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ทีม Concentrix,  

 
ทุก ๆ วนั ลูกคา้ของเราไวว้างใจให้เราดาํเนินธุรกิจในนามของพวกเขา เพราะพวกเขารู้ว่าเรามุ่งมนัในความซือสัตยสุ์จริตมากเพียงใด เรา

สนบัสนุนบุคลากรของเราดว้ยทรัพยากร การศึกษา และวฒันธรรมทีพวกเขาจาํเป็นตอ้งทาํในสิงทีถูกตอ้งทุกครัง และการสนบัสนุน นั

นมีความสาํคญัต่อความสําเร็จของเรา  
 
หลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (COEBC) ของเราเป็นหนึงในเครืองมือทีสาํคญัทีสุดทีเราใชเ้พอืตอกยาํความมุ่งมนันี มีผลบงัคบั ใ

ชก้บัพนกังานทุกคนทวัโลกโดยไม่คาํนึงถึงระดบังาน COEBC กาํหนดมาตรฐานเกียวกบัวิธีการทาํงานของเรา และให้ความคาดหวงัทีชั

ดเจน สาํหรับวิธีการปฏิบติัตนของเรา โดยรักษามาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของเราในทุกปฏิสัมพนัธ ์ 
 
COEBC ไม่ไดม้าแทนทีการใชวิ้จารณญาณทีดี และไม่ไดค้รอบคลุมทุกสถานการณ์ทีคุณอาจพบในขณะทีสร้างประสบการณ์ อนัน่าทึง

สาํหรับลูกคา้ของเรา แต่ถา้เราแต่ละคนนอ้มรับหลกัการและมาตรฐานพนืฐานทีวางไวนี้ ทาํงานเชิงรุกเพือประยกุต์ใช ้ในงานประจาํวนั

ของเรา และมุ่งมนัทีจะจริงจงักบัความรับผิดชอบนี ผลลพัธ์โดยรวมทีเราทาํจะสร้างเครือข่ายการป้องกนั ทีแขง็แกร่งขึน สาํหรับ Conc

entrix ลูกคา้ของเรา และลูกคา้ของพวกเขา    

 
COEBC เป็นแบบอยา่งของคาํมนัสัญญาทีสาํคญัของเราแต่ละคนในทุก ๆ วนัเพอืปกป้องกนัและกนั ยกระดบัธุรกิจของเรา สนบัสนุนลู

กคา้ของเรา และมีส่วนร่วมในชุมชนทีเราเรียกว่าบา้น และไม่ไดม้ีความสําคญัไปกว่ารากฐานของตวัตนทีเราเป็น ดงันนั ผมหวงัว่าคุณจ

ะรู้ว่าผมซาบซึงกบัความช่วยเหลือของคุณมากเพียงใดในขณะทีเราทาํงานเพอืปกป้องพนกังานของเรา และเพมิชือเสียงของเราในฐานะ

หุ้นส่วน CX ทีน่าเชือถือทีสุดในอุตสาหกรรมของเรา 

 
ขอขอบคุณทีร่วมเป็นส่วนหนึงในการช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยัยงิขึนสาํหรับทุกคนโดยปฏิบติัตาม COEBC และทาํงาน ทุกวั

นดว้ยความซือสัตยสุ์จริต ผ่านความมุ่งมนัอยา่งต่อเนืองของคุณ ความซือสัตยเ์ท่านนัทีช่วยสร้างความสําเร็จทงัหมด ของเราให้เกิดขึนไ

ป 
 
หากคุณมีขอ้สงสัย กรุณาติดต่อพนัธมิตรฝ่ายโซลูชนับุคลากรของคุณ หรือคุณจะพบรายชือผูที้สามารถช่วยไดใ้นส่วนทา้ย ของเอกสาร

ฉบบันี  
 

ดว้ยความเคารพ 
 
 

Chris Caldwell 

              Concentrix Corporation 
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  วสิยัทศันข์องเรา    
 

เราจะบรรลเุป้าหมายนนัดว้ย 
การปรบัใชว้ฒันธรรมของเรา 

 

เรา ◌เ้กยีวกับ 
ลกูคา้และพนกังาน 
เรารักษาคณุธรรมระดบัสงูดว้ย 
การประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง 

เรามุ่งมันทีจะสรา้งความเป็นเลศิ   

เราใหค้วามสําคัญต่อความรู ้การเปิดกวา้ง และความโปร่งใส 

เกียวกับวธิกีาร 
ดําเนนิธุรกจิ 

 

เรากลา้หาญทจีะตดัสนิใจ 

เราสรา้งความเปลยีนแปลงในตลาด 

เราลงทนุใน 

เราทุกคนมสีว่นรว่มสนบัสนุน 
และรวมกนัเป็นหนงึเดยีวท ีconcentrix 

เร
าม

มี
ุม
ม
อ
งท

 ี

เราจะเป็นบรษัิทผูใ้หบ้รกิารตดิตอ่ประสานงานกบัลกูคา้ทดีทีสีดุใน 
โลก โดยอาศัยบคุลากรทมีคีวามหลากหลายและเปียมดว้ยความรูค้วา 



บทนํา� 

2 

หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 

 

การประพฤตติามหลัก 
จรรยาบรรณเป็นสว่นหนงึ 
ของวฒันธรรมของเรา 

 
 

 
 

คําแถลงวัฒนธรรมของ Concentrix (ระบไุวใ้นหนา้ก่อนหนา้) ชนํีาการ 
ดําเนนิการทังหมดของบรษัิทและพนักงาน 

 
ภายใตวั้ฒนธรรมของเรา เราพยายามทจีะบรรลปุระสทิธภิาพระดับสงูสดุใน 
ทกุสงิทเีราทํา 

 
เราดําเนนิงานดว้ยความเชอือยา่งจรงิใจว่าบคุลากรมส่ีวนชว่ยเพมิคณุค่า 
และเราพยายามทจีะปฏบิัตติอ่ผูอ้นืดว้ยความเคารพและการใหเ้กยีรต ิ

 
เราทํางานร่วมกันเป็นหมูค่ณะเพอืสรา้งสรรคแ์นวคดิใหม่ๆ  และสรา้งความพงึ 
พอใจใหแ้กล่กูคา้ 

 
เราพยายามทจีะสรา้งความไวว้างใจและความเคารพตอ่ทกุคนทเีราทํางาน ดว้ย 

 
เราประพฤตปิฏบิัตตินดว้ยความซอืสตัยแ์ละจรรยาบรรณทเีหมาะสมในการ 
ดําเนนิธรุกรรมทังหมดและในการตดิตอ่สอืสารกับบคุคลอนืๆ 

 
เรายดึถอืปฏบิตัติามคา่นยิมทางศลีธรรมและจรยิธรรมอยา่งเคร่งครัด เรา 
เคารพสภาพแวดลอ้มทเีราใชช้วีติและทํางานอยู ่และ 

 
เราสนับสนุนการปกป้องสทิธมินุษยชนขันพนืฐานในการดําเนนิงานทวัโลก 
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our operating philosophy 
is our 3vs 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ความสามารถในการ 
ตรวจสอบ (Visibility) 
(หรอืความโปร่งใส) 
ชว่ยใหบ้รษัิทของเรา 
มองเห็นความกา้วหนา้ 
และอปุสรรคตอ่ความ 
สําาเร็จ ความสามารถ 
ในการตรวจสอบทัวทงั 
องคก์รจะชว่ยจัดหา 
ขอ้มลูทถีกูตอ้งและ 
รวดเร็วเกยีวกับความ 

ทา้ทายและโอกาสตา่งๆ 
ชว่ยใหเ้ราขบัเคลอืน 
การดําเนินการเชงิรุก 

และแน่วแน่ 

ชว่ยใหเ้ราปรับตัวได ้
อยา่งรวดเร็ว – แมก้ระทงั 
คาดการณ์เกยีวกับความ 

เปลยีนแปลงในตลาดและ 
ธรุกจิ ของลกูคา้และผู ้
ขาย ความรวดเร็วฉับไว 
หมายถงึความยดืหยุน่ 
และการตอบสนองต่อ 
ความเปลยีนแปลงได ้

อยา่งรวดเร็วทสีดุ เทา่ท ี
จะเป็นไปได ้เราจะตอ้ง 
เคลอืนไหวอยา่งรวดเร็ว 
ในการตัดสนิใจ ดําเนนิ 

การ และจัดการทรัพยากร 
ของเรา เพอืเพมิความพงึ 
พอใจสงูสดุใหแ้กล่กูคา้ 
และปรับปรุงผลลัพธ ์

สําาหรับพนักงาน ลูกคา้ 
และผูถ้อืหุน้ – เรายดึ 
มันในคุณคา่สําหรับทุก 
สงิทเีราทํา หากสงิใด 
ก็ตามทเีราทําไมก่อ่ให ้

เกดิ คณุคา่ เราก็ไมค่วร 
ทําสงินัน การมุง่เนน้ 

คุณค่า ทําใหท้รัพยากร 
ทังหมดของเรามุง่ไปสู ่
กจิกรรมทมีคีวามสําคัญ 

ตอ่ลกูคา้ของเรา 
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การใชห้ลักจรรยาบรรณ 
ของเรา 

 
 

 
 

หลักจรรยาบรรณของเรารองรับจุดประสงคห์ลายอยา่ง โดยนอกจากจะกําหนดความคาดหวัง 
เกยีวกับพฤตกิรรมและแนวทางการดําเนนิธรุกจิทเีหมาะสมแลว้ ยังอา้งองินโยบายและกฎหมาย 
ทเีกยีวขอ้งซงึเราจะตอ้งปฏบิัตติามเพอืใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัดังกลา่วอกีดว้ย นอกจากน ี
หลักจรรยาบรรณของเรายังเป็นแนวทางทชีว่ยใหเ้ราทําการตัดสนิใจทเีหมาะสมและถกูตอ้งตาม 
หลักจรรยาบรรณ และใหข้อ้มลูตดิตอ่ทเีราควรจะใชเ้มอืเรามขีอ้สงสัยหรอืขอ้กังวลใจเพมิเตมิ การ 
ไมป่ฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณอาจสรา้งความเสยีหายตอ่บรษัิทของเราและนักลงทนุ ดว้ยเหต ุ
น ีหากพนักงานไมไ่ดป้ฏบิัตติามหลกัจรรยาบรรณ ก็อาจสง่ผลใหถ้กูไลอ่อก และอาจนําไปสูก่าร 
ดําเนนิคดอีาญาในกรณีทเีกยีวขอ้ง 

 
แมว่้าหลักจรรยาบรรณของเรากลา่วถงึการกระทําความผดิทางจรรยาบรรณหรอืกฎหมายในหลายๆ ดา้น 
แตก็่ไมส่ามารถครอบคลมุทกุสถานการณ์ทา้ทายทอีาจเกดิขนึในสถานททีํางานของเรา การ 
ดําเนินงานของเราและพนักงานจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายของหลายๆ ประเทศและเขตอําานาจศาล อนืๆ 
ทัวโลก พนักงานและตัวแทนทดีําเนนิการในนามของบรษัิท จะตอ้งปฏบิตัติามหลักจรรยา บรรณ 
รวมถงึกฎหมาย ขอ้กําหนด และกฎระเบยีบทังหมดทมีผีลบังคับใช ้หากกฎหมายทอ้งถนิ 
ขดัแยง้กับหลักจรรยาบรรณของเรา เราจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายนัน และหากแนวทางปฏบิัตดิา้น 
ธรุกจิในทอ้งถนิขัดแยง้กับหลักจรรยาบรรณของเรา เราจะตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณ 
หากไมแ่น่ใจวา่กจิกรรมหนงึๆ มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่คณุก็ควรขอคําแนะนําผ่านชอ่งทางทรีะบ ุ
ไวใ้นหัวขอ้ “การขอคําแนะนําและการรายงานปัญหา” 

 
หลักจรรยาบรรณของเรามผีลบังคับใชก้ับพนักงาน ผูบ้รหิาร และกรรมการทกุคนของ Concentrix 
Corporation รวมถงึสว่นงาน บรษัิทสาขา และบรษัิทในเครอืทังหมด องคก์รทังหมดนเีรยีกรวม กันวา่ 
“บรษัิทของเรา” ในหลักจรรยาบรรณน ีหลักจรรยาบรรณมผีลบังคับใชกั้บทกุสงิทเีราทําและ 
สะทอ้นความมุง่มนัทบีรษัิทมตีอ่พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ชมุชนทัวโลกทเีราทํางาน และบรษัิทของเรา 
หลักจรรยาบรรณของเราแสดงถงึความมุง่มนัโดยรวมของเราตอ่การทํางานอย่างถกูตอ้งตามหลัก 
จรรยาบรรณและดว้ยคณุธรรมในทกุสงิทเีราทํา 

 
ฝ่ายกํากับดแูลมหีนา้ทจัีดการดแูลหลักจรรยาบรรณของเราและรายงานตอ่ทปีรกึษาทัวไป จะตอ้ง 
รายงานขอ้กลา่วหาเรอืงการละเมดิหลักจรรยาบรรณใหแ้กผู่จั้ดการของคณุหรอืฝ่าย HR หรอืฝ่าย 
กํากับดูแล และฝ่ายบรหิารจะสอบสวนและดําเนนิการตอ่ขอ้กลา่วหาดังกลา่วตามขอ้มลูทพีบจาก 
การสอบสวน 

