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พนัักงานัที่่�รัักทีุ่กที่่านั 

ถึึงตอนัน่ั�ทีุ่กคนัก็คงคุ�นัเคยกับหลัักจรัรัยาบรัรัณใหม่่ของ SEQENS กันัแลั�ว 

หลัักจรัรัยาบรัรัณฉบับน่ั�แสดงให�เห็นัถึึงความ่มุ่่งมั่�นัของเรัาในัการัดําเนิันัธุุรักิจด�วย
ความ่ซ่ื่�อตรังแลัะโปร่ังใสในัรัะดับสูง เรัาต�องนํัาม่าตรัฐานัด�านัความ่ซ่ื่�อตรังสูงสุดในั
รัะดับสากลัม่าใช้�ที่ั�งในัภาพรัวม่แลัะรัะดับบุคคลั แลัะปกป้องช่้�อเส่ยงของเรัาในัฐานัะ
บรัษัิัที่ที่่�ม่่จรัยิธุรัรัม่

การัเป็นัพนัักงานั SEQENS หม่ายถึึง การัยึดมั่�นัต่อค่านิัยม่องค์กรัของเรัาแลัะยึดมั่�นัในัจรัยิธุรัรัม่ที่าง
ธุุรักิจในัทุี่กวนัั เห็นัได�ชั้ดว่าน่ั�เปน็ัความ่มุ่่งมั่�นัในัรัะดับบุคคลัแลัะเป็นัหลัักการัพ่�นัฐานั 

หลัักจรัรัยาบรัรัณน่ั�จะให�ตัวอย่างในัที่างปฏิิบัติแลัะตัวอย่างปรัะกอบเพ่�ออธิุบายวธ่ิุปฏิิบัติที่่�ด่แลัะไม่่
ด่เพ่�อช่้วยให�คุณเข�าใจ สาม่ารัถึรัะบุแลัะปอ้งกันัพฤติกรัรัม่ที่่�ไม่่เหม่าะสม่ซึื่�งอาจเกิดขึ�นั นัอกจากน่ั�ยัง
กําหนัดกฎภายในัที่่�ต�องรัับที่รัาบเพ่�อให�สอดคลั�องกับรัะเบ่ยบข�อบังคับที่่�กํากับควบคุม่ แลัะหล่ักเล่ั�ยง
สถึานัการัณ์ใดก็ตาม่ที่่�จะก่อให�เกิดช่้องโหว่

ผม่อยากให�พวกเรัาทีุ่กคนัอ่านัหลัักจรัรัยาบรัรัณอย่างลัะเอ่ยดแลัะเพ่�อจะมั่�นัใจวา่เรัาเข�าใจวธ่ิุรัะบุวา่
อะไรัค่อสถึานัการัณ์ที่่�ม่่ความ่เส่�ยงแลัะหล่ักเล่ั�ยงได� 

ในัฐานัะตัวแที่นัของสม่าชิ้กคณะกรัรัม่การับรัษัิัที่แลัะคณะกรัรัม่การับรัหิารั ผม่ขอขอบคุณสําหรัับ
ความ่มุ่่งมั่�นัของทีุ่กคนั

PIERRE LUZEAU
ประธาน

 สารจากประธานบรษัิัท
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เพ่�อนัร่ัวม่งานัที่่�รัักทีุ่กที่่านั 

หลัักจรัรัยาบรัรัณใหม่่นั่�ม่่วัตถึุปรัะสงค์สองปรัะการั 

ปรัะการัแรัก เพ่�อนัําม่าใช้�ได�กับทีุ่กคนั นัับตั�งแต่หลัักจรัรัยาบรัรัณฉบับลั่าสุดของเรัา 
กลัุ่ม่บรัษัิัที่ได�ขยายตัวผ่านัการัซื่่�อกิจการัใหม่ ่ดังนัั�นัเรัาจึงต�องนัําเอกสารันั่�ม่าใช้�แลัะ
กําหนัดให�เป็นัพ่�นัฐานัของกฎที่ั�วไปของเรัา

ปรัะการัที่่�สอง เพ่�อเป็นัเครั ื�องม่่อที่่�ทีุ่กคนันัําไปใช้�ได� หลัักจรัรัยาบรัรัณใหม่่นั่�ออกแบบให�เป็นักลั่อง
เครั ื�องม่่อ โดยม่่วัตถึุปรัะสงค์เพ่�อการันัําไปปฏิิบัติจรังิ บนัพ่�นัฐานัของตัวอย่างที่่�เป็นัรูัปธุรัรัม่จากกิจ
กรัรัม่ปรัะจําวันัของกลัุ่ม่ แลัะควรัช้่วยให�เรัาเลั่อกจุดย่นัได�อย่างรัวดเร็ัวแลัะง่ายดายเม่่�อต�องเผช้ิญกับ
สถึานัการัณ์ที่่�ม่่ความ่เส่�ยง 

หลัักจรัรัยาบรัรัณฉบับปัจจุบันัได�รัวม่หลัักจรัรัยาบรัรัณ ซื่ึ�งกําหนัดกฎเกณฑ์เพ่�อต่อต�านัการัทีุ่จรัติ
แลัะการัใช้�อิที่ธุิพลัครัอบงํา ตาม่ด�วยกฎบัตรัด�านัจรัยิธุรัรัม่ ซื่ึ�งกําหนัดกฎเกณฑ์ของจรัยิธุรัรัม่
ที่างธุุรักิจที่่�กลัุ่ม่บรัษัิัที่มุ่่งม่ั�นัในัการันัําม่าใช้� ตอนันั่�ก็ขึ�นัอยู่กับตัวเรัาที่่�จะที่ําให�หลัักการัเหลั่านั่�เป็นั
ของตนัเอง ปลัูกฝังให�เป็นันัิสัยในัการัอ�างอิงแลัะแบ่งปันัให�ที่่ม่ของเรัาได�รูั�จัก แลัะแบ่งปันัข�อมู่ลักับ
พันัธุม่ิตรัของเรัา 

พนัักงานัทีุ่กคนัของกลุ่ัม่บรัษัิัที่ต�องเข�าใจแลัะเคารัพในัหลัักการัที่่�กําหนัดไว�ในัหลัักจรัรัยาบรัรัณของ
เรัา ในัที่างกลัับกันั พันัธุมิ่ตรัที่ั�งหม่ดของเรัาจะต�องนํัาม่าตรัฐานัที่่�เที่่ยบเท่ี่ากับของเรัาม่าใช้� โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งในัเรั ื�องเก่�ยวกับพนัักงานัของพวกเขา

พ่�นัฐานัร่ัวม่กันันั่�ต�องส่งเสรัมิ่ให�เกิดบรัรัยากาศของความ่ไว�วางใจที่่�ส่งเสรัมิ่การัพูดคุย เพ่�อส่งเสรัมิ่
ให�พนัักงานัของกลัุ่ม่บรัษัิัที่ได�พูดอย่างอิสรัะเก่�ยวกับข�อกังวลัของตนั แลัะขอความ่ช้่วยเหลั่อในัการั
ตัดสินัใจเม่่�อม่่ความ่จําเป็นั 

ขอขอบคุณทีุ่กที่่านัสําหรัับความ่มุ่่งม่ั�นัของที่่านัต่อหลัักจรัรัยาบรัรัณนั่�

ERIC MOISSENOT
ผู้้้อํํานวยการฝ่า่ยการปฏิิบัติิติามกฎระเบียบ

 สารจากผู้้�อํํานวยการฝ่่าย
การปฏิิบัติิติามกฎระเบียบ
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การปฏิิบััติิติามกฎหมายและระเบีัยบัข้้อบัังคัับั
SEQENS ได้สร้างชื้�อเส่ยงทุ่�แข็งแกร่งด้านค่วามซืื่�อต่รงในค่่านิยมและการปฏิิบัติ่ต่ามกฎห้มายทุ่�ม่ผลบังคั่บใช้้ กลุ่ม
บริษัทุ บริษัทุในเค่รือทุุกแห่้งและพันักงานทุุกค่นม่ค่วามมุ่งมั�นทุ่�จะปฏิิบัติ่ต่ามกฎห้มายและระเบ่ยบข้อบังคั่บทัุ�งห้มด
ในการดำาเนินกิจกรรมต่่าง ๆ ของต่น 

การปฏิิบััติิติามพัันธสััญญาระหว่่างประเทศ
SEQENS ให้้ค่ำามั�นทุ่�จะปฏิิบัติ่ต่ามห้ลักการพืั�นฐานและสิทุธิทุ่�ระบุไว้ใน Universal Declaration of Human Rights 
(ปฏิิญญาสากลว่าด้วยสิทุธิมนุษยช้น) ต่ลอดจนข้อกำาห้นดทุ่�กำาห้นดโดยองค์่การแรงงานระห้ว่างประเทุศ (ILO) และ
โดยองค์่กรเพืั�อค่วามร่วมมือและการพััฒนาทุางเศรษฐกิจ (OECD) SEQENS เปน็สมาชิ้กของ United Nations 
Global Compact และโค่รงการริเริ�ม Responsible Care® สุดทุ้าย SEQENS ได้รับการประเมินในด้าน CSR ต่ลอด
จนข่ดค่วามสามารถัทุางด้านการจัดซืื่�อทุ่�รับผิดช้อบโดย EcoVadis

กัารปฏิิบัติ่ต่ามหลักัจรรยาบรรณ 
SEQENS ใช้้วิธ่การ “ไม่ยอมรับ” ต่่อการทุุจริต่ การฟอกเงินและการใช้้อิทุธิพัลค่รอบงำาทุุกรูปแบบทัุ�งในเชิ้งรุกและ
เชิ้งรับ ในประเด็นน่� กลุ่มบริษัทุมุ่งมั�นทุ่�จะเค่ารพัอนุสัญญาระห้ว่างประเทุศและกฎห้มายต่่อต้่านการทุุจริต่ทุ่�กำากับ
ค่วบคุ่ม ค่วามมุ่งมั�นน่�เปน็ภ์าระห้น้าทุ่�ของทุุกค่น และทุุกค่นอาจยึดถืัอห้ลักจรรยาบรรณเพืั�อใช้้อ้างอิงในการปฏิิบัติ่ 

กัารปฏิิบัติ่ต่ามกัฎบัต่รดํ�าน์จริยธิรรม 
กลุ่มบริษัทุยึดมั�นในค่่านิยมทุ่�แข็งแกร่งและการเค่ารพักฎระเบ่ยบด้านจริยธรรมทุ่�เก่�ยวข้องกับสุขภ์าพั ค่วาม
ปลอดภั์ย การทุำางาน และการเค่ารพัต่่อสิ�งแวดล้อมทุ่�กำาห้นดไว้ในกฎบัต่รด้านจริยธรรม นอกจากน่� ยังผูกพัันต่น
เพืั�อเค่ารพัการแข่งขันเสร่และระเบ่ยบข้อบังคั่บทุ่�นำามากำากับค่วบคุ่มเพืั�อการคุ้่มค่รองข้อมูลส่วนบุค่ค่ล ทุางกลุ่ม
บริษัทุได้ปกป้องทุรัพัย์สินอย่างม่ประสิทุธิภ์าพั โดยขับเค่ลื�อนด้วยค่่านิยมและจริยธรรมทุางธุรกิจของกลุ่มบริษัทุ 

กัารปฏิิบัติ่ต่ามน์โยบายกัารปฏิิบัติ่ต่ามกัฎระเบ้ยบของำกัลุ่มบริษััทุ
กลุ่มบริษัทุได้กำาห้นดขั�นต่อนในการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบเพืั�อเป็นแนวทุางในการต่ัดสินใจของพันักงานภ์ายใต่้
สถัานการณ์ต่่าง ๆ พันักงานจะต้่องนำาขั�นต่อนเห้ล่าน่�มาใช้้ทัุนทุ่ทุ่�ม่ผลบังคั่บใช้้ 

 I. ความมุ�งมั�น
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 II. กรอํบการทํางานและ
อํภิิธานศััพท์
 หลักจรรยาบัรรณ
ห้ลักจรรยาบรรณฉบับน่�ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ห้ลักจรรยาบรรณและกฎบัต่รด้านจริยธรรม ซึื่�งได้รับการ
ออกแบบให้้เป็นเค่รื�องมือทุ่�พันักงานของกลุ่มบริษัทุทุุกค่นนำาไปใช้้ได้ 
การนำาห้ลักจรรยาบรรณทุ่�เก่�ยวข้องกับการทุุจริต่และการใช้้อิทุธิพัลค่รอบงำามาใช้้กับพันักงานทุุกค่นเป็นข้อบังคั่บ
ของกฎห้มายเมื�อวันทุ่� 9 ธันวาค่ม 2016 ทุ่�เก่�ยวข้องกับค่วามโปร่งใส การต่่อสู้กับการทุุจริต่ และการปรับปรุงช่้วิต่
ทุางเศรษฐกิจให้้ทัุนสมัย ซึื่�งเร่ยกว่ากฎห้มาย Sapin II SEQENS เดินห้น้าต่่อไปโดยการเพิั�มกฎบัต่รด้านจริยธรรม
ลงในห้ลักจรรยาบรรณ ในส่วนทุ่�สองน่� คุ่ณจะพับกฎทุ่�กลุ่มบริษัทุได้กำาห้นดไว้เพืั�อให้้แน่ใจว่ากิจกรรมของบริษัทุนั�น
ดำาเนินไปโดยสอดค่ล้องกับจริยธรรมทุางธุรกิจเสมอ 

อภิิธานศัพัท์
เพืั�อวัต่ถุัประสงค์่ของห้ลักจรรยาบรรณน่� ให้้ใช้้ค่ำาจำากัดค่วามต่่อไปน่�: 

• เจ้าหน้าที�ข้องรัฐ: บุค่ค่ลใดก็ต่ามทุ่�ม่อำานาจต่่อสาธารณะ ได้รับมอบห้มายภ์ารกิจบริการสาธารณะ ห้รือลงทุุน
ด้วยค่ำาสั�งทุางเลือกสาธารณะ

• เจ้าหน้าที�ข้องรัฐต่ิางประเทศ: ผู้ทุ่�รับผิดช้อบห้น่วยงานภ์าค่รัฐ ได้รับมอบห้มายให้้รับผิดช้อบภ์ารกิจการให้้
บริการสาธารณะ ห้รือลงทุุนกับค่ำาสั�งทุางเลือกสาธารณะในรัฐต่่างประเทุศห้รือภ์ายในองค์่กรสาธารณะระห้ว่าง
ประเทุศ

• กฎบััติรด้้านจริยธรรม: ส่วนทุ่� 2 ของห้ลักจรรยาบรรณน่� กำาห้นดกฎระเบ่ยบทุ่� SEQENS และพันักงานของบริษัทุ
ต้่องปฏิิบัติ่ต่ามเพืั�อให้้แน่ใจว่าม่การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทุทุ่�เป็นธรรมและถูักต้่องต่ามห้ลักจริยธรรม

• ลูกค้ัา: ผู้ซืื่�อบริการทุ่�เกิดขึ�นจริงห้รือทุ่�อาจเกิดขึ�นซึื่�งกลุ่มบริษัทุเสนอชื้�อ 
• หลักจรรยาบัรรณ: เอกสารน่�ม่ห้ลักจรรยาบรรณและกฎบัต่รด้านจริยธรรม 
• หลักจรรยาบัรรณ: ส่วนทุ่� 1 ของห้ลักจรรยาบรรณน่� กำาห้นดกฎระเบ่ยบทุ่� SEQENS และพันักงานต้่องปฏิิบัติ่

ต่ามในการทุำากิจกรรมของต่นเพืั�อป้องกันการกระทุำาทุุจริต่ทุุกรูปแบบ
• พันักงาน: ทุุกค่นทุ่�ร่วมงานกันในช่้วิต่การทุำางานภ์ายใน SEQENS ไม่ว่าจะเปน็พันักงาน (ประจำา เปน็ค่รั�งค่ราว 

ชั้�วค่ราว ต่ามสัญญา เต็่มเวลาห้รือนอกเวลา) ผู้ให้้บริการบางรายและผู้จัดการของกลุ่มบริษัทุ 
• คันกลาง: บุค่ค่ลใดก็ต่ามทุ่�ไม่ม่สถัานะเปน็พันักงานของกลุ่มบริษัทุ กระทุำาการภ์ายในกรอบการทุำางานต่าม

สัญญาห้รือไม่ก็ต่าม สำาห้รับบัญช่้และในนามของกลุ่ม โดยการเข้าร่วมค่วามรับผิดช้อบของต่นและโดยเฉพัาะ
อย่างยิ�งห้ากไม่ม่รายการน่�อย่างละเอ่ยด: 

