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Group Code of Conduct

คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี

Globally Committed
to Compliance

คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรื่อง การแก้ ไขปรับปรุงคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี
เรียน สมาชิกกลุ่มเอจีซีทุกท่าน

ปี 2551 กลุ่มเอจีซี ได้เริ่มท�ำการรวบรวมหลักเกณฑ์
จรรยาบรรณทางธุรกิจที่มีอยู่ในเครือบริษัททั้งหมด
เข้าด้วยกัน และได้เริ่มจัดท�ำเป็นคู่มือจรรยาบรรณ
ที่เป็นเอกภาพขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ของบริษัท
ในกลุ่มเอจีซีทั้งหมด และเรียกว่า “จรรยาบรรณของ
กลุ่มเอจีซี” ข้าพเจ้าเชื่อว่า การมีจรรยาบรรณที่ได้
ถูกกลั่นกรองอย่างดีและเป็นเอกภาพนั้นจะท�ำให้
สมาชิกของกลุ่มทุกคนทราบได้ว่าอะไรที่สมาชิ ก
ของกลุ่มต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
ในปัจจุบัน เราได้ท�ำการแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณของกลุ่ม โดยได้น�ำประสบการณ์เกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาและหลักการที่ส�ำคัญขององค์กรระดับโลกมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้
บรรลุถึงวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของเรา และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเพื่อให้เกิด
(การเติบโตอย่างก้าวไกล) นอกจากจะได้มกี ารปรับปรุงเนือ้ หาของจรรยาบรรณแล้ว เรายังได้
ท�ำการปรับปรุงรูปแบบและรูปลักษณ์ใหม่เพื่อให้ทุกท่านสามารถท�ำความเข้าใจได้ง่ายและมีความน่าสนใจ
ขอให้ท่านอ่าน ทบทวน ท�ำความเข้าใจ คู่มือฉบับนี้จนจบและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติแต่ละข้อ การปฏิบัติตาม
คู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งส�ำหรับกลุ่มเอจีซีของเรา เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจ
จากลูกค้าของบริษัท ชุมชนในท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การด�ำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจดังกล่าวเป็น
สิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ความพยายามอย่างมาก เนือ่ งจากการละเมิดจรรยาบรรณแม้เพียงข้อเดียวอาจท�ำให้
ความไว้วางใจทัง้ หมดทีเ่ ราได้สร้างสมมา มลายหายไปภายในพริบตา และจะต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าทีเ่ ราจะ
เรียกคืนกลับมาอยู่ในต�ำแหน่งเดิม เราแต่ละคนจึงต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณนี้ในทุกๆ
กิจกรรมอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ

การทีท่ า่ นเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณฉบับใหม่นี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ตอ่ กลุม่ เอจีซเี ท่านัน้
แต่ยังจะส่งผลดีต่อตัวท่านทุกคนด้วย เพราะท่านจะทราบว่าเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมในระดับสูงแล้วนั้น กล่าวได้ว่าท่านได้ท�ำงานในสภาพแวดล้อมการท�ำงานซึ่งท่านรู้สึกปลอดภัย
และมีความภาคภูมิใจ
ข้าพเจ้าขอให้แต่ละท่านได้ร่วมมือร่วมใจกับข้าพเจ้าในการมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องตาม
หลักจรรยาบรรณที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ในทุกๆ กิจกรรมที่ท่านปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
คะสุฮิโกะ อิชิมุระ
ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ

สารบัญ
บทน�ำ

จรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซีคืออะไร
เหตุใดบริษัทจึงต้องมีจรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
สิ่งที่คาดหวังจากท่านเมื่อท่านได้รับคู่มือฉบับนี้
หน่วยงานก�ำกับดูแลจรรยาบรรณคืออะไร
จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการละเมิดคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้
ท่านจะสามารถขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียน หรือรายงานได้อย่างไร
จะมีการสอบสวน การรายงานเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณอย่างไร
นโยบายของกลุ่มเอจีซีในการป้องกันการแก้แค้นเป็นอย่างไร

จรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
หลักการพื้นฐานในการปฏิบัติตน (กฎข้อที่ 1)
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (กฎข้อที่ 2)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน (กฎข้อที่ 3)
สิ่งแวดล้อม (กฎข้อที่ 4)
การให้ความเคารพผู้อื่น (กฎข้อที่ 5)
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการ (กฎข้อที่ 6)
การรายงานและการบันทึก (กฎข้อที่ 7)
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (กฎข้อที่ 8)
ทรัพย์สินและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและบุคคลภายนอก (กฎข้อที่ 9)
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (กฎข้อที่ 10)
การให้ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง (กฎข้อที่ 11)
ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง (กฎข้อที่ 12)
การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (กฎข้อที่ 13)
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บทน�ำ
จรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซีคืออะไร
จรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั เอจีซี ("จรรยาบรรณ") คือสิง่ ทีส่ ะท้อนค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบริษทั กล่าวคือ
"ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี คุ ณ ธรรม" (INTEGRITY) ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องกลุ ่ ม เอจี ซี
(มองอย่างกว้างไกล) จรรยาบรรณดังกล่าวได้ระบุขอ้ ก�ำหนดต่างๆ ส�ำหรับบริษทั และพนักงานทัง้ หมดในกลุม่ บริษทั
เอจีซี เพื่อให้แน่ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

เหตุใดบริษัทจึงต้องมีจรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
กลุม่ เอจีซไี ด้ ก�ำหนดให้ "ความซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีคณุ ธรรม" (INTEGRITY) เป็นหนึง่ ในค่านิยมร่วม (Shared Values)
ภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มเอจีซี
ซึ่งบริษัททั้งหมดในกลุ่มเอจีซี ต้องปฏิบัติตามค่านิยมร่วมนี้
(Shared Values) สมาชิกทั้งหมดในกลุ่มเอจีซีต้องร่วมกันในการแบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินการทั้งหลาย
เพือ่ ให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนในฐานะบริษทั ระดับโลก กลุม่ เอจีซตี อ้ งตอบสนองต่อความคาดหวังตามสมควรของ
พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา และผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่
(เรียกรวมกันว่า "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย") และต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ด้วย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเช่นว่านั้น บริษัทต้องยึดมั่นในค่านิยมร่วม (Shared Value) ในหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริตและมี
คุณธรรม (Integrity)
การที่จะยึดมั่นคุณค่าเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม (Integrity) ให้ได้นั้น เราจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งหมด ตลอดจนนโยบายข้อบังคับ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัททั้งหมด คู่มือจรรยาบรรณ
ฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดว่าพวกเราต้องท�ำเช่นไร และปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไร
การปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณฉบับนีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ต่อความส�ำเร็จของบริษทั ความภาคภูมใิ จในการเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มเอจีซี และการสนับสนุนความรับผิดชอบต่างๆ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
วิสัยทัศน์ของกลุ่มเอจีซี
Innovation & Operational Excellence (นวัตกรรมและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน)
• เราจะแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคิดให้ยาวไกลกว่าแนวคิด
ดั้งเดิม และคิดนอกกรอบ
• เราจะสร้างคุณค่าใหม่ทตี่ อบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตอย่างต่อเนือ่ งโดยการคิดจากมุมมองของลูกค้า และ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงในสังคมและตลาดอย่างถูกต้องแม่นย�ำ
• เราจะปรับปรุงการด�ำเนินงานของเราอย่างต่อเนือ่ งให้มปี ระสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดในทุกๆ กิจกรรม และจะมุง่ มัน่
		 ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสูงสุด

พันธกิจ
ของเรา
ค่านิยมร่วม
ของเรา
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จิตวิญญาณของเรา

Diversity (ความหลากหลาย)
• เราจะเคารพในความสามารถที่แตกต่างและลักษณะของแต่ละบุคคล และการบริหารงานทั่วโลกของเราจะไม่แบ่ง
แยกสัญชาติ เพศ และภูมิหลัง
• เราจะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และสัญชาติ
• เราจะเคารพมุมมองและความเห็นที่แตกต่างตลอดเวลา
Environment (สิ่งแวดล้อม)
• เรา ในฐานะประชากรโลกที่ดี จะทุ่มเทสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
• เราจะมุ่งมั่นเพื่อปรับปรุงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
Integrity (ความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม)
• เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายตามมาตรฐานด้าน
จริยธรรมขั้นสูงสุด
• เราจะเคารพกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• เราจะรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ราจัดหาให้อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้ลกู ค้าพึงพอใจและไว้วางใจ

แก้ไขเดือนเมษายน 2555

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
บริษัทมีคู่มือจรรยาบรรณฉบับเดียวกัน ที่บังคับใช้ในกลุ่มเอจีซีทั่วโลก และมีผลบังคับใช้ในทุกสถานที่ท�ำงาน
โดยใช้กับธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มเอจีซี ซึ่งครอบคลุมถึงพนักงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเอจีซีทั้งหมด
นอกจากนี้เรายังมีความประสงค์ที่จะด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลและบริษัทอื่นๆ ที่มีหลักการคล้ายคลึงกับเราด้วย

สิ่งที่คาดหวังจากท่านเมื่อท่านได้รับคู่มือฉบับนี้
โปรดอ่านคูม่ อื จรรยาบรรณฉบับนีแ้ ละทบทวนเป็นระยะๆ หากท่านมีปญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านใดๆ โปรดอ่าน
คู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ท่านต้อง
• ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้ให้เป็นกิจวัตรประจ�ำวันของท่าน
• ปรึกษาข้อปฏิบัติเมื่อท่านไม่แน่ใจว่าจะด�ำเนินการเช่นไร และหากจ�ำเป็น ให้สอบถามฝ่ายบริหารของท่าน
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณของแต่ละบริษัท
• รายงานข้อเท็จจริงโดยทันทีหากพบการกระท�ำที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักจรรยาบรรณ
ในคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้ มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และกรณีตัวอย่าง ที่ช่วยให้ท่านปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง

หน่วยงานก�ำกับดูแลจรรยาบรรณคืออะไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มเอจีซี ท�ำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี
ทั้งหมด โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณทั่วโลก (Global Compliance Leader)
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การด�ำเนินการ และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท
ในกลุ่ม ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ (Compliance Committee) ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย
ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาเหนือ ภายใต้การดูแลโดยหัวหน้าฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ เพื่อบริหารแผนและก�ำกับ
ดูแลจรรยาบรรณทั่วโลก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับ
ดูแลจรรยาบรรณ
หัวหน้าฝ่ายก�ำกับ
ดูแลจรรยาบรรณ
คณะกรรมการก�ำกับดูแล
จรรยาบรรณ
ประจ�ำภูมิภาค
เอเชีย/ญี่ปุ่น

คณะกรรมการก�ำกับดูแล
จรรยาบรรณ
ประจ�ำภูมิภาคยุโรป

คณะกรรมการก�ำกับดูแล
จรรยาบรรณ
ประจ�ำภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
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จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการละเมิดคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้
อาจมีการลงโทษทางวินัยตามกฎหมาย และตามนโยบายข้อบังคับของบริษัท เมื่อมีพนักงานละเมิดคู่มือจรรยา
บรรณฉบับนี้ และอาจมีการด�ำเนินการตามความเหมาะสมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่ หากบุคคลดังกล่าวละเมิด
จรรยาบรรณ และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายข้อบังคับของบริษัทด้วย

ท่านจะสามารถขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียน หรือรายงานได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับจรรยาบรรณ หรือประสงค์จะรายงานหรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ โปรดติดต่อผู้บริหารของท่าน หรือผู้ก�ำกับดูแลจรรยาบรรณของบริษัทของท่าน ดังต่อไปนี้ และ
รวมถึงการติดต่อโดยใช้ช่องทางสายด่วนของบริษัท (Help line)
• เจ้าหน้าที่หรือกรรมการฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ
• ผูแ้ ทนฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทเี่ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับลูกจ้างหรือการจ้างงาน
• ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่เป็นเรื่องข้อกฎหมาย
ทัง้ นี้ ท่านอาจเลือกทีจ่ ะระบุตวั ตนของท่านเมือ่ แจ้งเหตุดงั กล่าว หรืออาจส่งหนังสือรายงานหรือร้องเรียนของท่าน
โดยไม่ระบุชื่อก็ได้

