขำลำออกจำกบริษัท
และท�ำธุรกิจของตนเอง หำกนำยเอเข้ำมำที่
บริษัทเพื่อติดต่อธุรกิจ เรำควรท�ำอย่ำงไร

ค�าตอบ : หำกผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในธุรกิจ
ที่นำยเอต้องกำรท�ำธุรกิจด้วยและรู้จักนำยเอ
เป็นอย่ำงดี ในกำรนี้พนักงำนผู้นั้นต้องแจ้ง
เกีย่วกบัควำมสมัพันธ์นีใ้ห้ผูบั้งคบับัญชำทรำบ
และต้องขออนุมัติก่อนที่จะด�ำเนินกำรต่อไป

ค�าถามที่ 2 : นำยเอใช้ข้อมูลหรือโอกำสทำง
ธุรกิจที่ได้รับอันเป็นผลมำจำกหน้ำที่กำรงำน
ของตนในบริษัทเพ่ือผลประโยชน์ของเพ่ือน
หรือญำติของตนได้หรือไม่?

ค�าตอบ : ไม่ได้เพรำะเป็นกำรขัดต่อจรรยำ
บรรณ

หำกพนักงำนเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น หรือคำดว่ำจะเกิดขึ้น 
พนักงำนน้ันจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำของตนทรำบ 
และขอรับอนุมัติจำกผู ้บริหำรสูงสุดส�ำหรับกำรนั้น
ต่อไป หำกได้รับกำรอนุมัติให้ด�ำเนินกำรต่อไปได้ 
พนักงำนผู้นั้นจะต้องถอนตัวออกจำกกระบวนกำรที่
เกีย่วข้องทัง้หมด เช่น กระบวนกำรจดัท�ำข้อเสนอ กำร
ให้ค�ำแนะน�ำหรือกำรตัดสินใจ
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11. การให้ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง
“เราต้องไม่เสนอหรือให้ของก�านัล หรือการเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสม

เราไม่ยอมรับเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตนอื่นใดท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการท�างานเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเรา

เราให้ความเคารพต่อนโยบายการเล้ียงรับรองและการให้ของก�านัลของลูกค้า ผู้จ�าหน่ายสินค้า และบุคคลอื่นท่ี
บริษัทท�าธุรกิจด้วย และมองหาช่องทางที่จะท�าธุรกิจด้วย”

กำรแลกเปล่ียนของก�ำนัลทำงธรุกจิหรือกำรเลีย้งรบัรองทำงธรุกจิ ต้องใช้วิจำรณญำณและดุลยพินจิอย่ำง
ดีทีส่ดุ กำรให้ของก�ำนลัหรอืกำรเล้ียงรบัรองทีม่ำกเกนิไป เป็นกำรท�ำลำยกำรเจรจำตดิต่อทำงธรุกจิตำม
วิถีปรกติและเสี่ยงต่อกำรเกิดธุรกรรมที่ไม่โปร่งใส

เรำต้องไม่รับของก�ำนัลหรือกำรเลี้ยงรับรองที่อำจส่งผลต่อกำรพิจำรณำ 

ท่ำนไม่ควรยอมรับกำรเลี้ยงรับรองหรือของก�ำนัลใด (ยกเว้นที่มีมูลค่ำเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น) จำกบุคคล
ใดทีท่่ำนก�ำลังท�ำธรุกจิด้วย โดยไม่ได้รำยงำนเรือ่งนีใ้ห้ผูบ้รหิำรของท่ำนทรำบ กำรอนญุำตให้ผูจ้�ำหน่ำย
สนิค้ำหรอืลกูค้ำมำรับเชค็ในระหว่ำงรับประทำนอำหำรนัน้สำมำรถกระท�ำได้ ตรำบเท่ำท่ีเชค็นัน้มจี�ำนวน
พอสมควร และไม่มีเจตนำที่จะโน้มน้ำวหรือมีผลต่อกำรตัดสินใจในนำมของกลุ่มเอจีซีได้

เป็นนโยบำยของเรำทีใ่ห้ใช้วจิำรณญำณและค�ำนงึถงึควำมพอเหมำะพอควร ในกำรให้ของก�ำนลัและกำร
เลีย้งรบัรองต่อตวัแทนของบรษิทัทีเ่รำท�ำธุรกจิด้วย หำกเรำทรำบว่ำผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำหรอืลูกค้ำมนีโยบำย
เกี่ยวกับกำรให้ของก�ำนัลหรือกำรเลี้ยงรับรอง เรำจะปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว

และขอให้พึงระลึกว่ำ บำงประเทศมีข้อจ�ำกัดในกำรเลี้ยงรับรองและให้ของก�ำนัลแก่บริษัทเอกชน 
เนื่องจำกกำรนั้นอำจเป็นกำรติดสินบนทำงกำรค้ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยได้
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ค�าถามที่ 1 : เรำสำมำรถเลี้ยงอำหำรเพื่อ
เป็นกำรรับรองหรือให้ของก�ำนัลแก่ลูกค้ำของ
บริษัท หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้หรือไม่

ค�าตอบ : ได้ แต่เรำต้องปฏิบัติตำมแนวทำง
ธุรกิจ ตำมกฎหมำยหรือระเบียบของลูกค้ำ
หรือของรัฐ โดยไม่ขัดต่อจรรยำบรรณของ
บริษัท

ค�าถามท่ี 2 : เรำสำมำรถรับของก�ำนัลหรือ 
ของที่ระลึกจำกผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือผู้อื่นได้
หรือไม่

ค�าตอบ : ได้ แต่ของนั้นจะต้องไม่มีรำคำแพง
และไม่กระทบต่ออ�ำนำจกำรต่อรองของบรษิทั 
อีกทั้งจะต้องสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทำงกำร
ค้ำและธุรกิจในประเทศ โดยต้องรำยงำนต่อ
ผู้บังคับบัญชำ

ค�าถามที่ 3 : หำกลูกค้ำหรือเจ้ำหน้ำที่มีนโย
บำยที่จะไม่รับของก�ำนัลหรือของที่ระลึกหรือ
กำรเลี้ยงรับรองใดๆ เรำควรท�ำอย่ำงไร

ค�าตอบ : เรำต้องให้ควำมเคำรพและปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด

11.1 กำรเลี้ยงรับรองและกำรให้ของก�ำนัลแก่เจ้ำ-
หน้ำที่ของรัฐ จะต้องด�ำเนินกำรให้อยู่ในเกณฑ ์
ที่เหมำะสมตำมประเพณีปฏิบัติทำงธุรกิจและ
ชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

11.2 พนกังำนพงึระลึกไว้เสมอว่ำหำกผูจ้�ำหน่ำยสนิค้ำ 
หรือลกูค้ำ หรอืบคุคลอืน่ มนีโยบำยเกีย่วกบักำร
ให้ของก�ำนัลหรือกำรเลี้ยงรับรอง พวกเรำจะให้
ควำมเคำรพนโยบำยดังกล่ำว
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12. ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง 
 "เราไม่ให้เงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าอื่นใดแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่เหมาะสม"

ด้วยเป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญำของเรำที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ดังนั้นกลุ่มเอจีซี จะไม่ยอมให้มี
กำรติดสินบนหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ

กำรติดสินบนและกำรคอร์รัปชั่นหมำยถึง กำรให้หรือกำรเสนอว่ำจะให้ผลตอบแทนที่ไม่เหมำะสม 
ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยเจตนำที่จะให้มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐเพื่อให้ได้มำหรือรักษำซึ่งผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ไม่ว่ำจะอยู่ในลักษณะที่จับต้องได้หรือจับต้อง
ไม่ได้ก็ตำม

กำรติดสินบนและกำรคอร์รัปชั่นอำจจะแฝงอยู่ในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งเงินสด หรือของขวัญที่ให้แก่ 
เจ้ำหน้ำที่หรือสมำชิกในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ ค่ำคอมมิชชั่นที่สูงเกินจริง ข้อตกลงกำรให้ค�ำปรึกษำ
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ส่วนลดที่ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง และกำรจ่ำยเพ่ือกำรเมืองหรือกำรบริจำคเพื่อ 
กำรกุศลที่ไม่ถูกต้อง “เงินทุจริตหรือเงินใต้โต๊ะ” ถือเป็นรูปแบบของกำรคอร์รัปช่ันอย่ำงหนึ่ง ซึ่งรวม
ถึงกำรให้เงินส่วนต่ำงที่หักไว้แล้ว หรือจ่ำยเมื่องำนแล้วเสร็จเพ่ือเป็นกำรตอบแทนหรืออุ้มชูธุรกิจนั้น  
ในเกอืบทกุกรณ ีเพยีงแค่กำรเสนอให้สนิบนหรอืกำรคอร์รปัช่ันไม่ว่ำในรปูแบบใด กถ็อืเป็นกำรกระท�ำที่
มิชอบด้วยกฎหมำยทั้งสิ้น หลักกำรนี้น�ำไปใช้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต่ำงประเทศด้วย

ผลของกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นหรือกิจกรรมทำงกำรเมืองอำจ
รุนแรงได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งหำกท่ำนมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับกฎหมำยเหล่ำนี้ ขอให้ท่ำน
สอบถำมกับผูบ้รหิำรหรอืตดิต่อกบัเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยก�ำกบัดูแลจรรยำบรรณ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ก่อนท�ำกำร
ตัดสินใจใดๆ ที่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยนั้น
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12.1 พนักงำนจะต้องไม่น�ำบริษัทเข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
ประเด็น หรือข้อขัดแย้งทำงกำรเมือง

12.2 พนักงำนจะไม่บังคับผู้อื่น (เพื่อนร่วมงำน ผู้จัด
จ�ำหน่ำย ลกูค้ำ หรือบคุคลอ่ืน) ให้สนับสนนุหรอื
เข้ำร่วมกับพรรคกำรเมือง หรือองค์กรทำงกำร
เมืองใดๆ หรือให้กำรสนับสนุนนักกำรเมืองใด
โดยเฉพำะเจำะจงในกำรเลือกต้ัง และจะไม่
บังคับผู้ใดให้สนับสนุนหรือลงคะแนนเสียงให้ผู้
ลงสมัครเลือกตั้งคนใดโดยเฉพำะเจำะจงโดยที่
เจ้ำตัวไม่สมัครใจ

(การจ่ายเงินเพื่อความสะดวกทางธุรกิจ)

กลุ ่มเอจีซีไม่ส่งเสริมให้ท�ำกำรจ่ำยเงินเพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกทำงธุรกิจ ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวได้ กำรจ่ำยเงินจ�ำนวนเล็กน้อย
เพื่อขอให้เจ้ำหน้ำที่รีบด�ำเนินกำรตำมหน้ำที่ของตน
นัน้ อำจกระท�ำได้แต่เฉพำะภำยใต้สถำนกำรณ์ทีจ่�ำเป็น
มำกๆ เท่ำนั้น เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในเรื่องนี้ "กำร
จ่ำยเงินเพ่ือควำมสะดวกทำงธุรกิจ" เป็นกำรจ่ำยเงิน
จ�ำนวนไม่มำกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือเร่งกำรด�ำเนินกำร
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อำทิเช่น กำรออกใบอนุญำตต่ำงๆ 
เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำรตัดสินใจใดๆของเจ้ำหน้ำที่
รัฐที่จะอนุญำตให้มีธุรกิจใหม่หรือด�ำเนินธุรกิจต่อไป 
ซึง่จะต้องมกีำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นแห่งกำรนัน้ด้วย
ควำมระมดัระวงัทกุครัง้ทีม่กีำรร้องขอให้ท�ำกำรอนมัุติ 
ท้ังนี้ บริษัทจะต้องท�ำกำรบันทึกและลงรำยกำรบัญชี
กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวให้ถูกต้องทุกครั้ง
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ค�าถามที ่1 : บรษิทัท�ำโครงกำรให้แล้วเสรจ็โดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัอย่ำงเตม็ทีด้่วยควำม
จริงใจ เพื่อแสดงควำมขอบคุณต่อกำรสนับสนุนนี้ บริษัทสำมำรถให้ของที่ระลึกหรือของก�ำนัลหรือเงินแก่
เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้หรือไม่

ค�าตอบ : หำกเรำให้ส่ิงดงักล่ำวแก่เจ้ำหน้ำที ่ซึง่มไิด้ท�ำเพือ่โน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำทีด่งักล่ำวกระท�ำผดิกฎหมำย
หรือระเบยีบ แต่เพยีงเพือ่แสดงควำมขอบคณุของบรษิทั กำรนีส้ำมำรถกระท�ำได้ แต่ต้องอยูใ่นวงจ�ำกดัและ
เหมำะสมและไม่ขัดต่อกฎหมำยหรือระเบียบต่ำงๆ โดยต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรสูงสุดก่อน

ค�าถามที่ 2 : มีพนักงำนคนหนึ่งชื่นชอบเรื่องกำรเมืองมำก เขำชอบพรรคกำรเมืองหนึ่ง และพยำยำมใช้
อ�ำนำจในกำรชักน�ำลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงำนหรือผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำให้ท�ำตำมเขำ พฤติกรรมของเขำถือ
เป็นกำรละเมิดกฎข้อนี้หรือไม่

ค�าตอบ : ใช่ เรำไม่สำมำรถใช้อ�ำนำจทีไ่ด้รบัจำกบรษิทัในกำรชกัน�ำหรอืบงัคบัผูใ้ด เนือ่งจำกอ�ำนำจนัน้มำจำกกำร 
แต่งตั้งโดยบริษัท และอำจท�ำให้บุคคลอื่นเข้ำใจในบริษัทผิด

ค�าถามที ่3 : เรำควรท�ำอย่ำงไร หำกเจ้ำหน้ำทีข่อกำรสนบัสนนุเป็นสิง่ของบำงอย่ำง เพือ่กำรท�ำงำนในหน่วย
งำนนั้น เช่น อุปกรณ์ส�ำนักงำน เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเงินเพื่อกิจกรรมกำรกุศล ฯลฯ