 - -ผู้รับจ้างช่้วงผู้รับจ้างช่้วง
 - -เจ้าห้น้าทุ่�พัาณิช้ย์และกำากับดูแลเจ้าห้น้าทุ่�พัาณิช้ย์และกำากับดูแล
 - -ผู้ค้่าผู้ค้่า
 - -นักล็อบบ่�นักล็อบบ่�
 - -ตั่วแทุนผู้รับขนส่งสินค้่าตั่วแทุนผู้รับขนส่งสินค้่า  ฯลฯฯลฯ
• คู่ัค้ัาฝ่่ายนํา: ซัื่พัพัลายเออร์ ลูกค้่า ผู้ให้้บริการ และผู้จัดจำาห้น่ายทุ่�ทุำาสัญญาในชื้�อของต่นและในนามของกลุ่ม

บริษัทุ 
• หน่ว่ยงานภิาคัรัฐ: ห้มวดห้มู่รวมถึังเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐและเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐต่่างประเทุศ
• บัริการ: สินค้่า บริการ และ/ห้รือเทุค่โนโลย่ใด ๆ ทุ่�จัดห้าให้้ 
• บุัคัคัลที�สัาม: บุค่ค่ล ภ์าค่รัฐห้รือเอกช้น บุค่ค่ลธรรมดาห้รือนิติ่บุค่ค่ลก็ต่าม ซึื่�งไม่ได้เปน็ส่วนห้นึ�งของกลุ่มบริษัทุ
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 วั่ติถุุประสังค์ัข้องหลักจรรยาบัรรณ
วัต่ถุัประสงค์่ของห้ลักจรรยาบรรณฉบับน่�ก็เพืั�อกำาห้นดกรอบการทุำางานร่วมกันในด้านวัฒนธรรม ค่วามซืื่�อต่รง และจริยธรรม
ทุางธุรกิจของกลุ่มบริษัทุในกิจกรรมประจำาวัน น่�คื่อสิ�งทุ่�ได้รับการออกแบบให้้เป็นเค่รื�องมือทุ่�ช่้วยให้้คุ่ณสามารถัค้่นห้าค่วาม
เส่�ยงทุ่�จะม่การทุุจริต่ และแนะนำาคุ่ณในด้านพัฤติ่กรรมเพืั�อนำาไปใช้้ต่ามสถัานการณ์ทุ่�คุ่ณอาจต้่องเผชิ้ญในกิจกรรมทุางธุรกิจ
ของคุ่ณ 

 คัว่ามท้าทายและคัว่ามรับัผิิด้ชอบั
เมื�อคุ่ณพับเห็้นสถัานการณ์ทุ่�ขัดต่่อกฎระเบ่ยบทุ่�ระบุไว้ในห้ลักจรรยาบรรณน่� คุ่ณม่ห้น้าทุ่�ต้่องแจ้งให้้ผู้จัดการของคุ่ณและ/ห้รือ
ผู้อำานวยการการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบได้รับทุราบ เพืั�อปกป้องกลุ่มบริษัทุและพันักงานทุุกค่น 
การไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบทุ่�กำาห้นดไว้ในห้ลักจรรยาบรรณอาจทุำาให้้คุ่ณต่กอยู่ในค่วามเส่�ยงต่่อตั่วคุ่ณเอง (การลงโทุษทุาง
วินัย ค่วามผิดทุางแพ่ัง โทุษทุางอาญา) 
กลุ่มบริษัทุอาจต้่องได้รับโทุษทุางวินัย ทุางการเงิน และ/ห้รือทุางอาญาห้ากละเมิดกฎเห้ล่าน่� ค่วามเส่�ยงทุ่�จะเกิดค่วามเส่ยห้าย
ต่่อภ์าพัลักษณ์และชื้�อเส่ยงของกลุ่มบริษัทุนั�นเป็นสิ�งสำาคั่ญต่่อทัุ�ง SEQENS และผู้ถืัอหุ้้น เนื�องจากผลทุ่�อาจเกิดขึ�นต่ามมา อัน
ได้แก่ ผลกระทุบต่่อค่วามสามารถัในการจัดห้าเงินทุุน การสูญเส่ยทุางการเงิน การสูญเส่ยลูกค้่า ค่วามล้มเห้ลวในการบรรลุ
วัต่ถุัประสงค์่เชิ้งกลยุทุธ์ การสูญเส่ยค่วามเชื้�อมั�นจากลูกค้่าและคู่่ค้่า ฯลฯ

 หลักจรรยาบัรรณบัังคัับัใช้กับัใคัรบ้ัาง 
ห้ลักจรรยาบรรณม่ผลบังคั่บใช้้กับพันักงานทุุกค่นของกลุ่มบริษัทุและบริษัทุในเค่รือทุุกแห่้งทัุ�วโลก วัต่ถุัประสงค์่ก็เพืั�อบังคั่บใช้้
ในทุุกทุ่�ทุ่�กลุ่มบริษัทุประกอบการธุรกิจอยู่ รวมถึังในต่่างประเทุศ โดยไม่กระทุบต่่อกฎห้มายทุ้องถิั�น

 วิ่ธีการใช้หลักจรรยาบัรรณ   
วัต่ถุัประสงค์่แรกของห้ลักจรรยาบรรณคื่อเพืั�อแนะแนวทุางให้้คุ่ณปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบด้านจริยธรรมทุ่�กลุ่มบริษัทุได้ให้้ค่ำา
สัญญาในแต่่ละวัน 
โดยแบ่งออกเปน็สองส่วน แต่่ละส่วนประกอบด้วยเอกสารสำาคั่ญ เรื�องแรกทุ่�เก่�ยวข้องกับการต่่อสู้กับการทุุจริต่และการใช้้
อิทุธิพัลค่รอบงำา เรื�องทุ่�สองแสดงค่วามมุ่งมั�นทุางจริยธรรมของกลุ่มบริษัทุในการดำาเนินธุรกิจ 
เอกสารต่่างๆ ทุ่�ประกอบเป็นห้ลักจรรยาบรรณม่ค่วามเห้มือนกันทัุ�งห้มด ได้แก่ วัต่ถุัประสงค์่ของกลุ่มและประเด็นต่่างๆ ทุ่�เปน็
เดิมพััน ค่ำาจำากัดค่วามของแนวคิ่ดทุ่�เป็นประโยช้น์ ตั่วอย่างทุ่�เปน็รูปธรรมของการดำาเนินการทุ่�คุ่ณสามารถัห้รือไม่สามารถัทุำาได้ 
สถัานการณ์ค่วามเส่�ยง ต่ลอดจนวิธ่ปฏิิบัติ่ทุ่�เห้มาะสม

 III. วธีิการใช้�หลักจรรยาบรรณ



หลักัจรรยาบรรณอาจไม่ไดํ�ครอบคลุมทุุกัสิู้�งำทุุกัอย่างำ ดัํงำนั์�น์หากัม้ข�อสู้งำสัู้ย คุณควรถามตั่วเองำดํ�วยคำาถามต่่อไป
น้์�:
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ไม่ใช่้

ไม่ใช่้

ไม่ใช่้

ไม่ใช่้

ไม่ใช่้

ขอคำำาแนะนำาจากผู้้�จัดการ 
ของคุำณ แผู้นกท่ี่�ม่ีคุำณ 

สมีบัติิเหมีาะสมี หรือฝ่า่ยการ 
ปฏิิบัติิติามีกฎระเบ่ยบ

อย่าดำาเนินการ 
หากยังคำงม่ีข�อกังขา

ดำาเนินการ

ก่อนลงมือดำาเนินการ คุ่ณสามารถัปรึกษาผู้ทุ่�สามารถัช่้วยคุ่ณได้เสมอ ซึื่�งอาจเปน็ผู้จัดการของคุ่ณ แผนกทุ่�รับผิด
ช้อบหั้วข้อทุ่�เป็นค่ำาถัาม ห้รือแผนกการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบของกลุ่มผ่านทุ่�อยู่อ่เมลต่่อไปน่�:

codeofconduct@seqens.com
ในสถานการณ์ทั�งหมดที�ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ คําแนะนําแรกค้อํ จะต้ิอํงไม�มีใครถ้กทิ�งไว้ติามลําพังใน

สถานการณ์ที�มีความเสี�ยง วิธีปฏิิบัติิที�ดีประการแรก ค้อํ การแบ�งปนัข้้อํสงสัย ข้้อํซัักถาม หร้อํข้้อํกังวลข้อํงคุณ
กับผู้้้จัดการหร้อํแผู้นกการปฏิิบัติิติามกฎระเบียบข้อํงกลุ�มบริษััท

สามารถัเผยแพัร่ต่่อสาธารณะ
โดยไม่ก่ออันต่รายได้ห้รือไม่

การดำาเนินการ
เปน็ไปโดยสุจริต่ห้รือไม่

พัวกเขาปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบ
ทุ่�กำาห้นดไว้ในห้ลักจรรยาบรรณห้รือไม่

การกระทุำาเห้ล่าน่�สอดค่ล้องกับ
ค่่านิยมของกลุ่มห้รือไม่

การกระทุำาของฉันถูักกฎห้มายห้รือไม่

ใช่้

ใช่้

ใช่้

ใช่้

ใช่้

?



 การแจ้งเตืิอน
 คำาจำากััดํความ: ระบบกัารแจ�งำเบาะแสู้คืออะไร
พันักงานอาจใช้้ระบบการแจ้งเบาะแส ทุ่�อาจรวมถึังการม่ผู้จัดการห้รือตั่วแทุนพันักงานร่วมรายงานข้อสงสัยด�าน
คำวามีชอบธรรมีการละเมิดห้ลักจรรยาบรรณ ห้รือขอคำำาแนะนำาเก่�ยวกับสถัานการณ์ทุ่�ทุำาให้้เกิดข้อสงสัย

ติ�องไม่ีม่ีพนักงานคำนใดถู้กลังโที่ษ ไล่ออก ห้รือเลือกปฏิิบัติ่เนื�องจากได้แจ้งเตื่อนเราเก่�ยวกับการกระทุำาทุ่�ขัดต่่อ	
ห้ลักจรรยาบรรณ

 เมื�อใดํทุ้�ต่�องำยื�น์รายงำาน์
ข้อเท็ุจจริงทุ่�รายงานอาจเก่�ยวข้องกับ: 
•	 การละเมิดกฎทุ่�กำาห้นดไว้ในห้ลักจรรยาบรรณห้รือในกฎบัต่รด้านจริยธรรม
•	 การละเมิดพัันธสัญญา กฎห้มายห้รือระเบ่ยบข้อบังคั่บระห้ว่างประเทุศอย่างรุนแรงและชั้ดแจ้ง
•	 การคุ่กค่ามห้รืออันต่รายร้ายแรงต่่อผลประโยช้น์ทัุ�วไป ต่่อกลุ่มบริษัทุห้รือต่่อพันักงานของบริษัทุ
ข้อเท็ุจจริง ข้อมูล ห้รือเอกสารทัุ�งห้มดทุ่�ค่รอบค่ลุมโดยค่วามลับด้านการป้องกันประเทุศ ค่วามลับทุางการแพัทุย์  
และการรักษาค่วามลับของค่วามสัมพัันธ์ระห้ว่างทุนายค่วาม/ลูกค่วามจะถูักแยกออกจากระบบน่� พันักงานทุุกค่น	
ต้่องแจ้งเตื่อนและขอค่ำาแนะนำาจากผู้จัดการของต่นและ/ห้รือแผนกดูแลการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบเมื�อต้่องเผชิ้ญ	
กับ “สัญญาณอันต่ราย” 

 วิธ้ิกัารดํำาเนิ์น์กัาร: 
ติ�องเคำร่งคำรัดในการรักษาค่วามลับ นอกจากน่� บุค่ค่ลใดก็ต่ามทุ่�เก่�ยวข้องในการประมวลผลและสืบสวนห้าข้อเท็ุจ
จริงจากเรื�องได้รับแจ้งเตื่อนมาต้่องม่ส่วนเก่�ยวข้องในลัักษณะท่ี่�ช้อบด้วยกฎห้มาย
รายงานน่�รายงานไปยังฝ่า่ยกำากับดูแลผ่านทุ่�อยู่อ่เมลต่่อไปน่�: codeofconduct@seqens.com  
จากนั�นฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบจะต่รวจสอบให้้แน่ใจว่ารายงานนั�นอยู่ในขอบเขติของระบบการแจ�งเบาะแส  
และแจ้งให้้ผู้เข่ยนรายงานและบุค่ค่ลทุ่�ม่พัฤติ่กรรมซึื่�งเข้าข่ายต้่องถูักรายงานให้้ได้ทุราบในลักษณะทุ่�เป็นค่วามลับ 
เมื�อการแจ้งเตื่อนได้รับการดำาเนินการแล้ว ประธานของกลุ่มบริษัทุอาจ: 
 -  ตั่ดสินใจดำาเนินมีาติรการลังโที่ษอย่างน�อยหน่�งมีาติรการทุ่�ผู้อำานวยการฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบ	

เสนอมา
 -  เริ�มดำาเนินมาต่รการทุางวินัยท่ี่�เหมีาะสมี หากจำาเปน็ 
 -  ปดิรายงานนั�นโดยไม่ดำาเนินการใดๆ 
ผู้อำานวยการการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบจะค่อยรายงานค่วามคื่บห้น้าให้้ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยได้รับทุราบ

 เพืั�อเร่ยนรู้เพิั�มเติ่ม: ศึกษาขั�นต่อนการแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัทุ 

 การลงโทษ 
การฝ่า่ฝ่นืห้ลักจรรยาบรรณฉบับน่�อาจทุำาให้้ม่การดำาเนินการที่างวินัยและการลังโที่ษ โดยสอดค่ล้องต่ามกฎของ
กลุ่มบริษัทุและการปฏิิบัติิติามีระเบ่ยบข�อบังคัำบในที่�องถิู�น

 การมีผิลบัังคัับัใช้ การเผิยแพัร่ และการแก้ไข้
จรรยาบรรณน่�จะม่ผลบังคั่บใช้้ทุ่�จะต่่างกันไปในแต่่ละประเทุศ:
 -  ห้ากไม่ม่ขั�นต่อนให้้ต้่องปฏิิบัติ่ต่ามในประเทุศทุ่�เก่�ยวข้อง ณ วันทุ่� 1 กุมภ์าพัันธ์ 2021
 -  ในกรณ่ทุ่�ต้่องปฏิิบัติ่ต่ามขั�นต่อนทุางกฎห้มายในประเทุศนั�น ๆ ให้้ดำาเนินการ ณ วันทุ่�สรุปพิัธ่การเห้ล่าน่� 

(เช่้น ฝ่รั�งเศส)
ซึื่�งม่ผลบังคั่บใช้้ในระยะเวลาทุ่�ไม่ม่กำาห้นดแน่นอน และเมื�อกำาห้นดไว้โดยกฎห้มายระดับประเทุศ จะม่ถูักผนวกเข้ากับ
ระเบ่ยบข้อบังคั่บภ์ายในของบริษัทุห้ลาย ๆ แห่้ง

 จะหาเอกสัารได้้จากที�ใด้
ห้ลักจรรยาบรรณน่�จะถูักแจกจ่ายให้้แก่พันักงานทุุกค่น ม่ในอินเทุอร์เน็ต่โดยค่ลิกทุ่�ลิงก์ต่่อไปน่�:   
https://www.seqens.com/fr/gouvernance-compliance/
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 1. ติ�อํส้�กับการทุจรติิและการใช้�อิํทธิพล
ครอํบงํา
 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม 
กลุ่มบริษัทุม่จุดยืนทุ่�เร่ยบง่ายและชั้ดเจน: “ไม่ยอมรับ” ให้้ม่ข้อเท็ุจจริงทุ่�เป็นการทุุจริต่ใด ๆ ดังนั�นพัวกเขาต้่องแน่ใจว่าพัวกเขา
ไม่เค่ยเข้าร่วมห้รืออนุญาต่ให้้ม่การติ่ดสินบนในรูปแบบใดๆ คุ่ณจะไม่ถูักลงโทุษอย่างแน่นอน ห้ากในระห้ว่างการดำาเนินธุรกิจคุ่ณ
ปฏิิเสธห้รือต่่อต้่านการประพัฤติ่ทุุจริต่แม้ว่าจะส่งผลให้้สูญเส่ยสัญญาห้รือต่ลาด ห้รือม่ผลกระทุบทุางการค้่าห้รือการบริห้าร
จัดการทุ่�ไม่พึังประสงค์่ก็ต่าม 

การทุุจริต่จะได้รับบทุลงโทุษทุ่�รุนแรง รวมถึังการลงโทุษทุางอาญาในทุุกประเทุศทุ่�กลุ่มบริษัทุดำาเนินธุรกิจ ตั่วอย่างเช่้น ใน	
ฝ่รั�งเศส ค่วามผิดน่�ต้่องระวางโทุษจำาคุ่ก 10 ป ีและปรับไม่เกิน 1 ล้านยูโรสำาห้รับบุค่ค่ลธรรมดา และ 5 ล้านยูโรสำาห้รับนิติ่บุค่ค่ล  
การลงโทุษยังบังคั่บใช้้กับผู้สมรู้ร่วมคิ่ดในการกระทุำาผิดอ่กด้วย ทัุ�งห้มดน่�ยังไม่รวมถึังค่วามเส่ยห้ายต่่อภ์าพัลักษณ์และชื้�อ	
เส่ยงของกลุ่มบริษัทุ 