จะมีการสอบสวน การรายงานเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณอย่างไร
กลุม่ เอจีซจี ะสอบสวนรายงานทัง้ หมดอย่างละเอียดและเป็นธรรมโดยจะด�ำเนินการตามความเหมาะสม หากท่าน
ระบุตัวตนของท่านในระหว่างการรายงานหรือร้องเรียน ท่านอาจขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลตัวตนของท่านเป็น
ความลับได้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท�ำได้ ในการด�ำเนินการสอบสวนและ
ด�ำเนินการตามสมควรภายใต้กฎหมาย เช่นเดียวกันนีก้ จ็ ะปฏิบตั อิ ย่างเดียวกันหากท่านขอให้บริษทั เก็บรักษาข้อมูล
ที่ท่านให้ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าท่านจะได้ระบุตัวตนของท่านหรือส่งหนังสือรายงานหรือร้องเรียนมาโดยไม่ระบุชื่อ
พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการด�ำเนินการสอบสวนภายใน

นโยบายของกลุ่มเอจีซีในการป้องกันการแก้แค้นเป็นอย่างไร
ท่านอาจท�ำรายงานหรือร้องเรียนด้วยความสุจริตใจในเรื่องที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณของบริษัท
โดยไม่ต้องกลัวเรื่องการแก้แค้น กลุ่มเอจีซีห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้มีการแก้แค้นบุคคลที่แจ้งเหตุโดยสุจริตใจ
เกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณที่อาจเกิดขึ้นหรือที่มีส่วนร่วมในการสอบสวนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบที่อาจ
เกิดขึ้น การกระท�ำ "โดยสุจริตใจ" หมายความว่าท่านแจ้งข้อมูลที่ท่านเชื่อว่าเป็นความจริงด้วยความจริงใจ
พนักงานคนใดกระท�ำการแก้แค้นบุคคลคนหนึ่งเนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวแจ้งโดยสุจริตใจอาจถูกลงโทษทาง
วินัยตามสมควร
อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ทราบว่า การจงใจรายงานหรือร้องเรียนที่เป็นเท็จ เป็นการกระท�ำที่ไม่อาจ
ยอมรับได้ และจะต้องถูกลงโทษทางวินัย
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เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือฉบับนี้มีข้อก�ำหนดที่บังคับใช้ทั่วโลก และค�ำอธิบายเฉพาะเจาะจงส�ำหรับประเทศไทยด้วย ส่วนที่บังคับใช้
ทั่วโลกจะมีพื้นหลังสีน�้ำเงิน ส่วนที่เพิ่มเติมส�ำหรับประเทศไทยจะปรากฏบนพื้นหลังสีขาว ต่อท้ายส่วนที่บังคับใช้
ทั่วโลก

ชื่อเรื่อง

หัวข้อ :
นโยบายบริษัท
ส�ำหรับกฎ
แต่ละข้อ

ส่วนเพิ่มเติม
ส�ำหรับ
ประเทศไทย

ส่วนที่
บังคับใช้
ทั่วโลก
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Group

จรรยาบรรณของกลุ่มเอจีซี

1. หลักการพื้นฐานในการปฏิบัติตน
"เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนนโยบายข้อบังคับของบริษัท และด�ำเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราซื่อสัตย์ต่อทุกสิ่งที่เราท�ำ"
ถ้อยแถลงดังกล่าวข้างต้นนีไ้ ด้ครอบคลุมขอบเขตโดยรวมของจรรยาบรรณทัง้ หมด ส่วนจรรยาบรรณข้อ
อื่นๆ จะแสดงรายละเอียดและอธิบายเกี่ยวกับข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของแต่ละจรรยาบรรณ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนโยบายและข้อบังคับของบริษัท โปรดติดต่อ
ฝ่ายบริหารของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณของบริษัทของท่าน
1.1 พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และจะไม่ข้องเกี่ยวกับการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดข้อบังคับการท�ำงานและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะไม่กระท�ำการใดๆ ที่ผิด
กฎหมาย
1.2 พนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสุดความสามารถตามความรับผิดชอบของตน พนักงานจะต้อง
ศึกษา หาความรู้ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ของตน หากมีข้อสงสัยให้ขอค�ำแนะน�ำจากผู้บังคับบัญชา
1.3 พนักงานจะต้องไม่ท�ำข้อตกลงใดๆ ที่เป็นเท็จซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับบริษัท

ค�ำถาม : เป็นการเพียงพอหรือไม่ถ้านโยบายของเราเป็นเพียงเพื่อด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
เท่านั้น
ค�ำตอบ : เราไม่เพียงแต่ปฏิบตั เิ พือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบตั เิ ท่านัน้ เราจะต้องปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณหรือจริยธรรมทางธุรกิจและกฎระเบียบของบริษทั ด้วยอาทิเช่น ระเบียบ
ความปลอดภัย และนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เราต้องปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
บริษัทอย่างเหมาะสม และต้องไม่เสนอของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสมเป็นต้น
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2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน
ทางการค้า
"เราจะปฏิบัติตามกฏหมายการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้าที่บังคับใช้ทั้งหมด ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้าของกลุ่มเอจีซีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการด�ำเนินธุรกิจและการ
แข่งขันในตลาดอย่างเสรีและเป็นธรรม"
เพือ่ ให้พวกเราแข่งขันได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและหลักกฎหมาย เราต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้าทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดอย่างเคร่งครัด ซึง่ บางครัง้ เรียก
ว่า กฎหมายการแข่งขัน นอกจากนี้ เราจะปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันการผูกขาดและ
การกีดกันทางการค้าของเอจีซที กุ แห่งทัว่ โลก หากกฎหมายและแนวทางปฏิบตั เิ หล่านีใ้ ช้บงั คับกับหน้าที่
การงานของท่าน ท่านมีหน้าที่ต้องรับทราบและปฏิบัติตามตลอดเวลา
ปัจจุบนั ได้มกี ารบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการกีดกันการผูกขาดทางการค้าทัว่ โลก ตลอด
จนมาตรการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ (Sanction) ต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ (Cartel)
อย่างเข้มงวดมากขึ้น อาจมีการลงโทษปรับเป็นจ�ำนวนเงินที่สูง และโทษจ�ำคุกเป็นรายบุคคลด้วย และ
ยังสามารถฟ้องร้องด�ำเนินคดีเป็นการส่วนตัวด้วยเพือ่ เรียกร้องค่าเสียหายจ�ำนวนมากจากการละเมิดหลัก
เกณฑ์การป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
การติดต่อกับคูแ่ ข่งก่อให้เกิดความเสีย่ งอย่างยิง่ ยวดต่อธุรกิจในกลุม่ เอจีซเี รือ่ งการละเมิดกฎระเบียบว่า
ด้วยการป้องกันและการกีดกันทางการค้า
ด้วยเหตุนี้
• เราต้องไม่ท�ำการติดต่อกับบรรดาคู่แข่ง เว้นแต่ว่าเป็นการติดต่ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้
รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายกฎหมายของบริษัทก่อน
• หลังจากการติดต่อใดๆ กับคู่แข่ง ท่านต้องจัดท�ำและเก็บรักษาบันทึกการติดต่อดังกล่าวไว้
ข้อก�ำหนดเหล่านี้ระบุอยู่ในแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้าของเอจีซี
ตามที่อ้างถึงข้างต้น
ทัง้ นี้ ห้ามเข้าท�ำสัญญาใดๆ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม กับคูแ่ ข่ง
ที่อาจเป็นการยับยั้งการค้าได้ อาทิเช่น
• การก�ำหนดราคา
• การร่วมกันก�ำหนดราคาประมูล (Bid Rigging)
• การแบ่งส่วนหรือจัดสรรตลาด พื้นที่ หรือลูกค้า
หากมีคู่แข่งรายใดพยายามหารือกับท่านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ให้หยุดการสนทนาโดยทันที และ
ท่านต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของท่านหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัททราบโดยทันที
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กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า โดยทัว่ ไปมักห้ามการผูกขาดตลาดโดย
มิชอบ และห้ามเข้าท�ำสัญญาหรือบันทึกความเข้าใจ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กับผู้จัดหา
หรือลูกค้าที่อาจจ�ำกัดการแข่งขัน อาทิเช่น การพ่วงขายสินค้าโดยมิชอบ การก�ำหนดราคาขายต่อ หรือ
การคว�่ำบาตรโดยการไม่ท�ำธุรกิจด้วย (Boycott) กับลูกค้าหรือผู้จัดหาบางราย
2.1 ไม่ว่ากรณีใด ห้ามพนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาสินค้า ต้นทุน เงื่อนไขการค้า การ
จัดสรรลูกค้า การประกวดราคา หรือข้อตกลงส�ำหรับส่วนแบ่งตลาด แก่คแู่ ข่งหรือสมาคมการค้า
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาที่มีต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับกรรมการ
2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตีความไปในทางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามนี้ พนักงานต้องปฏิเสธการ
เข้าไปมีสว่ นร่วมดังกล่าวอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยแถลงว่า "บริษทั ของเราจะไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการบิดเบือนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม" และพนักงานคนดังกล่าวต้องรายงานข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับการโต้ตอบดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบด้วย

ค�ำถามที่ 1 : ตัวแทนของบริษทั ได้เข้าร่วมการประชุม หรือท�ำกิจกรรมกับสมาชิกชมรมหรือสมาคมแห่งหนึง่
และมีโอกาสได้พบกับตัวแทนจากบริษัทคู่แข่ง ในเรื่องนี้ ตัวแทนของบริษัทควรด�ำเนินการเช่นไร
ค�ำตอบ : ต้องหลีกเลี่ยงการพบปะหรือติดต่อกับคู่แข่ง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้บังคับบัญชา แต่ต้องไม่หารือหรือสนทนาเกี่ยวกับการขายและการตลาด อาทิเช่น การก�ำหนด
ราคา การวางแผน พื้นที่ หรือขอบเขต และอื่นๆ พนักงานที่เข้าร่วมต้องจัดท�ำรายงานเรื่องที่พูดคุยกัน
และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหลังจากกลับเข้ามาที่ส�ำนักงาน
ค�ำถามที่ 2 : ข้าพเจ้าเป็นพนักงานขายของเอจีซี ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากพนักงานของบริษัทคู่แข่ง ให้
ร่วมรับประทานอาหารเพื่อเจรจาทางธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัทคู่แข่งดังกล่าวได้ขอให้มาร่วมกัน
หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัทของตนจะซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา เนื่องจากการหารือกันนี้เกี่ยวกับ
ข้อตกลงซื้อ ขาย และไม่เกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างบริษัททั้งสอง ข้าพเจ้าจึงคิดว่าจะตอบรับข้อเสนอ
ดังกล่าวโดยไม่ได้แจ้งให้บุคคลใดในบริษัทของข้าพเจ้าทราบ สามารถกระท�ำได้หรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ได้ ก่อนที่จะพบกับคู่แข่ง ท่านต้องได้รับความเห็นชอบเป็นการภายในก่อน และหลังจาก
ได้มีการติดต่อกันแล้ว ให้ท�ำการบันทึกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรตามแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้าของเอจีซี โปรด
ระลึกไว้ว่า ท่านไม่ควรติดต่อกับบริษัทคู่แข่งโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
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3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
"เป็นพันธะกิจของเราทีจ่ ะต้องดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมทัง้ ผูม้ าเยีย่ มเยือนโรงงานและเพือ่ นบ้าน
ของเราด้วย
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย/ข้อบังคับทั้งหมดของบริษัทอันเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
เรามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยในสถานทีท่ ำ� งานอย่างต่อเนือ่ ง"
หนึ่งในค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบริษัท คือ "สิ่งแวดล้อม" (ENVIRONMENT) ในวิสัยทัศน์ของ
กลุ่มเอจีซี “Look Beyond” หมายรวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความ
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง
เราจะมีความรับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนรอบข้าง
เรามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานภายใต้นโยบายด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของเอจีซีที่ใช้บังคับอยู่ อาทิเช่น ข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้
• “อย่าปฏิบัติงาน หากไม่มีมาตรการความปลอดภัย” พวกเราปฏิบัติหน้าที่โดยตระหนักถึงวลีนี้
อยู่ตลอดเวลา
• เราจะหยุดปฏิบัติงานทันที เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ
• เราต้องคอยสังเกตสัญญาณเตือนความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (process safety-related sign)
และใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ก�ำหนด
• เรามีหน้าที่ต้องจัดการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอย่างรอบคอบ เช่น สารเคมี
• เราได้กำ� หนดว่า โรงงานของเราจะต้องปลอดจากแอลกอฮอล์และยาเสพติดทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต บริษทั
อาจก�ำหนดให้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการส�ำหรับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและ/หรือแอลกอฮอล์
เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันการละเมิดนโยบายในกรณีที่เป็นที่น่าสงสัย ทั้งนี้เมื่อกฎหมายในประเทศ
อนุญาตให้ท�ำเช่นนั้นได้
• เราด�ำเนินการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทตลอดจน
กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
หากมีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ เราจะค�ำนึงถึงการปกป้องและช่วยชีวติ คนก่อนเป็นอย่างแรก และด�ำเนินการเพือ่
ป้องกันและลดการได้รับบาดเจ็บโดยทันที
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3.1 หากพนักงานพบว่ามีคนประสบอุบัติเหตุหรือพบ
สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในสถานที่ของบริษัท
พนักงานนัน้ จะต้องค�ำนึงถึงการปกป้องและช่วยชีวติ
คนก่อนเป็นอย่างแรก และด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันและ
จ�ำกัดการบาดเจ็บโดยทันที หลังจากนัน้ รายงานต่อผู้
บังคับบัญชาโดยทันที
3.2 พนักงานจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และยา
เสพติดที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ในสถานที่ท�ำงาน
บริษัทอาจก�ำหนดให้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ส�ำหรับยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมายและ/หรือแอลกอฮอล์
เพื่อตรวจจับหรือยืนยันการละเมิดนโยบายนี้ในกรณี
ที่เป็นที่น่าสงสัย
3.3 พนักงานจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารควบคุม
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาทิเช่น สารเสพติดและ
ยากล่อมประสาท เป็นต้น ทั้งนี้อาจรวมถึงข้อห้าม
ในการขนส่ง เสพ จ�ำหน่าย มีไว้ในครอบครองสิ่ง
ดังกล่าว