ค�าตอบ : กำรสนับสนุนนี้จะต้องไม่เป็นกำรกระท�ำเพื่อติดสินบนหรือคอร์รัปชั่น แต่เรำสำมำรถให้เพื่อรักษำ
ควำมสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัได้ และจะต้องปฏบิตัติำมบรรทดัฐำนของประเทศและท้องถิน่ อย่ำงไรกด็ ีพนกังำน
จะต้องปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำเป็นกำรล่วงหน้ำ และต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรสูงสุด

ค�าถามที ่4 : ขณะนี ้ข้ำพเจ้ำปฏิบตังิำนในกลุม่เอจซี ีในพืน้ทีซ่ึง่เป็นทีท่รำบกนัดว่ีำมกีำรเรยีกสนิบน เนือ่งจำก
กำรกระท�ำนี้ถือเป็นเรื่องปกติของพื้นที่นี้ เพื่อให้แน่ใจว่ำ ธุรกิจของกลุ่มเอจีซี ยังคงอยู่ในอนำคต ข้ำพเจ้ำ
สำมำรถจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นกำรส่วนตัวได้หรือไม่

ค�าตอบ : ไม่ได้ แม้ว่ำท่ำนเป็นตวัแทนของกลุม่เอจซีใีนส่วนหน่ึงของโลกท่ีกำรให้สินบนเป็นเรือ่งธรรมดำ เมือ่
มกีำรด�ำเนินธรุกจิ ท่ำนมหีน้ำทีท่ีจ่ะต้องรกัษำช่ือเสียงทำงจรยิธรรมของกลุ่มเอจซี ีพวกเรำต้องประพฤตติน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สูงสุดแม้ว่ำกำรกระท�ำเช่นนั้นท�ำให้เรำต้องสูญเสียธุรกิจก็ตำม หำกท่ำนได้รับกำรขอร้อง
ให้ติดสินบนหรือท�ำกำรจ่ำยเงินอ่ืนที่ไม่ถูกต้อง ท่ำนต้องปฏิเสธ โดยอ้ำงถึงกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของ
กลุม่บรษิทั และท่ำนควรรำยงำนเหตกุำรณ์นัน้ให้ผู้บรหิำรของท่ำนหรอืเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยก�ำกบัดูแลจรรยำบรรณ
เพื่อทรำบโดยทันที
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13. การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ
 “เราให้ความเคารพต่อกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

ในฐำนะทีเ่ป็นบรษิทัระดบัโลก เรำส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิำรของบรษิทัและให้ข้อมลูเกีย่วกบัเทคโนโลยี
ของบรษิทัแก่ผูค้นและบริษัทต่ำงๆ ทัว่โลก ในท�ำนองเดยีวกนั เรำกไ็ด้มำซึง่วตัถดุบิและข้อมลูทำงธรุกจิ
จำกหลำยๆ แห่งทั่วโลก จึงเป็นส่ิงส�ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีบริษัทของเรำ จะต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยทั้งในประเทศและท้องถิ่นนั้นซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับกิจกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

กฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งออกมิได้ใช้บังคับเฉพำะผลิตภัณฑ์ส่งออกเท่ำนั้น แต่ยังใช้บังคับกับกำรส่งออก
ข้อมูลทำงด้ำนเทคโนโลยีอีกด้วย ในแต่ละประเทศ ได้มีกำรบัญญัติกฎหมำยเหล่ำนี้แตกต่ำงกันออกไป 
อำทิเช่น ในบำงกรณี สำมำรถถือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยส่งออกของประเทศหนึ่งได้เพียงแค่พนักงำน 
ของเอจีซี เปิดเผยข้อมูลทำงด้ำนเทคโนโลยีที่มีต้นก�ำเนิดในประเทศนั้นต่อบุคคลอื่น แม้แต่พนักงำน 
ของเอจีซีอื่น ผู้ซึ่งไม่ใช่พลเมืองหรือเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีภูมิล�ำเนำอยู่ในประเทศนั้น

กิจกรรมกำรน�ำเข้ำ หรือกำรน�ำสินค้ำที่ซื้อจำกต่ำงประเทศ หรือกำรน�ำสินค้ำจำกแหล่งภำยนอกเข้ำไป
ยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมำยหลำยฉบับ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรมนั้นอำจต้อง
มีกำรจ่ำยค่ำอำกรและภำษีเช่นเดียวกับกำรให้ข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ดังน้ัน พนักงำนทกุคนทีเ่กีย่วข้องกบัขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ของกำรส่งออกหรอืน�ำเข้ำวัตถดุบิและข้อมลู
ด้ำนเทคโนโลยีต้องท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง หำกเกิดควำมไม่
แน่ใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ท่ำนต้องไม่รีรอที่จะขอค�ำปรึกษำหรือค�ำแนะน�ำจำกผู้บริหำร หรือ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยก�ำกับดูแลจรรยำบรรณ
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พนกังำนผูท้ีม่หีน้ำทีรั่บผิดชอบหรือเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิกำรน�ำเข้ำหรอืส่งออกวสัดแุละข้อมลูด้ำนเทคโนโลยีจะ
ต้องติดตำมและท�ำควำมเข้ำใจให้ทันเหตุกำรณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมำยด้ำนกำรน�ำเข้ำและส่ง
ออกทั้งภำยในประเทศและกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ค�าถามที่ 1 : ข้ำพเจ้ำมีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรน�ำเข้ำและส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท บทบำทของ
ข้ำพเจ้ำต่อกำรปฏิบัติตำมกฎข้อนี้คืออะไร

ค�าตอบ : ท่ำนต้องปฏิบัติตำมและศึกษำกฎหมำย ระเบียบที่บังคับใช้อยู่ ซึ่งประกอบด้วย กฏหมำย
ภำยในประเทศ กฏหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และสนธิสัญญำที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้ำที่
ได้อย่ำงถูกต้อง

ค�าถามที่ 2 : ข้ำพเจ้ำไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรน�ำเข้ำและกำรส่งออก ข้ำพเจ้ำจะให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมนี้ได้อย่ำงไร

ค�าตอบ : ท่ำนสำมำรถให้กำรสนับสนุน โดยกำรรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำร เมื่อพบเห็น
กำรกระท�ำผิด



ภาคผนวก 1 หนังสือปฏิญาณตน
ภาคผนวก 2 แนวนโยบายเกี่ยวกับกฎหมาย
 การป้องกันการผูกขาดและกีดกัน
 ทางการค้า
ภาคผนวก 3 แนวทางปฏิบัติส�าหรับ 
 “การห้ามท�าธุรกรรมที่มีลักษณะ 
 เป็นการฉ้อโกง” (ทวีปเอเชีย)
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เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ากับดูแลจรรยาบรรณ (หรือประธานบริษัท)

หนังสือปฏิญาณตนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี
ข้าพเจ้าได้รับคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี (ต่อจากนี้จะเรียกว่าจรรยาบรรณ) และอ่านแล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับ ว่าตนเองมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ข้าพเจ้าจะขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตามและไม่ละเมิดจรรยาบรรณ