 คำาจำากััดํความ 
• กัารทุุจริต่: การสัญญา การให้้ ห้รือการเสนอประโยช้น์ต่่าง ๆ  แก่ผู้ม่อำานาจตั่ดสินใจภ์าค่เอกช้นห้รือภ์าค่รัฐ ทัุ�งทุางต่รงห้รือ

ผ่านค่นกลาง เพืั�อค่รอบงำาการตั่ดสินใจของพัวกเขา 
 - การติ่ดสินบน: การกระทุำาการติ่ดสินบนบุค่ค่ลทุ่�สาม
 - การติ่ดสินบนเชิ้งรับ: การต่กลงยอมรับสินบนจากค่ค่ลทุ่�สาม
• ประโยช้น์์ทุ้�ไม่ควรไดํ�: การพิัจารณาประเภ์ทุใดๆ (ทุางการเงิน บริการต่อบแทุนห้รืออื�น ๆ) ทุ่�เสนอห้รือให้้โดยเจต่นาโดย

ปราศจากเห้ตุ่ผลทุางกฎห้มาย สัญญา ห้รือวิช้าช่้พัใด ๆ อาจเปน็การจ่ายสินบนห้รือเงินใต้่โต๊่ะ ของกำานัล การฉ้อโกง ค่วาม
ช่้วยเห้ลือ การยักยอก ฯลฯ 

• กัารใช้�อิทุธิิพลครอบงำำา: การให้้ค่่าต่อบแทุนห้รือเสนอข้อได้เปร่ยบต่่อบุค่ค่ลทุ่�สามทุ่�ใช้้อิทุธิพัลทุ่�แทุ้จริงห้รือทุ่�รับรู้ต่่อบุค่ค่ล
ในต่ำาแห้น่งของห้น่วยงานภ์าค่รัฐ เพืั�อให้้ได้มาซึื่�งการตั่ดสินใจห้รือข้อได้เปร่ยบจากอำานาจนั�น

• กัารฉ้�อโกังำ: การห้ลอกลวงผู้อื�นโดยเจต่นาเพืั�อให้้ได้มาซึื่�งผลประโยช้น์ทุ่�ไม่เห้มาะสมห้รือเพืั�อห้ล่กเล่�ยงข้อผูกพัันทุาง	
กฎห้มายห้รือกฎระเบ่ยบขององค์่กร

 ตั่วอย่างำ 

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 คุ่ณต้่องอยู่ในจุดยืนทุ่�จะดำาเนินธุรกิจของคุ่ณด้วยค่วามสุจริต่ใจ รอบค่อบ และโปร่งใสเสมอ ห้ากไม่เป็นเช่้นนั�น โปรดทุราบ

ว่าน่�เปน็ค่ำาเตื่อนสำาห้รับคุ่ณ
•	 เมื�อกฎของกลุ่มบริษัทุกำาห้นดไว้ คุ่ณต้่องต่รวจสอบค่วามซืื่�อต่รงของคู่่ค้่าของคุ่ณโดยฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบก่อน

การม่ส่วนร่วมใด ๆ 
•	 คุ่ณต้่องแจ้งผู้ติ่ดต่่อทุางธุรกิจเก่�ยวกับมาต่รฐานการต่่อต้่านการติ่ดสินบนของกลุ่มบริษัทุ
•	 คุ่ณต้่องรายงานการจ่ายเงินใด ๆ ทุ่�คุ่ณเชื้�อว่าเกิดจากทุ่�ถูักคุ่กค่ามห้รืออยู่ภ์ายใต้่ค่วามกดดันในรูปแบบใด ๆ ซึื่�งไม่ใช่้ธรรม	

เน่ยมปฏิิบัติ่ในการดำาเนินธุรกิจ 

 น์โยบายต่่อต่�าน์กัารทุุจริต่  

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 คุ่ณต้่องไม่รับช้ำาระเปน็เงินสด
•	 คุ่ณต้่องไม่จ่ายเงินทุ่�ผิดกฎห้มาย (เช่้น “เงินใต้่โต๊่ะ”) 
•	 คุ่ณไม่ค่วรใช้้บุค่ค่ลทุ่�สามในการทุำาธุรกรรมทุ่�คุ่ณรู้ว่าผิดกฎห้มาย 
•	 คุ่ณต้่องไม่ต่กลงว่าจ้างบุค่ค่ลภ์ายนอกต่ามค่ำาร้องขอของลูกค้่าเพืั�อให้้กลุ่มบริษัทุม่สถัานะทุ่�ต้่องการในการยื�น

ประมูลทุ่�ออกโดยลูกค้่ารายนั�น
•	 คุ่ณต้่องไม่เสนอเงินให้้ลูกค้่าเพืั�อแลกเปล่�ยนกับข้อมูลซึื่�งจะทุำาให้้กลุ่มบริษัทุอยู่ในสถัานะทุ่�ด่ขึ�นในกระบวนการ

ประมูลทุ่�ม่การแข่งขัน



 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ 
 ห้ลายสถัานการณ์อาจถืัอว่าม่ค่วามเส่�ยง:
•	 การใช้้บุค่ค่ลภ์ายนอกเพืั�ออำานวยค่วามสะดวกในการสร้างค่วามสัมพัันธ์กับลูกค้่าห้รือบุค่ค่ลทัุ�วไปของคุ่ณ
•	 การขาดข้อมูลเก่�ยวกับคู่่ค้่าของคุ่ณ
•	 ในสถัานการณ์ทุ่�กดดันเนื�องจากกำาห้นดเส้นต่ายสั�นเกินไปทุ่�จะได้รับการอนุมัติ่เปน็สำาคั่ญจากผู้ดูแลระบบต่ามปกติ่ 
•	 การดำาเนินงานในประเทุศทุ่�ถูักจัดว่าเป็นค่วามเส่�ยงสูงทุ่�จะเกิดการทุุจริต่

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ 
 คุ่ณต้่องรายงานอย่างไม่ีรอช�าเมื�อเกิดเห้ตุ่การณ์ทุ่�บุค่ค่ลภ์ายนอกพัยายามติ่ดสิน คุ่ณ	
ต้่องคำาดการณ์สถัานการณ์เห้ล่าน่�โดยเร็วทุ่�สุดเพืั�อห้ล่กเล่�ยงไม่ให้้ตั่วเองต้่องเข้าต่าจน คุ่ณต้่องกำาหนดนโยบายของกลุ่ัมี
บริษัที่เก่�ยวกับการติิดสินบนแลัะการทุี่จริติทุ่�คู่่ค้่าของคุ่ณทุราบตั่�งแต่่เริ�มค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจของคุ่ณ นอกจากน่� คุ่ณต้่อง
ต่รวจสอบให้้แน่ใจว่าส่วนลดห้รือเงินคื่นทัุ�งห้มดทุ่�คุ่ณสามารถัได้รับประโยช้น์จะปรากฏิในใบแจ้งห้น่�และสามารถัให�เหตุิผู้ลัอธิบาย
การจ่ายเงินนั�นได�เสมีอ

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม 
โปรดจดบันทึุกขั�นต่อนดำาเนินการสำาห้รับระบบการแจ้งเบาะแส นอกจากน่� เข้าไปทุ่�เว็บไซื่ต์่ห้น่วยงานต่่อต้่านการทุุจริต่ของ
ฝ่รั�งเศส (AFA) ในส่วนของการนำาเสนอเรื�องการทุุจริต่ (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr)
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 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
กลุ่มดำาเนินการอย่างโปร่งใสและปฏิิบัติิได�จริง
ของกำานัลและการต้่อนรับช่้วยเสริมค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจต่ามธรรมเน่ยมทุ่�แพัร่ห้ลายมากขึ�นห้รือน้อยลงขึ�นอยู่กับประเทุศ 
อย่างไรก็ต่าม การใช้้ห้ลักปฏิิบัติ่เห้ล่าน่�ในทุางมิช้อบคื่อทุุกห้นแห่้งทุ่�พิัจารณาว่าเพิั�มค่วามเส่�ยงของการทุี่จริติ ทุ่�กลุ่มบริษัทุม่	
นโยบาย “ไม่ียอมีรับ” ดังนั�น จึงม่ค่วามจำาเปน็ทุ่�จะต้่องอยู่ภ์ายในข้อจำากัดท่ี่�สมีเหตุิสมีผู้ลัเก่�ยวกับจำานวนเงินของกำานัลและ	
การต้่อนรับรูปแบบใดก็ต่ามทุ่�เสนอต่ามทุ่�ได้รับ

 คำาจำากััดํความ
• ของำกัำานั์ล: รูปแบบของการจ่ายเงิน เงินค่่าต่อบแทุนพิัเศษ ข้อได้เปร่ยบ ค่่าต่อบแทุนห้รือผลประโยช้น์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเปน็เงิน

ห้รือไม่) ทุ่�เสนอห้รือได้รับ 
• กัารต่�อน์รับ: กิจกรรมทุางสังค่ม (การต้่อนรับ ฯลฯ) ค่วามบันเทิุง (การเล่นก่ฬาห้รือกิจกรรมทุางวัฒนธรรม วันห้ยุดพััก

ผ่อน ฯลฯ) การเดินทุาง (โดยเค่รื�องบิน รถัไฟ ห้รือรถัยนต์่) ทุ่�พััก (โรงแรม ฯลฯ) ห้รือมื�ออาห้าร ทุ่�เสนอห้รือได้รับ

 ตั่วอย่างำ

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 คุ่ณต้่องต่รวจสอบให้้แน่ใจว่ากฎห้มายทุ้องถิั�นไม่ได้กำาห้นดข้อจำากัดเฉพัาะใด ๆ ไว้ ประเทุศส่วนให้ญ่ม่กฎห้มายห้้ามเจ้า

ห้น้าทุ่�ของรัฐไม่ให้้เสนอห้รือรับของกำานัลห้รือการต้่อนรับในลักษณะใดก็ต่าม
•	 คุ่ณต้่องแจ้งให้้คู่่ค้่าของคุ่ณทุราบเก่�ยวกับนโยบายของขวัญและการต้่อนรับของกลุ่มบริษัทุ
•	 คุ่ณค่วรพิัจารณานโยบายของพัันธมิต่รของคุ่ณในเรื�องน่�ด้วย 

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 คุ่ณต้่องไม่ให้้ห้รือรับของกำานัลและการต้่อนรับทุ่�เปน็การละเมิดกฎห้มายทุ้องถิั�น
•	 คุ่ณต้่องปฏิิเสธการเชื้�อเชิ้ญทุ่�ไม่สอดค่ล้องกับนโยบายของกลุ่ม
•	 คุ่ณไม่ค่วรต่อบรับค่ำาเชิ้ญให้้เข้าร่วมการแข่งขันฟุต่บอลโดยผู้จัดจำาห้น่ายของคุ่ณ ห้ากแฝ่งเจต่นาทุ่�จะใช้้อิทุธิพัลค่รอบงำา

การตั่ดสินใจของคุ่ณในการทุำางานกับพัวกเขา
•	 คุ่ณต้่องไม่เข้าร่วม “งานแสดงสินค้่าแบบค่รบวงจร” ในต่่างประเทุศทุ่�เสนอโดยซัื่พัพัลายเออร์ ซึื่�งม่วัต่ถุัประสงค์่เพืั�อใช้้

อิทุธิพัลค่รอบงำาการตั่ดสินใจของคุ่ณในการทุำางานกับพัวกเขาเพ่ัยงอย่างเด่ยว

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ 
•	 ของกำานัล/การเชิ้ญทุ่�ม่มูลค่่าสูงกว่าเกณฑ์์ทุ่�กำาห้นดไว้ในนโยบายของกลุ่มบริษัทุ ห้รือการจัดการการประชุ้ม (มื�ออาห้าร 

โรงแรม การขนส่ง ฯลฯ) ทุ่�ม่มูลค่่าไม่สมเห้ตุ่สมผล
•	 การร้องขอค่ำาเชิ้ญจากบุค่ค่ลทุ่�ม่อำานาจในการสร้างอิทุธิพัลค่รอบงำาการตั่ดสินใจทุ่�ม่ผลกระทุบต่่อผลประโยช้น์ของกลุ่ม

บริษัทุ
•	 ของกำานัลทุ่�ได้รับอันเนื�องจากค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจ
•	 การเชิ้ญซื่ำ�า ๆ จากบุค่ค่ลเด่ยวกันทุ่�ม่อำานาจตั่ดสินใจ 
•	 การเชิ้ญเข้าร่วมการสัมมนาทุ่�ม่เวลาพัักผ่อนมากกว่าเวลาทุำางานอย่างเห็้นได้ชั้ด

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ 
พิจารณาว่าบุค่ค่ลทุ่�สามจะมองของกำานัลทุ่�คุ่ณเสนอให้้อย่างไร ดังนั�นเพืั�อคำวามีปลัอดภััย อย่ารับห้รือเสนอของกำานัลห้รือ
ค่ำาเชิ้ญทุ่�อาจยากทุ่�จะพิัสูจน์เห้ตุ่ผลให้้เพืั�อนร่วมงาน ญาติ่ คู่่แข่ง ห้รือสื�อของคุ่ณ ปฏิิบัติ่ต่ามนโยบายของกลุ่ัมีบริษัที่อย่าง
เค่ร่งค่รัด ห้ากคุ่ณจำาเปน็ต้่องปฏิิเสธค่ำาเชิ้ญ ให้้ใช้้นโยบายน่�อย่างสุภ์าพั 
หากคุำณม่ีข�อสงสัยประการใดก็ติามี และก่อนทุ่�จะเสนอห้รือรับของกำานัลในรูปแบบใดก็ต่ามแก่เจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐห้รือบุค่ค่ลทุ่�ม่
อิทุธิพัลต่่อการดำาเนินการทุ่�ม่ผลลัพัธ์อันเด็ดขาดเพืั�อผลประโยช้น์ของกลุ่มบริษัทุ โปรดติิดต่ิอฝ่า่ยกำากับด้แลัการปฏิิบัติิติามี
กฎระเบ่ยบ 

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม 
ดูนโยบายการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบของกลุ่มบริษัทุเก่�ยวกับของกำานัลและการต้่อนรับ 

 ของำกัำานั์ลและกัารต่�อน์รับ



หลักจรรยาบรรณ- การต่ิอส้�กับการทุี่จริติแลัะการใช�อิที่ธิพลัคำรอบงำา หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า14

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
ยำ�าอ่กค่รั�ง จุดยืนของกลุ่มบริษัทุนั�นเร่ยบง่ายและชั้ดเจน ซึื่�งก็คื่อ “ไม่ียอมีรับ” การจ่ายเงินเพืั�อแลกกับกิจกรรมทุางธุรการ (ห้รือ
ทุ่�เร่ยกว่า “การจ่ายเงินค่่าอำานวยค่วามสะดวก”) การติ่ดสินบนห้รือการเล่นพัรรค่เล่นพัวก 
การจ่ายเงินเพืั�ออำานวยค่วามสะดวกอาจทุำาให้้คุ่ณถูักดำาเนินค่ด่ทุางอาญา การกระทุำาดังกล่าวเปน็ภััยต่ิอคำวามีต่ิอเนื�องของ
กิจกรรมีของกลุ่ัมีบริษัที่โดยติรง อาจทุำาได้รับโทุษทุางการเงิน ทุางวินัย และทุางอาญาสถัานห้นัก และก่อให้้เกิดค่วามเส่�ยงอย่าง
มากทุ่�ชื้�อเส่ยงของบริษัทุจะเส่ยห้าย 

 คำาจำากััดํความ
• กัารจ่ายเงิำน์เพื�อแลกักัับกัารกิัจกัรรมทุางำธุิรกัาร หรือกัารจ่ายเงิำน์ค่าอำาน์วยความสู้ะดํวกั : การจ่ายเงินโดยต่รงห้รือโดย

อ้อมในลักษณะทุ่�ไม่สมค่วรแก่เจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐเพืั�อให้้ดำาเนินการขั�นต่อนราช้การทุางธุรการ ซึื่�งค่วรได้มาผ่านช่้องทุางทุาง
กฎห้มายปกติ่ โดยม่วัต่ถุัประสงค์่เพืั�อส่งเสริมให้้เจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐดำาเนินการต่ามค่ำาขออย่างรวดเร็วห้รือต่ามลำาดับค่วาม
สำาคั่ญ 