ค�ำถามที่ 1 : หากเราพบว่า พนักงานของ
บริษทั มีพฤติกรรมเป็นผูค้ า้ ยาเสพติดหรือ
สารเสพติดภายในสถานที่ของบริษัท เรา
ควรด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำตอบ : เราควรช่วยกันสอดส่อง และ
หากพบตัวบุคคลดังกล่าว เราต้องรายงาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือฝ่ายบริหารหรือแจ้ง
เหตุผ่านกล่องรับข้อร้องเรียน (Help line
box) โดยทันที ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บ
เป็นความลั
A. บ
ค�ำถามที่ 2 : ในขณะทีท่ ำ� งานอยูใ่ นโรงงาน
ของกลุ่มเอซีจี ข้าพเจ้าพบเห็นเพื่อนร่วม
งานคนหนึ่งซ่อมแซมอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งโดย
ไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์นั้น
ข้าพเจ้าเกรงว่า การไม่ท�ำตามขั้นตอน
ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้นนั้
จะท�ำให้ตนเองและเพื่อนร่วมงานเสี่ยง
ต่อการได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าลัดวงจร
หรือเพลิงไหม้ หรือระเบิด ข้าพเจ้าควร
ท�ำอย่างไร?
ค�ำตอบ : ท่านควรเตือนพนักงานคนนั้น
และแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของท่านโดย
ทันที

15

4. สิ่งแวดล้อม
"เป็นพันธะกิจของเราที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ สิง่ แวดล้อม ในการด�ำเนินกิจการทัง้ หมดของบริษทั รวมทัง้ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
การวางแผน การออกแบบ การผลิต การขายและการจัดการซึ่งผลิตภัณฑ์"
ตามที่ได้กล่าวในกฎข้อที่ 3 ข้างต้น "สิ่งแวดล้อม" (ENVIRONMENT) เป็นหนึ่งในสี่ของค่านิยมร่วม
(Shared Values) ของกลุ่มเอจีซี ดังนิยามค�ำศัพท์ไว้ในวิสัยทัศน์ของกลุ่มเอจีซี “Look Beyond”
เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเอจีซี
เห็นว่าสิง่ แวดล้อมทีด่ กี อ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของเราและท�ำให้ธรุ กิจของเราขับเคลือ่ น
ต่อไปได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเราต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ในทุกๆ ขั้นตอนของการออกแบบ การผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เรามีหน้าที่ที่จะต้องประเมิน
และปรับปรุงทุกๆ ขั้นตอนของเราอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การลดการก่อให้เกิดของเสียและแนวโน้ม
ผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการด�ำเนินการของเรา อีกทั้งยังสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจของ
เราให้กระท�ำเช่นเดียวกันด้วย
นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นในการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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พนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรือ่ งความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมและให้ความ
ร่วมมือกับบริษัทเพื่อป้องกันภัยพิบัติต่างๆ อาทิเช่น ภัยระเบิด เพลิงไหม้ และการรั่วไหลของสารอันตรายและ
เชื้อเพลิงและภัยอันจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วย

ค�ำถามที่ 1 : ข้าพเจ้าพบเห็นสารรัว่ ไหลไปยังรางระบายน�ำ้ ของบริษทั และได้แจ้งให้หลายหน่วยงานทราบ
แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสนใจ ข้าพเจ้าควรท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ : ในกรณีนี้ ท่านควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปทราบหรือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงทราบเพื่อด�ำเนินการที่เหมาะสมต่อไป เพราะเหตุว่าการรั่วไหลนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดล้อมได้
ค�ำถามที่ 2 : การทิ้งสารเคมีที่ไม่ได้ใช้ลงบนพื้นดินหรือลงรางระบายน�้ำเพื่อประหยัดเงินเป็นวิธีการที่
ถูกต้องหรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ถกู ต้อง การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อกฎหมายและอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อน�้ำที่อยู่ใต้ดินและน�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
นั้นสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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5. การให้ความเคารพผู้อื่น
"เราให้ความเคารพและเห็นคุณค่าในความหลากหลายของคน เราไม่ยอมให้มีการใช้ความรุนแรงทางกายหรือ
การข่มเหงรังแกไม่ว่าประเภทใดๆ เราไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงานทุกคนไว้เป็นความลับ"
ความหลากหลาย (DIVERSITY) เป็นหนึ่งในสี่ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของกลุ่มเอจีซี ดังที่ได้นิยาม
ค�ำศัพท์ไว้ในวิสัยทัศน์ของกลุ่มเอจีซี “Look Beyond”
ทุกบริษัทในกลุ่มเอจีซี รับรองว่า พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จที่เท่าเทียมกัน
บนพื้นฐานของความสามารถของแต่ละบุคคล เราไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องจากเผ่า
พันธุ์ ชาติพันธุ์ ศาสนา เชื้อชาติ เพศ หรือการทุพพลภาพ หรืออื่นๆ ที่มีกฎหมายให้ความคุ้มครอง
การใช้ความรุนแรงทางกายหรือการข่มเหงรังแกไม่วา่ ประเภทใดๆ ถือเป็นการกระท�ำผิดและขัดต่อสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่ทุกคนควรให้ความเคารพ โดยการข่มเหงรังแกนั้นอาจเกิดจากการกระท�ำของ
ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำด้วยกาย วาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร
ก็ได้ ซึ่งอาจเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ก็ได้
เราไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับในการด�ำเนินธุรกิจหรือโรงงานของเราทั่วโลก เราให้ความ
เคารพต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้แรงงานที่บังคับใช้อยู่ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เราคาดหวังว่า
ทุกๆ บริษัทที่เราด�ำเนินธุรกิจด้วยนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
แต่ละบริษัทให้ความเคารพในข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานโดยถือเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นความลับใน
ระดับสูง การนีอ้ าจรวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับตัวตนและทีอ่ ยู่ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ สุขภาพของพนักงาน
และครอบครัว รวมถึงเรื่องส่วนตัวอื่นๆ บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อันสมควรที่
เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างเท่านั้น
หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบเห็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้างต้นนี้ โปรดอย่ารีรอที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ในฝ่ายบริหารของท่านหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณของบริษัทของท่าน
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5.1 พนักงานต้องใช้ความระมัดระวังและไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล และจะไม่เกี่ยวข้อง
กับการข่มเหงรังแกใดๆ อาทิเช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแกโดยการใช้ก�ำลัง (การข่มเหง
รังแกอาจกระท�ำโดยกาย วาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การข่มเหงรังแกอาจกระท�ำโดยผู้บังคับบัญชา
หรือพนักงานอื่น การล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำโดยกาย วาจา ตลอดจนการเขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือการมองซึง่ ท�ำให้บคุ คล
อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดล�ำบากใจ หรือไม่มีความสุขความสบายใจโดยการกระท�ำ เช่น การสัมผัส การสวมกอด
การพูดจาหยาบโลน หรือแสดงสื่อลามกเช่นนิตยสารหรือภาพยนตร์
5.2 พนักงานที่อยู่ในต�ำแหน่งผู้บริหารจะต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้
ใช้แรงงานทั้งหมด

ค�ำถามที่ 1 : หากพบเห็นพนักงานบางคนพูดหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการไม่สามารถท�ำงานหรือ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เนื่องจากเพศหรือศาสนา พวกเราควรท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ : เราควรแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
ค�ำถามที่ 2 : พนักงานสามารถดูถูก ด่าทอ พูดจาตะคอก ตวาด หรือสาปแช่งต่อกันได้หรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ได้โดยเด็ดขาด การกระท�ำข้างต้นแสดงถึงการไม่เคารพซึ่งกันและกัน จึงเป็นการละเมิด
จรรยาบรรณข้อนี้
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6. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการ
"เราให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา เราไม่กล่าวเท็จ
เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนผลลัพธ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลการวิเคราะห์"
ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อบริษัทของเราว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูง
และความส�ำเร็จของกลุ่มเอจีซีขึ้นอยู่กับพันธะกิจของเราที่จะรักษาความเชื่อมั่นนั้นไว้ ด้วยเหตุนี้
เราต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และการบริการของเรามีความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับ
ใช้ ได้มาตรฐานหรือเกินมาตรฐานที่เราก�ำหนด และถูกต้องตามข้อก�ำหนดที่ได้ร่วมตกลงไว้กับลูกค้า
เสมอ ในการด�ำเนินการดังกล่าว เราจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพในทุกขั้นตอน
ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หากท่านเป็นผู้จัดท�ำค�ำแนะน�ำหรือคู่มือเกี่ยวกับการใช้และดูแลผลิตภัณฑ์
อย่าลืมใส่ข้อความที่เป็นค�ำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยลงในคู่มือนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้
อย่างผิดวิธีที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่ออธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
หากเราพบว่า ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดในกลุ่มเอจีซีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพหรือต่อ
ทรัพย์สินของลูกค้า เราจะรีบจัดการในเรื่องนั้นๆ โดยทันที ภายใต้ความรับผิดชอบของเราเพื่อรักษา
และให้ได้คืนมาซึ่งความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนั้นอีกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ�้ำ จึง
มีการตรวจสอบเพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและหาแนวทางในการด�ำเนินการแก้ไข
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6.1 พนักงานพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า ความส�ำเร็จของบริษทั ขึน้ อยูก่ บั พันธะกิจของเราทีจ่ ะต้องธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความ
เชื่อมั่นของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัท
6.2 พนักงานจะต้องใช้มาตรการตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ลูกค้าต้องประสบกับปัญหา มาตรการนั้นอาจ
รวมถึงการจัดท�ำข้อมูล คูม่ อื และค�ำแนะน�ำในการใช้งาน รวมทัง้ ค�ำเตือนเกีย่ วกับความปลอดภัยตามความ
เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อย่างผิดวิธี และอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
หรือการฝึกอบรมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและให้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
6.3 การบิดเบือนข้อมูลหรือการแสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์คุณภาพที่ไม่เป็นความจริงถือเป็นข้อต้องห้าม
โดยเด็ดขาด