  วันที่ เดือน ปี

  ลายมือชื่อ

 ช่องเขียนข้อความอิสระ

*กรณีที่ละเมิดจรรยาบรรณ  อาจถูกลงโทษตามข้อบังคับการรับเข้าท�างาน

ภาคผนวก 1
หนังสือปฏิญาณตน

1.วัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือปฏิญาณตน

  กำรส่งหนังสือปฏิญำณตนอย่ำงสม�่ำเสมอจะท�ำให้เกิดควำมตระหนักเกี่ยวกับจรรยำบรรณใหม่อีกครั้ง  
ซึ่งจะป้องกันไม่ให้กำรให้ควำมส�ำคัญต่อจรรยำบรรณจำงหำยไป อย่ำงไรก็ดี นอกจำกกำรส่งหนังสือแล้ว  
เรำยังคำดหวังจะให้เกิดพฤติกรรมดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ด้วย 

• อ่ำนบททบทวนจรรยำบรรณ

• แต่ละคนใช้จรรยำบรรณเป็นจุดเริ่มต้นในกำรทบทวนพฤติกรรมของตนเองและบรรยำกำศในที่ท�ำงำน

• สำมำรถน�ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขได้เมื่อพบปัญหำเกี่ยวกับจรรยำบรรณ (เวียน PDCA)

• มีกำรปรึกษำหำรือ สอบถำมหรือออกควำมเห็นเกี่ยวกับจรรยำบรรณ 

2.ความส�าคัญของหนังสือปฏิญาณตน 

 ขอให้ผู้ที่อยู่ในข่ำยต้องส่งหนังสือปฏิญำณตน ส่งหนังสือปฏิญำณตนทุกคน (ยกเว้นกรณีที่ไม่อยู่บริษัทเป็น
เวลำนำนเนื่องจำกเหตุผลประเภทกำรหยุดงำน) เวลำส่งหนังสือ หำกมีเหตุผลที่ท�ำให้ไม่สำมำรถปฏิญำณตนได้  
(เช่น ยังมีข้อสงสัยว่ำงำนที่ตนปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันอำจไม่สำมำรถท�ำตำมเงื่อนไขของจรรยำบรรณได้หรือ 
ยงัลงัเลว่ำจะปฏญิำณตนหรอืไม่เนือ่งจำกได้เริม่แก้ไขปรบัปรงุสภำวะในท่ีท�ำงำนอยูแ่ต่กำรแก้ไขปรบัปรงุดงักล่ำว 
ยงัไม่แล้วเสร็จ) ให้เขยีนเหตุผลนัน้ลงในช่องเขยีนข้อควำมอสิระแล้วส่งหนงัสอื โดยในกรณนีี ้ท่ำนสำมำรถส่งหนงัสอื 
โดยเว้นช่องที่ให้ลงลำยมือชื่อให้ว่ำงไว้ได้ 

3.วิธีส่งหนังสือปฏิญาณตน

 ให้ผูท้ีอ่ยูใ่นข่ำยต้องส่งหนงัสอืปฏญิำณตน ส่งหนังสือปฏิญำณตนอย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยส่งหนังสือปฏิญำณตน  
ให้แก่ประธำน เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยก�ำกบัดแูลจรรยำบรรณ หรอืประธำนบรษิทั แล้วแต่โครงสร้ำงระบบของแต่ละบรษิทั 
กรณทีีเ่ป็นผูม้ำปฏบิตังิำนจำกบรษิทัอืน่ในเครอืเดียวกนั ขอให้ส่งหนังสือปฏิญำณตนต่อบรษิทัต้นสังกดั หรอืบรษิทั
ที่ตนมำปฏิบัติงำน แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ทั้งสองที่ 
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ภาคผนวก 2
แนวนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันการผูกขาด 
และกีดกันทางการค้า

แนวนโยบายสากลเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด 
และกีดกันทางการค้า

 ก�ำหนดเมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2548

1. จะต้องสอบถำมวัตถุประสงค์ของกำรพบปะหำรือกับคู่แข่งขันทุกครั้ง (รวมถึงกำรพบปะหำรือของกลุ่มธุรกิจ 
ในสำขำเดียวกัน และให้หมำยควำมเช่นเดียวกันต่อจำกนี้ด้วย) อย่ำงละเอียดทุกแง่มุมว่ำถูกกฎหมำยหรือไม่ 
และจ�ำกัดกำรพบปะหำรือเท่ำที่จะเป็นไปได้ และให้ออกจำกกำรรวมตัวของกลุ่มธุรกิจในสำขำเดียวกัน  
ที่ไม่จ�ำเป็นไม่ว่ำจะเป็นกำรรวมตัวอย่ำงเป็นทำงกำร หรือไม่เป็นทำงกำรก็ตำม

2. ในกำรพบปะหำรือกับคู่แข่งขันทุกครั้ง ให้แสดงเจตนำเรื่องกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรป้องกันกำรผูกขำด 
และกีดกันทำงกำรค้ำอย่ำงชัดแจ้ง และหลีกเลี่ยงกำรติดต่อ ที่ไม่จ�ำเป็นด้วยควำมสมัครใจของตนเอง 

3. กำรพบปะหำรือกับคู่แข่งขันทุกครั้ง จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชำและขอรับกำรยินยอมล่วงหน้ำ 

4. กำรพบปะหำรือกับคู่แข่งขันทุกครั้ง จะต้องบันทึกเนื้อหำเป็นลำยลักษณ์อักษรเก็บไว้

5. ส�ำหรับเนื้อหำกำรพบปะหำรือข้ำงต้น จะต้องให้แผนกกฎหมำยหรือส�ำนักงำนทนำยควำม หรือหน่วยงำนอื่น
ตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ

6. กรณีที่ได้รับกำรติดต่อจำกคู่แข่งขันอย่ำงน่ำสงสัย จะต้องรำยงำนและขอค�ำแนะน�ำจำกผู้บังคับบัญชำและ
แผนกฎหมำยเสมอ

7. หำกได้รับรู้พฤติกรรมที่น่ำสงสัยของพนักงำนคนอื่นๆ จะต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำและแผนกกฎหมำย
หรือแผนกที่ดูแลเรื่องคอมพลำยแอนส์

แนวนโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการคู่แข่งขันและกลุ่มธุรกิจในสาขาเดียวกัน 
(ญี่ปุ่นและเอเชีย) แก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554

ห้ามกระท�าการใด ๆ ในระหว่างผู้ประกอบการคู่แข่งขันและกลุ่มผู้ประกอบการในสาขา
เดียวกันที่เป็นการสมรู้กับการฮั้วราคาประมูลหรือการกระท�าที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า
จะเป็นการกระท�าดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
<อ้างอิง> จรรยาบรรณ (การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า)

กำรกระท�ำกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำร คู่แข่งขัน และกลุ่มผู้ประกอบกำรในสำขำเดียวกันท่ีเข้ำข่ำยลักษณะสมรู้
กนัดงัที่ระบขุ้ำงล่ำง ถือเป็นกำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำย (ผดิกฎหมำยโดยอัตโนมตั)ิ และอำจถกูเรยีกเก็บเงนิค่ำปรบั
หรือด�ำเนินคดีทำงอำญำได้ (ในกรณีที่เป็นควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรเจรจำบำงอย่ำง ให้ดู 1  ประกอบ)