 
พนักงานทตีอ้งการละเวน้ขอ้กําหนดของหลักจรรยาบรรณสามารถยนืคํารอ้งตอ่ผูบ้รหิารฝ่ายกํากับ ดแูล 
โดยจะตอ้งใหค้ําอธบิายและเหตผุลทชีดัเจนสําาหรับการละเวน้ดังกลา่ว การละเวน้ดังกลา่ว 
อาจตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิารของบรษัิท โดยขนึอยูกั่บขอ้เท็จจรงิของแตล่ะ กรณ ี
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 

 
 

ถามตวัคณุเองวา่: 
• การกระทํานีแสดงถงึความมุง่มันของบรษัิทต่อ 

การดําเนนิการดว้ยจรยิธรรมและคุณธรรมสงูสดุ 
หรอืไม ่

• การกระทํานีสรา้งความเสยีหายตอ่บรษัิท ลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์ผูถ้อืหุน้ หรอืเพอืนพนักงานของ 
เราหรอืไม ่

• ฉันจะทําสงินหีรอืไมถ่า้หากเรอืงนถีกูตพีมิพใ์น 
หนา้หนงึของหนังสอืพมิพยั์กษ์ใหญ่ 

• ครอบครัวของคณุจะรูส้กึอยา่งไรถา้พวกเขารูว้า่ 
คณุทําสงินี 

ถา้คําตอบของคําถามเหล่านีทําใหคุ้ณรูส้กึอดึอัดใจ ทางท ี
ดคีุณก็ไม่ควรทําสงินัน แต่คุณควรขอคําแนะนําจากผูบ้ังคับ 
บัญชา รองประธานอาวโุส หรอืผูบ้รหิารระดับประเทศ หรอื 
ฝ่ายกฎหมาย 
หรอืสง่คําถามไปยังเว็บไซต ์  รอ้งเรยีนของ บรษัิทท ี
https://www.integritycounts.ca/org/concentrix. 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

หนา้ทคีวามรับผดิชอบ 
ของผูบ้รหิาร 

 
 

 
 

พนักงานในตําแหน่งบรหิารจะตอ้งประพฤตตินเป็นแบบอย่างทดีสํีาาหรับพนักงานคน อนืๆ 
ดว้ยเหตนีุ ผูจั้ดการจงึตอ้งทําความคุน้เคยกับหลักจรรยาบรรณใหเ้พยีงพอ เพอื 
สอืสารเกยีวกับแนวทางทรีะบไุดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และตอบคําถามแกพ่นักงาน 
ใตบ้ังคับบัญชา นอกจากนัน ผูจั้ดการควรจะสรา้งสภาพแวดลอ้มการทํางานทสีะดวก สบาย 
กระตุน้ใหพ้นักงานเขา้หาในกรณีทมีขีอ้สงสัยหรอืขอ้กังวลใจ ผูจั้ดการมหีนา้ท ี
เฝ้าระวังและตอบสนองอยา่งฉับไวตอ่สถานการณ์ทอีาจนําไปสู่การละเมดิหลักจรรยา บรรณ 
นโยบายของบรษัิท และ/หรอืกฎหมายและกฎระเบยีบ และรายงานเรอืงนีให ้ผู ้
บังคับบัญชาไดรั้บทราบในทันท ีเพอืใหบ้รษัิทไดรั้บแจง้เกยีวกับการละเมดิทอีาจเกดิ 
ขนึอยา่งทันทว่งท ี

 
ผูจั้ดการมหีนา้ทเีพมิเตมิภายใตห้ลกัจรรยาบรรณของเรา รวมถงึการประพฤตตินเป็น 
แบบอยา่งทดี ีและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชามคีวามคุน้เคยกับ นโยบาย 
ทมีผีลบังคบัใชกั้บงานททีําอยู ่และดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานททีํางานท ี
พนักงานรูส้กึสบายใจทจีะรายงานขอ้กังวลใจ ทบีรษัิทของเรา ผูนํ้าทมีจีรรยาบรรณคอื 
องคป์ระกอบสําาคัญของการเป็นผูนํ้าทมีปีระสทิธภิาพ 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

ผลลัพธข์องการละเมดิ 
หลักจรรยาบรรณ 

 
 
 
 

เราทกุคนจะตอ้งปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณน ี รวม 
ถงึนโยบายทังหมดของบรษัิท หากเราไม่ไดทํ้าเชน่ นัน 
เราอาจถกูลงโทษทางวนัิย และอาจรวมถงึการ 

 
ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการทรัีบทราบเกยีวกับการ 
ละเมดิและไมไ่ด ้รายงานและแกไ้ขปัญหาอยา่งทัน 
ทว่งท ีอาจไดรั้บผลในลักษณะทใีกลเ้คยีงกัน ใน 
สถานการณ์ทเีหมาะสม บรษัิทของเราจะพจิารณา 
การดําเนนิการทางกฎหมายหรอืสง่ตอ่เรอืงดังกล่าว 
ใหแ้กห่นว่ยงานบังคับใชก้ฎหมายของภาครัฐเพอื 
ใหม้กีารดําเนนิคด ี

ไลอ่อก ในทํานองเดยีวกัน หัวหนา้งาน ผูจั้ดการ 
เขา้ใจหลกั 

ของเรา 
•

เรา 

• ปฏบิัตติามความมุง่มนัของบรษัิทตอ่ 
การรักษาคณุธรรม 

•

หลักจรรยาบรรณ 

• ตดิตอ่ผูจ้ัดการของคณุ ทปีรกึษาดา้น 
กฎหมายของบรษัิท หรอืสายดว่น 
ทไีมม่กีารเปิดเผยชอื หากคณุมขีอ้ 
สงสัยหรอืขอ้กังวลใจ 

• สง่เสรมิวัฒนธรรมทป้ีองกันการ 
โตต้อบตอ่ใครก็ตามทรีายงานเรอืง 
การละเมดิหลักจรรยาบรรณทเีกดิขนึ 
จรงิหรอืสงสัยวา่อาจเกดิขนึ 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

 

การเคารพความหลาก 
หลาย 

 
 

วสัิยทัศนข์องบรษัิทของเราคอืการเป็นบรษัิทผูใ้หบ้รกิารตดิตอ่ประสานงานกับลกูคา้ทดีทีสีดุ 
ในโลก โดยอาศัยบคุลากรทมีคีวามหลากหลายและเปียมดว้ยความรูค้วามสามารถ เราเคารพ 
และมองเห็นคณุคา่ของความหลากหลาย ทังในสว่นของภมูหิลัง ประสบการณ์ และแนวคดิท ี
หลากหลายของเรา เราทกุคนตอ้งทุม่เทในการจัดหาสภาพแวดลอ้มการทํางานทสีง่เสรมิการ 
เคารพเพอืนร่วมงาน ลกูคา้ และคูค่า้ทังหมด เรามุง่มนัทจีะปฏบิตัติอ่กันอยา่งยตุธิรรมและ 
ดว้ยความเคารพ 

 
 
 

การมอบโอกาสทเีทา่ 
เทยีม 

 
 

บรษัิทของเราปฏบิัตติามกฎหมายทีหา้มการเลือกปฏบิัตดิา้นการจา้งงานในทุกทีทีเราดําเนิน 
ธุรกจิ บรษัิทของเรามีนโยบายทีจะใหโ้อกาสการจา้งงานทเีท่าเทยีมกัน และปฏบิัตติ่อผู ้
สมัครและพนักงานโดยปราศจากอคตทิีขัดต่อกฎหมาย เรามีนโยบายหา้มการเลือกปฏบิัตติ่อ 
ใครก็ตามทีบรษัิทของเราในแง่ของชาตพิันธุ ์ศาสนา สผีวิ เชอืชาต ิอายุ เพศ การระบุเพศ 
สถานะ ความพกิาร สถานะการเป็นทหารผ่านศกึ ความโนม้เอยีงทางเพศ สถานภาพสมรส 
หรือคุณลักษณะอืนใดทีไดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมาย 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 

 
 

ขอ้กําหนดพนืฐาน 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตดัสนิใจของคณุเกยีวกับ 

การรับสมัคร การสรรหา การพัฒนา และการเลอืน 
ตําแหน่งของพนักงานอา้งองิจากคณุลักษณะท ี
เกยีวขอ้ง เชน่ คณุสมบัต ิทักษะ และความสําาเร็จ 

• อยา่ใหปั้จจัยอนืๆ เชน่ ชาตพิันธุ ์สผีวิ ศาสนา เพศ 
สถานะ อาย ุเชอืชาต ิความโนม้เอยีงทางเพศ การ 
ระบเุพศสถานะ สถานภาพสมรส หรอืความพกิาร ม ี
อทิธพิลตอ่การใชว้จิารณญาณของคุณ 

• จดบันทกึกรณีของผลการปฏบัิตงิานทไีมน่่าพงึ 
พอใจตามทเีกดิขนึ หรอืแจง้ใหบ้คุคลนันทราบถงึ 
ขอ้บกพร่องของตนเอง ตัดสนิพนักงานใตบั้งคับ 
บัญชาของคุณ โดยพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิาน 
อยา่นําเอา ประเด็นทไีมเ่กยีวขอ้งมาเป็นสว่นหนงึ 
ของการตรวจสอบผลการปฏบัิตงิาน 

• พนักงานทรีูส้กึวา่ตนเองไมไ่ดร้ับการปฏบัิตอิยา่ง 
เป็นธรรมตามนโยบายของบรษัิท วา่ดว้ยโอกาส 
การจา้งงานทเีทา่เทยีม ควรจะรายงานปัญหาแก ่
หัวหนา้งาน ผูจ้ัดการ หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคลใน 
ทันท ี
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

หา้มการเลอืกปฏบิตัแิละ 
การลว่งละเมดิ 

 
 

 

 
บรษัิทของเราไมย่อมรับการเลอืกปฏบิัตหิรอืการลว่ง 
ละเมดิในททํีางาน ซงึเกยีวขอ้งกับคณุลักษณะทไีด ้
รับการคุม้ครองตามกฎหมาย ไมว่า่จะเป็นพฤตกิรรม 
ของพนักงาน ลกูคา้ ผูรั้บเหมา ทปีรกึษา หรอื 
ผูเ้ยยีมชมสถานท ีและไมว่า่สภาพแวดลอ้มการ 
ทํางานจะเป็นอยา่งไร เรามุง่มนัทจีะสรา้งสภาพ 
แวดลอ้มการทํางานทดี ีปลอดภัย และเป็นมอื อาชพี 
ซงึชว่ยใหแ้น่ใจวา่ทกุคนจะไดรั้บการปฏบิัต ิ
ดว้ยการใหเ้กยีรต ิความเคารพ และมารยาททดี ี

เราเชอืมนัในการปฏบิัตติอ่กันดว้ยความเคารพ ไม ่
วา่จะเป็นเพอืนร่วมงาน ซพัพลายเออร ์ ลกูคา้ หรอื 
ใครก็ตามททีําธรุกจิกับเรา ภายใตค้วามมุง่มัน 
น ีบรษัิทของเราหา้มการลว่งละเมดิในสถานท ี
ทํางาน การลว่งละเมดิ เป็นพฤตกิรรมทบีันทอน 
ประสทิธภิาพการทํางาน อยา่งไมเ่หมาะสมและ 
ไรเ้หตผุล ทังยังทําลายเกยีรตขิองบคุคลอนื หรอื 
สรา้งสภาพแวดลอ้มการทํางานทมีกีารขม่ขู ่ไมเ่ป็น 
มติร หรอืไมเ่หมาะสม ตัวอยา่งเชน่: 

 
> การรุกรานทางเพศ การรอ้งขอบรกิารทางเพศ 

การใชคํ้าพูดทสีอ่เรอืงเพศ เรอืงขําาขันลามก 
หรอืการวจิารณ์เรอืงรูปร่างหรอืกจิกรรมทาง 
เพศของบคุคลอนื 

 
> การแสดงภาพหรือวัตถุทีสือเรอืงเพศ การจอ้ง 

มองในลักษณะเชญิชวนหรอืแทะโลม หรือการ 
สือสารโดยนัยในรูปแบบใดๆ 

 
> การสัมผัสอย่างไม่เหมาะสม 

ถาม: ฉันถกูหยอกลอ้โดยพนักงานคน 
หนงึ และฉันคดิวา่นีเป็นการลว่ง 

 

ตอบ: แจง้บคุคลนันวา่ การกระทําดัง 

กลา่วเป็นสงิทน่ีารังเกยีจ และ 
ถา้เขายังทําอยา่งนันอกี คณุก็ 
จะรายงานเรอืงน ีควรรอ้งเรยีนเรอืงนี 
แกหั่วหนา้งาน 
หรอืผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
ทคีณุรู ้
 
ถา้คณุไมส่ามารถทํา เชน่นันไดใ้หต้ดิตอ่ 
https:// 
www.integritycounts.ca/org/concentrix  
 
การ ตดิตอ่ของคณุจะถกูเก็บเป็นความลับ 
และคณุไมจํ่าเป็นตอ้ง เปิดเผยชอื  
 
อยา่งไรก็ตาม คณุจะตอ้งตระหนักวา่เป็น 
เรอืงยาก และอาจเป็นไปไม่ได ้ในบางกรณี 
ทบีรษัิทของเราจะสอบสวน ขอ้รอ้งเรยีน 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 

 
 

บรษัิทของเราหา้มการเลอืกปฏบิัตหิรอืการลว่งละเมดิในรูปแบบ 
ใดๆ รวมถงึการกระทําทางวาจาหรอืทางกาย การลอ้เลยีน หรอื 
การหยอกลอ้เกยีวกับประเด็นทไีดร้ับการคุม้ครองดังตอ่ไปน:ี 

 