ค�ำถาม 1 : ข้าพเจ้าเพิ่งเริ่มท�ำงานกับเอจีซี เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่า หนึ่งในเพื่อน
ร่วมงานของข้าพเจ้าไม่ได้ท�ำตามข้อก�ำหนดทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มาตรฐานด้าน
คุณภาพ ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าควรจะพูดและท�ำอย่างไรเพื่อที่จะไม่เป็นการกล่าวหาเขา
ค�ำตอบ : ท่านควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาของท่านโดยทันที บริษัทถือว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์มี
ความส�ำคัญในล�ำดับต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและเพื่อป้องกันเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น
เรื่องส�ำคัญที่สุด การแจ้งเหตุของท่านจะช่วยให้บริษัทรักษามาตรฐานและชื่อเสียงของบริษัทได้ ขอให้
ท่านวางใจว่าจะไม่มีการแก้แค้นท่านเนื่องจากการแจ้งเหตุด้วยความสุจริตดังกล่าว
ค�ำถาม 2 : ปัญหาการขนส่งท�ำให้เกิดการขาดแคลนวัสดุที่จะน�ำมาผลิตตามค�ำสั่งให้แล้วเสร็จ เมื่อ
ข้าพเจ้าสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์นี้ ข้าพเจ้าได้รับ
ค�ำตอบว่าให้ใช้วสั ดุอนื่ ทีม่ คี ณุ ภาพทดแทนกันได้แทนทีว่ สั ดุทรี่ ะบุอยูใ่ นสัญญา ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าพเจ้า
บอกว่า ข้อแตกต่างนี้สามารถเจรจากันได้ และการผลิตที่แตกต่างไปจากสัญญานี้จะส่งผลเสียต่อ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าน้อยกว่าการที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทล่าช้า ข้อความนี้เป็นจริงหรือไม่
ค�ำตอบ: ไม่จริง เป็นสิ่งส�ำคัญมากและมากที่สุดว่าจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ลูกค้าของบริษัททราบก่อนโดย
ทันทีและขออนุมัติจากลูกค้าก่อนที่จะท�ำการใช้วัสดุใด ๆ ทดแทนหรือท�ำให้แตกต่างไปจากข้อก�ำหนด
ในสัญญากับลูกค้า หากลูกค้าอนุญาตให้บริษัทท�ำการเช่นว่านั้น บริษัทสามารถด�ำเนินการตามที่ผู้
บังคับบัญชาเสนอได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องไม่หลอกลวงลูกค้าโดยการไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่มีอยู่กับลูกค้า
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7. รายงานและการบันทึก
"เราท�ำการบันทึก รายงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้บันทึกเหล่านั้นสะท้อนข้อเท็จจริง
เราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและภาษีอากรตลอดจนนโยบายและระเบียบการบัญชีของ
บริษัท"
การท�ำรายงานให้ถกู ต้องและเหมาะสมถือเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับบริษทั ในกลุม่ เอจีซี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและสาธารณชนทัว่ ไป เราจะไม่
ปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือบันทึกนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ แม้ว่าจะได้รับค�ำสั่งจากผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็น
สิ่งส�ำคัญพอๆ กันที่จะไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลที่ไม่น่าพอใจ ความซื่อสัตย์ถือเป็นนโยบายที่ดีที่สุด
ในสาขาการเงิน การบัญชีและภาษีอากร บริษัทในกลุ่มเอจีซี มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีทงั้ หมดเพือ่ จัดท�ำและออกบันทึกทางการเงินและการจ่ายภาษีทถี่ กู ต้อง การจัดท�ำและ
การรักษาบันทึกรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงถือเป็นสิ่งส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท�ำรายงาน
ของกลุม่ เอจีซี และการตัดสินใจด้านการบริหารอย่างถูกต้อง เราจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการเก็บรักษา
บันทึกต่างๆ ทั้งหมด อาทิเช่น การซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลังและการควบคุมการขาย เพื่อแสดง
สถานะต่างๆ อย่างถูกต้อง บริษัทหรือพนักงานในกลุ่มเอจีซีหากทิ้ง ท�ำลาย หรือเปลี่ยนแปลงบันทึก
ทางการเงิน การบัญชีหรืออื่นๆ การกระท�ำเช่นนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือนโยบาย
ข้อบังคับ ของบริษัท ควรมีการควบคุมดูแลข้อมูลทางการเงินอย่างเหมาะสมและเฉพาะผู้ที่มีอ�ำนาจ
เท่านั้นที่จะให้ข้อมูลทางการเงินนั้นได้
ตัวอย่างเช่น เราจะไม่ทำ� รายงานการซือ้ การขายหรือรายงานสินค้าคงคลังทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริงหรือแต่งรายการ
ในส่วนของบัญชีค่าใช้จ่าย หรือเราจะไม่บันทึกค่าใช้จ่ายหรือก�ำไรลงในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับเวลาจริง
โดยเจตนา
เรารับผิดชอบต่อการจัดท�ำข้อมูลจ�ำเป็นทัง้ หมดและให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อผูต้ รวจสอบ
บัญชีภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ผู้ตรวจสอบนั้นสามารถท�ำงานได้
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พนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความซือ่ สัตย์โดยการให้ขอ้ มูลทางการเงินและบัญชีทเี่ กีย่ วเกีย่ วกับ
การผลิต วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสินค้า รวมทั้งราคาและค่าใช้จ่าย เป็นต้น อย่างถูกต้อง ชัดเจน และตรงเวลา

ค�ำถามที่ 1 : บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลิต 1,000 ชิ้นต่อวัน แต่ในวันหนึ่งเราสามารถผลิต 1,050 ชิ้น แต่
เรายังคงรายงานเพียง 1,000 ชิน้ และเก็บอีก 50 ชิน้ นัน้ เพือ่ รายงานงานในวันรุง่ ขึน้ วิธกี ารนีถ้ กู ต้องหรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ถูกต้อง เป็นการขัดต่อกฎข้อนี้ เพราะเป็นข้อมูลเท็จและจะท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดในระบบ
บัญชี
ค�ำถามที่ 2 : พนักงานคลังสินค้าพบว่าวัตถุดิบบางอย่างมีจ�ำนวนต�่ำกว่าจ�ำนวนที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากข้อ
ผิดพลาดในการบันทึกก่อนหน้านี้ ดังนั้นเขาจึงแก้ปัญหาโดยการบันทึกในจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนที่แท้
จริงในรอบถัดไป การกระท�ำนี้ถูกต้องหรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการละเมิดกฏข้อนี้ และถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูล
ค�ำถามที่ 3 : การบันทึกจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลาควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
ค�ำตอบ : พนักงานจะต้องบันทึกจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลาที่พนักงานได้ท�ำไปจริง และต้องได้
รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
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8. การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
"เราไม่ซอื้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในกลุม่ เอจีซหี รือบริษทั อืน่ หากการกระท�ำเช่นนัน้ เป็นการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน"
การซื้อหรือการขายหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกีย่ วกับบริษทั ในกลุม่ เอจีซหี รือบริษทั อืน่ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ การแนะน�ำการซือ้ ขายดังกล่าว
ต่อผู้อื่นหรือบอกกล่าวให้บุคคลอื่นทราบถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นจะเป็นการซื้อขายโดย
อาศัยข้อมูลภายในที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแทบทุกกรณี
เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัท อาซาฮี กล๊าส จ�ำกัด และบริษัทอื่นในกลุ่มเอจีซี มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ท่านจะต้องจัดการอย่างเหมาะสมกับข้อมูลภายในทีส่ ำ� คัญทีไ่ ม่ได้มไี ว้สำ� หรับประชาชน
ทัว่ ไป ซึง่ ท่านอาจได้ทราบถึงข้อมูลนัน้ จากการท�ำงานของท่าน หลักการเดียวกันนีใ้ ช้กบั ข้อมูลภายนอก
ที่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทั่วไป ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่นลูกค้าและผู้จ�ำหน่ายสินค้า ที่เราอาจทราบในขณะที่ท�ำงานในนามของกลุ่ม
เอจีซี
ตัวอย่างของข้อมูลภายในที่อาจรวมถึง
• ข้อมูลทางการเงิน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่
• ข้อมูลเกีย่ วกับการควบรวมกิจการ การซือ้ กิจการ การขายกิจการบางส่วน หรือการด�ำเนินธุรกิจใหม่
เนือ่ งจากการฝ่าฝืนกฎหมายเกีย่ วกับการซือ้ ขายโดยอาศัยข้อมูลภายใน อาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทาง
แพ่งหรืออาญาส�ำหรับตัวพนักงานและบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยว่าธุรกรรมใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เกิด
ขึ้นนั้นอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลภายใน ท่านควรติดต่อฝ่ายความ
สัมพันธ์กับนักลงทุนของกลุ่มเอจีซี หรือเจ้าหน้าที่ในฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ
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8.1 พนักงานจะไม่กระท�ำการใดๆ ไม่ว่าทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการซื้อและขาย หรือเสนอที่จะซื้อ
หรือขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นในการซื้อ ขาย
หรือเสนอที่จะซื้อหรือจะขายหลักทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัทเอจีซีหรือบริษัทที่กลุ่มท�ำธุรกรรมด้วย ซึ่ง
กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเอาประโยชน์เหนือ
บุ ค คลอื่ น โดยการใช้ ข ้ อ มู ล ที่ เ กิ ด จากงานหรื อ
ต�ำแหน่งของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะ
กระท�ำเพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือไม่ก็ตาม
(หมายเหตุ ข้อมูลที่อาจท�ำให้บุคคลหนึ่งอยู่ใน
สถานะที่ได้เปรียบกว่าผู้อื่นในตลาดการเงินอาจ
หมายรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับก�ำไร แนวโน้มที่อาจ
ท�ำก�ำไร การผลิต การวิจัยและพัฒนา การควบ
รวมกิจการ การซือ้ กิจการ การขายกิจการบางส่วน
หรือการด�ำเนินธุรกิจใหม่)
หลักการข้อนี้เกี่ยวข้องกับเราเพราะเราอยู่ในกลุ่ม
เอจีซี ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะสะท้อนผลประกอบการ
ในภาพรวมของกลุม่ เอจีซี เพราะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ เราอาจท� ำ ธุ ร กรรมการค้ า หลั ก ทรั พ ย์ น อก
ประเทศซึ่งจะกระทบต่อบริษัทของเรา
8.2 การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทหนึ่งหรือหลาย
บริษัทในกลุ่มเอจีซีที่ท�ำการซื้อขายในตลาด ที่
กลุม่ บริษทั ท�ำธุรกรรมด้วย อาจท�ำได้โดยบุคคลทีม่ ี
อ�ำนาจด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าวหรือโดยบุคคลที่
ได้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นีจ้ ะต้องสอดคล้องกับนโยบายการ
รักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ
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9. ทรัพย์สินและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและบุคคลภายนอก
"เราจะต้องบริหารจัดการการใช้และป้องกันทรัพย์สินทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของเราอย่างเหมาะสม
ข้อมูลอันเป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และเรามีมาตรการปกป้องทรัพย์สิน
เหล่านั้นเราต้องให้ความเคารพต่อข้อมูลอันเป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก"
เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการป้องกันรักษาทรัพย์สินของเราทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้
เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลัง คอมพิวเตอร์และเงิน และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
เช่น ข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวทัง้ หมดจะต้องได้รบั การบริหารจัดการ การใช้ และป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม กล่าวโดยทัว่ ไป
เราจะต้องจ�ำกัดการใช้ทรัพย์สินของเราโดยสงวนให้ใช้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการท�ำงานเท่านั้น ถ้าจะมี
ข้อยกเว้น ก็จะต้องจ�ำกัดให้น้อยมากและต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทก่อน เท่านั้น ตัวอย่าง
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อการส่วนตัวที่มีการจ�ำกัดไว้อาจอนุญาตให้ท�ำได้
การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อบริษัท
และในบางกรณีต่อบริษัทอื่นและบุคคลอื่นที่บริษัทท�ำธุรกรรมด้วย ดังนั้น แต่ละบริษัทมีนโยบายการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความ
ลับโดยไม่มคี วามจ�ำเป็นทางธุรกิจและไม่ได้รบั อนุญาตให้ทำ� เช่นนัน้ ก่อน ไม่วา่ ในระหว่างการท�ำงานหรือ
หลังจากพ้นจากการท�ำงานให้บริษทั ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลเหล่านี้ โดยการป้องกันดูแลคอมพิวเตอร์ เอกสาร และสิง่ อืน่ ทีม่ คี วามเสีย่ งของท่านอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวในสถานที่ที่ผู้อื่นอาจได้ยินในสิ่งที่ท่านพูดคุย
กันได้ รวมถึงภัตตาคาร ห้องสุขา รถไฟ เครื่องบิน หรือในลิฟต์ด้วย ในท�ำนองเดียวกัน ให้ระมัดระวัง
เมื่อมีการใช้โซเชียลมีเดีย (สื่อสังคมออนไลน์) บล็อก (blogs) ที่แสดงความคิดเห็น (Forums) และอื่นๆ
ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ นัน้ เป็นบันทึกข้อมูลของการสือ่ สารของบริษทั ทีส่ ามารถ
ถ่ายโอนกันได้และเป็นบันทึกถาวรทีส่ ามารถส่งผลกระทบต่อส่วนได้สว่ นเสียของบริษทั ได้เป็นอย่างมาก
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นได้ด้วย
เราจะต้องตระหนักด้วยว่า บริษทั ของเรามีสทิ ธิทจี่ ะตรวจสอบ จ�ำกัดการใช้และสอดส่องการใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษทั และมีการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมตามข้อก�ำหนดของกฎหมายอย่างสม�ำ่ เสมอ อาจมีการขอร้อง
ให้ท่านช่วยเหลือในทุกเรื่องตามสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท
เราจะไม่ขอรับ เปิดเผยหรือใช้ขอ้ มูลอันเป็นความลับของบริษทั อืน่ หรือบุคคลอืน่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หากท่านได้รบั ทราบข้อมูลอันเป็นความลับทีเ่ ป็นของบุคคลอืน่ ก่อนทีจ่ ะเข้าร่วมงานกับกลุม่ เอจีซี บริษทั
หวังว่าท่านจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทหรือผู้อื่นในขณะที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัทในกลุ่มเอจีซี
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9.1 สิ่งประดิษฐ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9.2 พนักงานมีหน้าทีป่ กป้องทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั และป้องกันมิให้ผใู้ ดละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ
บริษทั และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ แม้การการละเมิดนัน้ จะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ บริษทั ก็ตาม