• กำรเจรจำเกี่ยวกับรำคำ (รำคำสินค้ำ ค่ำก่อสร้ำง ค่ำขนส่ง ค่ำบ�ำรุงรักษำ ค่ำเบี้ยเลี้ยงไปท�ำงำนนอก
พื้นที่ และอื่นๆ)

• กำรก�ำหนดปริมำณหรือสัดส่วนกำรจ�ำหน่ำย กำรส่งของและกำรผลิตส�ำหรับแต่ละผู้ประกอบกำร
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• กำรพูดคุยหำรือเกี่ยวกับกำรจ�ำกัดจ�ำนวนวันเดินเครื่องอุปกรณ์หรืออัตรำกำรเดินเครื่องอุปกรณ์  
กำรจ�ำกัดหรือห้ำมกำรเพิ่มอุปกรณ์ กำรจ�ำกัดหรือห้ำมกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

• กำรพูดคุยหำรือในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรประมูลรำคำ

• กำรจ�ำกัดกำรแข่งขันในกำรแย่งชิงลูกค้ำ

• กำรก�ำหนดกำรแบ่งแยกตลำด

นอกจำกนี ้ยงัห้ำมกระท�ำกำรดงัต่อไปนีเ้นือ่งจำกเป็นกำรกระท�ำท่ีมคีวำมเป็นไปได้สูงว่ำจะถกูพิจำรณำว่ำเป็นกำร
สมรู้กัน (ดู 1  และ 5  ประกอบ)

• กำรแจ้งข้อมูลจ�ำพวกรำคำ ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยหรือปริมำณกำรผลิต และอื่นๆ แก่ผู้ประกอบกำรคู่
แข่งขัน ซึ่งเป็นกำรแจ้งแต่เพียงฝ่ำยเดียวโดยไม่มีกำรร้องขอ

• กำรไม่ด�ำเนินกำรต่อต้ำนเมื่อได้รับข้อมูลเหล่ำนั้นจำกผู้ประกอบกำรคู่แข่งขันซึ่งถูกส่งมำแต่เพียงฝ่ำย
เดียวโดยไม่มีกำรร้องขอ (ไม่ว่ำด้วยวำจำ ทำงอีเมล์หรือทำงโทรสำร เป็นต้น) 

1. การติดต่อหรือการพบปะหารือกับผู้ประกอบการคู่แข่งขัน และการเข้าร่วมกลุ่ม 
 ผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน จะต้องกระท�าอย่างจ�ากัดที่สุด ภายในขอบเขตที่จะไม่ 
 ก่อให้เกิดข้อสงสัยในทางกฎหมายการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า

1.การติดต่อและพบปะหารือกับผู้ประกอบการคู่แข่งขัน

(1). กำรตดิต่อและกำรพบปะหำรือกบัผู้ประกอบกำรคูแ่ข่งขนัจะถกูจ�ำกดัเฉพำะในกรณทีีจ่�ำเป็นในกำรปฏบัิตงิำน 
เมือ่ผูเ้กีย่วข้องมคีวำมสัมพนัธ์ทำงธรุกจิบำงอย่ำงต่อกนั เช่น กำรมอบหมำยให้ผลติ กำรมอบหมำยให้จ�ำหน่ำย 
กำรควบรวมกิจกำรร่วมมือทำงเทคโนโลยี

(2). แม้ในกรณีข้ำงต้น เนื้อหำที่พูดคุยหำรือกับผู้ประกอบกำรคู่แข่งขันก็จะต้องจ�ำกัดเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนและจะต้องหลีกเล่ียงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นโดยเด็ดขำด นอกจำกนี้ ผู้รับผิดชอบงำน 
ด้ำนกำรขำยจะต้องหลีกเลี่ยงกำรเข้ำร่วมในกำรพบปะหำรือท่ีไม่มีควำมจ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของตน  
เว้นแต่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นกำรพบปะที่ถูกต้องตำมกฏหมำย

2.การเข้าร่วมกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน

(1). ในส่วนของกำรเข้ำร่วมกลุ่มผู้ประกอบกำรในสำขำเดียวกัน จะต้องจ�ำกัดเฉพำะกรณีที่กลุ่มดังกล่ำวเป็นกลุ่ม
ที่จดทะเบียนกับคณะกรรมกำรก�ำกับกำรท�ำธุรกิจที่เป็นธรรม ซึ่งจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
เนื้อหำของกิจกรรมอย่ำงชัดแจ้งในหนังสือจัดต้ังองค์กรและเป็นกลุ่มท่ีปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรป้องกันกำร
ผกูขำดและกดีกนัทำงกำรค้ำอย่ำงเคร่งครดัเท่ำน้ัน ต้องหลีกเล่ียงกำรเข้ำไปเกีย่วข้องกบัองค์กรหรอืกำรพบปะ
หำรือระหว่ำงผู้ประกอบกำรคู่แข่งขันที่ไม่เป็นทำงกำรโดยเด็ดขำด

(2). ในส่วนของเนือ้หำทีพ่ดูคยุหำรอืกนัในกลุ่มผูป้ระกอบกำรในสำขำเดยีวกนั จะต้องจ�ำกดัเฉพำะในขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบกำรในสำขำเดียวกันดังกล่ำวเท่ำนั้น ให้หลีกเลี่ยงกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ โดยเด็ดขำด นอกจำกนี้ ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรขำยจะต้องหลีกเลี่ยงกำรเข้ำร่วม



41

ในกำรพบปะหำรือที่ไม่มีควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบกำรในสำขำเดียวกันดังกล่ำว

(3). เนือ้หำทีพ่ดูคยุหำรือในกลุ่มผูป้ระกอบกำรในสำขำเดียวกนัจะถกูจ�ำกดัเฉพำะในเรือ่งท่ีมวัีตถปุระสงค์เพ่ือสงัคม
และสำธำรณะโดยไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรสมรู้กันดังแต่ละข้อต่อไปนี้เท่ำนั้น 

• ก�ำหนดมำตรฐำนและหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ร่วมกนั โดยอยูบ่นพืน้ฐำนของวตัถปุระสงค์เพือ่สงัคมหรอืสำธำรณะ 
เช่น สิ่งแวดล้อมหรือควำมปลอดภัย 

• ด�ำเนินกิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือสร้ำงเสริมสถำนะของสำขำธุรกิจ 
เพิ่มพูนอุปสงค์หรือเผยแพร่วิธีใช้ที่ถูกต้อง

• รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบักจิกรรมกำรประกอบกำรทีผ่่ำนมำ ทัง้นีจ้ะต้องหลกีเลีย่งกำรรวบรวม
หรือให้ควำมร่วมมือในกำรรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับแผนกำรจ�ำหน่ำยและแผนกำรผลิตในอนำคตโดย
เด็ดขำด 

• จะต้องแสดงให้ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นทรำบถึงข้อคิดเห็นและควำมประสงค์ของผู้
ประกอบกำรอย่ำงชัดเจน