• ชาตพัินธุ ์

• สผีวิ 

• ศาสนา 

• เพศสถานะ (เพศ) 

• อัตลกัษณท์างเพศ 
สถานะ 

• ความโนม้เอยีงทาง 
เพศ 

• การตังครรภ ์

• เชอืชาต ิ

• เผ่าพันธุ ์

• สถานะสมรส 

• อาย ุ

• ความพกิารทางกาย 
หรอืจติใจ 

• สถานะทหารผ่านศกึ 

• หรอืคณุลักษณะอนืใด 
ทไีดร้ับการคุม้ครอง 
ตามกฎหมาย 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

หา้มใชส้าร 
เสพยต์ดิ 

 
 

 
 

สารเสพยต์ดิบนัทอนความสามารถของเราในการทํางานอยา่งปลอดภัย และดังนันจงึทําให ้
เราทกุคนตกอยูใ่นความเสยีง เราจะตอ้งไมท่ํางานภายใตอ้ทิธพิลของสรุา ยาเสพยต์ดิ ยาท ี
ถกูใชง้านในทางทผีดิ หรอืยานอกฉลากทลีดทอนความสามารถของเราในการทํางานอยา่ง 
ปลอดภัย นอกจากนี เราจะตอ้งไมใ่ชง้าน ครอบครอง ถา่ยโอน หรอื จําาหนา่ยยาเสพยต์ดิ 
หรอืสรุา หรอืใชย้าในทางทผีดิขณะทํางานหรอืขณะทอียูใ่นอาณาบรเิวณของบรษัิท บรษัิท 
ของเรายกเวน้กฎขอ้นใีนกรณีทสีรุาถูกถา่ยโอนในภาชนะทปิีดผนกึเพอืใชเ้ป็นของกํานัลตาม 
ทไีดรั้บอนุญาตหรอืใชใ้นระดับทเีหมาะสมในกจิกรรมทบีรษัิทอนุญาต 

 
> ถา้คณุใชย้าทมีกีารสังจ่ายอยา่งถกูกฎหมาย ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การใช ้

วจิารณญาณของคณุหรอืความรวดเร็วในการตอบสนอง ใหป้รกึษาเรอืงนีกับหัวหนา้ 
งานของคณุหรอืพนักงานฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพอืระบวุา่คณุควรจะทําการรายงาน 
สําาหรับการทํางานหรอืไม ่

 
> ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบในทอ้งถนิ หากวา่มขีอ้กําหนดเคร่งครัดมากกวา่ 

นโยบายของบรษัิท 
 

> ถา้คณุพบวา่พนักงานคนอนืมปีระสทิธภิาพการทํางานลดลง เนอืงจากการใชส้รุา ยา 
หรอืสารอนืๆ หรอืพนักงานคนอนืกําลังใชย้าเสพยต์ดิทผีดิกฎหมายหรอืดมืสุราขณะ ทํางาน 
ใหแ้จง้หัวหนา้งาน ผูบ้รหิาร หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 
> บรษัิทของเราตระหนักวา่ปัญหาเกยีวกับการใชส้ารเสพยต์ดิและสรุา รวมถงึปัญหา 

อนืๆ เป็นเรอืงทสีามารถแกไ้ขได ้มกีารใหค้วามชว่ยเหลอืในลักษณะทเีก็บเป็น 
ความลับผ่านบรษัิทของเราสําาหรับพนักงานทกุคนทสีนใจ 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

การป้องกนัความ 
รนุแรง 

 
 

 
 

บรษัิทของเราหา้มการใชค้วามรุนแรงท ี
เกดิขนึจรงิหรอืในลักษณะขม่ขูต่อ่เพอืน 
ร่วมงาน บคุคลภายนอก หรอืใครก็ตามท ี
อยูใ่นอาณาบรเิวณของเราหรอืตดิตอ่กับ 
พนักงานในขณะปฏบิตังิาน การขม่ขูว่า่จะ 
ใชค้วามรุนแรงในทกุกรณีถอืเป็นเรอืงรา้ย 
แรง เราจะตอ้งรายงานเหตกุารณ์ดังกลา่ว 
ในทันท ี

 
หากมกีารใชค้วามรุนแรงทเีกดิขนึจรงิหรอื 
ในลักษณะขม่ขู ่จะตอ้งรายงานตอ่ฝ่าย 
รักษาความปลอดภัย ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่าย 
HR ในทันท ีโดยจะมกีารกําหนดมาตรการ 
ทเีหมาะสม ซงึอาจรวมถงึการแจง้เจา้ 
หนา้ทตีํารวจหรอืหนว่ยงานอนืๆ 

 
พนักงานทลีะเลยหรอืละเมดิมาตรฐานดา้น 
จรรยาบรรณของบรษัิท และผูจ้ัดการท ี
ลงโทษผูใ้ตบั้งคับบัญชาทพียายามจะปฏบัิต ิ
ตามมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณเหล่านี จะ 
ตอ้งถกูลงโทษทางวนัิย รวมถงึการไลอ่อก 
ในทันท ีอยา่งไรก็ตาม การขู่วา่จะลงโทษ 
ทางวนัิยไมค่วรถกูใชเ้ป็นเครอืงมอืในการ 

คณุจะเชอืวา่ 

ความมุง่มนัทแีน่วแน่ตอ่พฤตกิรรมทถีกูหลัก 

แนวทางการดําาเนนิธรุกจิทเีหมาะสม ทังยัง 

เราคงความเป็นองคก์รระดับโลก 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

การปกป้องความเป็น 
สว่นตัว 

 
 
 
 

มกีฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายระดับประเทศ และกฎหมายระดับทอ้งถนิจําานวนมากท ี
มจุีดมุง่หมายเพอืปกป้องประชาชนจากการเผยแพร่ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดรั้บอนญุาต 
บรษัิทของเราเคารพการเก็บรักษาความลับสําาหรับขอ้มลูสว่นตัวของพนักงาน นันหมายความ 
วา่มเีพยีงพนักงานทมีอํีาานาจหนา้ทแีละความจําาเป็นทางดา้นธรุกจิทชีดัเจนเทา่นันทจีะ 
สามารถเขา้ถงึบันทกึขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
การปกป้องความเป็นสว่นตัวถอืเป็นเรอืงสําาคัญ เราจัดการขอ้มลูสว่นตัวของคณุตามแนวทาง 
เหลา่น ี

 

 
> ดแูลบันทกึขอ้มลูของพนักงานใหถ้กูตอ้งและทันสมัย 

 
> อนุญาตใหเ้ขา้ถงึและใชง้านเพยีงเพอืจุดประสงคท์างธรุกจิทถีกูตอ้งเหมาะสม เชน่ 

การบรหิารจัดการบัญชเีงนิเดอืนและสวัสดกิาร 
 

> ป้องกันการเปิดเผยขอ้มลูแกบ่คุคลทสีาม ยกเวน้ในสถานการณ์แวดลอ้มทไีดรั้บ 
อนุญาตตามนโยบายของเรา 

 
> ปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการทกํีาหนดสําาหรับการเก็บรักษาและทําลายขอ้มลู 

 
> ตอบขอ้ซกัถามหรอืขอ้กังวลใจของพนักงานเกยีวกับบันทกึขอ้มลูของเขาในทันท ี

 

 
ถา้คณุมขีอ้สงสัยเกยีวกับขอ้มลูของคณุ โปรดพดูคยุกับหัวหนา้งานหรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

การรักษาคณุภาพของ 
สนิคา้และความปลอดภยั 

 
 

 
 

เรารักษาชอืเสยีงทมีคีา่ของบรษัิทดว้ยการจัดหา 
สนิคา้และบรกิารทปีลอดภัยและมคีณุภาพ นัน 
หมายความวา่สนิคา้และบรกิารของเราจะตอ้ง 
ตอบสนองความตอ้งการทสีําาคัญของลกูคา้ จะ 
ตอ้งนําเสนอคณุประโยชน์ทเีหนือกวา่ใหแ้กผู่ ้ใช ้
และจะตอ้งไวใ้จได ้ดว้ยเหตนีุเราจงึปฏบิัต ิ
ตามกระบวนการทางดา้นคุณภาพและขอ้กําหนด 
ดา้นความปลอดภัยทังหมดในสถานททีเีราทํางาน 
นอกจากนัน เรายังปฏบิัตติามมาตรฐานและกฎ 
ระเบยีบทังหมดทเีกยีวขอ้งสําาหรับการพัฒนาสนิคา้ 
และบรกิารของเรา 

 
ดว้ยแนวทางทเีขม้งวด พนักงาน 

เพอืใหบ้รรลเุป้าหมายตอ่ไปน:ี 

• ความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 

• ความมุง่มนัตอ่คณุภาพสงูสดุ 

• การปรบัปรงุกระบวนการอยา่ง 
ตอ่เนือง 

• ทัศนคตวิา่ทําาได ้

• การสอืสารทตีรงประเด็น 

ทบีรษัิทของเรา เราภาคภมูใิจใน 
การนําาเสนอสนิคา้และบรกิารทมี ี
คณุภาพสงูสดุ เราพยายามสรา้ง 
ความเป็นเลศิเพอืบรรลแุละปรับปรุง 
ผลลัพธท์างดา้นธรุกจิ ซงึสะทอ้น 
ความมุง่มนัทางดา้นคณุภาพทเีราม ี
ตอ่ลกูคา้และผูข้าย 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

การใชเ้ทคโนโลยอียา่ง 
เหมาะสม 

 
 
 
 

เราจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีองบรษัิทอยา่ง 
เหมาะสม และเรามหีนา้ทคีวามรับผดิชอบ 
ในการใชค้อมพวิเตอร ์ขอ้มลู และทรัพยากร 
โทรคมนาคมในลักษณะทปีลอดภัย ถกูหลัก 
จรรยาบรรณ ถกูกฎหมาย มปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล การใชง้านเทคโนโลย ี
ของบรษัิทจะตอ้งไมแ่ทรกแซงการทํางาน 
ตามหนา้ทขีองคณุ การใชง้านโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาต ไมเ่หมาะสม หรอืผดิกฎหมาย 
การเคลอืนยา้ยหรอืถา่ยโอนทรัพยากรทาง 
คอมพวิเตอร ์ขอ้มลู หรอืโทรคมนาคม อาจ 
สง่ผลใหถ้กูลงโทษทางวนัิยและ ดําเนนิ 
การตามกฎหมาย 

 
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม คณุจะตอ้งไมใ่ช ้
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย 
ของบรษัิทเพอืสอืสารหรอืดขูอ้ความหรอื 
เนือหาทไีมเ่หมาะสม ลามกอนาจารหรอืน่า 
รังเกยีจ นอกจากนี หา้มใชร้ะบบเหลา่นีเพอื 
เขา้ถงึเนือหาทผีดิกฎหมาย สง่คําเชญิชวน 
โดยไมไ่ดรั้บอนญุาต หรอืดําเนนิธรุกจิให ้
แกต่ัวคณุเองหรอืองคก์รอนื 

 
คณุไมค่วรสรุปวา่การสอืสารหรอืเอกสารท ี
คณุสรา้ง สง่ หรอืไดรั้บผ่านทางทรัพยากร 
ดา้นคอมพวิเตอร ์ขอ้มลู หรอืโทรคมนาคม 
ของบรษัิทมคีวามเป็นสว่นตัว ภายใตข้อบเขต 
ทไีดรั้บอนุญาตตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
บรษัิทของเรามสีทิธทิจีะตรวจสอบและกํากับ 
ดแูลการใชง้านสนิทรัพยแ์ละระบบสอืสาร 
ของบรษัิท เพอืใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิัตติาม 
นโยบายของบรษัิท 

ถาม: การทบีรษัิทอา่นอเีมลของฉัน 

ไมใ่ชห่รอื 

ตอบ: ไมผ่ดิกฎหมาย ทจีรงิแลว้ระบบ 
คอมพวิเตอรท์นีายจา้งจัดหาให ้
ถอืเป็นทรัพยส์นิของนายจา้ง 
และโดยมากแลว้ บรษัิทของเรา 
มสีทิธทิจีะตรวจสอบแทรฟฟิก 
อเีมลและการทอ่งอนิเทอรเ์น็ต 
ทังหมดทเีกดิขนึบนระบบของ 
บรษัิท 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 

 
 

ถาม: จะเกดิอะไรขนึถา้หากเพอืนร่วม 

งานสง่ขอ้ความอเีมลลามกหรอืน่า 
รังเกยีจใหแ้กฉั่น ฉันจะถกูไลอ่อก 
เพราะการกระทําของผูอ้นืหรอืไม ่

 
 
 
 

ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์าจถอืเป็น “บันทกึ 
ขอ้มลู” ทจีะตอ้งเก็บรักษาตามกฎหมาย 

ตอบ: คณุไมส่ามารถควบคมุการกระ 

ทําของพนักงานคนอนืๆ แต่คุณ 
สามารถควบคุมการกระทําของ 
คณุเอง ถา้คณุไดรั้บขอ้ความ 
อเีมลทนี่ารังเกยีจจากพนักงาน 
คนอนื ใหดํ้าเนนิการดังน:ี 

• อยา่สง่ตอ่ ลบ หรอืตอบกลับ 
ขอ้ความดังกลา่ว ปลอ่ยทงิไวใ้นเม 
ลบ็อกซอ์เิล็กทรอนกิสเ์พอืใหฝ่้าย 
บรหิารตรวจสอบ 

• รายงานปัญหานีแกห่ัวหนา้งาน ผู ้
จัดการ หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
ฝ่ายบรหิารจะจัดการสถานการณ์ต่อ 
จากนัน 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