• กัารทุุจริต่: การกระทุำา สำาห้รับบุค่ค่ลทุ่�รับผิดช้อบห้น่วยงานภ์าค่รัฐห้รือรับผิดช้อบภ์ารกิจการให้้บริการสาธารณะ ในการรับ 
เร่ยกร้อง ห้รือสั�งซืื่�อเพืั�อเร่ยกเก็บเปน็อากรห้รือการบริจาค่ ภ์าษ่ห้รือค่่าธรรมเน่ยมสาธารณะ ผลรวมทุ่�เขารู้ว่าไม่ได้ค่รบกำา
ห้นด ห้รือเกินกว่าทุ่�ค่รบกำาห้นด

• ความลำาเอ้ยงำ: การกระทุำาของบุค่ค่ลทุ่�อยู่ในต่ำาแห้น่งทุ่�ม่อำานาจในการจัดซืื่�อ ห้รือพัยายามทุ่�จะจัดห้าผลประโยช้น์ทุ่�ไม่
ยุติ่ธรรมให้้แก่บุค่ค่ลอื�น อันเป็นการกระทุำาทุ่�ขัดต่่อบทุบัญญัติ่ของกฎห้มายห้รือข้อบังคั่บด้วยเจต่นารับประกันค่วามม่อิสระ
ในการเข้าถึังและค่วามเสมอภ์าค่ของผู้สมัค่รในสัญญาสาธารณะและการมอบห้มายการบริการสาธารณะ

 ตั่วอย่างำ

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 คุ่ณต้่องแจ้งให้้คู่่ค้่าของคุ่ณทุ่�ปฏิิบัติ่ห้น้าทุ่�กับเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐ (เช่้น เจ้าห้น้าทุ่�กำากับดูแล) ให้้ทุราบจุดยืนของกลุ่มบริษัทุ
•	 ในกรณ่ทุ่�ม่สัญญากับคู่่ค้่าของคุ่ณ ค่วรม่ข้อกำาห้นดในสัญญาทุ่�รวมประเด็นน่�และจัดการกับการติ่ดสินบน ทุ่�อนุญาต่ให้้

สัญญาสิ�นสุดลงทัุนทุ่ในกรณ่ทุ่�ม่ข้อสงสัยทุ่�ม่มูลว่าม่การจ่ายเงินเพืั�ออำานวยค่วามสะดวก 
•	 คุ่ณต้่องเก็บรักษาเอกสารเพืั�อสนับสนุนว่าธุรกรรมไม่ม่แนวโน้มเปน็การจ่ายเงินเพืั�ออำานวยค่วามสะดวก
•	 คุ่ณค่วรปฏิิเสธค่ำาร้องขอดังกล่าวอย่างสุภ์าพั เพืั�อรักษาค่วามสัมพัันธ์ทุ่�ด่กับเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐทุ่�เก่�ยวข้องต่ามห้ลักจรรยา

บรรณ

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 คุ่ณต้่องไม่ช้ำาระเงินใด ๆ ทุ่�ไม่ได้รวมอยู่ในใบแจ้งห้น่�ทุ่�ถูักต้่องต่ามกฎห้มาย
•	 คุ่ณไม่ค่วรเสนอเงินให้้แก่เจ้าห้น้าทุ่�รัฐเพืั�อเร่งการปฏิิบัติ่ห้น้าทุ่�
•	 คุ่ณต้่องไม่ให้้ต่ามทุ่�ได้รับการร้องขอจากเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐผู้เสนอจะออกใบอนุญาต่ประกอบการซึื่�งจำาเป็นต่่อกิจกรรมทุาง

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทุ และผู้ทุ่�สัญญาว่าจะ “เร่งรัดขั�นต่อน” เพืั�อแลกเปล่�ยนกับค่่าธรรมเน่ยมให้้แก่เจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐ

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ 
สถัานการณ์ใดก็ต่ามทุ่�คุ่ณรู้สึกกดดันมากเกินไป ในแง่ของเวลาห้รือผลกระทุบ เพืั�อได้รับการอนุมัติ่ห้รือออกใบอนุญาต่ด้านการ
บริห้ารจัดการซึื่�งจำาเปน็ต่่อค่วามต่่อเนื�องของกิจกรรมของกลุ่มบริษัทุ 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ 
คุ่ณต้่องปฏิิเสธการจ่ายเงินเพื�ออำานวยค่วามสะดวกเสมอ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ต่าม) เมื�อใดก็ต่ามทุ่�เปน็ไปได้ ต้่องมั�นใจว่าได้
แสดงการปฏิิเสธอย่างสุภ์าพั โดยใช้้ห้ลักจรรยาบรรณเปน็แนวทุาง เพืั�อรักษาค่วามสัมพัันธ์ทุ่�ด่กับผู้สมัค่ร ห�ามีมิีให�ลังโที่ษคุ่ณ
เมื�อคุ่ณปฏิิเสธทุ่�จะทุำาในลักษณะน่� และคุ่ณรายงานข�อม้ีลัโดยไม่ชั้กช้้าต่่อผู้จัดการของคุ่ณห้รือฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบ 

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม 
เข้าไปทุ่�เว็บไซื่ต์่ห้น่วยงานต่่อต้่านการทุุจริต่ของฝ่รั�งเศส (AFA) และดูการนำาเสนอเรื�องการจ่ายเงินค่่าอำานวยค่วามสะดวก 
(https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr)

 กัารจ่ายเงิำน์ “ค่าอำาน์วยความสู้ะดํวกั”  

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr


 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม 
กลุ่มบริษัทุอาจม่ส่วนร่วมในการดำาเนินการบริจาค่ การสนับสนุน ห้รือการอุปถััมภ์์โดยเปน็ไปติามีกฎหมีายท่ี่�บังคัำบใช�เท่ี่านั�น 
กิจกรรมเห้ล่าน่�จะต้่องไม่ดำาเนินการเพืั�อวัต่ถุัประสงค์่ในการได้รับผลประโยช้น์ทุ่�ไม่เห้มาะสม เนื�องจากจะถืัอว่าเปน็การกระทุำา
ทุุจริต่ นอกจากน่� กลุ่มบริษัทุค่วรทุำาธุรกรรมดังกล่าวเพืั�อวัต่ถุัประสงค์่ติามีเจตินาเทุ่านั�น และโดยม่เงื�อนไขว่าวัต่ถุัประสงค์่ของ
ต่นไม่เปน็อันต่รายต่่อค่่านิยมห้รือภ์าพัลักษณ์ของบริษัทุ

 คำาจำากััดํความ
• กัารเป็น์ผ้�สู้นั์บสู้นุ์น์: การเปน็คู่่ค้่ากับองค์่กรทุ่�เป็นบุค่ค่ลภ์ายนอกซึื่�งให้้ประโยช้น์แก่ทัุ�งสองฝ่า่ยผ่านการแลกเปล่�ยนเงินทุุน 

ผลิต่ภั์ณฑ์์ บริการ เนื�อห้า ห้รือทุรัพัย์สินทุางปัญญาอื�น ๆ
• กัารบริจาค: การบริจาค่โดยสมัค่รใจในรูปแบบของของกำานัลทุ่�เปน็ตั่วเงินห้รือไม่ใช่้ตั่วเงินให้้แก่มูลนิธิ ห้รือต้่นเห้ตุ่ทุ่�การ

บริการห้รือการช้ำาระเงินไม่ค่าดว่าจะเกิดขึ�นห้รือเกิดขึ�น การบริจาค่ให้้แก่สมาค่มวิช้าช่้พัและการเป็นสมาชิ้กในองค์่กรทุ่�ได้
รับผลประโยช้น์ในเชิ้งพัาณิช้ย์นั�นไม่จำาเปน็ต้่องถืัอว่าเป็นการบริจาค่เสมอไป

• กัารอุปถัมภ์: การสนับสนุนวัสดุทุ่�จัดห้าทุ่�เป็นรูปธรรม ให้้โดยทุ่�ไม่ม่ข้อโต้่แย้งโดยต่รงในส่วนของผู้รับผลประโยช้น์ ต่่องาน 
ห้รือบุค่ค่ลทุ่�ดำาเนินกิจกรรมทุ่�เป็นผลประโยช้น์ทัุ�วไป

• กัารให�กัารสู้นั์บสู้นุ์น์: การกระทุำาเพืั�อแจกจ่ายทุรัพัยากรทุางการเงินห้รือทุรัพัยากรทุ่�สำาคั่ญสำาห้รับงานกิจกรรม เพืั�อแลก
เปล่�ยนกับค่ำาสัญญาของการมองเห็้นและการประช้าสัมพัันธ์ทุ่�เกิดจากกิจกรรมน่�

 ตั่วอย่างำ  

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ 
•	 สถัานการณ์ใด ๆ ทุ่�อาจม่ผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนระห้ว่างผู้รับของกำานัลห้รือการสนับสนุนและบุค่ค่ลทุ่�ให้้ค่ำาแนะนำา 
•	 การบริจาค่ การเปน็ผู้สนับสนุน การอุปถััมภ์์ และการสนับสนุนทุ่�มอบให้้ต่่อห้น่วยงานปกค่รองอิสระ ทุ่�เก่�ยวข้องห้รือสมาชิ้ก

ในค่วามสามารถัใด ๆ ของห้น่วยงานค่วบคุ่มห้รือการรับรองทุ่�ถูักเร่ยกให้้ออกกฎในเรื�องทุ่�เก่�ยวข้องกับกลุ่มบริษัทุ

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ 
ปฏิิบัติ่ต่ามนโยบายของกลุ่ัมีบริษัที่อย่างเค่ร่งค่รัด ขอให้้ฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบดำาเนินการต่รวจสอบด้านจริยธรรมของ
ผู้รับเปา้ห้มาย ห้ากข้อเสนอนั�นจัดทุำาโดยพันักงานค่นใดค่นห้นึ�งของคุ่ณ ให้้ถัามเขาห้รือเธอเก่�ยวกับคำวามีสัมีพันธ์ใด ๆ กับผู้รับ
ผลประโยช้น์ทุ่�ตั่�งใจไว้ และเหตุิผู้ลัท่ี่�เขาหรือเธอม่ีคำวามีสนใจในสมาค่มห้รือองค์่กรทุ่�เขาเสนอให้้สนับสนุน

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม 
ดูนโยบายการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบของกลุ่มบริษัทุเก่�ยวกับการบริจาค่และการเปน็ผู้สนับสนุน และผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อน

หลักจรรยาบรรณ- การต่ิอส้�กับการทุี่จริติแลัะการใช�อิที่ธิพลัคำรอบงำา หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า15

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 ห้้ามทุำาการบริจาค่ห้รือการสนับสนุนแก่องค์่กรทุ่�จะเป็นเห้ตุ่ให้้กลุ่มบริษัทุขัดแย้งทุางกฎห้มายห้รือทุางการเงิน
•	 ในระห้ว่างห้รือทุ่�เก่�ยวข้องกับห้น้าทุ่�ของคุ่ณกับกลุ่ม จะไม่ม่การบริจาค่ห้รือให้้การสนับสนุนแก่สถัาบันทุางศาสนา 

พัรรค่การเมือง ห้รือผู้สมัค่รทุางการเมืองห้รือผู้ดำารงต่ำาแห้น่งทุางการเมืองใด ๆ 
•	 การบริจาค่และการอุปถััมภ์์จะต้่องไม่ได้รับการพิัจารณาร่วมกับ ห้รือเก่�ยวข้องกับข้อเสนอ การเสนอราค่า การต่่ออายุ

สัญญา ค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจทุ่�อาจเกิดขึ�น ห้รือนำาโดยพันักงานของกลุ่มบริษัทุในสถัานการณ์ทุ่�ม่ผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อน
•	 ไม่ว่าในกรณ่ใดก็ต่าม ห้้ามมิให้้พิัจารณาการบริจาค่ห้รือการใช้้สิทุธิบัต่รเพืั�อวัต่ถุัประสงค์่ในการขอค่วามช่้วยเห้ลือจาก

องค์่กรห้รือบริษัทุในเค่รือ/บริษัทุในเค่รือสำาห้รับข้อต่กลงทุางการค้่า
•	 ไม่ค่วรบริจาค่ในประเทุศทุ่�กฎห้มายทุ้องถิั�นห้้ามการบริจาค่ คุ่ณต้่องไม่ดำาเนินการให้้การสนับสนุน (องค์่กรการกุศล สโมสร

ก่ฬาในทุ้องถิั�น ฯลฯ) เพืั�อวัต่ถุัประสงค์่ในการรักษาห้รือรักษาค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจทุ่�ม่อยู่

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 เมื�อคุ่ณถูักขอให้้อุดห้นุนกิจกรรมห้รือสมาค่ม คุ่ณต้่องปฏิิบัติ่ต่ามกระบวนการของกลุ่มบริษัทุอย่างเค่ร่งค่รัด
•	 กลุ่มบริษัทุต้่องสามารถัรับรองค่วามช้อบด้วยกฎห้มาย ค่วามสามารถัในการต่รวจสอบย้อนกลับ และการใช้้งานเงิน

สนับสนุนปลายทุาง

 กัารสู้นั์บสู้นุ์น์ กัารบริจาค กัารอุปถัมภ์ และกัารให�กัารสู้นั์บสู้นุ์น์  



 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม 
กลุ่มบริษัทุต้่องการรักษาค่วามสัมพัันธ์ที่างธุรกิจซึื่�งเป็นธรรมซึื่�งสอดค่ล้องกับค่ำานิยมีของบริษัทุ และส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจ
อย่างม่จริยธรรมกับลูกค้่า ซัื่พัพัลายเออร์ และผู้รับเห้มาช่้วงของบริษัทุ ไม่ว่าในกรณ่ใดก็ต่าม กลุ่มบริษัทุจะต้่องไม่แสดงออกว่า
ต่นเองม่พัฤติ่กรรมทุ่�ม่ค่วามสมรู้ร่วมคิ่ดในพัฤติ่กรรมทุ่�ขัดต่่อห้ลักการของห้ลักจรรยาบรรณน่� 
คุ่ณต้่องแน่ใจว่าการคั่ดเลือกพัันธมิต่รระดับแรกนั�นตั่�งอยู่บนพืั�นฐานของห้ลักเกณฑ์์ท่ี่�เปน็กลัาง (คุ่ณภ์าพัและต้่นทุุนของ
บริการทุ่�เก่�ยวข้องกับราค่าต่ลาด ประวัติ่ด้านจริยธรรมทุางธุรกิจ) และม่การต่รวจสอบอย่างเปน็ธรรมี เพืั�อให้้แน่ใจว่าการทุำา
ธุรกรรมเปน็ไปอย่างถูักกฎห้มาย ข้อต่กลงทุ่�ทุำาต้่องเปน็ไปต่ามกฎห้มายท่ี่�กำากับคำวบคุำมีและกฎการแข่งขันทุ่�เปน็ธรรม

 คำาจำากััดํความ 
• ล้กัค�า: บุค่ค่ลธรรมดาห้รือนิติ่บุค่ค่ล ผู้ซืื่�อบริการทุ่�แทุ้จริงห้รือทุ่�ม่โอกาสจะเปน็ผู้ซืื่�อบริการทุ่�นำาเสนอโดยกลุ่มบริษัทุ 
• ซั้พพลายเออร์: บุค่ค่ลธรรมดาห้รือนิติ่บุค่ค่ลใด ๆ ทุ่�ให้้บริการกับกลุ่ม
• ค่้ค�าฝ่่ายน์ำา: ซัื่พัพัลายเออร์ ลูกค้่า ผู้ให้้บริการ และผู้จัดจำาห้น่ายทุ่�ทุำาสัญญาในชื้�อของต่นและในนามของกลุ่มบริษัทุ
• ราคาต่ลาดํ: จำานวนเงินทุ่�สอดค่ล้องกับมูลค่่าต่ลาดปัจจุบันสำาห้รับบริการทุ่�กำาห้นด
• ผ้�รับจ�างำช่้วงำ: บุค่ค่ลธรรมดาห้รือนิติ่บุค่ค่ลใด ๆ ทุ่�ปฏิิบัติ่งานทุ่�ได้รับมอบห้มายจากกลุ่มบริษัทุ

 ตั่วอย่างำ 

หลักจรรยาบรรณ- การต่ิอส้�กับการทุี่จริติแลัะการใช�อิที่ธิพลัคำรอบงำา หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า16

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 คุ่ณไม่ค่วรม่ส่วนร่วมกับคู่่ค้่าระดับพัร่เม่ยร์ทุ่�ปฏิิเสธการมุ่งมั�นต่่อต้่านการติ่ดสินบนโดยชั้ดแจ้ง ห้รือเค่ยม่กิจกรรมและชื้�อ

เส่ยงในอด่ต่ ต่ลอดจนข้อมูลประจำาตั่วทุ่�เข้าข่ายต้่องสงสัยถึังค่วามช้อบธรรมเก่�ยวกับแนวปฏิิบัติ่ทุางธุรกิจทุ่�น่าสงสัยห้รือ
ผิดจริยธรรม 