ค�ำถามที่ 1 : หากลูกค้าต้องการเอกสารผ่านทางอีเมล์ เราควรท�ำอย่างไรหากเอกสารนั้นได้ระบุว่าเป็น
เอกสารเพื่อใช้ภายในบริษัทหรือเป็นความลับ
ค�ำตอบ : ก่อนอื่น เราต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลก่อนและจะต้องตั้ง
รหัสผ่าน (password) เพื่อเปิดไฟล์นั้นและจะต้องแยกส่งต่างหาก
ค�ำถามที่ 2 : เราสามารถติดตั้งซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนงานของเราได้หรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ได้ หากเราต้องการซอฟท์แวร์ใด เราจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติก่อน แม้ว่า
การกระท�ำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทก็ตาม
ค�ำถามที่ 3 : หากเราได้รับการติดต่อจากอดีตพนักงานของกลุ่ม AGC ให้ส่งส�ำเนาเอกสารความลับ
ที่พนักงานคนดังกล่าวได้เคยท�ำไว้ โดยได้แจ้งความจ�ำนงว่าเขาต้องการเพื่อเป็นตัวอย่างในการท�ำงาน
กับบริษัทใหม่เท่านั้น เราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ค�ำตอบ : ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็น
ทรัพย์สินของบริษัท และพนักงานจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับกับบุคคลภายนอกใดๆ แม้วา่ บุคคล
ผูน้ นั้ เป็นอดีตพนักงานและเป็นสิง่ ทีเ่ ขาได้เคยท�ำไว้กต็ าม
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10. การขัดแย้งทางผลประโยชน์
"ในการติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันหรือผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต ตลอดจนผู้จ�ำหน่ายสินค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูร้ บั เหมา คูแ่ ข่ง และบุคคลภายนอกอืน่ ๆ พวกเราในฐานะพนักงานบริษทั จะต้องกระท�ำการเพือ่ ผลประโยชน์ของ
บริษัทเท่านั้นและต้องไม่กระท�ำการใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของครอบครัวหรือพวกพ้อง"
การขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของพนักงาน (รวมทั้งผล
ประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวหรือพวกพ้อง) มีความขัดแย้งหรืออาจขัดแย้งกับหน้าที่การงาน
ของพนักงาน ในสถานการณ์เช่นนั้น เราต้องให้ล�ำดับความส�ำคัญต่อพันธกิจและผลประโยชน์
ของบริษัทก่อน และหลีกเลี่ยงการใช้หรือมีบทบาทหรือสถานะในบริษัทเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนหรือได้
รับผลประโยชน์ทางการเงินเพื่อตัวพนักงาน เครือญาติ หรือพวกพ้อง
ห้ามมิให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษา หรือมีต�ำแหน่งที่มีบทบาทหรืออ�ำนาจอื่นใดกับ
คู่แข่ง ผู้จ�ำหน่ายสินค้าหรือลูกค้าของกลุ่มเอจีซี เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
ท่านจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งหมดโดยทันทีให้ผู้บริหารของท่านหรือฝ่ายก�ำกับ
ดูแลจรรยาบรรณของบริษทั หากท่านเห็นว่ามีกจิ กรรมทีเ่ ป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทขึ้น
ตัวอย่างของการเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ท�ำธุรกิจหรือเสนอทีจ่ ะท�ำธุรกิจกับบริษทั หรือบุคคลทีท่ า่ นหรือญาติคนใดของท่านหรือพวกพ้องของ
ท่านมีอ�ำนาจควบคุมหรือด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
• ใช้ขอ้ มูลหรือโอกาสทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อันเป็นผลมาจากหน้าทีข่ องท่านในกลุม่ เอจีซี เพือ่ ผลประโยชน์
ส่วนตนหรือเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกอืน่ ใด รวมทัง้ ผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า คูแ่ ข่งหรือบุคคลอืน่
ที่ไม่ควรได้รับข้อมูลนั้นหรือโอกาสนั้น
• ใช้ต�ำแหน่งหรือหน้าที่การงานของท่านในกลุ่มเอจีซี โดยตนเองหรือใช้อิทธิพลบังคับให้พนักงานอื่น
เข้าท�ำสัญญากับผู้จ�ำหน่ายสินค้า หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกอื่นใด เพื่อให้ท่านหรือญาติของท่าน
หรือพวกพ้องของท่านได้รับประโยชน์ส่วนตน
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หากพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
พนักงานนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ
และขอรับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดส�ำหรับการนั้น
ต่อไป หากได้รับการอนุมัติให้ด�ำเนินการต่อไปได้
พนักงานผู้นั้นจะต้องถอนตัวออกจากกระบวนการที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด เช่น กระบวนการจัดท�ำข้อเสนอ การ
ให้ค�ำแนะน�ำหรือการตัดสินใจ

ค�ำถามที่ 1 : นายเอเป็นอดีตพนักงานที่เคย
ท�ำงานในแผนกวิศวกรรม เขารู้จักบุคคลมาก
มายในแผนกนี้ ต่อมาเขาลาออกจากบริษัท
และท�ำธุรกิจของตนเอง หากนายเอเข้ามาที่
บริษัทเพื่อติดต่อธุรกิจ เราควรท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ : หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจ
ที่นายเอต้องการท�ำธุรกิจด้วยและรู้จักนายเอ
เป็นอย่างดี ในการนี้พนักงานผู้นั้นต้องแจ้ง
เกีย่ วกับความสัมพันธ์นใี้ ห้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
และต้องขออนุมัติก่อนที่จะด�ำเนินการต่อไป
ค�ำถามที่ 2 : นายเอใช้ข้อมูลหรือโอกาสทาง
ธุรกิจที่ได้รับอันเป็นผลมาจากหน้าที่การงาน
ของตนในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของเพื่อน
หรือญาติของตนได้หรือไม่?
ค�ำตอบ : ไม่ได้เพราะเป็นการขัดต่อจรรยา
บรรณ
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11. การให้ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง
“เราต้องไม่เสนอหรือให้ของก�ำนัล หรือการเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสม
เราไม่ยอมรับเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตนอื่นใดที่อาจกระทบต่อความสามารถในการท�ำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเรา
เราให้ความเคารพต่อนโยบายการเลี้ยงรับรองและการให้ของก�ำนัลของลูกค้า ผู้จ�ำหน่ายสินค้า และบุคคลอื่นที่
บริษัทท�ำธุรกิจด้วย และมองหาช่องทางที่จะท�ำธุรกิจด้วย”
การแลกเปลีย่ นของก�ำนัลทางธุรกิจหรือการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ ต้องใช้วจิ ารณญาณและดุลยพินจิ อย่าง
ดีทสี่ ดุ การให้ของก�ำนัลหรือการเลีย้ งรับรองทีม่ ากเกินไป เป็นการท�ำลายการเจรจาติดต่อทางธุรกิจตาม
วิถีปรกติและเสี่ยงต่อการเกิดธุรกรรมที่ไม่โปร่งใส
เราต้องไม่รับของก�ำนัลหรือการเลี้ยงรับรองที่อาจส่งผลต่อการพิจารณา
ท่านไม่ควรยอมรับการเลี้ยงรับรองหรือของก�ำนัลใด (ยกเว้นที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น) จากบุคคล
ใดทีท่ ่านก�ำลังท�ำธุรกิจด้วย โดยไม่ได้รายงานเรือ่ งนีใ้ ห้ผบู้ ริหารของท่านทราบ การอนุญาตให้ผจู้ ำ� หน่าย
สินค้าหรือลูกค้ามารับเช็คในระหว่างรับประทานอาหารนัน้ สามารถกระท�ำได้ ตราบเท่าทีเ่ ช็คนัน้ มีจำ� นวน
พอสมควร และไม่มีเจตนาที่จะโน้มน้าวหรือมีผลต่อการตัดสินใจในนามของกลุ่มเอจีซีได้
เป็นนโยบายของเราทีใ่ ห้ใช้วจิ ารณญาณและค�ำนึงถึงความพอเหมาะพอควร ในการให้ของก�ำนัลและการ
เลีย้ งรับรองต่อตัวแทนของบริษทั ทีเ่ ราท�ำธุรกิจด้วย หากเราทราบว่าผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าหรือลูกค้ามีนโยบาย
เกี่ยวกับการให้ของก�ำนัลหรือการเลี้ยงรับรอง เราจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
และขอให้พึงระลึกว่า บางประเทศมีข้อจ�ำกัดในการเลี้ยงรับรองและให้ของก�ำนัลแก่บริษัทเอกชน
เนื่องจากการนั้นอาจเป็นการติดสินบนทางการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
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11.1 การเลี้ยงรับรองและการให้ของก�ำนัลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องด�ำเนินการให้อยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสมตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและ
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11.2 พนักงานพึงระลึกไว้เสมอว่าหากผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า
หรือลูกค้า หรือบุคคลอืน่ มีนโยบายเกีย่ วกับการ
ให้ของก�ำนัลหรือการเลี้ยงรับรอง พวกเราจะให้
ความเคารพนโยบายดังกล่าว

ค�ำถามที่ 1 : เราสามารถเลี้ยงอาหารเพื่อ
เป็นการรับรองหรือให้ของก�ำนัลแก่ลูกค้าของ
บริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้หรือไม่
ค�ำตอบ : ได้ แต่เราต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ธุรกิจ ตามกฎหมายหรือระเบียบของลูกค้า
หรือของรัฐ โดยไม่ขัดต่อจรรยาบรรณของ
บริษัท
ค�ำถามที่ 2 : เราสามารถรับของก�ำนัลหรือ
ของที่ระลึกจากผู้จ�ำหน่ายสินค้าหรือผู้อื่นได้
หรือไม่
ค�ำตอบ : ได้ แต่ของนั้นจะต้องไม่มีราคาแพง
และไม่กระทบต่ออ�ำนาจการต่อรองของบริษทั
อีกทั้งจะต้องสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางการ
ค้าและธุรกิจในประเทศ โดยต้องรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ค�ำถามที่ 3 : หากลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่มีนโย
บายที่จะไม่รับของก�ำนัลหรือของที่ระลึกหรือ
การเลี้ยงรับรองใดๆ เราควรท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ : เราต้องให้ความเคารพและปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด
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12. ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง
"เราไม่ให้เงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าอื่นใดแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่เหมาะสม"
ด้วยเป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญาของเราที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ดังนั้นกลุ่มเอจีซี จะไม่ยอมให้มี
การติดสินบนหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
การติดสินบนและการคอร์รัปชั่นหมายถึง การให้หรือการเสนอว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยเจตนาที่จะให้มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือรักษาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะที่จับต้องได้หรือจับต้อง
ไม่ได้ก็ตาม
การติดสินบนและการคอร์รัปชั่นอาจจะแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเงินสด หรือของขวัญที่ให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ค่าคอมมิชชั่นที่สูงเกินจริง ข้อตกลงการให้ค�ำปรึกษา
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ส่วนลดที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง และการจ่ายเพื่อการเมืองหรือการบริจาคเพื่อ
การกุศลที่ไม่ถูกต้อง “เงินทุจริตหรือเงินใต้โต๊ะ” ถือเป็นรูปแบบของการคอร์รัปชั่นอย่างหนึ่ง ซึ่งรวม
ถึงการให้เงินส่วนต่างที่หักไว้แล้ว หรือจ่ายเมื่องานแล้วเสร็จเพื่อเป็นการตอบแทนหรืออุ้มชูธุรกิจนั้น
ในเกือบทุกกรณี เพียงแค่การเสนอให้สนิ บนหรือการคอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ ในรูปแบบใด ก็ถอื เป็นการกระท�ำที่
มิชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น หลักการนี้น�ำไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศด้วย
ผลของการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นหรือกิจกรรมทางการเมืองอาจ
รุนแรงได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งหากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ ขอให้ท่าน
สอบถามกับผูบ้ ริหารหรือติดต่อกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนท�ำการ
ตัดสินใจใดๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนั้น
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12.1 พนักงานจะต้องไม่น�ำบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ประเด็น หรือข้อขัดแย้งทางการเมือง
12.2 พนักงานจะไม่บังคับผู้อื่น (เพื่อนร่วมงาน ผู้จัด
จ�ำหน่าย ลูกค้า หรือบุคคลอืน่ ) ให้สนับสนุนหรือ
เข้าร่วมกับพรรคการเมือง หรือองค์กรทางการ
เมืองใดๆ หรือให้การสนับสนุนนักการเมืองใด
โดยเฉพาะเจาะจงในการเลือกตั้ง และจะไม่
บังคับผู้ใดให้สนับสนุนหรือลงคะแนนเสียงให้ผู้
ลงสมัครเลือกตั้งคนใดโดยเฉพาะเจาะจงโดยที่
เจ้าตัวไม่สมัครใจ