การปกป้องทรัพยส์นิทาง 
ปัญญา 

 
 
 
 

บรษัิทของเรากอ่ตังขนึจากความทุม่เทในการ 
ทํางานและการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน 
ตลอดระยะเวลาหลายปีทผี่านมา รวมไปถงึ 
ทรัพยส์นิทางปัญญาทพีนักงานสรา้งขนึ โดย 
ครอบคลมุถงึสทิธบิัตร เครอืงหมายการคา้ ลขิสทิธ ิ
และความลบัทางการคา้ ดว้ยเหตนีุ การปกป้อง 
ทรัพยส์นิทางปัญญาของเราจงึมคีวามสําาคัญอย่าง ยงิ 
และเราทกุคนจะตอ้งดําเนนิการดว้ยความ 
สามัคคเีพอืใหแ้น่ใจวา่ทรัพยส์นิทางปัญญาดัง 
กลา่วจะไมถ่กูนําไปใชใ้นทางทผีดิหรอืถกูยักยอก 
คณุจะตอ้งไมอ่นญุาตใหม้กีารใชง้านทรัพยส์นิทาง 
ปัญญา ของเรา หรอืเปิดเผยแกบ่คุคลภายนอก บรษัิท 
โดยปราศจาก เอกสารทางกฎหมายทเีหมาะ สม 
และคณุจะตอ้งไมล่ะเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทาง 
ปัญญาของ บรษัิทอนื 

 
สงิประดษิฐ ์งานออกแบบ การคน้ 
พบ แนวคดิ คอนเซ็ปต ์งานเขยีน 
และความลับทางการคา้ใดๆ ทสีรา้ง 
ขนึภายใตก้ารจา้งงาน 

หรอืเกดิขนึจากการทําางานของ 
พนักงาน หรอืสรา้งขนึโดยใชเ้วลา 
วัสด ุหรอืสนิทรัพยข์องบรษัิท ถอืวา่ 
อยูภ่ายใตก้รรมสทิธขิองบรษัิท 
พนักงานทกุคนจะตอ้งใหค้วามร่วม 
มอืกับบรษัิทในการจัดทําาเอกสาร 
เกยีวกับการเป็นเจา้ของทรัพยส์นิ 
ทางปัญญาทพีนักงานพัฒนาขนึ 
ขณะทถีกูวา่จา้งโดยบรษัิท 
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Concentrix Corporation 

 

 

 
 

 
 
 

ถาม: ฉันเพงิไดร้ับเสนองานจากบรษัิทอนืททีําธุรกจิแบบ 

เดยีวกันกับบรษัิทของเรา ทังยังเป็นคูแ่ขง่โดยตรง 
กับบรษัิทของเราอกีดว้ย ฉันจะสามารถใชข้อ้มลู 
ราคาและขอ้มลูตดิตอ่ลกูคา้ของบรษัิททฉัีนไดร้ับ 
ทราบขณะททีํางานใหก้ับบรษัิทของเราเพอืชว่ย 
เหลอืนายจา้งรายใหมไ่ดห้รอืไม ่

 
 
 

ตอบ: ไมไ่ด ้เมอืตอนทคีณุเขา้ทํางานทบีรษัิทของเรา 

คณุไดเ้ซ็นขอ้ตกลงวา่ดว้ยขอ้มลูกรรมสทิธแิละสงิ 
ประดษิฐ ์ซงึคณุไดย้อมรับว่าการจา้งงานของคณุ 
กับบรษัิทไดก้อ่ใหเ้กดิความสัมพันธข์องความเชอื 
มันและไวใ้จระหวา่งบรษัิทของเราและตัวคณุ โดย 
มกีารเคารพขอ้มลูของบรษัิท ดว้ยเหตนีุ คณุจะตอ้ง 
ไม่เปิดเผยแก่บรษัิทอนืสําาหรับขอ้มูลกรรมสทิธขิอง 
บรษัิท ซงึคณุไดร้ับระหวา่งทคีุณทํางานใหก้ับบรษัิท 
นอกจากนัน เมอืคุณไปทํางานใหก้ับนายจา้งรายอนื 
บรษัิทมสีทิธทิจีะแจง้ใหน้ายจา้งรายใหมข่องคณุ 
ไดร้ับทราบเกยีวกับสทิธแิละพันธะกรณีทคีณุมตีอ่ 
บรษัิทของเรา 
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ขอ้มลูและความปลอดภยั 
ของขอ้มลู: การเก็บรักษา 

ความลับ 
 
 
 
 

วธิหีนงึในการปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาและขอ้มลูกรรมสทิธขิองเราก็คอื การเก็บรักษา 
ขอ้มลูดังกลา่วเป็นความลับ ดังนันพนักงานทกุคนจะตอ้งเซ็นชอืในขอ้ตกลงวา่ดว้ยขอ้มลู 
กรรมสทิธแิละสงิประดษิฐ ์ดว้ยการเซ็นขอ้ตกลงนี พนักงานตกลงทจีะปกป้องขอ้มลูลับของ 
บรษัิทและผูอ้นืททีําธรุกจิร่วมกับบรษัิท บรษัิทของเรามคีวามสัมพันธท์ดีกัีบลกูคา้และผู ้ขาย 
ซงึบรษัิทไดใ้ชเ้วลาและทรัพยากรจําานวนมากเพอืใหไ้ดม้าและรักษาความสัมพันธด์ัง กลา่ว 
รายละเอยีดของความสัมพันธเ์หลา่นีถอืเป็นขอ้มลูลับของบรษัิท และนับเป็นสนิทรัพย ์
ทสีําาคัญและมคีา่ของบรษัิทของเรา ระหวา่งหรอืหลังจากการจา้งงานกับบรษัิทของเรา 
พนักงานจะตอ้งไม่ใชค้วามรูเ้กยีวกับความสัมพันธเ์หลา่นีสําาหรับองคก์รอนืใดทไีม่ใชบ่รษัิท ของเรา 

 
บรษัิทของเราตระหนักวา่ จากการจา้งงานกอ่นหนา้ พนักงานของเราอาจเคยทําขอ้ตกลง 
การเก็บรักษาความลับกับนายจา้งรายนัน ซงึกําหนดใหพ้นักงานเก็บรักษาขอ้มลูของบรษัิท 
เป็นความลบั พนักงานจะตอ้งไมล่ะเมดิขอ้ผูกพันในการเก็บรักษาขอ้มลูของนายจา้งเกา่เป็น 
ความลับในสว่นทเีกยีวขอ้งกับการทํางานใหกั้บบรษัิท รวมถงึการเปิดเผยหรอืใชง้านอยา่ง 
ไมเ่หมาะสมในสว่นทเีกยีวขอ้งกับการทํางานใหกั้บบรษัิท สําาหรับขอ้มลูทจีะตอ้งเก็บเป็น 
ความลับตามขอ้ผูกพันทมีตีอ่นายจา้งเกา่ 

 
นอกจากน ีโดยไมค่ํานงึถงึขอ้จําากัดอนืๆ เกยีวกับขอ้มลูลับ พนักงานของเราอาจมสีทิธไิดรั้บ 
การคุม้ครอง รวมถงึการปกป้องจากการโตต้อบภายใตก้ฎหมาย Defend Trade Secrets Act 
ฉบับปี 2016 สําาหรับการเปิดเผยความลับทางการคา้หรอืขอ้มลูลับในบางสถานการณ์ เชน่ 
การเขา้ร่วมหรอืการเปิดเผยขอ้มลูโดยเป็นสว่นหนงึของการสอบสวนของรัฐบาลเกยีวกับการ 
ละเมดิทสีงสัยวา่อาจเกดิขนึ 
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ถาม: ฉันเพงิเขา้ทํางานทบีรษัิทในฐานะพนักงานใหม ่

นายจา้งเกา่ของฉันเป็นคูแ่ขง่รายสําาคัญของบรษัิท 
ฉันจะสามารถเปิดเผยชอ้มลูลับดา้นการตลาดท ี
สําาคัญซงึฉันไดจ้ัดทําเมอืตอนททีํางานใหก้ับคู่แข่ง 
รายนไีดห้รอืไม ่

 
 
 

ตอบ: ไมไ่ด ้เพราะถอืวา่ขัดตอ่หลักจรรยาบรรณของ 

เรา รวมไปถงึพันธะกรณีทคีณุมตีอ่นายจา้งเกา่ 
และอาจขัดตอ่กฎหมายดว้ยเชน่กัน คณุจะตอ้ง 
ปกป้องขอ้มลูลับของนายจา้งเกา่ เชน่เดยีวกับ 
ทพีนักงานของเราจะตอ้งปกป้องขอ้มลูลับของ 
บรษัิทของเรา ความรู ้และทักษะทัวไปทคีณุได ้
เรยีนรูจ้ากนายจา้งเกา่สามารถนําเอามาใชก้ับงาน 
ใหมข่องคณุทบีรษัิทของเราได ้แตค่ณุจะตอ้งไม ่
นําเอาขอ้มูลลับ (หรอืขอ้มูลทไีดร้ับการคุม้ครองใน 
ลักษณะอนืใด) ทคีุณหรอืบุคคลอนืสรา้งขนึสําาหรับ 
นายจา้งเกา่เขา้มาในบรษัิทของเรา ถา้คณุมขีอ้ 
สงสัยเกยีวกับสถานะของขอ้มลูทคีณุอาจมอียู ่ให ้
ตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายของบรษัิท กอ่นทจีะใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูนัน 
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ขอ้มลูและความปลอดภยั 
ของขอ้มลู: การเก็บรักษา 
ความลับและบคุคลทสีาม 

 
 
 
 

ระหวา่งทดีําเนนิกจิกรรมทางดา้นธรุกจิ เราอาจได ้
รับขอ้มลูทผีูอ้นืมองวา่เป็นขอ้มลูลบั เราจะตอ้ง 
ไมรั่บหรอืเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่ว นอกเสยีจากวา่ 

 
ลักษณ์อักษรซงึไดรั้บอนุมตัจิากฝ่ายกฎหมาย เรา 
จะตอ้งปฏบิัตติอ่ขอ้มลูตามเงอืนไขของขอ้ตกลงดัง 
กลา่ว รวมทังหลกีเลยีงการเปิดเผยหรอืใชง้านใน 
ลักษณะทตีอ้งหา้มตามเงอืนไขของขอ้ตกลง 

 
โดยทัวไปแลว้ ขอ้มลูเกยีวกับลกูคา้ของเรา หรอื 
ขอ้มลูของลกูคา้ของลกูคา้ของเรา ซงึเราเขา้ถงึ 
โดยเกยีวขอ้งกับการใหบ้รกิารของเรา จะตอ้งอยู ่
ภายใตข้อ้จําากัดการเก็บรักษาความลับตามทเีรา 
ตกลงไวกั้บลกูคา้ หา้มเปิดเผยหรอืใชข้อ้มลูดัง กลา่ว 
ในลักษณะอนืใดทไีมเ่กยีวขอ้งกับการจัดหา 
บรกิารของเราใหแ้กล่กูคา้ 

 
นอกจากนี◌ ้พนักงานไม่ควรใชช้ ือและ/หรือโลโก ้
ของลูกคา้ในทีใดก็ตามภายนอกบรษัิท (รวมถงึ 
รูปภาพหรือคําแถลงโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
ทีอาจเป็นการระบุลูกคา้ของเราหรอืผลติภัณฑข์อง 
ลูกคา้) โดยเฉพาะอย่างยิงบนโซเชยีลมเีดยี 

เราจะมขีอ้ตกลงการเก็บรักษาความลับทเีป็นลาย 

 
ปกป้องและหา้มเปิดเผยทรัพยส์นิ 
ทางปัญญาทเีป็นความลับของ 
บรษัิทหรอืขอ้มลูลับอนืใดแกบ่คุคล 
ทสีาม 

ในบางโอกาส เราอาจจําาเป็นตอ้ง 
แบง่ปันทรัพยส์นิทางปัญญาของ 
บรษัิทกับบคุคลภายนอกบรษัิท 
อยา่งไรก็ตาม คณุจะตอ้งไมเ่ปิดเผย 
ขอ้มลูดังกลา่วหากไมไ่ดร้ับอนุญาต 
ลว่งหนา้จากฝ่ายบรหิาร และจะตอ้ง 
อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงการเก็บรักษา 
ความลับทเีป็นลายลักษณ์อักษรซงึ 
ไดร้ับอนุมัตจิากฝ่ายกฎหมาย 

คณุจะตอ้งไมเ่ปิดเผยหรอืชกัจูง 
ใหบ้รษัิทของเราใชข้อ้มลูลับหรอื 
ขอ้มลูกรรมสทิธขิองนายจา้งเกา่ 
หรอืบคุคลอนื 
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โซเชยีล 
เน็ตเวริก์ 

 
 

 
 