•	 คุ่ณไม่ค่วรทุำาสัญญากับพัันธมิต่รระดับแรกซึื่�งปฏิิเสธทุ่�จะทุำาสัญญาราค่าและวัต่ถุัประสงค์่ของสัญญาอย่างชั้ดเจนและ
แม่นยำา

•	 คุ่ณต้่องไม่ให้้การรับรองค่วามสะดวกแก่ลูกค้่าโดยม่ค่่าธรรมเน่ยม (เปน็เงินห้รืออื�น ๆ)
•	 คุ่ณจะต้่องไม่ช้ำาระเงินให้้แก่ซัื่พัพัลายเออร์ในจำานวนทุ่�เกินราค่าต่ลาดเพืั�อแลกเปล่�ยนกับค่วามเต็่มใจของซัื่พัพัลายเออร์ใน

การจัดเต่ร่ยมเอกสารทุ่�จำาเปน็สำาห้รับการต่รวจสอบคุ่ณสมบัติ่
•	 คุ่ณต้่องไม่เสนอข้อได้เปร่ยบทุ่�ไม่เป็นธรรมให้้แก่ซัื่พัพัลายเออร์เพืั�อจัดห้าวัต่ถุัดิบ (เชื้�อเพัลิง พัลาสมา วัต่ถุัดิบเฉพัาะทุาง

ขั�นสูง ฯลฯ)
•	 คุ่ณต้่องไม่ช้ำาระเงินให้้กับผู้ติ่ดต่่อของซัื่พัพัลายเออร์ของคุ่ณ เพืั�อขอรับอัต่ราพิัเศษเมื�อเปร่ยบเทุ่ยบกับราค่าต่ลาด ส่วนลด

อย่างม่นัยสำาคั่ญจากราค่าของสัญญา ห้รือเพืั�อให้้ได้รับห้รือรักษาสัญญา

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 คุ่ณต้่องจัดทุำาเอกสารทุ่�เป็นประโยช้น์สำาห้รับการต่รวจสอบย้อนกลับและการต่รวจสอบธุรกรรมทัุ�งห้มด (สัญญา ใบสั�งซืื่�อ 

ใบแจ้งห้น่� ฯลฯ) คุ่ณสามารถัขอค่วามช่้วยเห้ลือจากฝ่า่ยกฎห้มาย
•	 ข้อต่กลงใดก็ต่าม จะต้่องให้้ค่่าต่อบแทุนทุ่�สมดุลและสอดค่ล้องกับบริการทุ่�เป็นประเด็น ต้่องกำาห้นดค่่าต่อบแทุน การช้ำาระ

เงินจะดำาเนินการในใบแจ้งห้น่�ทุ่�สมบูรณ์และเป็นปกติ่ 
•	 สัญญาทุ่�ทุำากับพัันธมิต่รระดับแรกใด ๆ จะต้่องรวมข้อทุ่�กำาห้นดค่วามเปน็ไปได้ของการยุติ่ค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจโดยทัุนทุ่

และโดยไม่ม่การช้ดเช้ย ห้ากคู่่ค้่าไม่ปฏิิบัติ่ต่ามห้ลักการของห้ลักจรรยาบรรณ 
•	 คุ่ณจะต้่องม่การทุบทุวนค่วามซืื่�อต่รงของค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจของคุ่ณทุ่�ดำาเนินการโดยฝ่่ายกำากับดูแลการปฏิิบัติ่ต่าม

กฎระเบ่ยบก่อนทุ่�จะว่าจ้างให้ม่ ห้ากนโยบายของกลุ่มบริษัทุกำาห้นดไว้

 ตั่วเลือกัของำพัน์ธิมิต่รระดัํบแรกั



 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ 
•	 พัันธมิต่รระดับแรกดำาเนินงานในประเทุศทุ่�ไม่ให้้ค่วามร่วมมือห้รือประเทุศทุ่�ม่ดัช้น่การทุุจริต่สูง
•	 พัันธมิต่รระดับพัร่เม่ยร์เสนอการดำาเนินการเพืั�อค่วามสะดวก เอื�อประโยช้น์ ห้รือผลประโยช้น์ทุางการเงินทุ่�ไม่สอดค่ล้องกับ

นโยบายของกำานัลและการต้่อนรับของกลุ่มบริษัทุ 
•	 พัันธมิต่รห้ลักกำาห้นดให้้ม่เงื�อนไขการช้ำาระเงินทุ่�ผิดปกติ่ (การช้ำาระเงินไปยังบัญช่้ทุ่�ม่สถัานทุ่�ทุ่�น่าสงสัย การช้ำาระเงินให้้กับ

บุค่ค่ลทุ่�สามให้้กับค่วามสัมพัันธ์ ฯลฯ)

กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ 
คุ่ณต้่องแจ้งให้้คู่่ค้่าของคุ่ณทุราบถึังค่่านิยมและกฎระเบ่ยบของกลุ่มบริษัทุในด้านค่วามซืื่�อต่รงโดยเร็วทุ่�สุด โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง 
โดยการแจ้งเก่�ยวกับห้ลักจรรยาบรรณน่� (ดูได้ทุ่�: https://www.SEQENS.com/fr/gouvernance-compliance/)

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม 
โปรดดูนโยบายของกลุ่มบริษัทุเก่�ยวกับการประเมินบุค่ค่ลภ์ายนอก 

หลักจรรยาบรรณ- การต่ิอส้�กับการทุี่จริติแลัะการใช�อิที่ธิพลัคำรอบงำา หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า17



 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
ค่นกลางกระทุำาการในนามและกระทุำาการแทุนกลุ่มบริษัทุ ดังนั�นจึงเปน็สื�อกลางสำาห้รับค่่านิยมของกลุ่มบริษัทุและกลุ่มบริษัทุไม่
ค่วรเสื�อมเส่ยชื้�อเส่ยงอย่างมากจากพัันธมิต่รของต่น แม้ว่าพัวกเขาจะต้่องม่ค่วามรับผิดช้อบของกลุ่มบริษัทุโดยการดำาเนินการ
ในนามของกลุ่มบริษัทุก็ต่าม 
กลุ่มบริษัทุม่ค่วามเส่�ยงทุ่�จะเข้าข่ายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิ่ด ห้รือแม้แต่่เปน็ผู้สนับสนุนการกระทุำาทุุจริต่ทุ่�ค่นกลางอาจม่ส่วนร่วม นอก
เห้นือจากค่วามเส่ยห้ายต่่อชื้�อเส่ยงแล้ว กลุ่มบริษัทุยังม่ส่วนเก่�ยวข้องทัุ�งทุางอ้อม กับการปฏิิบัติ่ห้รือการปฏิิบัติ่ทุ่�ผิดกฎห้มายทุ่�
ไม่สอดค่ล้องกับกฎของห้ลักจรรยาบรรณ และดังนั�นจะต้่องรับโทุษทุางการเงิน การวินัย ห้รือทุางอาญา 

 คำาจำากััดํความ 
• คน์กัลางำ: บุค่ค่ลใดก็ต่ามทุ่�ไม่ม่สถัานะเปน็พันักงานของกลุ่มบริษัทุ กระทุำาการภ์ายในกรอบการทุำางานต่ามสัญญาห้รือไม่

ก็ต่าม สำาห้รับบัญช่้และในนามของกลุ่มฯ และผู้ซึื่�งร่วมค่วามรับผิดช้อบของต่นและโดยเฉพัาะอย่างยิ�งห้ากไม่ม่รายการน่�
อย่างละเอ่ยด: 

 - ผู้รับจ้างช่้วง
 - เจ้าห้น้าทุ่�พัาณิช้ย์ทุ่�ดำาเนินการในนามของบริษัทุโดยม่ห้รือไม่ม่ค่วามสัมพัันธ์กับห้น่วยงานภ์าค่รัฐ
 - ผู้ค้่า
 - ล็อบบ่�ยิสต์่ทุ่�เก่�ยวข้องกับเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐ 
 - เจ้าห้น้าทุ่�ทุ่�สร้างพิัธ่การศุลกากรสำาห้รับสินค้่าทุ่�นำาเข้าห้รือส่งออก ฯลฯ

 ตั่วอย่างำ 

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
ห้ลายสถัานการณ์อาจถืัอว่าม่ค่วามเส่�ยง:
•	 การใช้้ค่นกลาง “เปน็ลำาดับขั�น” 
•	 ค่นกลางทุ่�ดำาเนินงานในประเทุศทุ่�ไม่ให้้ค่วามร่วมมือ ห้รือประเทุศทุ่�ม่ดัช้น่การทุุจริต่สูง
•	 ค่นกลางทุ่�เสนอการอำานวยค่วามสะดวก เอื�อประโยช้น์ ห้รือผลประโยช้น์ทุางการเงินทุ่�ไม่สอดค่ล้องกับนโยบายของกำานัล

และการต้่อนรับของกลุ่มบริษัทุ 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ 
คุ่ณต้่องแจ้งให้้ผู้ทุ่�ม่ค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจทุราบถึังค่่านิยมและกฎระเบ่ยบของกลุ่มบริษัทุในด้านค่วามซืื่�อต่รงโดยเร็วทุ่�สุด  
โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง โดยการแจ้งเก่�ยวกับห้ลักจรรยาบรรณน่�  
(ดูได้ทุ่�: https://www.SEQENS.com/fr/gouvernance-compliance/)

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม 
โปรดดูนโยบายของกลุ่มบริษัทุเก่�ยวกับการประเมินบุค่ค่ลภ์ายนอก

หลักจรรยาบรรณ- การต่ิอส้�กับการทุี่จริติแลัะการใช�อิที่ธิพลัคำรอบงำา หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า18

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 คุ่ณต้่องไม่ใช้้ค่นกลางเพืั�อห้ลบเล่�ยงกฎห้มาย
•	 คุ่ณต้่องไม่สานต่่อค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจกับค่นกลางทุ่�ยุติ่การปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบทุ่�ระบุไว้ในห้ลักจรรยาบรรณน่� 

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 เมื�อกฎของกลุ่มบริษัทุกำาห้นดไว้ คุ่ณต้่องต่รวจสอบค่วามซืื่�อต่รงของคู่่ค้่าของคุ่ณโดยฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบก่อน

การม่ส่วนร่วมใด ๆ 
•	 คุ่ณต้่องต่รวจสอบให้้แน่ใจว่าสัญญาของคุ่ณกับค่นกลางใด ๆ ม่ข้อกำาห้นดทุ่�ระบุถึังค่วามเปน็ไปได้ในการยุติ่ค่วามสัมพัันธ์

ทุางธุรกิจโดยทัุนทุ่และโดยไม่ม่ค่่าต่อบแทุน ในกรณ่ทุ่�คู่่ค้่าไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบเก่�ยวกับค่่านิยมและค่วามซืื่�อต่รงของ
กลุ่มบริษัทุ

•	 เมื�อคุ่ณทุราบเรื�องน่� คุ่ณต้่องรายงานข้อเท็ุจจริงทุ่�ว่าเจ้าห้น้าทุ่�ขายทุ่�ทุำางานให้้กลุ่มบริษัทุกำาลังดำาเนินการ ห้รือรับเงินจาก
ลูกค้่าเพืั�อให้้ได้สัญญาให้ม่ ห้รือเพืั�อรักษาค่วามสัมพัันธ์ทุ่�ม่อยู่

 ข�อกัำาหน์ดํพิเศษัทุ้�ม้ผลบังำคับใช้�กัับคน์กัลางำ

https://www.SEQENS.com/fr/gouvernance-compliance/


สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
•	 ห้ลายสถัานการณ์อาจถืัอว่าม่ค่วามเส่�ยง:
•	 คุ่ณม่ผลประโยช้น์ในคู่่ค้่าของกลุ่มบริษัทุ
•	 สมาชิ้กในแวดวงทุ่�ใกล้ชิ้ดของคุ่ณทุำางานให้้กับคู่่ค้่าห้รือคู่่แข่งของกลุ่มบริษัทุ  
•	 คุ่ณดำารงต่ำาแห้น่งทุ่�ได้รับเลือก

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
คุ่ณต้่องไม่ใช้้ทุรัพัยากรของกลุ่มบริษัทุ (ชื้�อเส่ยง เวลา ห้รือโค่รงสร้าง) เพืั�อผลประโยช้น์ส่วนตั่ว กระบวนการสรรห้าบุค่ลากร
ต้่องดำาเนินการอย่างโปร่งใสและเปน็กลาง ห้ากคุ่ณม่ข้อสงสัยว่าม่ผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนห้รือไม่ คุ่ณค่วรขอค่ำาแนะนำาจากฝ่า่ย
การปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบ

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
โปรดดูนโยบายการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบด้านผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนของกลุ่มบริษัทุ 

หลักจรรยาบรรณ  ด�านผู้ลัประโยชน์ทัี่บซ้�อน หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า19

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
คุ่ณต้่องแจ้งฝ่่ายบริห้ารของคุ่ณเก่�ยวกับสถัานการณ์ผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนทุ่�อาจเกิดขึ�นโดยเร็วทุ่�สุดเทุ่าทุ่�จะทุำาได้ในเรื�องของ
ค่วามสัมพัันธ์ เพืั�อทุ่�คุ่ณจะได้อยู่ในฐานะทุ่�สามารถัทุำาการตั่ดสินใจทุางวิช้าช่้พัต่ามผลประโยช้น์ของกลุ่มบริษัทุและไม่ใช่้ผล	
ประโยช้น์ส่วนบุค่ค่ลของคุ่ณ 
การไม่ค่ำานึงถึังสถัานการณ์ผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนทุ่�คุ่ณอาจพับว่าตั่วเองม่ค่วามเส่�ยงทุ่�สถัานการณ์เห้ล่าน่�จะยกระดับไปสู่การ
ฉ้อโกงห้รือการทุุจริต่ ดังนั�น ค่วามทุ้าทุายจึงเป็นการรักษาชื้�อเส่ยงของกลุ่มบริษัทุ และเพืั�อห้ล่กเล่�ยงค่วามเส่�ยงต่่อบทุลงโทุษทุ่�
เก่�ยวข้องกับกรณ่ดังกล่าว 

 คำาจำากััดํความ 
• ผลประโยช้น์์ทัุบซ้�อน์: อุปสรรค่ระห้ว่างภ์ารกิจทุ่�มอบห้มายให้้พันักงานและผลประโยช้น์ส่วนตั่วของเขาห้รือเธอในเรื�องค่วาม

รุนแรงดังกล่าว เพืั�อใช้้อิทุธิพัลค่รอบงำาการตั่ดสินใจของเขาห้รือเธอ และเพืั�อตั่�งค่ำาถัามถึังค่วามเปน็กลางทุ่�พันักงานค่วร
ทุำาห้น้าทุ่�ของต่นต่ามปกติ่

• ผลประโยช้น์์สู่้วน์บุคคล: ผลกำาไรส่วนบุค่ค่ลไม่ว่าในลักษณะห้รือรูปแบบใด ทัุ�งทุางต่รงห้รือทุางอ้อม ด้านอาช่้พั ส่วนตั่ว 
ค่วามเก่�ยวพััน เปน็ตั่วเงินห้รือไม่ก็ต่าม

 ตั่วอย่างำ 

 2. ผู้ลประโยช้น์ทับซ้�อํน

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 คุ่ณต้่องรายงานสถัานการณ์ใด ๆ ทุ่�อาจนำาไปสู่ผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อน
•	 คุ่ณอาจม่ผลประโยช้น์ในบริษัทุอื�น ๆ และม่ส่วนร่วมในกิจกรรมทุางธุรกิจอื�น ๆ นอกเห้นือจากกิจกรรมของคุ่ณเองภ์ายใน

กลุ่มบริษัทุได้ โดยม่เงื�อนไขว่าจะต้่องไม่ม่ผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนทุ่�อาจเกิดขึ�นห้รือเกิดขึ�นจริง
•	 คุ่ณต้่องถัอนตั่วจากกระบวนการตั่ดสินใจเมื�อเกิดสถัานการณ์ผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนขึ�น แม้ว่าผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนนั�นเพ่ัยง

แค่่อาจเกิดขึ�นห้รือเกิดขึ�นจริงก็ต่าม 

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 คุ่ณไม่ค่วรสร้างอิทุธิพัลต่่อการจ้างงาน การประเมินงาน ห้รือค่่าต่อบแทุนของค่นทุ่�คุ่ณรัก 
•	 คุ่ณไม่ค่วรแบ่งปนัข้อมูลทุ่�เป็นค่วามลับเก่�ยวกับกลุ่มบริษัทุ เพืั�อประโยช้น์ของคุ่ณเองห้รือของค่นทุ่�คุ่ณรัก
•	 คุ่ณต้่องไม่เก็บงำาข้อมูลเก่�ยวกับผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนใด ๆ แม้แต่่เรื�องทุ่�เพ่ัยงแค่่อาจเกิดขึ�นได้ 
•	 คุ่ณไม่ค่วรเลือกซัื่พัพัลายเออร์เนื�องจากค่วามสามารถัในการแข่งขันของข้อเสนอ แต่่ค่วรพิัจารณาค่วามเชื้�อมโยงของ