2. กรณีที่มีการพบปะหารือกับผู้ประกอบการคู่แข่งขันหรือกรณีที่เข้าร่วมในการพบปะ 
 หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน บุคคลที่เข้าร่วมดังกล่าวจะต้องได้รับ 
 อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า
3. จะต้องท�าการบันทึกเนื้อหาของการพบปะหารือหรือการติดต่อทางธุรกิจที่ส�าคัญ 
 เก็บไว้เสมอ
4. ในส่วนของกิจกรรมที่เสริมสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้ประกอบการคู่แข่งขัน  
 (เช่น การร่วมรับประทานอาหาร งานสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ การ 
 ท่องเทีย่วเพ่ือเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ การแข่งขนักอล์ฟ) ให้เข้าร่วมอย่างจ�ากดัทีส่ดุ  
 และบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม 2  และ 3  ข้างต้นอย่าง 
 เคร่งครัด

(1). กรณีที่มีกำรพบปะหำรือกับผู ้ประกอบกำรคู ่แข่งขัน จะต้องรำยงำนวัตถุประสงค์ของกำรพบปะหำรือ 
ระเบียบวำระกำรประชุมและผู้ที่มีก�ำหนดจะเข้ำร่วมให้ผู้บังคับบัญชำทรำบล่วงหน้ำ และขอรับกำรยินยอม
จำกผู้บังคับบัญชำก่อน ผู้บังคับบัญชำจะต้องยับยั้งไว้หำกพิจำรณำว่ำไม่จ�ำเป็นหรือมีควำมเสี่ยงที่จะขัดกับ
กฎหมำยกำรป้องกันกำรผูกขำดและกีดกันทำงกำรค้ำ โดยเฉพำะกำรติดต่อกับผู้ประกอบกำรคู่แข่งขันใน
ช่วงเวลำก่อนหรือหลังกำรปรับรำคำนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขำด หำกลูกจ้ำงไม่แน่ใจในกำรพิจำรณำ  
ขอให้ปรึกษำกับฝ่ำยกฎหมำยในทันที

(2). กรณีที่บริษัทเป็นผู้จัด หำกเป็นไปได้ ขอให้จัดท�ำเอกสำรเตรียมไว้ล่วงหน้ำ และพยำยำมไม่พูดคุยหำรือใน 
เร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจำกที่เตรียมไว้ กรณีที่เป็นกำรพบปะหำรือของกลุ่มผู้ประกอบกำรในสำขำเดียวกัน  
ให้ร้องขอให้ผู้จัดกำรพบปะหำรือเป็นผู้จัดท�ำเอกสำร

(3). บันทึกกำรหำรือจะกลำยเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกรณีที่ถูกตั้งข้อสงสัยในภำยหลังว่ำอำจเกี่ยวข้องกับกำรสมรู้กัน ดัง
นั้นขอให้บันทึกวันเวลำ ผู้เข้ำร่วมและหัวข้อและเก็บรักษำไว้โดยไม่ให้มีกำรทิ้งหรือท�ำลำย เนื่องจำกในกรณี
ที่ไม่มีกำรบันทึกเก็บไว้จะท�ำให้เกิดควำมยำกล�ำบำกอย่ำงยิ่งในกำรปฏิเสธข้อสงสัยเรื่องกำรสมรู้กัน ขอให้
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หลีกเลี่ยงกำรติดต่อทำงธุรกิจที่ส�ำคัญทำงวำจำ โดยให้กระท�ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น ทำงโทรสำร หรือ
อีเมล์ และขอให้เก็บรักษำบันทึกเหล่ำน้ันไว้เท่ำที่จะเป็นไปได้ กรณีที่มีกำรติดต่อ กำรพูดคุยหำรือหรือกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อำจถูกตั้งข้อสงสัยว่ำจะขัดต่อกฎหมำยกำรป้องกันกำรผูกขำดและกีดกันทำงกำรค้ำ  
ให้รำยงำนและปรึกษำกับฝ่ำยกฎหมำย

(4). กำรจัดงำนสังสรรค์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรคู่แข่งขันหลังกำรพบปะหำรือเสร็จสิ้นลง และกำรจัดกิจกรรม เช่น 
งำนส่งท้ำยปีเก่ำ กำรแข่งขันกอล์ฟหรือกำรท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์หรือกำรเข้ำร่วมในกิจกรรม
เหล่ำนี ้เป็นกำรกระท�ำทีม่คีวำมเส่ียงสูงและอำจก่อให้เกดิข้อสงสยัว่ำเป็นกำรสมรูก้นั ดงันัน้จงึขอให้พิจำรณำ
อย่ำงถี่ถ้วนถึงควำมจ�ำเป็นและควำมเสี่ยงที่จะถูกลำกเข้ำไปพัวพันในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ให้เข้ำร่วมเฉพำะ 
เมื่อเห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่ำนั้นและในกรณีดังกล่ำว จะต้องขอรับกำรยินยอมจำกผู้ 
บังคับบัญชำล่วงหน้ำเสมอและจะต้องจัดท�ำบันทึก แม้ว่ำจะเป็นเพียงกิจกรรมสังสรรค์ก็ตำม 

(5). แผนกกฎหมำยจะตรวจสอบสภำวะกำรเก็บรักษำบันทึกและเนื้อหำของบันทึกดังกล่ำวเป็นระยะๆ

5. กรณีที่ถูกพาเข้าไปพัวพันในการกระท�าที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการสมรู้กัน ต้องแสดง 
 ท่าทีอย่างชัดแจ้งว่าท่านและเอจีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้กันในลักษณะที่ม ี
 หลักฐานเก็บไว้

(1). หำกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรำคำ ปริมำณหรือสัดส่วนกำรผลิตหรือจ�ำหน่ำย ในกำรพบปะหำรือกัน ให้ประกำศ
อย่ำงชดัแจ้งว่ำเอจซีจีะไม่มส่ีวนร่วมในพฤตกิรรมกำรสมรูก้นัดังกล่ำวและร้องขอให้มกีำรบันทึกเนือ้หำดงักล่ำว
ลงในบนัทกึกำรหำรอืก่อนออกจำกสถำนทีพ่บปะหำรอืนัน้ เมือ่กลบัถงึบรษิทัแล้ว ให้รำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ
ทันที จำกนั้นจึงรำยงำนและปรึกษำกับฝ่ำยกฎหมำย

(2). กรณีที่ได้รับข้อมูลรำคำและข้อมูลกำรประมูลรำคำทำงโทรสำร อีเมล์ โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรแจ้ง 
แต่เพียงฝ่ำยเดียวโดยไม่มีกำรร้องขอ ให้แจ้งต่อฝ่ำยกฎหมำย พร้อมกับร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือ 
ทำงวำจำว่ำ “เอจีซีจะไม่มีส่วนร่วมในกำรกระท�ำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยกำรป้องกันกำรผูกขำดและกีดกัน
ทำงกำรค้ำโดยเด็ดขำด ขอให้ยุติกำรให้ข้อมูลท�ำนองนี้ด้วย” และจะต้องบันทึกเรื่องดังกล่ำวเก็บไว้

• กำรยอมรับทำงวำจำหรือกำรยอมรับโดยนัยก็ถือว่ำเป็นกำรสมรู้กันได้

• แม้ในกรณีที่ไม่ได้เข้ำร่วมในกำรพบปะหำรือ แต่หำกได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรตกลงทำงธุรกิจ 
และปล่อยให้เป็นไปตำมเนื้อหำนั้น ก็ถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ซึ่งถือว่ำมี “กำรตกลงโดยนัย”  
ที่ผิดกฎหมำย