ภายใตค้วามมุง่มันในการปกป้องขอ้มลูลบั เราจะตอ้งใชค้วามระมดัระวังเมอืใชง้านโซเชยีลม ีเดยี 
รวมถงึหอ้งสนทนา ฟอรัมขอ้ความ และไซตโ์ซเชยีลเน็ตเวริก์ แมว้า่บรษัิทของเราไมไ่ด ้
จําากัดการตดิตอ่สอืสารสว่นตัวหรอืทางดา้นวชิาชพีบนไซตด์ังกลา่ว แตเ่ราจะตอ้งประพฤต ิ
ตนอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานของบรษัิท นันหมายความวา่เราจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบั 
ของบรษัิทหรอืลกูคา้ หรอืคูค่า้ผ่านการใชง้านไซตเ์หลา่นี ขอ้มลูดังกลา่วอาจหมายรวมถงึ 
ชอืหรอืโลโกข้องลกูคา้ หรอืคําแถลงทอีาจระบถุงึลกูคา้หรอืผลติภัณฑห์รอืบรกิารของลกูคา้ 
รวมไปถงึการระบเุพยีงแคว่า่เราใหบ้รกิารแกล่กูคา้ดังกลา่ว นอกจากนี เราจะตอ้งไมนํ่าเสนอ 
ความคดิเห็นสว่นตัวโดยแอบอา้งชอืบรษัิท หา้มโพสตเ์นือหาทไีมเ่หมาะสมหรอืน่ารังเกยีจ 
ซงึขัดตอ่นโยบายของบรษัิท ขณะททีําหนา้ทเีป็นตัวแทนของบรษัิท บรษัิทอาจสังให ้
พนักงานลบขอ้มลูหรอืโพสตท์นีา่รังเกยีจหรอืไมเ่หมาะสม และพนักงานยังไดรั้บการรอ้งขอ 
ใหแ้จง้ใหเ้ราทราบเกยีวกับโพสตท์ไีมเ่หมาะสมทพีนักงานอาจพบเจอบนโซเชยีลมเีดยี 

 
บรษัิทของเราเขา้ใจวา่การใชไ้ซตโ์ซเชยีลเน็ตเวริก์และบล็อกบนอนิเทอรเ์น็ตอาจสง่ผลตอ่ 
ความเห็นของสาธารณชนทมีตีอ่สนิคา้ บรกิาร พนักงาน ซพัพลายเออร ์และลกูคา้ของเรา 
บรษัิทของเราเคารพสทิธขิองคณุทจีะดแูลรักษาบล็อกของคณุเอง หรอืโพสตค์วามเห็นสว่น 
ตัวของคณุบนไซตโ์ซเชยีลเน็ตเวริก์ อยา่งไรก็ด ีบรษัิทมุง่มนัทจีะตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่การ 
ใชง้านการสอืสารดังกลา่วตอบสนองตอ่ความจําาเป็นทางธรุกจิของเรา โดยจะตอ้งรักษาอัต 
ลักษณ ์คณุธรรม และชอืเสยีงของบรษัิทในลักษณะทสีอดคลอ้งกับคา่นยิมและนโยบายของ เรา 

 
ในกรณีของโพสตใ์ดๆ ทอีาจเกยีวขอ้งกับบรษัิท (เชน่ รูปภาพของคณุกับชอืหรอืโลโกข้อง 
บรษัิททถีา่ยในกจิกรรมของบรษัิท หรอืการแชรข์า่วหรอืคลปิวดิโีอของบรษัิท) คณุจะตอ้ง 
ระบวุา่ความเห็นทคีณุโพสตเ์ป็นความเห็นสว่นตัวของคณุ และไมใ่ชค่วามเห็นของบรษัิท 
หากบรษัิทพบวา่โพสตด์ังกลา่วไมเ่หมาะสม บรษัิทอาจสังใหค้ณุลบโพสตนั์น 
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ถาม: ฉันเพงิทําสัญญามลูคา่สงูกับลกูคา้รายหนงึทฉัีน 

พยายามตดิต่อดว้ยมานานหลายเดอืน เมอืคนืนีฉันรูส้กึ 
ตนืเตน้กับสัญญาฉบับใหมอ่ยา่งมากและฉันไดโ้พสต ์
ขอ้มลู รวมถงึชอืของลกูคา้รายใหมไ่วบ้น Facebook 
การกระทํานีขัดตอ่นโยบายของบรษัิทใชห่รอืไม ่

 
 
 
 

ตอบ: ใช ่เราเขา้ใจสทิธขิองคณุในการใชโ้ซเชยีลเน็ตเวริก์ 

เชน่ การโพสตข์อ้มลูบน Facebook อยา่งไรก็ตาม 
นโยบายของเราหา้มการโพสตข์อ้มลูลับของบรษัิทไป 
ยังไซตโ์ซเชยีลเน็ตเวริก์เหลา่นี ดว้ยการระบวุา่คณุเป็น 
พนักงานของ บรษัิท และการเปิดเผยเรอืงสัญญาทอีาจยัง 
ไมม่กีารประกาศแกส่าธารณชน คุณทําใหตั้วคณุเองและ 
บรษัิทของเราตอ้งตกอยูใ่นความเสยีง คณุควรลบโพสต ์
ของคณุทันท ีและรายงานเรอืงการละเมดินแีกห่ัวหนา้งาน 
ของคณุหรอืฝ่ายกฎหมาย 
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การหลกีเลยีงผล 
ประโยชนท์ับซอ้น 

 
 

 
 

เราจะตอ้งดําเนินการเพือประโยชน์สูงสุดของบรษัิทอยู่เสมอ 
นันหมายความว่าการตัดสนิใจทางธุรกจิจะตอ้งปราศจาก 
ผลประโยชน์ทับซอ้นทีเกดิข ึนจรงิหรือดูเหมือนว่าอาจเกดิ 
ขนึ เราจะตอ้งทําการตัดสนิใจโดยอา้งองิเหตุผลทางธุรกจิที 
เหมาะสม ดว้ยเหตุนี เราจะตอ้งเฝ้าระวังผลประโยชน์ทับซอ้น 
ทีอาจเกดิขนึ 

 
ตัวอยา่งเชน่ อาจมผีลประโยชน์ทบัซอ้นในกรณีทคีณุ: 

 
> ทําใหบ้รษัิทของเราดําเนนิธรุกรรมกับญาตพินีอ้ง 

หรอืเพอืนของคณุ 
 

> ใชข้อ้มลูทไีมเ่ปิดเผยแกส่าธารณชนของบรษัิท 
ลกูคา้ หรอืผูข้าย เพอืประโยชน์สว่นตัวของคณุ 
ญาตพินีอ้ง หรอืเพอืน (รวมถงึการซอืขายหลัก 
ทรัพยโ์ดยอาศัยขอ้มลูดังกลา่ว) 

 
> มผีลประโยชน์ทางการเงนิจําานวนมากในธรุกจิของผู ้

ขาย ลกูคา้ หรอืคูแ่ขง่ของบรษัิท 
 

> ไดรั้บเงนิกูย้มืหรอืการคําาประกันหนีจากบรษัิทของ 
เราหรอืบุคคลทสีาม โดยเป็นผลมาจากตําแหน่งงาน 
ของคณุทบีรษัิทของเรา หรอื 

 
> แขง่ขัน หรอืเตรยีมทจีะแขง่ขันกับบรษัิทของเรา 

ขณะทยีังคงไดรั้บการวา่จา้งจากบรษัิทของเรา 
 

> ไดรั้บเงนิกูย้มืหรอืการคําาประกันหนีจากบรษัิทของ 
เราหรอืบุคคลทสีาม โดยเป็นผลมาจากตําแหน่งงาน 
ของคณุทบีรษัิทของเรา 

 
 
 

ในฐานะพนักงาน กรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิท คณุจะตอ้งหลกีเลยีงผลประโยชน์หรอืความเกยีวขอ้งท ี
แทรกแซงหรอืดเูหมอืนวา่แทรกแซงการใชว้จิารณญาณโดยอสิระของคณุเพอืประโยชน์สงูสดุของบรษัิท คณุจะ 
ตอ้งไมใ่ชต้ําแหน่งหนา้ทหีรอืความสัมพันธข์องคณุกบับรษัิทของเราเพอืประโยชน์สว่นตัว 

 
เรามหีนา้ททีจีะตอ้งรายงานเรอืงความขัด 
แยง้ทเีกดิขนึจรงิหรอืดเูหมอืนวา่จะเกดิขนึ 
ระหวา่งงานของเราทบีรษัิทกับผลประโยชน์ 
ของครอบครัว ผลประโยชน์ทางธรุกจิ ผล 
ประโยชน์สว่นตัว หรอืผลประโยชน์ทางการ 
เงนิทเีกยีวขอ้ง 

โดยมากแลว้ ผลประโยชน์ทับซอ้นทเีป็นไป 
ไดส้ามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งง่ายดายหากไดร้ับ 
การเปิดเผยและหารอืร่วมกัน การเปิดเผย 
และหารอืร่วมกันแตเ่นนิๆ จะชว่ยใหส้ามารถ 
แกไ้ขปัญหาผลประโยชน์ทับซอ้นไดก้อ่นท ี
จะสง่ผลกระทบตอ่งานหรอืชอืเสยีงของเรา 
บรษัิทของเรา อาจขอใหค้ณุปลกีตัวออก 
จากการตัดสนิใจทเีกยีวขอ้งในบางเรอืง 
หรอืเพมิขันตอนการอนุมัตไิวใ้นกระบวนการ 
ถา้หากมผีลประโยชน์ทับซอ้นระหวา่งตัว 
คณุเองกับประเด็นทจีะตอ้งไดรั้บการปรกึษา 
หารอืหรอือนุมัต ิ
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การปกป้องสนิทรัพย ์
ของเรา 

 
 

 
 

พนักงงานทกุคนจะตอ้งปกป้องทรัพยส์นิของบรษัิท 
ไมใ่หสู้ญหายหรอืถกูโจรกรรม และจะตอ้งไมนํ่าเอา 
ทรัพยส์นิดังกลา่วไปใชเ้ป็นการสว่นตัว ทรัพยส์นิ 
ของบรษัิทหมายรวมถงึขอ้มลูลับ และทรัพยส์นิ 
ทางปัญญาอนืๆ ซอฟตแ์วร ์คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์ 
สําานักงาน และวสัดสุนิเปลอืง คณุจะตอ้งปกป้อง 
ทรพัยส์นิทังหมดของบรษัิททอียูภ่ายใตก้าร 
ควบคมุของคณุ เพอืป้องกันการใชง้านโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาต พนักงานอาจใชง้านอยา่งจําากัดเพอืจุด 
ประสงคอ์นืทไีมใ่ชเ่พอืธรุกจิสําาหรับ ระบบสอืสาร 
อเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิท หากวา่: 1) เป็นบางครงั 
บางคราว 2) ไมแ่ทรกแซงหนา้ทกีารทํางานของ คณุ 
3) ไมบ่ันทอนประสทิธภิาพการทํางาน และ 
4) ไมล่ะเมดิหลักจรรยาบรรณนหีรอืนโยบายของ 
บรษัิทวา่ดว้ยระบบสอืสารทางอเิล็กทรอนกิสท์มีผีล 
บังคับใชใ้นขณะนัน 

 
เมอืไดรั้บการรอ้งขอจากบรษัิท หรอืเมอืสนิสดุ 
การจา้งงาน พนักงานทกุคนจะตอ้งสง่คนืสงิของ 
ทังหมดทเีป็นของบรษัิท รวมถงึขอ้มลูหรอื 
ทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ 

 
ทีบรษัิทของเรา เรามักจะสรา้งสรรคแ์นวคดิ 
กลยุทธ ์และขอ้มูลธุรกจิประเภทอืนๆ ทีมปีระโยชน์ 
และไม่มกีารเปิดเผยแก่สาธารณชน หรือทีเรียก 
วา่ “ทรัพยส์นิทางปัญญา” ซงึเราเป็นเจา้ของและ 
จําาเป็นทจีะตอ้งปกป้องเชน่เดยีวกับทรัพยส์นิประ 
เภทอนืๆ เนอืงจากเป็นผลผลติจากการทํางาน 
อยา่งทุม่เทของบรษัิท ดังนันกฎหมายตา่งๆ จงึ 
อนุญาตใหเ้ราปกป้องขอ้มลูนจีากการใชง้าน โดย 
บคุคลภายนอก 

เคล็ดลบั 
• พนักงานทกุคนควรปกป้อง 

ทรัพยส์นิของบรษัิท และตรวจ 
สอบวา่ไดร้ับการใชง้านอยา่งม ี
ประสทิธภิาพ 

• ทรัพยส์นิทังหมดควรถกูใชง้าน 
เพอืจุดประสงคท์างธรุกจิท ี
เหมาะสมของบรษัิท 

• ป้องกันการใชง้านอยา่งสนิ 
เปลอืง การสญูหาย การใชง้าน 
ในทางทผีดิ การโจรกรรม การ 

ทรัพยส์นิของบรษัิท 
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การรับของกํานัล 
และความบนัเทงิ 

 
 

 
 

ดว้ยความมุง่มันทจีะรักษาคณุธรรม บรษัิทของ 
เราจงึตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นจรรยา 
บรรณสงูสดุ รวมถงึการหลกีเลยีงสถานการณ์ท ี
อาจดเูหมอืนวา่ไมเ่หมาะสม ของกํานัลและความ 
บันเทงิทางธรุกจิอาจสรา้งสัมพันธภาพทดีใีนแง่ ธรุกจิ 
แตข่ณะเดยีวกันก็อาจทําใหเ้รารูส้กึลําาบากใจ 
ทจีะปฏบิัตติัวอยา่งเป็นกลางตอ่ผูใ้ห ้การคัดเลอืก 
ซพัพลายเออร ์ผูข้าย และคูค่า้จะตอ้งอา้งองิปัจจัย 
ทเีป็นกลาง เชน่ ราคา คณุประโยชน ์บรกิาร และ 
ความสามารถในการสง่มอบ เราจะตอ้งหลกีเลยีง 
กรณีทดีเูหมอืนวา่มกีารตัดสนิใจทางธรุกจิโดย 
พจิารณาจากของกํานัลทไีดรั้บผ่านความสัมพันธ ์
ดังกลา่ว 