บริษัทุซึื่�งเปน็เจ้าของ และลูกค้่ารายสำาคั่ญทุ่�สุดของคุ่ณ
•	 คุ่ณไม่ค่วรจ้างสมาชิ้กขององค์่กรของคุ่ณ ไม่ใช่้เพัราะคุ่ณสมบัติ่ของพัวกเขา แต่่เปน็เพัราะค่วามสัมพัันธ์ของคุ่ณ 



 3. การเป็นตัิวแทนขอํงผู้ลประโยช้น์  

(การล็อํบบี�)

หลักจรรยาบรรณ ด�านการเป็นตัิวแที่นของผู้ลัประโยชน์ (การวิ�งเติ�น)   หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า20

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม  
กลุ่มบริษัทุจัดกลุ่มกิจกรรมการวิ�งเต้่นว่าเป็น การสนับสนุนจากผู้เช่้�ยวช้าญและผู้ช้ำานาญการเฉพัาะด้านเพืั�อโต้่แย้งด้านกฎ
ระเบ่ยบ การสนับสนุนน่�ดูเห้มือนจะม่ค่วามสำาคั่ญกับบริษัทุมาก เนื�องจากผู้ปฏิิบัติ่ในระเบ่ยบข้อบังคั่บในสาขาเค่ม่นั�นม่ค่วาม
ห้ลากห้ลาย จุดยืนของกลุ่มบริษัทุเก่�ยวข้องกับผลประโยช้น์ทัุ�วไป และม่วัต่ถุัประสงค์่เพืั�อแจ้งการตั่ดสินใจสาธารณะ โดยเฉพัาะ
อย่างยิ�งจากมุมมองทุางเทุค่นิค่ 
นอกจากน่�ยังช่้วยให้้กลุ่มบริษัทุเป็นทุ่�รู้จัก ส่งเสริมค่วามเช่้�ยวช้าญ ภ์าพัลักษณ์ และค่่านิยมของกลุ่มบริษัทุ การดำาเนินงานเห้ล่า
น่�จะต้่องไม่ถูักเบ่�ยงเบนไปสู่การกระทุำาทุุจริต่ และทุำาให้้กลุ่มบริษัทุต้่องต่กอยู่ในค่วามเส่�ยงจะต้่องรับโทุษทุ่�เก่�ยวข้อง

 คำาจำากััดํความ 
•  กัารเป็น์ตั่วแทุน์ผลประโยช้น์์ (กัารวิ�งำเต่�น์): การกระทุำาอันเปน็การโน้มน้าวการตั่ดสินใจของสาธารณะ รวมถึังเนื�อห้าของ

กฎห้มายห้รือระเบ่ยบข้อบังคั่บ บนพืั�นฐานห้ลักห้รือทัุ�วไป ในลักษณะทุ่�เปน็ทุางการและช้อบด้วยกฎห้มาย 

 ตั่วอย่างำ 

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 คุ่ณต้่องไม่ยอมรับการช้ักช้วนเพืั�อขอรับการสนับสนุนทุางการเมืองในรูปแบบใดก็ต่ามทุ่�อาจส่งผลให้้เกิดค่วามรับผิดต่่อ

กลุ่มบริษัทุ
•	 คุ่ณต้่องไม่ม่ส่วนร่วมในการติ่ดสินบนห้รือการปฏิิบัติ่ทุ่�ผิดกฎห้มายห้รือขัดต่่อห้ลักจรรยาบรรณน่�
•	 คุ่ณต้่องไม่ใช้้ทุรัพัยากรห้รือเงินทุุนของกลุ่มบริษัทุไปในกิจกรรมการระดมทุุนห้รือการสนับสนุนทุางการเมืองอันทุ่�ส่งผลให้้

กลุ่มฯ ต้่องไปพััวพััน
•	 คุ่ณต้่องไม่ทุำาให้้ต่นเองต่กอยู่ในสถัานการณ์ของผลประโยช้น์ทัุบซ้ื่อนทุ่�เกิดขึ�นจริงห้รืออาจเกิดขึ�นผ่านกิจกรรมการวิ�งเต้่น

ของคุ่ณ
•	 คุ่ณต้่องไม่เสนอข้อได้เปร่ยบทุ่�ไม่สมค่วรให้้แก่เจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐ (เจ้าห้น้าทุ่�จากการเลือกตั่�ง สมาชิ้กรัฐสภ์า ฯลฯ) ทุ่�ทุำาให้้เกิด

ภ์าพัลักษณ์ว่าม่อิทุธิพัลต่่อการตั่ดสินใจเก่�ยวกับมาต่รฐานการกำากับดูแลในลักษณะทุ่�เอื�อประโยช้น์ต่่อกลุ่มบริษัทุ

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 คุ่ณต้่องม่ค่วามโปร่งใสเก่�ยวกับกิจกรรมการวิ�งเต้่นของคุ่ณทัุ�งภ์ายในและภ์ายนอกกลุ่มบริษัทุ
•	 คุ่ณต้่องม่รายชื้�ออยู่ในทุะเบ่ยนตั่วแทุนผลประโยช้น์ (ห้ากม่) ขององค์่กรทุ่�คุ่ณจะดำาเนินการวิ�งเต้่น
•	 คุ่ณต้่องเก็บรายการการประชุ้มล่าสุดทุ่�จัดทุำาต่ามค่ำาร้องขอของคุ่ณกับผู้ทุ่�ม่อำานาจตั่ดสินใจสาธารณะ โดยเสนอมุมมอง

ต่่อการแจ้งการตั่ดสินใจสาธารณะเพืั�อให้้สามารถัร่างรายงานประจำาปีเก่�ยวกับกิจกรรมของคุ่ณต่ามทุ่�กฎห้มายกำาห้นด
•	 คุ่ณต้่องแจ้งผู้จัดการของคุ่ณและฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบถึังสำานักงานสาธารณะทุ่�เปน็ตั่วเลือกคุ่ณ

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ 
เมื�อดำาเนินงานในต่่างประเทุศ คุ่ณต้่องต่รวจสอบให้้แน่ใจว่ากิจกรรมการวิ�งเต้่นนั�นได้รับอนุญาต่ต่ามระเบ่ยบข้อบังคั่บของทุ้อง
ถิั�นนั�น ๆ นอกจากน่� คุ่ณยังต้่องต่รวจสอบให้้แน่ใจว่าค่วามเชื้�อทุางการเมืองและพัันธะผูกพัันของต่นยังค่งเป็นเรื�องส่วนบุค่ค่ล 
และไม่ส่งผลเส่ยห้ายต่่อชื้�อเส่ยงของกลุ่มบริษัทุ 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ 
ในฐานะผู้วิ�งเต้่น (lobbyist) คุ่ณต้่องแจ้งแผนกการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบและผู้จัดการให้้ทุราบถึังกิจกรรมของคุ่ณ นอกจากน่� 
คุ่ณต้่องแน่ใจว่าต่นเองคุ้่นเค่ยกับจุดยืนของกลุ่มบริษัทุ ในเรื�องทุ่�คุ่ณเข้าไปเก่�ยวพััน 



 4. ความสัมพันธ์กับหน�วยงานภิาครัฐ
 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
ในการทุำาธุรกิจของกลุ่มบริษัทุ กลุ่มบริษัทุได้ติ่ดต่่อกับห้น่วยงานภ์าค่รัฐ ทัุ�งในบริบทุของสัญญาสาธารณะและในกระบวนการให้้
ได้มาซึื่�งกิจกรรมทุางธุรการทุ่�จำาเปน็สำาห้รับการดำาเนินการต่่างๆ ของบริษัทุ กลุ่มบริษัทุมุ่งมั�นทุ่�จะรักษาบทุสนทุนาทุ่�สร้างสรรค์่ 
โปร่งใส และม่ค่วามรับผิดช้อบกับห้น่วยงานภ์าค่รัฐ โดยการจัดห้าและแลกเปล่�ยนข้อมูลทุ่�เก่�ยวข้อง สอดค่ล้อง สรุปผล และถูัก
ต้่อง 
การติ่ดสินบนเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐเม่บทุลงโทุษในทุุกประเทุศทุ่�กลุ่มบริษัทุดำาเนินธุรกิจ นอกเห้นือจากบทุลงโทุษทุางการเงิน ทุาง
วินัย (เช่้น การระงับห้รือถัอนการอนุญาต่ห้รือใบอนุญาต่ในการดำาเนินงาน) และ/ห้รือบทุลงโทุษทุางอาญาแล้ว ธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทุก็อาจต่กอยู่ในค่วามเส่�ยงได้ นอกจากน่� การกระทุำาดังกล่าวม่แนวโน้มทุ่�จะทุำาให้้เกิดค่วามรับผิดทุางอาญาส่วนบุค่ค่ลต่่อ
คุ่ณ

 คำาจำากััดํความ
• หน่์วยงำาน์ภาครัฐ: ประเภ์ทุของบุค่ค่ลทุ่�ประกอบด้วยเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐและเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐในต่่างประเทุศ

 ตั่วอย่างำ:

หลักจรรยาบรรณ ด�านคำวามีสัมีพันธ์กับหน่วยงานภัาคำรัฐ หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า21

 สิู้�งำทุ้�ไม่ควรทุำา 
•	 คุ่ณต้่องไม่ส่งข้อมูลทุ่�เป็นเท็ุจเพืั�อขอรับใบรับรองห้รือขอทุะเบ่ยนทุ่�อาจไม่ได้รับการยอมรับ
•	 คุ่ณต้่องไม่ยอมรับค่ำาร้องขอจากเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐเพืั�อเสนอผลประโยช้น์ใด ๆ ไม่ว่าทุางต่รงห้รือทุางอ้อม ไม่ว่าในรูปแบบใด

ก็ต่ามเพืั�อได้รับการปฏิิบัติ่เปน็พิัเศษ
•	 คุ่ณต้่องไม่ชั้กช้วนทุ่�ปรึกษาให้้ม่อิทุธิพัลต่่อเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐเพืั�อให้้ได้รับห้รืออำานวยค่วามสะดวกในการออกใบอนุญาต่ 

(EHS, ISO ฯลฯ)
•	 คุ่ณต้่องไม่จ่ายเงินทัุ�งทุางต่รงห้รือทุางอ้อมให้้แก่เจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐห้รือห้น่วยงานราช้การ (เช่้น เจ้าห้น้าทุ่�ศุลกากร) เพืั�อ	

อำานวยค่วามสะดวกห้รือเร่งกระบวนการนำาเข้า/ส่งออก

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
ในสถัานการณ์ทุ่�กดดันเนื�องจากกำาห้นดเส้นต่ายสั�นเกินไปทุ่�จะได้รับการอนุมัติ่เป็นสำาคั่ญจากผู้ดูแลระบบในช่้องทุางปกติ่ 
การนำาต่นเองออกจากค่วามสัมพัันธ์กับผู้ม่อำานาจ 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
ก่อนทุ่�จะต่อบรับค่ำาขอทุ่�ไม่ปกติ่จากเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐ คุ่ณค่วรติ่ดต่่อผู้จัดการของคุ่ณ แผนกทุ่�ม่คุ่ณสมบัติ่เห้มาะสม ห้รือฝ่า่ย
การปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบ

คุ่ณต้่องแสดงให้้เห็้นถึังค่วามซืื่�อต่รงในค่วามสัมพัันธ์ระห้ว่างคุ่ณกับเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐเสมอ ห้ากคุ่ณพับว่าต่นเองต่กอยู่ในสถัาน	
การณ์เส่�ยงห้รืออยู่ภ์ายใต้่แรงกดดันจากเจ้าห้น้าทุ่�ของรัฐ คุ่ณค่วรรายงานทัุนทุ่เพืั�อทุ่�คุ่ณจะดึงตั่วเองออกจากกระบวนการตั่ด	
สินใจและเผชิ้ญกับแรงกดดันทุ่�เป็นอันต่ราย ห้ากคุ่ณสงสัยห้รือทุราบว่ากลุ่มบริษัทุกำาลังถูักสอบสวน คุ่ณต้่องรายงานข้อเท็ุจ
จริงน่�โดยทัุนทุ่ นอกจากน่� คุ่ณยังต้่องให้้ค่วามร่วมมือในการสืบสวนทุ่�ดำาเนินการโดยห้น่วยงานภ์าค่รัฐ 

 สิู้�งำทุ้�ต่�องำทุำา
•	 คุ่ณต้่องม่ปฏิิสัมพัันธ์ในเชิ้งรุก ซืื่�อสัต่ย์ โปร่งใส และม่ค่วามรับผิดช้อบกับรัฐบาลและตั่วแทุนของรัฐบาล
•	 คุ่ณต้่องนำามาต่รฐานค่วามซืื่�อต่รงทัุ�งห้มดในห้ลักจรรยาบรรณน่�ไปใช้้เมื�อม่การติ่ดต่่อประสานงานกับห้น่วยงานภ์าค่รัฐ 



กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านต่ิอส้�กับการฟอกเงินแลัะการสนับสนุนที่างการเงินแก่ผู้้�ก่อการร�าย หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า22

กฎบัติรด้�าน
จรยิธรรม



กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านต่ิอส้�กับการฟอกเงินแลัะการสนับสนุนที่างการเงินแก่ผู้้�ก่อการร�าย หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า23

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
กลุ่มบริษัทุต้่องสามารถัรับรองได้ต่ลอดเวลาว่าบริการและเงินทุุนของบริษัทุจะไม่ถัูกนำาไปใช้้โดยต่รงห้รือโดยอ้อมเพืั�อการ
สนับสนุนทุางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ยำ�าอ่กค่รั�งว่า กลุ่มบริษัทุม่จุดยืนทุ่�ชั้ดแจ้งทุ่�จะ “ไม่ยอมรับ” 
การฟอกเงินม่โทุษทุางอาญา (โทุษจำาคุ่กและโทุษปรับทุางอาญา) ในทุุกประเทุศทุ่�กลุ่มบริษัทุดำาเนินธุรกิจอยู่ นอกจากน่� การเปดิ
เผยข้อเท็ุจจริงดังกล่าวอาจทุำาให้้เกิดค่วามเส่ยห้ายทุ่�ไม่สามารถัแก้ไขได้ต่่อภ์าพัลักษณ์และชื้�อเส่ยงของกลุ่มบริษัทุ

 คำาจำากััดํความ
• กัารฟอกัเงิำน์: กระบวนการปกปดิลักษณะและแห้ล่งทุ่�มาของเงินซึื่�งได้มาจากกิจกรรมทุ่�ผิดกฎห้มาย (การค้่ายาเสพัติ่ด การ

ค้่าอาวุธ การค้่ามนุษย์ ฯลฯ) โดยการนำาเงิน “สกปรก” น่�ไปรวมในกิจกรรมทุ่�ช้อบด้วยกฎห้มาย
• กัารสู้นั์บสู้นุ์น์ทุางำกัารเงิำน์แก่ัผ้�ก่ัอกัารร�าย: การให้้ห้รือระดมเงินทุุนด้วยวิธ่การใด ๆ  ไม่ว่าทุางต่รงห้รือทุางอ้อม โดยม่เจต่นา

ให้้ใช้้ห้รือในองค์่ค่วามรู้ทุ่�จะนำาไปใช้้ในกิจกรรมการก่อการร้าย 

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
ห้ลายสถัานการณ์อาจถืัอว่าม่ค่วามเส่�ยง:
•	 การโอนเงินไปยังห้รือออกจากพืั�นทุ่�ทุางภู์มิศาสต่ร์ทุ่�ถืัอว่าม่ค่วามเส่�ยง
•	 การโอนเงินไปยังบัญช่้ธนาค่ารของบุค่ค่ลทุ่�สามไปยังผู้ม่ค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจ
•	 การเร่ยกร้องค่่าสินไห้มทุดแทุนเป็นเงินสด
•	 ธุรกรรมทุ่�ซัื่บซ้ื่อนผิดปกติ่ห้รือธุรกรรมทุ่�เก่�ยวข้องกับจำานวนเงินจำานวนมากผิดปกติ่
•	 การโอนเงินจากห้รือโอนไปยังบัญช่้ลับ (=ไม่ระบุชื้�อ) 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
คุ่ณต้่องได้รับเอกสารประกอบและวิเค่ราะห์้เพืั�อให้้แน่ใจว่ากิจกรรมและแห้ล่งทุ่�มาของเงินทุุนถูักต้่องต่ามกฎห้มาย นอกจากน่� 
คุ่ณยังต้่องศึกษาเก่�ยวกับคู่่ค้่าของคุ่ณ และระมัดระวังเปน็พิัเศษกับพัันธมิต่รรายให้ม่ ห้ากคุ่ณม่ข้อสงสัยเก่�ยวกับวิธ่การปฏิิบัติ่
ต่น คุ่ณสามารถัสอบถัามผู้จัดการของคุ่ณ ฝ่า่ยค่วบคุ่ม ห้รือฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบเพืั�อขอค่ำาแนะนำา 