• แม้ในกรณีที่ลูกจ้ำงและเอจีซีไม่ได้เข้ำไปเกี่ยวข้องอย่ำงกระตือรือร้น แต่หำกแสดงท่ำทำงหรือท่ำที 
ที่ก�ำกวมอยู่ ก็จะถูกพิจำรณำว่ำเกี่ยวข้องกับกำรสมรู้กัน
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ภาคผนวก 3
แนวทางปฏิบัติส�าหรับ “การห้ามท�าธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง” 
(ทวีปเอเชีย)
ส�านักงานด้านการเงินและการควบคุม 
มิถุนายน 2555

 1. บทน�า

ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณะที่ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของสังคมนั้น นับเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่บริษัทจะต้องจัดท�า "รายงานทางการเงินที่เหมาะสม" เพื่อท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน 
พร้อมทั้งเติมเต็มความรับผิดชอบของตนต่อสังคมสืบไปในอนาคต

บำงคนอำจคดิว่ำรำยงำนทำงกำรเงินจะต้องท�ำโดยฝ่ำยบญัชเีท่ำนัน้ แต่ในควำมเป็นจรงิแล้วฝ่ำยบญัชไีม่สำมำรถ
จัดท�ำรำยงำนที่สมบูรณ์ได้โดยล�ำพัง รำยงำนทำงกำรเงินที่เหมำะสมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกหน่วยงำนได้จัดท�ำ
รำยงำนที่ถูกต้องเหมำะสมขึ้นมำเท่ำนั้น

รำยงำนทีไ่ม่ถกูต้องจะไม่เป็นประโยชน์กบับรษิทัถงึแม้ว่ำท่ำนจะได้พยำยำมท�ำเพ่ือประโยชน์ของบรษิทักต็ำม อย่ำ
ลืมว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวแม้ดูเหมือนว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในระยะสั้น แต่กำรรำยงำนที่ขัดกับควำม
จริงจะก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัทในท้ำยที่สุด ดังนั้น “รำยงำนทำงกำรเงินที่เหมำะสม” จึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
บริษัทที่ทุกคนในบริษัทจะต้องปฏิบัติตำม

 2. การห้ามท�าธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง

ห้ามกระท�าการ "ธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง" ดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด

1. ด�ำเนินธุรกรรมปลอมหรือลงบันทึกรำยกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แม้ว่ำจะไม่ได้ลงเนื้อหำ เช่น ลงบันทึกกำรซื้อ 
กำรขำยหรือสินค้ำคงคลัง หรือในทำงกลับกัน ไม่ลงบันทึกรำยกำรที่เกิดขึ้นจริงให้ถูกต้อง

2. ลงบันทึกที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสุจริต และ/หรือ ไม่บริหำร
จัดกำรงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับและระเบียบ ของบริษัท

 3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของกลุ่มเอจีซี

กลุ่มเอจีซีจัดท�ำงบกำรเงินของกลุ่มขึ้นตำมนโยบำยทำงบัญชีของกลุ่มเอจีซี ทั้งนี้ กำรบันทึกกำรซื้อและกำรขำย 
กำรลงรำยกำรสินค้ำคงคลังและกำรบันทึกต้นทุนอุปกรณ์ กำรค�ำนวณต้นทุนและผลก�ำไร/ขำดทุนท้ังหลำยได้
จัดท�ำขึ้นโดยเป็นไปตำมนโยบำย บทสรุปกฎที่ส�ำคัญในหัวข้อถัดไปได้ระบุถึงกฎที่ส�ำคัญบำงข้อที่ก�ำหนดอยู่ใน
นโยบำยดังกล่ำว หำกท่ำนมีค�ำถำมหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรกับธุรกรรมหรือเรื่องอื่นใดโดยเฉพำะ 
กรุณำปรึกษำฝ่ำยบัญชี
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 4. สรุปกฎที่ส�าคัญเรื่อง “การห้ามท�าธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง”   

4.1 การขาย

[1] ธุรกรรมที่ต้องลงบันทึกเป็นการขาย

กำรขำยเป็นรำยได้จำกธรุกรรมต่ำงๆ ทีด่�ำเนนิกำรขึน้เพ่ือวัตถปุระสงค์ทำงธรุกจิทีร่ะบใุนวัตถปุระสงค์ของกำรจดั
ตั้งบริษัท และก่อให้เกิดก�ำไรทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว

การบัญชี ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

การขายผลิตภัณฑ์
และสินค้า

ให้รวมถึงรำยได้จำกกิจกรรมกำรขำยผลิตภัณฑ์และสินค้ำซึ่งเป็นกิจกำรหลัก 
ของบริษัท (รวมถึงกำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง) 

กำรขำยสินค้ำที่ซื้อมำจำกผู้ผลิตรำยอื่นก็รวมอยู่ในกำรขำยผลิตภัณฑ์และสินค้ำ
เช่นกัน

รายได้จากการ
ก่อสร้าง

ให้รวมถึงรำยได้ตำมสัญญำจำกกำรก่อสร้ำงโรงงำน อำคำร ถนน เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกิจกำรหลักของบริษัท รำยได้แบ่งออกได้ตำมประเภทของกำรขำย 
ดังต่อไปนี้:

(ก) อุปกรณ์และวัสดุ: กำรขำยผลิตภัณฑ์และสินค้ำ

(ข) กำรก่อสร้ำง: รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง

(ค) กำรออกแบบและบริกำรทำงเทคนิค: รำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงเทคนิค

รายได้จากการให้
บริการทางเทคนิค

ให้รวมถึงรำยได้จำกกำรจัดหำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำร กำรออกแบบ และข้อมูลด้ำน
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัท
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[2] การรับรู้การขาย

กำรรับรู้กำรขำยได้มีกำรอธิบำยอยู่ในหัวข้อ "รำยได้" ในนโยบำยทำงบัญชีของกลุ่มเอจีซี หำกท่ำนมีค�ำถำมหรือ
ข้อสงสัยใดๆ กรุณำตรวจสอบกับฝ่ำยบัญชี

ประเภทของธุรกรรม

1. กำรขำยผลิตภัณฑ์ สินค้ำ วัสดุและอุปกรณ์โรงงำน ภำยในประเทศ

2. ยอดขำยที่เป็นกำรส่งออกรำยกำรสินค้ำตำมที่ระบุข้ำงต้น

3. งำนและกำรก่อสร้ำงโรงงำนตำมสัญญำ

4. กำรขำยสินค้ำที่ซื้อมำโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดกำรโลจิสติกส์

5. ยอดขำยที่เกี่ยวกับควำมรู้ควำมช�ำนำญ สิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสำหกรรม

6. ยอดขำยที่เป็นค่ำสิทธิ

7. ยอดขำยที่เป็นค่ำธรรมเนียมทำงวิศวกรรม

8. ยอดขำยที่เป็นค่ำธรรมเนียมกำรบริกำร

[หมายเหตุ]