 
สามารถรับของกํานัล การเลยีงรับรอง และสงิ 
อําานวยความสะดวกทางธรุกจิไดเ้ฉพาะในกรณีทไีม ่
ไดม้อบใหด้ว้ยความคาดหวงัวา่จะไดรั้บสทิธพิเิศษ 
เป็นการแลกเปลยีน และมมีลูคา่เพยีงเล็กนอ้ย และ 
ไมไ่ดถ้อืเป็นสงิตอ้งหา้มตามกฎหมายหรอืแนวทาง 
ปฏบิัตขิองผูใ้ห ้ทงันรีวมถงึสว่นลดและโปรโมชนัท ี
ธรุกจิตา่งๆ นําเสนอใหแ้กล่กูคา้ เชน่ ในธรุกจิทอ่ง 
เทยีว การโรงแรม รา้นอาหาร คา้ปลกี และธรุกจิ อนืๆ 
โดยเป็นแนวทางปกตใินการดําเนนิธุรกจิ ซงึ 
เป็นสงิทอีาจยอมรับได ้

 
ของกํานัล สงิอําานวยความสะดวกทางธรุกจิ หรอื 
การเลยีงรับรองทไีมอ่าจยอมรับไดต้ามทรีะบ ุขา้งตน้ 
แมก้ระทังในกรณีทสีมาชกิครอบครัวของ 
พนักงานเป็นผูรั้บ ไมว่า่จะไดรั้บการรอ้งขอหรอืใน 
ลักษณะอนืใด จะตอ้งถกู สง่คนืในทันท ีหรอืรับ 
ไวใ้นนามของบรษัิท หรอืผูจั้ดการจะดําเนนิการ 
ในลักษณะอนืใดตามความเหมาะสม ความบันเทงิ 
ทางธรุกจิทมีขีนึนานๆ ครงัถอืวา่มคีวามเหมาะสม 
หากวา่ไมม่ากจนเกนิไป และ ไมท่ําใหด้เูหมอืนวา่ม ี
ความไมเ่หมาะสมเกดิขนึ ของกํานัลทังหมดทมีอบ 

 

 
ใหแ้กบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคลจําานวนไมก่คีน (กลา่ว คอื 
ไมใ่ชข่องกํานัลทมีอบใหแ้กท่มีงานหรอืหน่วย ธรุกจิทังหมด) 
ควรจะมกีารรายงานใหแ้ก ่ผูจั้ดการ 
ของพนักงานทมีอีาวโุสสงูสดุในบรรดาพนักงานทไีด ้
รับของกํานัล 

ในทกุกรณี ให ้

ท.ี.. 
• เป็นเงนิสดหรอืสงิเทยีบเทา่เงนิสด 

• ผดิกฎหมายหรอืขัดตอ่กฎหมาย 

• ทําาใหค้ณุรูส้กึเป็นหนบีญุคณุ 

•
การตัดสนิใจทางดา้นธรุกจิ 

• มอบใหโ้ดยเป็นสว่นหนงึของขอ้ตกลง 
ทจีะทําาอะไรบางอยา่งเป็นการแลก 
เปลยีน 

•
ความบันเทงิของบรษัิทนายจา้งของ 
ผูใ้ห ้

• มอบความบันเทงิทน่ีารังเกยีจหรอื 

• ขัดตอ่ความมุง่มนัของเราในการเคารพ 
ซงึกันและกัน 
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หา้มการซอืขายหลักทรัพย ์
โดยอาศัยขอ้มลูภายใน 

 
 

 
 

คณุอาจรับรูข้อ้มลูสําาคัญเกยีวกับบรษัิทของเรา บรษัิทแม ่หรอืบรษัิทอนืๆ ทเีราทําธรุกจิดว้ย 
(เชน่ ลกูคา้ หรอืผูข้าย) ซงึไมไ่ดเ้ปิดเผยแกส่าธารณชนและนักลงทนุทงัหมด เป็นเรอืงผดิ 
กฎหมายทจีะซอืหรอืขายหลักทรัพยข์องบรษัิท (รวมถงึหุน้ หุน้กูห้รอืหุน้ทนุ ออปชนั และ 
หุน้ในแผนเกษียณ) โดยอา้งองิ “ขอ้มลูสําาคัญทไีมเ่ปิดเผยแกส่าธารณชน” การกระทําดัง 
กลา่วถอืเป็น “การซอืขายหลักทรัพยโ์ดยอาศัยขอ้มลูภายใน” ถา้คณุมสีว่นร่วมในการซอื 
ขายหลักทรัพยโ์ดยอาศัยขอ้มลูภายใน คณุอาจถกูไลอ่อก และอาจถกูลงโทษทางแพ่งและ 
ทางอาญาอยา่งรุนแรง 

 
เราจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูสําาคัญทไีมเ่ปิดเผยแกส่าธารณชนเกยีวกับบรษัิทของเรา บรษัิทแม ่
หรอืบรษัิทอนืๆ ททีําธรุกจิร่วมกับเรา เพอืประโยชน์สว่นตัวเป็นอันขาด นอกจากน ีเราจะ 
ตอ้งไม่สง่ตอ่ขอ้มูลสําาคัญทไีมเ่ปิดเผยแก่สาธารณชนใหแ้ก่บคุคลอนืทอีาจซอืหรอืขายหลัก 
ทรัพยโ์ดยอาศัยขอ้มลูดังกลา่ว ถา้คณุเปิดเผย “ขอ้มลูภายใน” แกใ่ครก็ตามทซีอืหรอืขาย 
หลักทรัพยห์ลังจากนัน ทังคณุและบคุคลดังกลา่วก็อาจถกูตัดสนิวา่มคีวามผดิสําาหรับการซอื 
ขายหลักทรัพยโ์ดยอาศัยขอ้มลูภายใน 

 
“ขอ้มลูทไีมเ่ปิดเผยแกส่าธารณชน” หมายถงึขอ้มลูททีราบกันภายในบรษัิท และยังไมไ่ด ้
ประกาศแกส่าธารณชน “ขอ้มลูสําาคัญ” หมายถงึขอ้มลูทนัีกลงทนุทมีเีหตผุลจะมองวา่ม ี
ความสําาคัญเมอืทําการตัดสนิใจซอืหรอืขายหลักทรัพย ์พนักงานทคีรอบครองขอ้มลูสําาคัญ 
ทไีมเ่ปิดเผยแกส่าธารณชนจะตอ้งไมทํ่าธรุกรรมหลักทรัพยจ์นกว่าจะถงึวันเปิดทําการวัน 
แรกหลังจากทเีวลาผ่านไปแลว้อยา่งนอ้ย 24 ชวัโมงนับจากทมีกีารประกาศขอ้มลูนันแก ่
สาธารณชน คณุควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมาย หากคณุมขีอ้สงสัยเกยีวกับสงิทถีอืเป็น “ขอ้มลู 
สําาคัญทไีมเ่ปิดเผยแกส่าธารณชน” และขอ้จําากัดทเีกยีวขอ้งในเรอืงของการซอืขายหลัก 
ทรัพยโ์ดยอาศัยขอ้มลูภายใน 
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ขอ้มลู (แง่บวกหรอืแง่ลบ) ประเภทตอ่ไปน ีถา้หากยัง 
ไมไ่ดเ้ปิดเผยแกส่าธารณชน ถอืเป็นตัวอยา่งของขอ้มลู 
“สําาคัญ” ซงึการใชง้านและเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วอาจนํา 
ไปสูก่ารละเมดิขอ้กําหนดวา่ดว้ยการซอืขายหลักทรัพย ์
โดยอาศัยขอ้มลูภายใน: 

• การไดร้ับหรอืการสญูเสยีลกูคา้หรอืซพัพลาย 
เออรร์ายสําาคัญ หรอืการเปลยีนแปลงราคาท ี
สําาคัญ 

• การเปิดตัวผลติภัณฑใ์หมห่รอืผลการวจิัยทมี ี
ความสําาคัญ 

• ขอ้บกพร่องทสีําาคัญ การเรยีกคนื หรอืการ 
ปรับเปลยีนสนิคา้ 

• การเปลยีนแปลงผูบ้รหิารระดับสงูทสีําาคัญ 

• การเปิดโปงทสีําาคัญเนืองจากการฟ้องรอ้ง 
ดําเนนิคดทีเีกดิขนึหรอืมแีนวโนม้วา่จะเกดิขนึ 

• ผลประกอบการทางการเงนิ หรอืประมาณการ 
เกยีวกับกําไรหรอืขาดทนุในอนาคต 

• ข่าวการควบรวมกจิการทกีําลังดําเนินการหรือ 
มกีารยนืขอ้เสนอ การเขา้ซอืกจิการ และการ 
ขายกจิการของบรษัิทสาขา การแยกหุน้ ทนุ 
ใหม ่หรอืขอ้เสนอเกยีวกับหน ี

• การลม้ละลายหรอืปัญหาสภาพคลอ่งทางการ 
เงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกํากับดแูลหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพยแ์ละรัฐสภาสหรัฐฯ 
มคีวามกังวลใจอยา่งมากเกยีวกับ 
การดแูลรักษาความโปร่งใสและเป็น 
ธรรมของตลาดหลักทรัพยข์องสหรัฐฯ 
กฎหมายเหลา่นีกําหนดใหบ้รษัิททจีด 
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยจ์ะตอ้งมนี 
โยบายทชีดัเจนเกยีวกับ การซอืขาย 
หลักทรัพยโ์ดยอาศัยขอ้มลูภายใน 
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การเก็บรักษาบนัทกึ 
ขอ้มลูทถีกูตอ้ง 

 
 

 
 

การเปิดเผยทคีรบถว้น เป็นธรรม เทยีงตรง ทันกาล และเขา้ใจไดใ้นรายงานของบรษัิท การเปิด 
เผยขอ้มลูและเอกสารทยีนืสง่ตามขอ้บังคับ ถอืวา่มคีวามสําาคัญอยา่งยงิตอ่ความสําาเร็จในการ 
ดําเนนิธรุกจิของบรษัิทของเรา เราทกุคนมหีนา้ทตีรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รายการทังหมดในบันทกึ 
ขอ้มลูดา้นการเงนิของบรษัิทใหภ้าพรวมทเีทยีงตรงเกยีวกับผลการดําเนนิงานและสถานะทางการ 
เงนิของเรา เราทําสงินดีว้ยการปฏบิัตติามนโยบายของบรษัิท รวมถงึกฎหมาย ขอ้กําหนด และกฎ 
ระเบยีบทคีวบคมุการจัดทําบัญชแีละรายงานดา้นเงนิของเรา 

 

 
เราทกุคนจะตอ้งดําเนนิการดว้ยความระมัดระวังสูงสุดในการมสี่วนร่วมหรอืจัดทํารายงานดังกล่าว 
ตามแนวทางตอ่ไปน:ี 

 
> บันทกึขอ้มลูดา้นบัญชทีงัหมดของบรษัิท รวมถงึรายงานทจัีดทําจากบันทกึขอ้มลูเหลา่นัน 

จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของแตล่ะเขตอําานาจศาลทเีกยีวขอ้ง 
 

> บันทกึขอ้มลูทังหมดจะตอ้งสะทอ้นธรุกรรมหรอืเหตกุารณ์ทเีกยีวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและ 
เทยีงตรง 

 
> บันทกึขอ้มลูทังหมดจะตอ้งสะทอ้นสนิทรัพย ์หนีสนิ รายรับ และรายจ่ายอยา่งเป็นธรรมและ 

เทยีงตรง และใหร้ายละเอยีดทสีมเหตสุมผล 
 

> บันทกึขอ้มลูทางบัญชขีองบรษัิทจะตอ้งไมม่รีายการทผีดิพลาดหรอืคลาดเคลอืนโดย 
เจตนา 

 
> ธรุกรรมตอ้งไมม่กีารแบง่ประเภทอยา่งไมถ่กูตอ้งโดยเจตนาในแง่ของบัญช ีแผนก หรอืรอบ 

ระยะเวลาบัญช ี
 

> ธรุกรรมทังหมดตอ้งไดรั้บการสนับสนุนโดยเอกสารทเีทยีงตรง มรีายละเอยีดทสีมเหตสุม ผล 
และบันทกึในบญัชทีเีหมาะสมและในรอบระยะเวลาบัญชทีเีหมาะสม 

 
> คณุควรร่วมมอืกับผูต้รวจสอบภายในและภายนอกอย่างเต็มท ีเพอืเก็บรวบรวมขอ้มลูตามท ี

รอ้งขอ อธบิายกระบวนการ และแนะนําการปรับปรุงทเีป็นไปได ้และ 
 

> คณุจะตอ้งปฏบิตัติามระบบควบคมุบัญชภีายในของบรษัิท 
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Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

การจัดการบันทกึ 
ขอ้มลูของเรา 

 
 

 
 