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
เย่�ยมช้มเว็บไซื่ต์่สถัาบันของ TRACSFIN (https://www.economie.gouv.fr/tracfin)

 1. ติ�อํส้�กับการฟอํกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก�ผู้้�ก�อํการร�าย 

https://www.economie.gouv.fr/tracfin


กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านแนวที่างการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเที่ศ  หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า24

 2. การดํ้าเนินธุรกิจระหว�างประเทศั
 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
SEQENS เปน็กลุ่มระห้ว่างประเทุศทุ่�ม่ค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจกับพัันธมิต่รทัุ�วโลก พันักงานทุุกค่นต้่องปฏิิบัติ่ต่ามกฎของการค้่า
ระห้ว่างประเทุศ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งมาต่รการลงโทุษทุางการเงิน เศรษฐกิจ ระห้ว่างประเทุศทุ่�เก่�ยวข้อง 
เนื�องจากลักษณะของผลิต่ภั์ณฑ์์ของกลุ่มบริษัทุ จึงใช้้ข้อกำาห้นดเฉพัาะ ซึื่�งต้่องถืัอปฏิิบัติ่อย่างเค่ร่งค่รัด เนื�องจากสารเค่ม่อาจ
ถูักเบ่�ยงเบนจากวัต่ถุัประสงค์่ดั�งเดิม ไปใช้้อย่างผิดกฎห้มาย (เช่้น เพืั�อผลิต่อาวุธเค่ม่ ยา ห้รือวัต่ถุัระเบิด) ประเทุศส่วนให้ญ่ม่กฎ
ระเบ่ยบทุ่�จำากัดห้รือห้้ามการส่งออกไปยังบางประเทุศ ห้รือส่งให้้กับบุค่ค่ลห้รือนิติ่บุค่ค่ลบางราย ข้อจำากัดเห้ล่าน่�ม่วัต่ถุัประสงค์่
เพืั�อปอ้งกันไม่ให้้บุค่ค่ลทุ่�สามบางรายได้รับค่วามรู้ ผลิต่ภั์ณฑ์์ ห้รือเทุค่โนโลย่ทุ่�อาจเปน็อันต่รายต่่อผู้ค่นห้รือสิ�งแวดล้อม ห้ลาย
ประเทุศเผยแพัร่บัญช่้ดำาทุ่�รวมถึังองค์่กรก่อการร้ายห้รือผู้ค้่ายาเสพัติ่ดทุ่�ถูักระบุนาม
การไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบเห้ล่าน่�อาจส่งผลเส่ยอย่างให้ญ่ห้ลวงต่่อกลุ่มบริษัทุ ซึื่�งอาจจะไม่สามารถัดำาเนินกิจกรรมระห้ว่าง
ประเทุศได้อ่กต่่อไป กลุ่มบริษัทุอาจม่โทุษห้ลายประเภ์ทุ ได้แก่ โทุษทุางอาญา โดยเฉพัาะอย่างยิ�งค่่าปรับ ค่วามล่าช้้าในการซืื่�อขาย 
การยึดสินค้่า และการห้้ามดำาเนินกิจกรรมต่่อไปในบางประเทุศ นอกจากน่� ตั่วบุค่ค่ลอาจถูักจำาคุ่กในบางกรณ่

 คำาจำากััดํความ
• โปรแกัรมกัารลงำโทุษัทุางำกัารเงิำน์ เศรษัฐกิัจระหว่างำประเทุศ: ข้อห้้ามห้รือการจำากัดการค้่าในบริการแบบกำาห้นดเปา้ห้มาย

ในบางพืั�นทุ่�ห้รือกับบางรัฐบาล บุค่ค่ล ห้รือบริษัทุทุ่�ม่รายชื้�ออยู่ในบัญช่้รายชื้�อของประเทุศใดประเทุศห้นึ�ง ห้รือระห้ว่าง
ประเทุศ เช่้น ของสห้ประช้าช้าติ่ สห้ภ์าพัยุโรป OFAC (ห้น่วยงานกำากับดูแลทุางการเงินของสห้รัฐอเมริกาทุ่�รับผิดช้อบใน
การบังคั่บใช้้การลงโทุษทุางการเงินระห้ว่างประเทุศของสห้รัฐอเมริกา) ฯลฯ

• ข�อจำากััดํทุางำกัารค�า: กฎห้มายและข้อบังคั่บระดับประเทุศห้รือระห้ว่างประเทุศทุ่�อาจกำาห้นดข้อจำากัดทุางการค้่าเก่�ยวกับคู่่
ค้่า ประเทุศ ห้รือผลิต่ภั์ณฑ์์ เช่้น การสั�งห้้ามสินค้่า การค่วำ�าบาต่ร ห้รือมาต่รการอื�นใดทุ่�กลุ่มบริษัทุต้่องปฏิิบัติ่ต่าม

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
•	 การส่งออกและนำาเข้าผลิต่ภั์ณฑ์์ทุ่�อาจม่การใช้้งานสองทุาง (การใช้้อาจเป็นพัลเรือนแต่่ก็เปน็ทุห้าร)
•	 ส่งออกและนำาเข้าไปยัง/ออกจากประเทุศทุ่�ถูักจำากัด

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
เมื�อจำาเปน็ต้่องม่การประเมินต่ามนโยบายของกลุ่มบริษัทุ  คุ่ณต้่องให้้ฝ่า่ยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบต่รวจสอบข้อจำากัดระห้ว่าง
ประเทุศทุ่�อาจม่อยู่และค่วามสมบูรณ์ของคู่่ค้่าของคุ่ณก่อนทุ่�จะสร้างค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจให้ม่ 

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
ดูนโยบายการประเมินบุค่ค่ลภ์ายนอกของกลุ่มบริษัทุ และศึกษาเว็บไซื่ต์่ของ OFAC และเว็บไซื่ต์่ของกระทุรวงการค่ลังสห้รัฐฯ:  
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques


กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านสุขภัาพแลัะคำวามีปลัอดภััย หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า25

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
กลุ่มบริษัทุจะปกปอ้งสุขภ์าพัและค่วามปลอดภั์ยของพันักงาน และรับรองว่าพัวกเขาปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบและมาต่รฐานด้าน
สุขภ์าพัและค่วามปลอดภั์ยทุ่�บังคั่บใช้้ในทุ้องถิั�น นอกจากน่� ยังรับรองค่วามปลอดภั์ยของพัันธมิต่รเมื�อถูักเร่ยกให้้ทุำางานใน
สถัานทุ่�ปฏิิบัติ่งานของกลุ่มบริษัทุ 
พันักงานต้่องแจ้งให้้กลุ่มบริษัทุทุราบถึังเห้ตุ่การณ์ห้รือการไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบใด ๆ ทุ่�เกิดขึ�นในระห้ว่างการปฏิิบัติ่ห้น้าทุ่�
ของต่น ในกรณ่ทุ่�ม่การไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎห้มายทุ่�บังคั่บใช้้ กลุ่มบริษัทุและพันักงานแต่่ละค่นอาจต้่องรับผิด

 คำาจำากััดํความ
• สุู้ขภาพใน์ทุ้�ทุำางำาน์: จากข้อมูลขององค์่การอนามัยโลก ทุ่�เก่�ยวกับ: 
 - รักษาระดับค่วามเป็นอยู่ทุ่�ด่ทุางด้านร่างกาย จิต่ใจ และสังค่มของพันักงานให้้อยู่ในระดับสูง
 - การปอ้งกันค่วามเส่�ยงทุ่�พันักงานได้รับในสถัานทุ่�ทุำางานเพืั�อปกป้องพัวกเขาจากอันต่ราย
 - รักษาพันักงานให้้อยู่ในต่ำาแห้น่งทุ่�ปรับให้้เข้ากับค่วามสามารถัทุางสร่รวิทุยาและจิต่วิทุยาของพันักงาน
• ความปลอดํภัยใน์ทุ้�ทุำางำาน์: การปกปอ้งค่นงานจากอุบัติ่เห้ตุ่ในทุ่�ทุำางานและโรค่ร้ายจากการทุำางาน

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
ห้ลายสถัานการณ์อาจถืัอว่าม่ค่วามเส่�ยง:
ตั่วอย่างเช่้น เมื�อคู่่ค้่าเย่�ยมช้มสถัานทุ่�ปฏิิบัติ่งานของคุ่ณ ห้รือเมื�อพันักงานเข้าเย่�ยมช้มเย่�ยมช้มสถัานทุ่�ปฏิิบัติ่งานของคู่่ค้่า

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
อย่าลังเลทุ่�จะติ่ดต่่อเจ้าห้น้าทุ่� HSE และ HR ประจำาสำานักงานของคุ่ณ

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
โปรดดูเอกสารทุ่�นำามาใช้้ภ์ายในกลุ่มเก่�ยวกับ HSE และทุรัพัยากรบุค่ค่ล 

 3. สุขภิาพและความปลอํด้ภัิย



กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านนโยบายการที่ำางาน  หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า26

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
กลุ่มบริษัทุปกปอ้งพันักงานโดยการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบในทุ้องถิั�นและมาต่รฐานระห้ว่างประเทุศ โดยเฉพัาะข้อกำาห้นดทุ่�กำา
ห้นดโดยองค์่การแรงงานระห้ว่างประเทุศ ในเรื�องเก่�ยวกับประกันสังค่ม ชั้�วโมงการทุำางานและเงื�อนไข ค่่าต่อบแทุน และเสร่ภ์าพั
ในการสมาค่มเปน็สำาคั่ญ
กลุ่มบริษัทุรับรองว่าพันักงานห้รือคู่่ค้่าของบริษัทุจะไม่ใช้้งานไม่ว่าในลักษณะใดก็ต่าม ทัุ�งทุางต่รงห้รือทุางอ้อม แรงงานบังคั่บ
ห้รือแรงงานเด็ก เป็นการรับรองว่าการปฏิิบัติ่นั�นปราศจากการล่วงละเมิดและ การเลือกปฏิิบัติ่ ทุุกรูปแบบในสถัานทุ่�ทุำางาน ไม่
ว่าจะในกระบวนการสรรห้าบุค่ลากร เมื�อว่าจ้าง ในระห้ว่างห้รือเมื�อสิ�นสุดค่วามสัมพัันธ์ในการจ้างงาน
พันักงานต้่องแจ้งให้้กลุ่มบริษัทุทุราบถัึงการไม่ใส่ใจต่่อมาต่รฐานและระเบ่ยบข้อบังคั่บเห้ล่าน่�ทุ่�เกิดขึ�นในระห้ว่างการปฏิิบัติ่งาน
ต่ามห้น้าทุ่�ของต่น ในกรณ่ทุ่�ม่การไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎห้มายทุ่�บังคั่บใช้้ กลุ่มบริษัทุและพันักงานแต่่ละค่นอาจต้่องรับผิด

 คำาจำากััดํความ
• มาต่รฐาน์ระหว่างำประเทุศ: ห้ลักการพืั�นฐานและสิทุธิทุ่�ระบุไว้ใน Universal Declaration of Human Rights (ปฏิิญญา

สากลว่าด้วยสิทุธิมนุษยช้น) ต่ลอดจนข้อกำาห้นดทุ่�กำาห้นดโดยองค์่การแรงงานระห้ว่างประเทุศ (ILO) และโดยองค์่กรเพืั�อ
ค่วามร่วมมือและการพััฒนาทุางเศรษฐกิจ (OECD) ซึื่�งกลุ่มบริษัทุจะต้่องยึดถืัอปฏิิบัติ่ กลุ่มบริษัทุปฏิิบัติ่ต่ามข้อต่กลง 
United Nations Global Compact กลุ่มบริษัทุยังมุ่งมั�นในการร่วมกับโค่รงการริเริ�ม Responsible Care® สุดทุ้าย กลุ่ม
บริษัทุได้รับการประเมินในด้าน CSR ต่ลอดจนข่ดค่วามสามารถัทุางด้านการจัดซืื่�อทุ่�ม่ค่วามรับผิดช้อบโดย EcoVadis

• แรงำงำาน์บังำคับห้รือ “แรงงานทุ่�บังคั่บขู่เข็ญ”: ต่ามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคั่บ (ฉบับทุ่� 29) งานห้รือบริการใด ๆ ซึื่�ง
เกิดจากภ์ายบังคั่บขู่เข็ญและค่าดโทุษ ซึื่�งบุค่ค่ลดังกล่าวไม่ได้เสนอต่นเองโดยสมัค่รใจ

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
ค่วามสัมพัันธ์ทุางธุรกิจระห้ว่างประเทุศทัุ�งห้มดของคุ่ณต่กอยู่ในค่วามเส่�ยง โดยเฉพัาะอย่างยิ�งกรณ่ทุ่�พัันธมิต่รและค่นกลาง
ในระดับแรกของคุ่ณดำาเนินงานในประเทุศทุ่�ไม่ม่มาต่รฐานเด่ยวกับของกลุ่มบริษัทุ ในแง่ของค่วามปลอดภั์ยส่วนบุค่ค่ลและการ
เค่ารพัสิทุธิมนุษยช้น 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
ศึกษาคู่่ค้่าของคุ่ณให้้ด่และอย่าลังเลทุ่�จะติ่ดต่่อกับเจ้าห้น้าทุ่�ฝ่า่ยทุรัพัยากรบุค่ค่ล ในทุ้องถิั�นของคุ่ณ ห้ากคุ่ณม่ข้อสงสัยเก่�ยว
กับกฎเกณฑ์์ระห้ว่างประเทุศทุ่�เก่�ยวข้อง  ก็สามารถัติ่ดต่่อแผนกทุรัพัยากรบุค่ค่ลของกลุ่มบริษัทุได้เช่้นกัน สุดทุ้าย ระบบการ
แจ้งเตื่อนยังอยู่กับคุ่ณในกรณ่ทุ่�ม่ข้อสงสัยในเรื�องค่วามช้อบด้วยกฎห้มาย

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
โปรดดูเอกสารทุ่�นำามาใช้้ภ์ายในกลุ่มเก่�ยวกับ HSE และทุรัพัยากรบุค่ค่ล	

 4. นโยบายด้�านแรงงาน



กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านการเคำารพสิ�งแวดลั�อมี หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า27

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
กลุ่มบริษัทุม่เปา้ห้มายทุ่�จะบรรลุมาต่รฐานทุ่�ด่ทุ่�สุดในแง่ของผลกระทุบต่่อสิ�งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัทุ และได้จัดให้้ม่การ
เฝ่้าติ่ดต่ามต่รวจสอบสถัานทุ่�ผลิต่ทุุกแห่้งอย่างสมำ�าเสมอเพืั�อจะยังค่งกิจกรรมทุางธุรกิจทุ่�ยั�งยืนและเป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล้อม 
การปกปอ้งสิ�งแวดล้อมเป็นองค์่ประกอบห้นึ�งของค่วามรับผิดช้อบต่่อสังค่มขององค์่กร (CSR) ในแง่น่� กลุ่มบริษัทุได้ให้้ค่ำามั�น	
อย่างห้นักแน่นทุ่�จะลดการปลดปล่อยก๊าซื่เรือนกระจกและได้ลงทุุนในโค่รงการทุางโค่รงสร้างพืั�นฐานสำาห้รับกิจกรรมทัุ�ง	
ห้มดของบริษัทุ 
กลุ่มบริษัทุยังมุ่งมั�นทุ่�จะลดผลกระทุบทุ่�ม่ต่่อระบบนิเวศและค่วามห้ลากห้ลายทุางช่้วภ์าพั เพิั�มประสิทุธิภ์าพัการบริโภ์ค่ทุรัพัยากร	
ธรรมช้าติ่และพัลังงาน ลดการปล่อยมลพิัษและสารประกอบอินทุร่ย์ระเห้ยง่าย ลดปริมาณของเส่ยทุ่�ปล่อยออกมา และพััฒนา	
แนวทุางการร่ไซื่เคิ่ลและการฟื� นฟู
นอกจากค่วามทุ้าทุายระดับโลกด้านการปกป้องสิ�งแวดล้อมและลดผลกระทุบจากกิจกรรมทุางธุรกิจแล้ว การปฏิิบัติ่ต่ามกฎ	
ระเบ่ยบด้านสิ�งแวดล้อมยังเป็นเงื�อนไขทุ่�จำาเป็นต้่องม่แม้จะไม่ใช่้เพืั�อค่วามต่่อเนื�องและค่วามยั�งยืนของกิจกรรมทุางธุรกิจของ	
กลุ่มบริษัทุแต่่เพ่ัยงเทุ่านั�นก็ต่าม นอกเห้นือจากบทุลงโทุษทุางวินัยและทุางการเงินอันเป็นผลจากการฝ่่าฝ่ืนระเบ่ยบข้อบังคั่บ	
ด้านสิ�งแวดล้อมแล้ว กลุ่มบริษัทุอาจถูักเพิักถัอนใบอนุญาต่ประกอบการซึื่�งจำาเปน็ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทุอ่กด้วย 