(การจ่ายเงินเพื่อความสะดวกทางธุรกิจ)

กลุ่มเอจีซีไม่ส่งเสริมให้ท�ำการจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกทางธุรกิจ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ดังกล่าวได้ การจ่ายเงินจ�ำนวนเล็กน้อย
เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่รีบด�ำเนินการตามหน้าที่ของตน
นัน้ อาจกระท�ำได้แต่เฉพาะภายใต้สถานการณ์ทจี่ ำ� เป็น
มากๆ เท่านั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ "การ
จ่ายเงินเพื่อความสะดวกทางธุรกิจ" เป็นการจ่ายเงิน
จ�ำนวนไม่มากให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งการด�ำเนินการ
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิเช่น การออกใบอนุญาตต่างๆ
เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการตัดสินใจใดๆของเจ้าหน้าที่
รัฐที่จะอนุญาตให้มีธุรกิจใหม่หรือด�ำเนินธุรกิจต่อไป
ซึง่ จะต้องมีการตรวจสอบความจ�ำเป็นแห่งการนัน้ ด้วย
ความระมัดระวังทุกครัง้ ทีม่ กี ารร้องขอให้ทำ� การอนุมตั ิ
ทั้งนี้ บริษัทจะต้องท�ำการบันทึกและลงรายการบัญชี
การจ่ายเงินดังกล่าวให้ถูกต้องทุกครั้ง
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ค�ำถามที่ 1 : บริษทั ท�ำโครงการให้แล้วเสร็จโดยได้รบั การสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างเต็มทีด่ ว้ ยความ
จริงใจ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนนี้ บริษัทสามารถให้ของที่ระลึกหรือของก�ำนัลหรือเงินแก่
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้หรือไม่
ค�ำตอบ : หากเราให้สงิ่ ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ ซึง่ มิได้ทำ� เพือ่ โน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวกระท�ำผิดกฎหมาย
หรือระเบียบ แต่เพียงเพือ่ แสดงความขอบคุณของบริษทั การนีส้ ามารถกระท�ำได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นวงจ�ำกัดและ
เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดก่อน
ค�ำถามที่ 2 : มีพนักงานคนหนึ่งชื่นชอบเรื่องการเมืองมาก เขาชอบพรรคการเมืองหนึ่ง และพยายามใช้
อ�ำนาจในการชักน�ำลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานหรือผู้จ�ำหน่ายสินค้าให้ท�ำตามเขา พฤติกรรมของเขาถือ
เป็นการละเมิดกฎข้อนี้หรือไม่
ค�ำตอบ : ใช่ เราไม่สามารถใช้อำ� นาจทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ในการชักน�ำหรือบังคับผูใ้ ด เนือ่ งจากอ�ำนาจนัน้ มาจากการ
แต่งตั้งโดยบริษัท และอาจท�ำให้บุคคลอื่นเข้าใจในบริษัทผิด
ค�ำถามที่ 3 : เราควรท�ำอย่างไร หากเจ้าหน้าทีข่ อการสนับสนุนเป็นสิง่ ของบางอย่าง เพือ่ การท�ำงานในหน่วย
งานนั้น เช่น อุปกรณ์ส�ำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเงินเพื่อกิจกรรมการกุศล ฯลฯ
ค�ำตอบ : การสนับสนุนนี้จะต้องไม่เป็นการกระท�ำเพื่อติดสินบนหรือคอร์รัปชั่น แต่เราสามารถให้เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันได้ และจะต้องปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานของประเทศและท้องถิน่ อย่างไรก็ดี พนักงาน
จะต้องปรึกษากับผู้บังคับบัญชาเป็นการล่วงหน้า และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด
ค�ำถามที่ 4 : ขณะนี้ ข้าพเจ้าปฏิบตั งิ านในกลุม่ เอจีซี ในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ มีการเรียกสินบน เนือ่ งจาก
การกระท�ำนี้ถือเป็นเรื่องปกติของพื้นที่นี้ เพื่อให้แน่ใจว่า ธุรกิจของกลุ่มเอจีซี ยังคงอยู่ในอนาคต ข้าพเจ้า
สามารถจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ได้ แม้วา่ ท่านเป็นตัวแทนของกลุม่ เอจีซใี นส่วนหนึง่ ของโลกทีก่ ารให้สนิ บนเป็นเรือ่ งธรรมดา เมือ่
มีการด�ำเนินธุรกิจ ท่านมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องรักษาชือ่ เสียงทางจริยธรรมของกลุม่ เอจีซี พวกเราต้องประพฤติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สูงสุดแม้ว่าการกระท�ำเช่นนั้นท�ำให้เราต้องสูญเสียธุรกิจก็ตาม หากท่านได้รับการขอร้อง
ให้ติดสินบนหรือท�ำการจ่ายเงินอื่นที่ไม่ถูกต้อง ท่านต้องปฏิเสธ โดยอ้างถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ
กลุม่ บริษทั และท่านควรรายงานเหตุการณ์นนั้ ให้ผบู้ ริหารของท่านหรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ
เพื่อทราบโดยทันที
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13. การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ
“เราให้ความเคารพต่อกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ในฐานะทีเ่ ป็นบริษทั ระดับโลก เราส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเทคโนโลยี
ของบริษทั แก่ผคู้ นและบริษทั ต่างๆ ทัว่ โลก ในท�ำนองเดียวกัน เราก็ได้มาซึง่ วัตถุดบิ และข้อมูลทางธุรกิจ
จากหลายๆ แห่งทั่วโลก จึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทของเรา จะต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในประเทศและท้องถิ่นนั้นซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกมิได้ใช้บังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ส่งออกเท่านั้น แต่ยังใช้บังคับกับการส่งออก
ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีอีกด้วย ในแต่ละประเทศ ได้มีการบัญญัติกฎหมายเหล่านี้แตกต่างกันออกไป
อาทิเช่น ในบางกรณี สามารถถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายส่งออกของประเทศหนึ่งได้เพียงแค่พนักงาน
ของเอจีซี เปิดเผยข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีที่มีต้นก�ำเนิดในประเทศนั้นต่อบุคคลอื่น แม้แต่พนักงาน
ของเอจีซีอื่น ผู้ซึ่งไม่ใช่พลเมืองหรือเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่ในประเทศนั้น
กิจกรรมการน�ำเข้า หรือการน�ำสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ หรือการน�ำสินค้าจากแหล่งภายนอกเข้าไป
ยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมนั้นอาจต้อง
มีการจ่ายค่าอากรและภาษีเช่นเดียวกับการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังนัน้ พนักงานทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ ของการส่งออกหรือน�ำเข้าวัตถุดบิ และข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีต้องท�ำความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเกิดความไม่
แน่ใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องไม่รีรอที่จะขอค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำจากผู้บริหาร หรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ
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พนักงานผูท้ มี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบหรือเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการน�ำเข้าหรือส่งออกวัสดุและข้อมูลด้านเทคโนโลยีจะ
ต้องติดตามและท�ำความเข้าใจให้ทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการน�ำเข้าและส่ง
ออกทั้งภายในประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ค�ำถามที่ 1 : ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบด้านการน�ำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท บทบาทของ
ข้าพเจ้าต่อการปฏิบัติตามกฎข้อนี้คืออะไร
ค�ำตอบ : ท่านต้องปฏิบัติตามและศึกษากฎหมาย ระเบียบที่บังคับใช้อยู่ ซึ่งประกอบด้วย กฏหมาย
ภายในประเทศ กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง
ค�ำถามที่ 2 : ข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าและการส่งออก ข้าพเจ้าจะให้การสนับสนุน
กิจกรรมนี้ได้อย่างไร
ค�ำตอบ : ท่านสามารถให้การสนับสนุน โดยการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร เมื่อพบเห็น
การกระท�ำผิด
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ภาคผนวก 1 หนังสือปฏิญาณตน
ภาคผนวก 2 แนวนโยบายเกี่ยวกับกฎหมาย
การป้องกันการผูกขาดและกีดกัน
ทางการค้า
ภาคผนวก 3 แนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
“การห้ามท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะ
เป็นการฉ้อโกง” (ทวีปเอเชีย)

ภาคผนวก 1
หนังสือปฏิญาณตน
1.วัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือปฏิญาณตน

การส่งหนังสือปฏิญาณตนอย่างสม�่ำเสมอจะท�ำให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณใหม่อีกครั้ง
ซึ่งจะป้องกันไม่ให้การให้ความส�ำคัญต่อจรรยาบรรณจางหายไป อย่างไรก็ดี นอกจากการส่งหนังสือแล้ว
เรายังคาดหวังจะให้เกิดพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้วย
• อ่านบททบทวนจรรยาบรรณ
• แต่ละคนใช้จรรยาบรรณเป็นจุดเริ่มต้นในการทบทวนพฤติกรรมของตนเองและบรรยากาศในที่ท�ำงาน
• สามารถน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (เวียน PDCA)
• มีการปรึกษาหารือ สอบถามหรือออกความเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
2.ความส�ำคัญของหนังสือปฏิญาณตน

ขอให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องส่งหนังสือปฏิญาณตน ส่งหนังสือปฏิญาณตนทุกคน (ยกเว้นกรณีที่ไม่อยู่บริษัทเป็น
เวลานานเนื่องจากเหตุผลประเภทการหยุดงาน) เวลาส่งหนังสือ หากมีเหตุผลที่ท�ำให้ไม่สามารถปฏิญาณตนได้
(เช่น ยังมีข้อสงสัยว่างานที่ตนปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันอาจไม่สามารถท�ำตามเงื่อนไขของจรรยาบรรณได้หรือ
ยังลังเลว่าจะปฏิญาณตนหรือไม่เนือ่ งจากได้เริม่ แก้ไขปรับปรุงสภาวะในทีท่ ำ� งานอยูแ่ ต่การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว
ยังไม่แล้วเสร็จ) ให้เขียนเหตุผลนัน้ ลงในช่องเขียนข้อความอิสระแล้วส่งหนังสือ โดยในกรณีนี้ ท่านสามารถส่งหนังสือ
โดยเว้นช่องที่ให้ลงลายมือชื่อให้ว่างไว้ได้
3.วิธีส่งหนังสือปฏิญาณตน

ให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นข่ายต้องส่งหนังสือปฏิญาณตน ส่งหนังสือปฏิญาณตนอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยส่งหนังสือปฏิญาณตน
ให้แก่ประธาน เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ หรือประธานบริษทั แล้วแต่โครงสร้างระบบของแต่ละบริษทั
กรณีทเี่ ป็นผูม้ าปฏิบตั งิ านจากบริษทั อืน่ ในเครือเดียวกัน ขอให้สง่ หนังสือปฏิญาณตนต่อบริษทั ต้นสังกัด หรือบริษทั
ที่ตนมาปฏิบัติงาน แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ทั้งสองที่
เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ (หรือประธานบริษัท)

หนังสือปฏิญาณตนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี
ข้าพเจ้าได้รับคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเอจีซี (ต่อจากนี้จะเรียกว่าจรรยาบรรณ) และอ่านแล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับ ว่าตนเองมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ข้าพเจ้าจะขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตามและไม่ละเมิดจรรยาบรรณ
		

วันที่

		

ลายมือชื่อ

เดือน

ช่องเขียนข้อความอิสระ
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*กรณีที่ละเมิดจรรยาบรรณ อาจถูกลงโทษตามข้อบังคับการรับเข้าท�ำงาน

ปี

ภาคผนวก 2
แนวนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันการผูกขาด
และกีดกันทางการค้า
แนวนโยบายสากลเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด
และกีดกันทางการค้า