กฎหมายตา่งๆ และแนวทางธรุกจิทเีหมาะ 
สมกําหนดใหบ้รษัิทของเราเก็บรักษาบันทกึ 
ขอ้มลูธรุกจิบางอยา่ง รวมถงึบันทกึขอ้มลู 
อเิล็กทรอนกิส ์สําาหรับรอบระยะเวลาทเีฉพาะ 
เจาะจง นอกจากน ีเราจะตอ้งไมท่ําลายบันทกึ 
ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งบางอยา่งเมอืมกีารฟ้องรอ้ง 
หมายศาล การตรวจสอบ หรอืการสอบสวนท ี
กําลังดําเนนิการหรอืคาดว่าจะเกดิขนึ อยา่งไร ก็ตาม 
การจัดเก็บบันทกึขอ้มลูธรุกจินานเกนิ 
ความจําาเป็นจะกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ่้ายทไีมจํ่าาเป็น 
สําาหรับบรษัิทของเรา และทําใหไ้มส่ามารถ 
เรยีกดแูละ เขา้ถงึบันทกึขอ้มลูทเีกยีวขอ้งได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เราทกุคนจะตอ้งปฏบิัต ิ
ตามนโยบายของบรษัิทเกยีวกับการจัดการ 
บันทกึขอ้มูลของบรษัิท สําาหรับขอ้มูลทเีฉพาะ 
เจาะจงเกยีวกับระยะเวลาการจัดเก็บ และวธิ ี
การกําจัดบันทกึขอ้มลูธรุกจิ โปรดดนูโยบาย 
วา่ดว้ยการเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูของเรา หรอื 
สอบถามฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายกฎหมายอาจสังอายัดเอกสารบางอยา่ง 
ในบางสถานการณ์ เชน่ การฟ้องรอ้งดําเนนิ คด ี
และหา้มยุง่เกยีว หรอืทําลายเอกสารทถีกู อายัด 
ยกเวน้ในกรณีทไีดรั้บอนุญาตลว่งหนา้ 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายกฎหมาย ภายใต ้
สถานการณ์ดังกลา่ว จะตอ้งปฏบิัตติามคําสงั 
ทังหมดของฝ่ายกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

นโยบายวา่ดว้ยการเก็บรักษาบันทกึขอ้มลู 
ครอบคลมุทังแบบอเิล็กทรอนกิส ์(ซอฟต ์
กอ๊ปปี) และแบบฮารด์กอ๊ปปี และมผีลบังคบั 
ใชกั้บบันทกึขอ้มลูทกุประเภท ไมว่า่อยูใ่นรูป 
แบบของสอืชนดิใด เชน่ กระดาษ อเีมล วดิโีอ 
ฮารด์ไดรฟ์ ธัมบไ์ดรฟ์ และคอมแพคดสิก ์หรอื 
อปุกรณ์เก็บขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นืๆ 

คณุควรระมัดระวังเป็นพเิศษ เพอืใหแ้นใ่จว่า 
บันทกึทปีระกอบดว้ยขอ้มลูลบัถกูเก็บรักษาและ 
กําจัดตามนโยบายวา่ดว้ยการเก็บรักษาบันทกึ 
ขอ้มลู รวมถงึนโยบายและแนวทางการปกป้อง 
ขอ้มลูของบรษัิท 

ถาม: ฝ่ายบัญชไีดรั้บ จดหมายจากทนายของลกูคา้ 

ซงึเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทของเราดําาเนนิการตาม 

ไว ้ผูจ้ัดการขอใหค้ณุตรวจสอบอเีมลของคณุ 
เพอืระบวุา่คณุมขีอ้ความอเีมลทจีะสนับสนุน 
คําาสัญญาดังกลา่วหรอืไม ่คณุพบอเีมลฉบับ 

ทไีมคุ่น้เคยกับความสัมพันธข์องลกูคา้ราย 
นี แตค่ณุ เชอืโดยสจุรติใจวา่ไมเ่คยมกีารให ้

ควรจะ ลบอเีมลฉบับนีหรอืไม่ 

ตอบ: ไมค่วร นโยบายการเก็บรักษาบันทกึขอ้มลู 
ของบรษัิทกําหนดวา่พนักงานจะตอ้งเก็บ 
รักษาบันทกึขอ้มลูทงัหมดทอีาจเกยีวขอ้ง 
กับประเด็นทบีรษัิทคาดวา่อาจมกีารฟ้องรอ้ง 

ในทันท ีเพอืชว่ยระบวุา่ภายใตส้ถานการณ์ดัง 
กลา่ว คาดวา่จะมกีารฟ้องรอ้งดําาเนนิคดเีกดิ 
ขนึหรอืไม ่
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การรักษาการ 
แขง่ขนัทเีป็นธรรม 

 
 

 
 

บรษัิทของเราสนับสนุนการแขง่ขันเสรอียา่งเป็น ธรรม 
การดําเนนิการของเราใน ตลาดระบวุ่าเราเป็น 
ใครในฐานะบรษัิท ดว้ยการแขง่ขันในเรอืงคณุภาพ 
ของบรกิารและงานทสีง่มอบอยา่งจรงิจังใน 
ลักษณะทไีมข่ัดตอ่หลักจรรยาบรรณ เราจะสามารถ 
รักษาชอืเสยีงของบรษัิทในฐานะผูนํ้าทมีจีรรยา 
บรรณในอตุสาหกรรมของเรา พนักงาน กรรมการ 
หรอืผูบ้รหิารไมค่วรใชป้ระโยชน์อยา่งไมเ่ป็นธรรม 
ตอ่บคุคลใดก็ตามดว้ยการจัดการ ปกปิด หรอืใช ้
ขอ้มลูลับในทางทผีดิ รวมถงึการบดิเบอืน ขอ้เท็จ 
จรงิทสีําาคัญ หรอืแนวทางการปฏบิัตทิไีมเ่ป็นธรรม 
ในลักษณะอนืใด เรามุง่เนน้การสรา้งความพงึพอใจ 
ใหแ้กล่กูคา้ และเราจะไมพ่ยายามจําากัดโอกาสการ 
แขง่ขันของคูแ่ขง่ในลักษณะทปีลอมแปลงหรอื 
หลอกลวง 

การตดิตอ่กบัคูแ่ขง่ 
เราจะตอ้งดําาเนนิการอยา่งระมัดระวังเมอืตดิตอ่ 
กับคูแ่ขง่ เราจะตอ้งหลกีเลยีงการร่วมมอื หรอืแม ้
กระทังกรณีทดีเูหมอืนวา่ร่วมมอืกับคูแ่ขง่ เราจะ 
ตอ้งไมห่ารอืเกยีวกับหัวขอ้ตอ่ไปนีกับคูแ่ขง่ของ 
บรษัิท โดยไม่ไดรั้บอนุญาตลว่งหนา้จากฝ่าย 
กฎหมาย: 

แผนการตลาดหรอืกลยทุธ ์

ขอ้มลูลับหรอืขอ้มลูกรรมสทิธ ิ

การปรับปรุงดา้นเทคโนโลย ี

โปรโมชนัทเีราจะดําาเนนิการกับลกูคา้ 

การแบง่กลุม่ลกูคา้ ตลาด เขตการขาย หรอื 
ประเทศ 

แขง่บางราย 

พฤตกิรรมทดํีาาเนนิการร่วมกันตอ่ลกูคา้ 
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การเคารพสทิธ ิ
มนุษยชน 

 
 

บรษัิทของเราสนับสนุนการปกป้องสทิธมินุษยชนขันพนืฐานในการดําเนนิงานทัวโลก 
พนักงานของเราทํางานร่วมกับลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และคูค่า้ในทกุภมูภิาคทัวโลก เรา 
เป็นองคก์รระดับโลก และดว้ยเหตนีุเราจงึมหีนา้ททีจีะตอ้งประพฤตตินในฐานะพลเมอืงทมี ี
ความรับผดิชอบในทกุเมอืง ทกุประเทศ กับพนักงานทกุคนทเีราวา่จา้ง รวมไปถงึคูค่า้และ 
ลกูคา้ทกุราย เราทําสงินดีว้ยการดําเนนิธรุกจิทัวโลกดว้ยความเคารพในสทิธมินุษยชน เพอื 
สนับสนุนความมุง่มันนี เรายดึถอืปฏบิัตติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับชวัโมงทํางาน คา่จา้ง 
การคา้มนุษย ์แรงงานทาส แรงงานเด็ก และสภาพแวดลอ้มการทํางานทคีกุคามตอ่ชวีติหรอื 
สขุภาพ การสนับสนุนของเราตอ่หลกัการเหลา่นถีกูรวมอยูใ่นหลักจรรยาบรรณนี รวมไปถงึ 
จุดยนืของเราในเรอืงแรงงานสัมพันธ ์แนวทางการจา้งงาน และความสัมพันธกั์บซพัพลาย เออร ์

 
 

การเขา้รว่มทางการเมอืง 
 

 

Concentrix เป็นบรษัิททไีมยุ่ง่เกยีวกับการเมอืง และเราไมม่นีโยบายทจีะใหก้ารสนับสนุน 
ทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืง ผูล้งสมัครรับเลอืกตงั หรอืประเด็นใดๆ พนักงานมอีสิระท ี
จะเขา้ร่วมกระบวนการทางการเมอืง รวมถงึการบรจิาคเงนิ โดยอาศัยกําลังความสามารถ 
ของตนเอง อย่างไรก็ตาม หา้มทําสงิทอีาจทําใหด้เูหมอืนว่าเป็นการดําเนนิการในนามของ บรษัิท 
และนโยบายของบรษัิทอนืๆ ทังหมดท ีเกยีวขอ้งกับการดําเนนิกจิกรรมสว่นตัวโดย 
ใชส้นิทรัพยข์องบรษัิทหรอืเวลาทํางานของบรษัิทมผีลบังคับใชกั้บการทํากจิกรรมทางการ เมอืง 
บรษัิทจะไมจ่่ายเงนิใหแ้กพ่นักงานสําาหรับเวลาทใีชใ้นกจิกรรมทางการเมอืง ยกเวน้ 
ตามขอบเขตทกีฎหมายกําหนด 
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สิงแวดลอ้มและความยงัยนื 
 

 

 

 

เราเคารพสภาพแวดลอ้มทเีราใช้ชีวิตและทาํงานอยู ่ นนัหมายความว่าเราปฏิบตัิตามกฎหมายสิงแวดลอ้มทงัหมดทีมีผลบงัคบัใชใ้นทุกประเทศทีเร

าเปิดดาํเนินงาน นอกจากนี บริษทัของเรายงัมุ่งมนัทีจะปกป้อง สิงแวดลอ้ม ดว้ยการลดผลกระทบจากการดาํเนินงานของเรา 

 
เรามีความรบัผิดชอบในการปรบัปรุงชีวิตของผูค้นและสุขภาพของโลกเรา เราให้ความสาํคญักบัความรับผิดชอบเป็นอยา่งมาก รูปแบบทีเราเห็น เรามีโอ

กาสอยา่งเหลือเชือทีจะใชส้เกลของเราเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดผลดี พลงัของความเป็นหนึง ขยายไปทวัทงัครอบครัวของเราทีมีพนกังาน ,  คน ลูก

คา้ของเรา ซพัพลายเออร์ของเรา และพนัธมิตรของเรา ส่งผลให้เกิดผลลพัธ์ในระดบัโลก 
 

เรามุ่งมนัทีจะดาํเนินการสามดา้นหลกั ๆ: 

 
สิงแวดล้อม: เพือดแูลสิงแวดลอ้มให้ดียงิขนึกว่าทีเราพบเจอ 

สังคม: เพอืสร้างสถานทีทดีีขึนสาํหรับผูค้นในการทาํงานและอาศยัอยูใ่นชุมชนทีเราดาํเนินการอยู ่

ธรรมาภิบาล: เพือกระทาํการดว้ยความซือสัตยสุ์จริตและทาํในสิงทีถูกตอ้ง เสมอ 

 
เราขอเชิญคุณอา่นรายงานความยงัยืนฉบบัล่าสุดสาํหรับขอ้มูลรายละเอียดเพมิเติมที: https://www.concentrix.com/esg/
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เราตระหนักและยอมรับหนา้ทคีวามรับผดิชอบของเรา 
ตอ่การรักษาสงิแวดลอ้มและการพัฒนาทยัีงยนื เพอื 
สนับสนุน หนา้ทคีวามรับผดิชอบดังกลา่ว บรษัิทของ 
เราไดก้ําหนดความมุง่มนัดังต่อไปน:ี 

• การป้องกันมลพษิทกุรูปแบบ 

• การปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิรวม 
ถงึพลังงาน ดว้ยการลดการใชง้าน การนํา 
กลับมาใช ้และการรไีซเคลิในกรณีท ี
เหมาะสม 

• การปรับปรุงผลการปฏบัิตงิานดา้นสงิ 
แวดลอ้มอยา่งตอ่เนอืง ผ่านการมสีว่นร่วม 
ของพนักงาน ผูรั้บเหมา ซพัพลายเออร ์
ทังหมด และผ่านความร่วมมอืกับ ชมุชน 
ทอ้งถนิ 

• รวมขอ้ควรพจิารณาเกยีวกบัสงิแวดลอ้มไว ้
ในกจิกรรมทางดา้นธรุกจิของเรา 
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การปฏบัิตติามกฎหมายป้องกัน 
การทุจรติ 
(สนิบนและเงนิใตโ้ต๊ะ) 

 
 

 

บรษัิทของเรามีนโยบายไม่ยอมรับการใหส้นิบน 
โดยเด็ดขาด ดว้ยเหตุนี เราจะตอ้งไมท่ํา ยอมรับ 
หรือเสนอการจ่ายเงนิทีไม่เหมาะสมทุกรูปแบบ 
ขณะทีดําเนินธุรกจิในนามของบรษัิท เราปฏบิัต ิ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สนธสิัญญา และกฎ 
ระเบยีบทังหมดทีหา้มการตดิสนิบน แก่เจา้หนา้ที 
รัฐ รวมถงึกฎหมายป้องกันการทุจรติในต่างประเทศ 
(FCPA) ของสหรัฐฯ 