 คำาจำากััดํความ
• สู้ภาพแวดํล�อม: องค์่ประกอบทัุ�งห้มดทุ่�ล้อมรอบบุค่ค่ลห้รือสายพัันธุ์ต่่าง ๆ ของสิ�งม่ช่้วิต่ ซึื่�งบางส่วนส่งผลด่โดยต่รงต่่อ

ค่วามต้่องการของสภ์าพัแวดล้อม
• ผลกัระทุบต่่อสิู้�งำแวดํล�อม: การเปล่�ยนแปลงเชิ้งคุ่ณภ์าพั เชิ้งปริมาณ และการทุำางานทัุ�งห้มดในสิ�งแวดล้อม (เชิ้งลบห้รือ

เชิ้งบวก) อันเกิดจากกิจกรรม 

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
ม่ค่วามเส่�ยงด้านสิ�งแวดล้อมทุ่�สำาคั่ญในกรณ่ทุ่�เกิดอุบัติ่เห้ตุ่ในสถัานทุ่�ผลิต่ทุุกแห่้งของกลุ่มบริษัทุ 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
ระวังอย่าให้้ทุรัพัยากรสูญเปล่า: พัลังงาน (ไฟฟา้ ก๊าซื่ ไอนำ�า ฯลฯ) นำ�า กระดาษ ห้รือวัสดุสิ�นเปลืองอื�น ๆ อย่าลืมนึกถึังเศรษฐกิจ
ห้มุนเว่ยนผ่านการร่ไซื่เคิ่ลและการต่่ราค่าให้ม่

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
เย่�ยมช้มเว็บไซื่ต์่ของกระทุรวงการเปล่�ยนผ่านระบบนิเวศ (Ministry Ecological Transition) (https://www.ecologie.gouv.fr/)

 5. การเคารพสิ�งแวด้ล�อํม

https://www.ecologie.gouv.fr/


กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านการเคำารพการแข่งขันเสร่ หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า28

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
กลุ่มบริษัทุเค่ารพักฎเกณฑ์์ของการแข่งขันระดับช้าติ่ ระดับทุ้องถิั�น และระดับนานาช้าติ่อย่างเค่ร่งค่รัด และน้อมนำาวิธ่การทุ่�เปน็
ธรรมและสร้างสรรค์่มาใช้้เพืั�อให้้ได้มาซึื่�งสัญญาธุรกิจ ดังนั�น จึงปฏิิเสธการกระทุำาใดทุ่�อาจปลอมแปลงห้รือบิดเบือนการแข่งขัน
ห้รือการเข้าถึังต่ลาดอย่างเสร่ ห้รือละเมิดกฎระเบ่ยบทุางกฎห้มายทุ่�บังคั่บใช้้เก่�ยวกับกฎห้มายการแข่งขัน
การละเมดิการแขง่ขันเสร่อาจส่งผลกระทุบทุางการเงนิเชิ้งลบต่่อกลุ่มบรษัิทุ การฝ่า่ฝ่นืกฎดา้นการแขง่ขันจะถักูลงโทุษ โดยเฉพัาะ	
อย่างยิ�งต่ามกฎห้มายของฝ่รั�งเศส ค่่าปรับในกรณ่ไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบอาจคิ่ดเปน็ 10% ของยอดขายทัุ�วโลกของกลุ่ม
บริษัทุ 

 คำาจำากััดํความ
• กัารละเมิดํกัฎหมายกัารแข่งำขัน์ทุางำกัารค�า: การกระทุำาใดก็ต่ามทุ่�ม่จุดห้มายห้รือผลในการป้องกัน จำากัด ห้รือบิดเบือนการ

แข่งขันในต่ลาด
• ข�อต่กัลงำ: ข้อต่กลงห้รอืการรวมห้วักันระห้วา่งองค่ก์รธุรกิจห้ลายแห้ง่ทุ่�เปน็อิสระต่่อกนัเพืั�อบิดเบือนการแขง่ขันให้้ผิดไปจาก	

ทุ่�ค่วรจะเป็น
• กัารใช้�อำาน์าจโดํยมิช้อบ: การปฏิิบัติ่ฝ่า่ยเด่ยวโดยบริษัทุทุ่�ใช้้อิทุธิพัลของต่นในต่ลาดเพืั�อก่ดกันบริษัทุอื�น ๆ ห้รือป้องกันไม่

ให้้บริษัทุให้ม่ ๆ เข้าสู่ต่ลาด กระทุำาผิดเช่้นน่�อาจได้รับโทุษต่ามกฎห้มาย 

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
สถัานการณ์ใดก็ต่ามทุ่�เกิดการแลกเปล่�ยนผลประโยช้น์อย่างไม่เป็นทุางการระห้ว่างคู่่แข่ง (ตั่วอย่างเช่้น งานแสดงสินค้่า) 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
เมื�อเจรจาข้อต่กลงให้ม่ คุ่ณค่วรพิัจารณาถึังนัยยะของค่วามเปน็ไปได้ในการแข่งขันก่อน ห้ากม่ข้อสงสัย คุ่ณค่วรสอบถัามฝ่า่ย
กฎห้มายเก่�ยวกับสถัานการณ์ของคุ่ณ นอกจากน่� คุ่ณต้่องแน่ใจว่าพันักงานให้ม่จะไม่ส่งต่่อข้อมูลทุ่�เปน็ค่วามลับของกลุ่มบริษัทุ
ไปยังคู่่แข่งซึื่�งพัวกเขาเค่ยร่วมงานมาด้วยก่อนห้น้าน่� 

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
ไปทุ่�เว็บไซื่ต์่ขององค์่กร Competition Authority (https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr) ห้รือ General Directorate 
for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf)

 6. เคารพการแข�งขันเสร ี

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf


กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านการปกปอ้งข�อม้ีลัส่วนบุคำคำลั หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า29

 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม 
กลุ่มบริษัทุมุ่งมั�นทุ่�จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุค่ค่ลต่ามข้อบังคั่บทุ่�ม่ผลบังคั่บใช้้ รวมถึังกฎระเบ่ยบด้านการคุ้่มค่รองข้อมูลทัุ�วไป
ของสห้ภ์าพัยุโรป (GDPR) และเพืั�อให้้แน่ใจว่าสิทุธิของเจ้าของข้อมูลทัุ�งห้มดได้รับการเค่ารพั 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุค่ค่ลอาจทุำาได้ก็ต่่อเมื�อถูักต้่องต่ามกฎห้มายและจำาเป็นเพืั�อผลประโยช้น์ทุ่�ช้อบด้วยกฎห้มายของ
กลุ่มบริษัทุเทุ่านั�น ผลประโยช้น์ทุ่�ช้อบด้วยกฎห้มายอาจเปน็ได้ทัุ�งก่อนทุำาสัญญา ห้รือเกิดต่ามสัญญา ผลทุางกฎห้มาย ฯลฯ 
(เช่้น การห้าข้อสรุป การทุำาสัญญา การปกปอ้งผลประโยช้น์ของบริษัทุ) การไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบทุ่�กำากับค่วบคุ่มการป	
ระมวลผลข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทุบทุางการเงินทุ่�ร้ายแรงต่่อกลุ่มบริษัทุ ตั่วอย่างเช่้น ในฝ่รั�งเศส บทุลงโทุษทุางวินัย 
ทุางการเงิน และทุางกฎห้มายจะม่ผลบังคั่บใช้้ในกรณ่ทุ่�ม่การใช้้ข้อมูลเห้ล่าน่�อย่างผิดวัต่ถุัประสงค์่

 คำาจำากััดํความ
• ข�อม้ลสู่้วน์บุคคล: ข้อมูลใด ๆ ทุ่�เก่�ยวข้องกับบุค่ค่ลธรรมดาทุ่�ระบุตั่วต่นห้รือสามารถัระบุตั่วต่นได้
• บุคคลถ้กัระบุตั่วต่น์: บุค่ค่ลทุ่�สามารถัระบุตั่วต่นได้โดยต่รง (เช่้น ชื้�อและนามสกุล) ห้รือทุางอ้อม (เช่้น ทุางโทุรศัพัท์ุ ห้รือ

ห้มายเลขปา้ยทุะเบ่ยน ห้มายเลขประกันสังค่ม ทุ่�อยู่ทุางไปรษณ่ย์ห้รือทุ่�อยู่อ่เมล รวมถึังระบุได้จากเส่ยงห้รือภ์าพั)
• บุคคลทุ้�สู้ามารถระบุตั่วต่น์ไดํ�: บุค่ค่ลทุ่�สามารถัระบุได้จากข้อมูลชิ้�นเด่ยว (เช่้น ชื้�อ) ห้รือจากการนำาข้อมูลมารวมกัน  

(เช่้น ผู้ห้ญิงทุ่�อาศัยอยู่ในทุ่�อยู่ดังกล่าวกับข้อมูลทุ่�อยู่นั�น ผู้ทุ่�เกิดวันทุ่�ดังกล่าวรวมกับผู้ทุ่�เปน็สมาชิ้กของสมาค่มดังกล่าว
และชื้�อของสมาค่มดังกล่าว)

• กัารประมวลผลข�อม้ลสู่้วน์บุคคล: การดำาเนินการห้รือกระบวนการดำาเนินการทุ่�เก่�ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุค่ค่ล ไม่ว่าจะเปน็	
กระบวนการใช้้ (การเก็บรวบรวม การบันทึุก การจัดการ การอนุรักษ์ การดัดแปลง การสรุปใจค่วามสำาคั่ญ การให้้ค่ำา	
ปรึกษา การใช้้ การสื�อสารโดยการส่ง การเผยแพัร่ ห้รือการจัดห้า การพิัสูจน์โดยเปร่ยบเทุ่ยบในรูปแบบอื�นใด)

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
ห้ากคุ่ณเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค่ค่ลซึื่�งไม่ได้ระบุไว้ในห้มวดห้มู่ข้อมูลทุ่�กลุ่มบริษัทุสามารถัเก็บรวบรวมได้ (ดูรายการในนโยบาย
กลุ่มบริษัทุ) 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
อ้างอิงนโยบายของกลุ่มบริษัทุทุ่�กำาห้นดเงื�อนไขทุ่�กลุ่มบริษัทุเก็บรวบรวม ใช้้ เก็บรักษา ถ่ัายโอน เปดิเผย และทุำาลายข้อมูลส่วน
บุค่ค่ลทัุ�งห้มดทุ่�เก่�ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทุ ห้ากคุ่ณม่ข้อสงสัยประการใด โปรดติ่ดต่่อขอค่ำาแนะนำาจากเจ้าห้น้าทุ่�ฝ่า่ย
การคุ้่มค่รองข้อมูลส่วนบุค่ค่ล

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
ศึกษานโยบายด้าน GDPR ของกลุ่มบริษัทุ 

 7. การปกปอ้ํงข�อํม้ลส�วนบุคคล 



กฎบัติรด้านจริยธรรม ด�านการเคำารพแลัะการปกปอ้งสินที่รัพย์ของกลุ่ัมีบริษัที่ หลัักจรรยาบรรณ 2021 / หน้า30

 8. ความเคารพและการปกปอ้ํง
สินทรัพย์ขอํงกลุ�มบรษัิัท 
 วัต่ถุประสู้งำค์และความทุ�าทุายของำกัลุ่ม
กลุ่มบริษัทุรับรองการปกปอ้งข้อมูลทุางเทุค่โนโลย่ วิทุยาศาสต่ร์ และกลยุทุธ์ (การเงิน การค้่า ห้รือสัญญา) ผลิต่ภั์ณฑ์์และ
เทุค่โนโลย่ทุ่�กลุ่มบริษัทุผลิต่ห้รือใช้้งานจะได้รับการคุ้่มค่รองอย่างเข้มงวดโดยสิทุธิในทุรัพัย์สินทุางอุต่สาห้กรรม ห้รือเป็นค่วาม
ลับ และต้่องเค่ารพัการรักษาค่วามลับทุางธุรกิจอย่างเค่ร่งค่รัด  
คุ่ณต้่องปกปอ้งกลุ่มบริษัทุจากค่วามสูญเปล่า ค่วามสูญเส่ย ค่วามเส่ยห้าย การใช้้ในทุางทุ่�ผิด การฉ้อโกง การโจรกรรม การ
ยักยอก การละเมิด และการใช้้งานในทุางทุ่�ผิดในรูปแบบใดก็ต่าม การยักยอกสินทุรัพัย์ของกลุ่มบริษัทุ การใช้้ห้รือการเปดิเผย
ข้อมูลทุ่�เปน็ค่วามลับโดยฉ้อฉลจะส่งผลกระทุบในเชิ้งลบต่่อชื้�อเส่ยงและสถัานภ์าพัทุางการเงินของกลุ่มบริษัทุ นอกจากน่� การ
ไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบการรักษาค่วามลับจะนำามาซึื่�งค่วามรับผิดทุางแพ่ังและทุางอาญา และจะส่งผลร้ายต่่อการจ้างงานของ
คุ่ณภ์ายในกลุ่ม 

 คำาจำากััดํความ
• สิู้น์ทุรัพย์: สินทุรัพัย์ทุ่�จับต้่องได้ (ทัุ�งเค่ลื�อนย้ายได้และไม่สามารถัเค่ลื�อนย้ายได้) และทุ่�จับต้่องไม่ได้ (ค่วามรู้ค่วามเช่้�ยวช้าญ 

ข้อมูลของต่ลาด ฯลฯ) ทุ่�กลุ่มบริษัทุถืัอค่รอง (ค่วามรู้ค่วามเช่้�ยวช้าญ ข้อมูลของต่ลาด ฯลฯ) 
• ความร้�ความเช้้�ยวช้าญ (โน์ว์ฮาว): ค่วามสามารถัในการแข่งขันทุ่�ได้มาจากประสบการณ์ในปัญห้าเชิ้งปฏิิบัติ่ ในดำาเนินการ

การค้่า
• ชื้�อทุรัพย์สิู้น์ทุางำปัญญา/อุต่สู้าหกัรรม: ชื้�อทุ่�ยอมให้้ได้รับประโยช้น์จากการผูกขาดของการแสวงห้าประโยช้น์จากเค่รื�องห้มาย  

การประดิษฐ์ ผลิต่ภั์ณฑ์์ ฯลฯ
• กัารซื้�อขายหลกััทุรัพย์โดํยใช้�ข�อม้ลภายใน์: อาช้ญากรรมทุ่�เกิดขึ�นในต่ลาดห้ลักทุรัพัย์ซึื่�งกระทุำาโดยบุค่ค่ลทุ่�ขายห้รือซืื่�อห้ลัก	

ทุรัพัย์โดยใช้้ข้อมูลทุ่�ยังไม่ได้เปดิเผยต่่อต่ลาดห้ลักทุรัพัย์ ผลกำาไรทุ่�ได้มาถืัอว่าไม่ช้อบด้วยกฎห้มาย

 สู้ถาน์กัารณ์เสู้้�ยงำ
การแบ่งปนัข้อมูลในทุ่�สาธารณะเป็นสถัานการณ์ทุ่�สุ่มเส่�ยง ดังนั�นจึงขอแนะนำาให้้แยกตั่วเองออกมาเพืั�อสื�อสาร และห้้ามเปดิเผย
ข้อมูลใดก็ต่ามทุ่�เก่�ยวข้องกับช่้วิต่ทุางธุรกิจของกลุ่มบริษัทุให้้แก่บุค่ค่ลภ์ายนอก 

 กัารปฏิิบัติ่ทุ้�ด้ํ
รักษาค่วามลับอย่างเข้มงวดทุ่�สุดต่ลอดเวลา โปรดดูขั�นต่อนทุ่�กำากับค่วบคุ่มกลุ่มบริษัทุทุางด้านการคุ้่มค่รองสิทุธิในทุรัพัย์สินทุาง	
ปญัญาและกรรมสิทุธิ� และขอค่ำาแนะนำาจากแผนกกฎห้มายของกลุ่มบริษัทุห้ากม่ข้อสงสัย 

 เพื�อเร้ยน์ร้�เพิ�มเติ่ม
เย่�ยมช้มเว็บไซื่ต์่ INPI เพืั�อรับทุราบข้อมูลเก่�ยวกับสิทุธิ�และกรรมสิทุธิ�ในทุรัพัย์สินทุางปญัญา (https://www.inpi.fr/fr) สำาห้รับ
ข้อมูลเพิั�มเติ่มเก่�ยวกับแง่มุมเห้ล่าน่�และค่ำาถัามใด ๆ ทุ่�เก่�ยวข้องกับการรักษาค่วามลับ โปรดติ่ดต่่อฝ่า่ยกฎห้มาย
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