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ก�ำหนดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548
จะต้องสอบถามวัตถุประสงค์ของการพบปะหารือกับคู่แข่งขันทุกครั้ง (รวมถึงการพบปะหารือของกลุ่มธุรกิจ
ในสาขาเดียวกัน และให้หมายความเช่นเดียวกันต่อจากนี้ด้วย) อย่างละเอียดทุกแง่มุมว่าถูกกฎหมายหรือไม่
และจ�ำกัดการพบปะหารือเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ออกจากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจในสาขาเดียวกัน
ที่ไม่จ�ำเป็นไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ตาม
ในการพบปะหารือกับคู่แข่งขันทุกครั้ง ให้แสดงเจตนาเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด
และกีดกันทางการค้าอย่างชัดแจ้ง และหลีกเลี่ยงการติดต่อ ที่ไม่จ�ำเป็นด้วยความสมัครใจของตนเอง
การพบปะหารือกับคู่แข่งขันทุกครั้ง จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอรับการยินยอมล่วงหน้า
การพบปะหารือกับคู่แข่งขันทุกครั้ง จะต้องบันทึกเนื้อหาเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้
ส�ำหรับเนื้อหาการพบปะหารือข้างต้น จะต้องให้แผนกกฎหมายหรือส�ำนักงานทนายความ หรือหน่วยงานอื่น
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
กรณีที่ได้รับการติดต่อจากคู่แข่งขันอย่างน่าสงสัย จะต้องรายงานและขอค�ำแนะน�ำจากผู้บังคับบัญชาและ
แผนกฎหมายเสมอ
หากได้รับรู้พฤติกรรมที่น่าสงสัยของพนักงานคนอื่นๆ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและแผนกกฎหมาย
หรือแผนกที่ดูแลเรื่องคอมพลายแอนส์

แนวนโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการคู่แข่งขันและกลุ่มธุรกิจในสาขาเดียวกัน
(ญี่ปุ่นและเอเชีย) แก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

ห้ามกระท�ำการใด ๆ ในระหว่างผู้ประกอบการคู่แข่งขันและกลุ่มผู้ประกอบการในสาขา
เดียวกันที่เป็นการสมรู้กับการฮั้วราคาประมูลหรือการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า
จะเป็นการกระท�ำดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
<อ้างอิง> จรรยาบรรณ (การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า)

การกระท�ำการระหว่างผู้ประกอบการ คู่แข่งขัน และกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกันที่เข้าข่ายลักษณะสมรู้
กันดังที่ระบุข้างล่าง ถือเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย (ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัต)ิ และอาจถูกเรียกเก็บเงินค่าปรับ
หรือด�ำเนินคดีทางอาญาได้ (ในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการเจรจาบางอย่าง ให้ดู 1 ประกอบ)
• การเจรจาเกี่ยวกับราคา (ราคาสินค้า ค่าก่อสร้าง ค่าขนส่ง ค่าบ�ำรุงรักษา ค่าเบี้ยเลี้ยงไปท�ำงานนอก
พื้นที่ และอื่นๆ)
• การก�ำหนดปริมาณหรือสัดส่วนการจ�ำหน่าย การส่งของและการผลิตส�ำหรับแต่ละผู้ประกอบการ
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• การพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจ�ำกัดจ�ำนวนวันเดินเครื่องอุปกรณ์หรืออัตราการเดินเครื่องอุปกรณ์
การจ�ำกัดหรือห้ามการเพิ่มอุปกรณ์ การจ�ำกัดหรือห้ามการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
• การพูดคุยหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับการประมูลราคา
• การจ�ำกัดการแข่งขันในการแย่งชิงลูกค้า
• การก�ำหนดการแบ่งแยกตลาด
นอกจากนี้ ยังห้ามกระท�ำการดังต่อไปนีเ้ นือ่ งจากเป็นการกระท�ำทีม่ คี วามเป็นไปได้สงู ว่าจะถูกพิจารณาว่าเป็นการ
สมรู้กัน (ดู 1 และ 5 ประกอบ)
• การแจ้งข้อมูลจ�ำพวกราคา ปริมาณการจ�ำหน่ายหรือปริมาณการผลิต และอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการคู่
แข่งขัน ซึ่งเป็นการแจ้งแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีการร้องขอ
• การไม่ด�ำเนินการต่อต้านเมื่อได้รับข้อมูลเหล่านั้นจากผู้ประกอบการคู่แข่งขันซึ่งถูกส่งมาแต่เพียงฝ่าย
เดียวโดยไม่มีการร้องขอ (ไม่ว่าด้วยวาจา ทางอีเมล์หรือทางโทรสาร เป็นต้น)
1. การติดต่อหรือการพบปะหารือกับผู้ประกอบการคู่แข่งขัน และการเข้าร่วมกลุ่ม
ผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน จะต้องกระท�ำอย่างจ�ำกัดที่สุด ภายในขอบเขตที่จะไม่
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในทางกฎหมายการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
1.การติดต่อและพบปะหารือกับผู้ประกอบการคู่แข่งขัน

(1). การติดต่อและการพบปะหารือกับผูป้ ระกอบการคูแ่ ข่งขันจะถูกจ�ำกัดเฉพาะในกรณีทจี่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน
เมือ่ ผูเ้ กีย่ วข้องมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบางอย่างต่อกัน เช่น การมอบหมายให้ผลิต การมอบหมายให้จำ� หน่าย
การควบรวมกิจการร่วมมือทางเทคโนโลยี
(2). แม้ในกรณีข้างต้น เนื้อหาที่พูดคุยหารือกับผู้ประกอบการคู่แข่งขันก็จะต้องจ�ำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและจะต้องหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการขายจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมในการพบปะหารือที่ไม่มีความจ�ำเป็นในการปฏิบัติงานของตน
เว้นแต่มีความจ�ำเป็นและเป็นการพบปะที่ถูกต้องตามกฏหมาย
2.การเข้าร่วมกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน

(1). ในส่วนของการเข้าร่วมกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน จะต้องจ�ำกัดเฉพาะกรณีที่กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่ม
ที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการก�ำกับการท�ำธุรกิจที่เป็นธรรม ซึ่งจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
เนื้อหาของกิจกรรมอย่างชัดแจ้งในหนังสือจัดตั้งองค์กรและเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการ
ผูกขาดและกีดกันทางการค้าอย่างเคร่งครัดเท่านัน้ ต้องหลีกเลีย่ งการเข้าไปเกีย่ วข้องกับองค์กรหรือการพบปะ
หารือระหว่างผู้ประกอบการคู่แข่งขันที่ไม่เป็นทางการโดยเด็ดขาด
(2). ในส่วนของเนือ้ หาทีพ่ ดู คุยหารือกันในกลุม่ ผูป้ ระกอบการในสาขาเดียวกัน จะต้องจ�ำกัดเฉพาะในขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกันดังกล่าวเท่านั้น ให้หลีกเลี่ยงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบงานด้านการขายจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วม
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ในการพบปะหารือที่ไม่มีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกันดังกล่าว
(3). เนือ้ หาทีพ่ ดู คุยหารือในกลุม่ ผูป้ ระกอบการในสาขาเดียวกันจะถูกจ�ำกัดเฉพาะในเรือ่ งทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สังคม
และสาธารณะโดยไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสมรู้กันดังแต่ละข้อต่อไปนี้เท่านั้น
• ก�ำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทใี่ ช้รว่ มกัน โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของวัตถุประสงค์เพือ่ สังคมหรือสาธารณะ
เช่น สิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย
• ด�ำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อสร้างเสริมสถานะของสาขาธุรกิจ
เพิ่มพูนอุปสงค์หรือเผยแพร่วิธีใช้ที่ถูกต้อง
• รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจกรรมการประกอบการทีผ่ า่ นมา ทัง้ นีจ้ ะต้องหลีกเลีย่ งการรวบรวม
หรือให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนการจ�ำหน่ายและแผนการผลิตในอนาคตโดย
เด็ดขาด
• จะต้องแสดงให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบถึงข้อคิดเห็นและความประสงค์ของผู้
ประกอบการอย่างชัดเจน
2. กรณีที่มีการพบปะหารือกับผู้ประกอบการคู่แข่งขันหรือกรณีที่เข้าร่วมในการพบปะ
หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน บุคคลที่เข้าร่วมดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า
3. จะต้องท�ำการบันทึกเนื้อหาของการพบปะหารือหรือการติดต่อทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
เก็บไว้เสมอ
4. ในส่วนของกิจกรรมที่เสริมสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้ประกอบการคู่แข่งขัน
(เช่น การร่วมรับประทานอาหาร งานสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ การ
ท่องเทีย่ วเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ การแข่งขันกอล์ฟ) ให้เข้าร่วมอย่างจ�ำกัดทีส่ ดุ
และบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม 2 และ 3 ข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด
(1). กรณีที่มีการพบปะหารือกับผู้ประกอบการคู่แข่งขัน จะต้องรายงานวัตถุประสงค์ของการพบปะหารือ
ระเบียบวาระการประชุมและผู้ที่มีก�ำหนดจะเข้าร่วมให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า และขอรับการยินยอม
จากผู้บังคับบัญชาก่อน ผู้บังคับบัญชาจะต้องยับยั้งไว้หากพิจารณาว่าไม่จ�ำเป็นหรือมีความเสี่ยงที่จะขัดกับ
กฎหมายการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะการติดต่อกับผู้ประกอบการคู่แข่งขันใน
ช่วงเวลาก่อนหรือหลังการปรับราคานั้นจะต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด หากลูกจ้างไม่แน่ใจในการพิจารณา
ขอให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายในทันที
(2). กรณีที่บริษัทเป็นผู้จัด หากเป็นไปได้ ขอให้จัดท�ำเอกสารเตรียมไว้ล่วงหน้า และพยายามไม่พูดคุยหารือใน
เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่เตรียมไว้ กรณีที่เป็นการพบปะหารือของกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน
ให้ร้องขอให้ผู้จัดการพบปะหารือเป็นผู้จัดท�ำเอกสาร
(3). บันทึกการหารือจะกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกรณีที่ถูกตั้งข้อสงสัยในภายหลังว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้กัน ดัง
นั้นขอให้บันทึกวันเวลา ผู้เข้าร่วมและหัวข้อและเก็บรักษาไว้โดยไม่ให้มีการทิ้งหรือท�ำลาย เนื่องจากในกรณี
ที่ไม่มีการบันทึกเก็บไว้จะท�ำให้เกิดความยากล�ำบากอย่างยิ่งในการปฏิเสธข้อสงสัยเรื่องการสมรู้กัน ขอให้
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หลีกเลี่ยงการติดต่อทางธุรกิจที่ส�ำคัญทางวาจา โดยให้กระท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ทางโทรสาร หรือ
อีเมล์ และขอให้เก็บรักษาบันทึกเหล่านั้นไว้เท่าที่จะเป็นไปได้ กรณีที่มีการติดต่อ การพูดคุยหารือหรือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อาจถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมายการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
ให้รายงานและปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย
(4). การจัดงานสังสรรค์ระหว่างผู้ประกอบการคู่แข่งขันหลังการพบปะหารือเสร็จสิ้นลง และการจัดกิจกรรม เช่น
งานส่งท้ายปีเก่า การแข่งขันกอล์ฟหรือการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์หรือการเข้าร่วมในกิจกรรม
เหล่านี้ เป็นการกระท�ำทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการสมรูก้ นั ดังนัน้ จึงขอให้พจิ ารณา
อย่างถี่ถ้วนถึงความจ�ำเป็นและความเสี่ยงที่จะถูกลากเข้าไปพัวพันในเหตุการณ์ดังกล่าว ให้เข้าร่วมเฉพาะ
เมื่อเห็นว่ามีความจ�ำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นและในกรณีดังกล่าว จะต้องขอรับการยินยอมจากผู้
บังคับบัญชาล่วงหน้าเสมอและจะต้องจัดท�ำบันทึก แม้ว่าจะเป็นเพียงกิจกรรมสังสรรค์ก็ตาม
(5). แผนกกฎหมายจะตรวจสอบสภาวะการเก็บรักษาบันทึกและเนื้อหาของบันทึกดังกล่าวเป็นระยะๆ
5. กรณีที่ถูกพาเข้าไปพัวพันในการกระท�ำที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการสมรู้กัน ต้องแสดง
ท่าทีอย่างชัดแจ้งว่าท่านและเอจีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้กันในลักษณะที่มี
หลักฐานเก็บไว้
(1). หากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ปริมาณหรือสัดส่วนการผลิตหรือจ�ำหน่าย ในการพบปะหารือกัน ให้ประกาศ
อย่างชัดแจ้งว่าเอจีซจี ะไม่มสี ว่ นร่วมในพฤติกรรมการสมรูก้ นั ดังกล่าวและร้องขอให้มกี ารบันทึกเนือ้ หาดังกล่าว
ลงในบันทึกการหารือก่อนออกจากสถานทีพ่ บปะหารือนัน้ เมือ่ กลับถึงบริษทั แล้ว ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ทันที จากนั้นจึงรายงานและปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย
(2). กรณีที่ได้รับข้อมูลราคาและข้อมูลการประมูลราคาทางโทรสาร อีเมล์ โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแจ้ง
แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีการร้องขอ ให้แจ้งต่อฝ่ายกฎหมาย พร้อมกับร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ทางวาจาว่า “เอจีซีจะไม่มีส่วนร่วมในการกระท�ำที่เป็นการละเมิดกฎหมายการป้องกันการผูกขาดและกีดกัน
ทางการค้าโดยเด็ดขาด ขอให้ยุติการให้ข้อมูลท�ำนองนี้ด้วย” และจะต้องบันทึกเรื่องดังกล่าวเก็บไว้
• การยอมรับทางวาจาหรือการยอมรับโดยนัยก็ถือว่าเป็นการสมรู้กันได้
• แม้ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมในการพบปะหารือ แต่หากได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการตกลงทางธุรกิจ
และปล่อยให้เป็นไปตามเนื้อหานั้น ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งถือว่ามี “การตกลงโดยนัย”
ที่ผิดกฎหมาย
• แม้ในกรณีที่ลูกจ้างและเอจีซีไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างกระตือรือร้น แต่หากแสดงท่าทางหรือท่าที
ที่ก�ำกวมอยู่ ก็จะถูกพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการสมรู้กัน
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ภาคผนวก 3
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับ “การห้ามท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง”
(ทวีปเอเชีย)
ส�ำนักงานด้านการเงินและการควบคุม
มิถุนายน 2555