- การบันทึกการขาย ณ วันปิดงวดบัญชีรายเดือน

 ห้ำมมิให้ด�ำเนินกำรที่ผิดแผกไปจำกกฎกำรรับรู้กำรขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมงบประมำณภำยใน  
 และ/หรือ เป้ำหมำยด้ำนก�ำไร

- การจัดการกับราคาประมาณการต่อหน่วย

 หำกมีกำรขำยสินค้ำโดยใช้รำคำประมำณกำรต่อหน่วยโดยหลักแล้วจะต้องมีกำรก�ำหนดรำคำต่อหน่วยที่ 
 แน่นอนก่อนสิ้นรอบระยะเวลำทำงบัญชี 

 ส�ำหรับกำรจัดกำรกับธุรกรรมเฉพำะต่ำงๆ ให้ตรวจสอบกับฝ่ำยบัญชี
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4.2 การซื้อและธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     

[1] การรับรู้การซื้อ

การซื้อสินค้า โดยหลักแล้วจะเป็นวันที่มีกำรตรวจสอบและรับมอบสินค้ำ

รำคำประมำณกำรต่อหน่วย : หำกมีกำรซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในรำคำ
ประมำณกำรต่อหน่วย โดยหลักแล้วจะต้องมีกำรก�ำหนดรำคำต่อหน่วยที่
แน่นอนก่อนสิ้นสุดรอบระยะเวลำทำงบัญชี

ส�ำหรับกำรจัดกำรกับธุรกรรมเฉพำะต่ำงๆ ให้ตรวจสอบกับฝ่ำยบัญชี

การยอมรับการ
บริการ

โดยหลักแล้วจะเป็นวันที่มีกำรตรวจสอบและรับกำรบริกำร

    

[2] การกระท�าที่ต้องห้าม    

การเรียกเงินนอกบัญชี กำรควบคุมกำรซื้อ และ/หรือ ธุรกรรมอื่นใดร่วมกับผู้จัดหำและกำร
เรียกเงินนอกบัญชีเป็นข้อห้ำมอย่ำงเด็ดขำดและถือเป็นกำรกระท�ำที่
สังคมไม่ยอมรับ

การรับเงินล่วงหน้าที่
เป็นการฉ้อโกง 
/การลงบันทึกล่าช้า

ห้ำมมิให้ด�ำเนนิกำรที่ผดิแผกไปจำกกฎกำรรับรู้กำรซื้อเพื่อประโยชน์
ในกำรควบคุมงบประมำณภำยใน และ/หรือ เป้ำหมำยด้ำนต้นทุน/
ก�ำไร

(ตัวอย่าง)

• กำรรับเงินล่วงหน้ำที่เป็นกำรฉ้อโกงจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัย : 
กำรรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยล่วงหน้ำ และกำรท�ำ/บันทึกกำร
ช�ำระเงิน ณ วันสุดท้ำยของเดือนโดยท่ีกำรวิจัยดังกล่ำวยังไม่
ส�ำเร็จ

• กำรรับเงินล่วงหน้ำท่ีเป็นกำรฉ้อโกงจำกค่ำใช้จ่ำยกำรก่อสร้ำง : 
กำรรับค่ำใช้จ่ำยกำรก่อสร้ำงล่วงหน้ำ และกำรท�ำ/บันทึกกำร
ช�ำระเงินโดยที่กำรก่อสร้ำงดังกล่ำวยังไม่แล้วเสร็จจริง

• กำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยกำรก่อสร้ำงที่เกินกว่ำจ�ำนวนเงินจริงโดยมุ่ง
หวังให้มีกำรบันทึกจ�ำนวนเงินท่ีน้อยลงส�ำหรับรำยกำรก่อสร้ำง
ต่ำงๆ ในภำยหลัง เพื่อให้มีงบประมำณส่วนเกินส�ำหรับธุรกรรม
ปัจจุบัน 
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4.3 การออกใบบันทึกรายการ

ใบบันทึกรำยกำรทำงบัญชีต้องระบุข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงอย่ำงถูกต้อง ซึ่งต้องรวมถึงสินค้ำที่ซื้อ กำร
ก่อสร้ำง กำรบรกิำร เป็นต้น และต้องบนัทกึข้อมลูเหล่ำนีไ้ว้ภำยใต้หวัข้อทำงบญัชใีห้ถกูต้องเพือ่ให้ตรงกบัข้อเทจ็
จริง ไม่ให้ลงบันทึกงบประมำณไว้ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยหรือรำยกำรก่อสร้ำงที่ไม่เกี่ยวข้อง 

[การกระท�าต้องห้าม]

* กำรลงบันทึกรำยกำรก่อสร้ำง รำยกำรค่ำใช้จ่ำย และ/หรือ รหัสงบประมำณที่ไม่เป็นควำมจริง

* แปลงต้นทุนกำรก่อสร้ำงโรงงำนไปเป็นรำยกำรก่อสร้ำงอื่น

* บิดเบือนธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ขอให้ผู้จัดหำช�ำระค่ำเลี้ยงรับรองและจ่ำยเงินในจ�ำนวนที่เท่ำกันคืน โดยท�ำ 
  ในรูปแบบของกำรซื้อสินค้ำซึ่งเป็นลักษณะของกำรฉ้อโกง)

   

4.4 การขายสินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (เช่น เศษเหล็กและเศษกระดาษ)

ให้บันทึกรำยได้จำกกำรขำยวัสดุที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ไว้ต่ำงหำกและไม่น�ำไปหักกลบกับกำรซื้อผลิตภัณฑ์หรือ 
กำรซื้ออื่นๆ 

4.5 สินค้าคงคลัง

ต้องระบจุ�ำนวนคลำดเคลือ่นของสนิค้ำคงคลงัให้ชัดเจนและต้องด�ำเนนิกำรแก้ไขข้อมลูในส่วนนีใ้ห้ถกูต้องโดยให้
ฝ่ำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเป็นผู้ด�ำเนินกำรเช็คสต็อก หรือจัดให้มีใบรับรองสินค้ำคงคลังและมีกำรยืนยันถึงยอด
ต่ำงๆ โดยใช้ตำรำงควบคุมสินค้ำคงคลัง

4.6 การค�านวณต้นทุนและผลก�าไร/ขาดทุนรายเดือน 

• ฝ่ำยต่ำงๆ ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบจะต้องบันทึกจ�ำนวนกำรผลิต งำนระหว่ำงท�ำ กำรปันส่วนต้นทุน กำรขำย
และข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรปิดบัญชีรำยเดือนและกำรค�ำนวณต้นทุนผลก�ำไร/ขำดทุนให้เป็นไปตำมกฎ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

• กำรค�ำนวณต่ำงๆ ต้องอ้ำงอิงจำกข้อมูลที่ถูกต้อง ท่ำนต้องไม่บิดเบือนจ�ำนวนต่ำงๆ โดยลงบันทึกปริมำณที่
ไม่เป็นควำมจริง อัตรำกำรใช้วัตถุดิบและอัตรำผลผลิตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นควำมจริงเช่นกัน

4.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากรและอื่นๆ 

ท่ำนต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ในเรื่องภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีศุลกำกร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
กำรขำยและกำรซื้อต่ำงๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ
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