1. บทน�ำ
ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณะที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ของสังคมนั้น นับเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่บริษัทจะต้องจัดท�ำ "รายงานทางการเงินที่เหมาะสม" เพื่อท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งเติมเต็มความรับผิดชอบของตนต่อสังคมสืบไปในอนาคต

บางคนอาจคิดว่ารายงานทางการเงินจะต้องท�ำโดยฝ่ายบัญชีเท่านัน้ แต่ในความเป็นจริงแล้วฝ่ายบัญชีไม่สามารถ
จัดท�ำรายงานที่สมบูรณ์ได้โดยล�ำพัง รายงานทางการเงินที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกหน่วยงานได้จัดท�ำ
รายงานที่ถูกต้องเหมาะสมขึ้นมาเท่านั้น
รายงานทีไ่ ม่ถกู ต้องจะไม่เป็นประโยชน์กบั บริษทั ถึงแม้วา่ ท่านจะได้พยายามท�ำเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ก็ตาม อย่า
ลืมว่าการกระท�ำดังกล่าวแม้ดูเหมือนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในระยะสั้น แต่การรายงานที่ขัดกับความ
จริงจะก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัทในท้ายที่สุด ดังนั้น “รายงานทางการเงินที่เหมาะสม” จึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
บริษัทที่ทุกคนในบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
2. การห้ามท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง
ห้ามกระท�ำการ "ธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง" ดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด

1. ด�ำเนินธุรกรรมปลอมหรือลงบันทึกรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แม้ว่าจะไม่ได้ลงเนื้อหา เช่น ลงบันทึกการซื้อ
การขายหรือสินค้าคงคลัง หรือในทางกลับกัน ไม่ลงบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจริงให้ถูกต้อง
2. ลงบันทึกที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต และ/หรือ ไม่บริหาร
จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับและระเบียบ ของบริษัท
3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของกลุ่มเอจีซี

กลุ่มเอจีซีจัดท�ำงบการเงินของกลุ่มขึ้นตามนโยบายทางบัญชีของกลุ่มเอจีซี ทั้งนี้ การบันทึกการซื้อและการขาย
การลงรายการสินค้าคงคลังและการบันทึกต้นทุนอุปกรณ์ การค�ำนวณต้นทุนและผลก�ำไร/ขาดทุนทั้งหลายได้
จัดท�ำขึ้นโดยเป็นไปตามนโยบาย บทสรุปกฎที่ส�ำคัญในหัวข้อถัดไปได้ระบุถึงกฎที่ส�ำคัญบางข้อที่ก�ำหนดอยู่ใน
นโยบายดังกล่าว หากท่านมีค�ำถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการจัดการกับธุรกรรมหรือเรื่องอื่นใดโดยเฉพาะ
กรุณาปรึกษาฝ่ายบัญชี

43

4. สรุปกฎที่ส�ำคัญเรื่อง “การห้ามท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง”			
4.1 การขาย

[1] ธุรกรรมที่ต้องลงบันทึกเป็นการขาย
การขายเป็นรายได้จากธุรกรรมต่างๆ ทีด่ ำ� เนินการขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจทีร่ ะบุในวัตถุประสงค์ของการจัด
ตั้งบริษัท และก่อให้เกิดก�ำไรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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การบัญชี

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

การขายผลิตภัณฑ์
และสินค้า

ให้รวมถึงรายได้จากกิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งเป็นกิจการหลัก
ของบริษัท (รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้อง)
การขายสินค้าที่ซื้อมาจากผู้ผลิตรายอื่นก็รวมอยู่ในการขายผลิตภัณฑ์และสินค้า
เช่นกัน

รายได้จากการ
ก่อสร้าง

ให้รวมถึงรายได้ตามสัญญาจากการก่อสร้างโรงงาน อาคาร ถนน เป็นต้น
ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัท รายได้แบ่งออกได้ตามประเภทของการขาย
ดังต่อไปนี้:
(ก) อุปกรณ์และวัสดุ: การขายผลิตภัณฑ์และสินค้า
(ข) การก่อสร้าง: รายได้จากการก่อสร้าง
(ค) การออกแบบและบริการทางเทคนิค: รายได้จากการให้บริการทางเทคนิค

รายได้จากการให้
บริการทางเทคนิค

ให้รวมถึงรายได้จากการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ การออกแบบ และข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัท

[2] การรับรู้การขาย
การรับรู้การขายได้มีการอธิบายอยู่ในหัวข้อ "รายได้" ในนโยบายทางบัญชีของกลุ่มเอจีซี หากท่านมีค�ำถามหรือ
ข้อสงสัยใดๆ กรุณาตรวจสอบกับฝ่ายบัญชี
ประเภทของธุรกรรม

1. การขายผลิตภัณฑ์ สินค้า วัสดุและอุปกรณ์โรงงาน ภายในประเทศ
2. ยอดขายที่เป็นการส่งออกรายการสินค้าตามที่ระบุข้างต้น
3. งานและการก่อสร้างโรงงานตามสัญญา
4. การขายสินค้าที่ซื้อมาโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์
5. ยอดขายที่เกี่ยวกับความรู้ความช�ำนาญ สิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม
6. ยอดขายที่เป็นค่าสิทธิ
7. ยอดขายที่เป็นค่าธรรมเนียมทางวิศวกรรม
8. ยอดขายที่เป็นค่าธรรมเนียมการบริการ
[หมายเหตุ]
- การบันทึกการขาย ณ วันปิดงวดบัญชีรายเดือน
ห้ามมิให้ด�ำเนินการที่ผิดแผกไปจากกฎการรับรู้การขายเพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณภายใน
และ/หรือ เป้าหมายด้านก�ำไร
- การจัดการกับราคาประมาณการต่อหน่วย
หากมีการขายสินค้าโดยใช้ราคาประมาณการต่อหน่วยโดยหลักแล้วจะต้องมีการก�ำหนดราคาต่อหน่วยที่
แน่นอนก่อนสิ้นรอบระยะเวลาทางบัญชี
ส�ำหรับการจัดการกับธุรกรรมเฉพาะต่างๆ ให้ตรวจสอบกับฝ่ายบัญชี
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4.2 การซื้อและธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง					

[1] การรับรู้การซื้อ
การซื้อสินค้า

โดยหลักแล้วจะเป็นวันที่มีการตรวจสอบและรับมอบสินค้า
ราคาประมาณการต่อหน่วย : หากมีการซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในราคา
ประมาณการต่อหน่วย โดยหลักแล้วจะต้องมีการก�ำหนดราคาต่อหน่วยที่
แน่นอนก่อนสิ้นสุดรอบระยะเวลาทางบัญชี
ส�ำหรับการจัดการกับธุรกรรมเฉพาะต่างๆ ให้ตรวจสอบกับฝ่ายบัญชี

การยอมรับการ
บริการ

โดยหลักแล้วจะเป็นวันที่มีการตรวจสอบและรับการบริการ

				
[2] การกระท�ำที่ต้องห้าม 			
การเรียกเงินนอกบัญชี
การรับเงินล่วงหน้าที่
เป็นการฉ้อโกง
/การลงบันทึกล่าช้า
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การควบคุมการซื้อ และ/หรือ ธุรกรรมอื่นใดร่วมกับผู้จัดหาและการ
เรียกเงินนอกบัญชีเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดและถือเป็นการกระท�ำที่
สังคมไม่ยอมรับ
ห้ามมิให้ดำ� เนินการที่ผดิ แผกไปจากกฎการรับรู้การซื้อเพื่อประโยชน์
ในการควบคุมงบประมาณภายใน และ/หรือ เป้าหมายด้านต้นทุน/
ก�ำไร
(ตัวอย่าง)
• การรับเงินล่วงหน้าที่เป็นการฉ้อโกงจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย :
การรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยล่วงหน้า และการท�ำ/บันทึกการ
ช�ำระเงิน ณ วันสุดท้ายของเดือนโดยที่การวิจัยดังกล่าวยังไม่
ส�ำเร็จ
• การรับเงินล่วงหน้าที่เป็นการฉ้อโกงจากค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง :
การรับค่าใช้จ่ายการก่อสร้างล่วงหน้า และการท�ำ/บันทึกการ
ช�ำระเงินโดยที่การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจริง
• การบันทึกค่าใช้จ่ายการก่อสร้างที่เกินกว่าจ�ำนวนเงินจริงโดยมุ่ง
หวังให้มีการบันทึกจ�ำนวนเงินที่น้อยลงส�ำหรับรายการก่อสร้าง
ต่างๆ ในภายหลัง เพื่อให้มีงบประมาณส่วนเกินส�ำหรับธุรกรรม
ปัจจุบัน

4.3 การออกใบบันทึกรายการ

ใบบันทึกรายการทางบัญชีต้องระบุข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องรวมถึงสินค้าที่ซื้อ การ
ก่อสร้าง การบริการ เป็นต้น และต้องบันทึกข้อมูลเหล่านีไ้ ว้ภายใต้หวั ข้อทางบัญชีให้ถกู ต้องเพือ่ ให้ตรงกับข้อเท็จ
จริง ไม่ให้ลงบันทึกงบประมาณไว้ในรายการค่าใช้จ่ายหรือรายการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้อง
[การกระท�ำต้องห้าม]
* การลงบันทึกรายการก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่าย และ/หรือ รหัสงบประมาณที่ไม่เป็นความจริง
* แปลงต้นทุนการก่อสร้างโรงงานไปเป็นรายการก่อสร้างอื่น
* บิดเบือนธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ขอให้ผู้จัดหาช�ำระค่าเลี้ยงรับรองและจ่ายเงินในจ�ำนวนที่เท่ากันคืน โดยท�ำ
ในรูปแบบของการซื้อสินค้าซึ่งเป็นลักษณะของการฉ้อโกง)
			
4.4 การขายสินค้าที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (เช่น เศษเหล็กและเศษกระดาษ)

ให้บันทึกรายได้จากการขายวัสดุที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ไว้ต่างหากและไม่น�ำไปหักกลบกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
การซื้ออื่นๆ
4.5 สินค้าคงคลัง

ต้องระบุจำ� นวนคลาดเคลือ่ นของสินค้าคงคลังให้ชดั เจนและต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลในส่วนนีใ้ ห้ถกู ต้องโดยให้
ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ด�ำเนินการเช็คสต็อก หรือจัดให้มีใบรับรองสินค้าคงคลังและมีการยืนยันถึงยอด
ต่างๆ โดยใช้ตารางควบคุมสินค้าคงคลัง
4.6 การค�ำนวณต้นทุนและผลก�ำไร/ขาดทุนรายเดือน

• ฝ่ายต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องบันทึกจ�ำนวนการผลิต งานระหว่างท�ำ การปันส่วนต้นทุน การขาย
และข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปิดบัญชีรายเดือนและการค�ำนวณต้นทุนผลก�ำไร/ขาดทุนให้เป็นไปตามกฎ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การค�ำนวณต่างๆ ต้องอ้างอิงจากข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านต้องไม่บิดเบือนจ�ำนวนต่างๆ โดยลงบันทึกปริมาณที่
ไม่เป็นความจริง อัตราการใช้วัตถุดิบและอัตราผลผลิตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นความจริงเช่นกัน
4.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากรและอื่นๆ

ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
การขายและการซื้อต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
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