 
เกอืบทุกประเทศหา้มการตดิสนิบนเจา้หนา้ทีรัฐ 
นอกจากนี หลายๆ ประเทศมีกฎหมายทีหา้มการ 
ตดิสนิบนเจา้หนา้ทขีองประเทศอืนๆ ดว้ยเช่นกัน 
เพือทีจะเป็นสมาชกิทีมีความรับผดิชอบในชมุชน 
ธุรกจิ เราจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายเหล่านี ไม่ว่า 
เราจะดําเนินธุรกจิทีใดก็ตาม และไม่ว่ากฎหมาย 
หรอืประเพณีทอ้งถนิจะเป็นอย่างไรก็ตาม นัน 
หมายความว่าเราจะตอ้งไม่เสนอ พยายามทีจะ 
เสนอ อนุมัต ิหรือสัญญาว่าจะใหส้นิบนหรือเงนิใต ้
โต๊ะใดๆ แก่เจา้หนา้ทีรัฐเพือใหไ้ดร้ับหรือรักษา 
ธุรกจิหรือความไดเ้ปรียบทางธุรกจิอย่างไม่เป็น 
ธรรม ยิงไปกว่านัน เราจะตอ้งไม่เรยีกรอ้งหรือ 
ยอมรับสนิบนหรือเงนิใตโ้ต๊ะเป็นอันขาด กฎหมาย 
ป้องกันการทุจรติมคีวามซับซอ้น และการละเมดิ 
กฎหมายเหล่านีก็ก่อใหเ้กดิผลลัพธ์ทีรา้ยแรง ดว้ย 
เหตุนี คุณควรหลกีเลียงกจิกรรมใดๆ ทีอาจถูกมอง 
ว่าเป็นการตดิสนิบน 

 
นอกจากนี◌ ้เราจะตอ้งไม่ว่าจา้งบุคคลทีสามใหทํ้า 
บางสงิทีเราไม่สามารถทําไดต้ามกฎหมายหรือหลัก 
จรรยาบรรณ การว่าจา้งบุคคลทีสามใหทํ้าการจ่าย 
เงนิทีไม่เหมาะสมโดยออ้มถือเป็นการละเมดิหลัก 
จรรยาบรรณนีและกฎหมายป้องกันการทุจรติ เรา 
จะตอ้งคัดกรองบุคคลทีสามทังหมดอย่างรอบคอบ 
ก่อนทีจะว่าจา้ง 

 
“สนิบน” หมายถงึสงิของมคีา่ รวมถงึ 
เงนิสด ของกํานัล ความบันเทงิ หรอื 
มารยาททางธรุกจิอนืๆ ทมีอบใหด้ว้ย 
ความพยายามทจีะกอ่ใหเ้กดิผลกระ 

ใจทางดา้นธรุกจิของบคุคล เพอืให ้
ไดร้ับความไดเ้ปรยีบทางดา้นธรุกจิ 

“เงนิใตโ้ต๊ะ” หมายถงึการสง่คนืเงนิ 
ทจี่ายใหแ้ลว้หรอืจะตอ้งจ่ายใหเ้พอื 
แลกเปลยีนกับการใหห้รอืสนับสนุน 
ธรุกจิ 

“เจา้หนา้ทรีัฐ” อาจหมายถงึเจา้ 
หนา้ทหีรอืลกูจา้งของรัฐบาลระดับ 
ประเทศหรอืระดับทอ้งถนิ ผูล้งสมัคร 
รับเลอืกตัง ตัวแทนขององคก์รอยา่ง 
เชน่ธนาคารโลก หรอืเจา้หนา้ทหีรอื 
ลกูจา้งของรัฐวสิาหกจิหรอื นติบิคุคล 
ทอียูภ่ายใตก้ารควบคมุของรัฐบาล 
เชน่ บรษัิทนําามันทเีป็นของรัฐ 



ความมุง่มนัของเราตอ่ชุมชนทวัโลก 

37 

หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 

พนักงานทมีหีนา้ 
ทเีกยีวขอ้งกับ 
ธรุกรรมหรอืการเดนิ 
ทางนอกประเทศ 
สหรัฐฯ จะตอ้ง 
ทําความคุน้เคยกับ 
กฎหมาย FCPA, 
กฎหมายป้องกัน 
การตดิสนิบนของ 
สหราชอาณาจักร 
และกฎหมายทอ้ง 
ถนิทคีลา้ยคลงึ 
กัน จะตอ้งไดร้ับ 
การอนมุัตจิาก 
ฝ่ายบรหิารเสยี 
กอ่น จงึจะสามารถ 
ใหข้องกํานัลหรอื 
จ่ายเงนิ ใหแ้ก่เจา้ 
หนา้ทขีองรัฐบาล 
หรอืเจา้หนา้ทภีาค 
รัฐ พนักงานทกุ 
คนจะตอ้งรายงาน 
เรอืงการเรยีกรอ้ง 
เงนิสนิบนหรอื 
เงนิใตโ้ต๊ะแกฝ่่าย 
กฎหมาย 

 

ถาม: เมอืไมน่านมาน ีฉันพบกับตัวแทนรายหนงึท ี

สามารถชว่ยใหบ้รษัิทของเราไดร้ับธรุกจิในประเทศ 
ทเีป็นเรอืงยากสําาหรับเราในการจัดตังธรุกจิ ฉันจะ 
วา่จา้งตัวแทนรายนีในนามของบรษัิทไดห้รอืไม ่

 
 
 

ตอบ: พูดคยุกับหัวหนา้งานของคณุหรอืฝ่ายกฎหมาย 

เพอืตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตดิต่อและวธิกีารของ 
ตัวแทนดังกลา่วสอดคลอ้งกับกฎหมายในทอ้ง 
ถนิ และกฎหมายของสหรัฐฯ การตรวจสอบสถานะ 
ของตัวแทนรายนีถอืเป็นเรอืงสําาคัญอยา่งยงิ เพราะ 
บรษัิทของเราอาจตอ้งรับผดิทางกฎหมาย หากวา่ 
เราเจตนาทจีะหลกีเลยีงการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิท ี
เกยีวขอ้ง หากวา่ตัวแทนรายนันผ่านการตรวจสอบ 
สถานะ ก็จะตอ้งดําเนินการตามกระบวนการภายใน 
สําาหรับการขออนุมัตทิางดา้นธุรกจิ คําสงัซอื และ 
การอนุมัตติามกฎหมาย 

 
 
 

ถาม: ซซูานตอ้งการขออนุมัตโิครงการโดยเร็วทสีดุ 

เทา่ทจีะเป็นไปได ้เจา้หนา้ทรีัฐทซีซูานตดิตอ่ดว้ย 
เสนอทจีะเร่งกระบวนการอนุมัต ิโดยแลกเปลยีนกับ 
“คา่ธรรมเนียมจําานวนเล็กนอ้ย” ซซูานจะ สามารถ 
ทําการจ่ายเงนิจําานวนเล็กนอ้ยดังกลา่วแก่เจา้หนา้ท ี
รัฐเพอืเร่งกระบวนการอนุมัตไิดห้รอืไม ่

 
 
 

ตอบ: สงินีเรยีกวา่ “การจ่ายเงนิเพอือํานวยความสะดวก” 

และเป็นสงิทกีฎหมายหา้มมใิหด้ําเนนิการและขัดต่
อนโยบายของเรา  เพอืผลักดันการอนุมัต ิ
ของหน่วยงานภาครัฐ แมว้า่การทําเชน่นันจะชว่ย 
ใหก้ารดําเนินโครงการรวดเร็วขนึก็ตาม ซซูานควร 
แจง้ผูจ้ัดการและฝ่ายกฎหมายเกยีวกับคํารอ้งขอ 
การจ่ายเงนิเพอือําานวยความสะดวกดังกลา่ว 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

การใหข้องกํานัลและ 
ความบันเทงิ 

 
 

 
ในบางครงัเรามอบความบันเทงิใหแ้กล่กูคา้และซพัพลายเออร ์เพอืสรา้งหรอืกระชบัความสัมพันธ ์
ทดีใีนการทํางานร่วมกัน วจิารณญาณทดี ีดลุยพนิจิ และความพอเหมาะควรใชเ้ป็นแนวทางใน 
สถานการณ์เหลา่นี การใหค้วามบันเทงิถอืว่าไม่เหมาะสม หากว่าทําใหด้เูหมอืนวา่มคีวามลําาเอยีง 
หรอืดเูหมอืนวา่เราพยายามทจีะครอบงําาการตัดสนิใจทางธรุกจิ คณุอาจเสนอความบันเทงิในกรณี 
ทสีอดคลอ้งกับแนวทางตอ่ไปนีทังหมด: 

 
> มจุีดมุง่หมายเพอืการเจรจาธรุกจิ 

> อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสมสําาหรับการหารอืเรอืงธรุกจิ 

> คา่ใชจ่้ายมคีวามสมเหตสุมผล 

> ลกูคา้หรอืซพัพลายเออรไ์มไ่ดเ้ป็นฝ่ายเรยีกรอ้งความบันเทงินัน 

บรษัิทของเราใหค้ําจําากัดความวา่ “ของกํานัล” หมายถงึสงิของมคีา่ สนิคา้และบรกิาร และมอื 
อาหารหรอืความบันเทงิทคีณุเป็นผูเ้สนอ แตไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วม หา้มมอบของกํานัลทเีป็นเงนิสด 
หรอืสงิเทยีบเท่าเงนิสด เชน่ บัตรกํานัล คณุสามารถมอบของกํานัลทเีป็นไปตามเกณฑต์อ่ไปนี ทังหมด: 

 
> มมีลูคา่พอประมาณ 

> จะไมถ่กูมองวา่เป็นสนิบนหรอืสงิตอบแทน 

> สอดคลอ้งกับแนวทางปฏบิัตทิางดา้นธรุกจิทยีอมรับกันโดยทัวไปและมาตรฐานจรรยา 
บรรณ 

> จะไม่สรา้งความอับอายใหแ้ก่บรษัิท หากไดร้ับการเปิดเผยแก่สาธารณชน 

> ไม่ใชเ่งนิสดหรอืสงิเทียบเท่าเงนิสด (รวมถงึบัตรกํานัลและบัตรของขวัญ) 

การมอบของกํานัลและความบันเทงิแกเ่จา้หนา้ทรัีฐ รวมถงึลกูจา้งของรัฐวสิาหกจิ อยูภ่ายใตข้อ้ 
กําหนดของหลักจรรยาบรรณนีเชน่กัน ในการมอบของกํานัลหรอืเสนอทจีะใหค้วามบันเทงิแกคู่่คา้ 
จะตอ้งตรวจสอบวา่ขอ้เสนอของคณุไมข่ัดตอ่นโยบายของผูร้ับ ถา้คณุทํางานกับเจา้หนา้ทรัีฐ ให ้
ระวังวา่แมก้ระทังขอ้เสนอทเีรยีบง่าย เชน่ การเลยีงอาหารหรอืเครอืงดมื ก็อาจเป็นเรอืงทไีมอ่าจ 
ยอมรับได ้หรอืแมก้ระทังขัดตอ่กฎหมาย 

 
โปรดทราบวา่เจา้หนา้ทรัีฐและพนักงานรัฐวสิาหกจิ ทังในสหรัฐฯ และประเทศอนืๆ จะตอ้งปฏบิตั ิ
ตามมาตรฐานทเีขม้งวดของรัฐบาล การละเมดิมาตรฐานเหลา่นอีาจนําไปสูโ่ทษทางแพ่งและทาง 
อาญาสําาหรับบคุคล บรษัิทของเรา และเจา้หนา้ททีเีกยีวขอ้ง โปรดดทูกีารปฏบิัตติามกฎหมาย 
ป้องกันการทจุรติในหัวขอ้ “ความมุง่มันของเราตอ่ชมุชนทัวโลก” ในหลักจรรยาบรรณนี 
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

การควบคมุการคา้และ 
ขอ้จําากัด 

 
 

 
 

ในฐานะบรษัิทระดับโลก เราอาจนําเสนอสนิคา้ 
บรกิาร ซอฟตแ์วร ์และเทคโนโลยใีนประเทศ 
ต่างๆ ทัวโลก ดังนันจงึจําาเป็นอย่างยิงทีเราจะตอ้ง 
ปฏบิัตติามขอ้กําหนดและกฎระเบียบในประเทศ 
และระหว่างประเทศทีมีผลบังคับใชต้่อกจิกรรมการ 
คา้ขา้มพรมแดนของเรา ซ ึงครอบคลุมการนําเขา้ 
การส่งออก และการส่งสนิคา้กลับออกไป หลายๆ 
ประเทศม ีกฎหมายทีจําากัดหรือกําหนดใหม้ีการ 
ขอใบอนุญาตสําาหรับการส่งออกและ/หรือนําเขา้ 
สนิคา้และบรกิารบางอย่างไปยังประเทศอืนๆ และ 
ไปยังบางฝ่าย นอกจากนี บางประเทศอาจดําเนิน 
การควําาบาตรทางการคา้หรือการหา้มส่งสนิคา้ต่อ 
บางประเทศหรือบางบุคคล โดยทัวไปแลว้การ 
ควําาบาตรหรือการหา้มส่งสนิคา้มุ่งเนน้ความมันคง 
ของชาต ินโยบายต่างประเทศ หรือประเด็นเรือง 
มนุษยธรรม 

 
เพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านีในกรณีทมี ี
ผลบังคับใชกั้บบรษัิทของเรา เราจะตอ้งคัดกรอง 
ธรุกรรมระหวา่งประเทศ เพอืใหแ้น่ใจวา่เราไม ่
ไดพ้บเห็นหลักฐานของจุดหมายปลายทาง ผู ้
ใช ้หรอืการใชง้านทตีอ้งหา้ม และเราจะตอ้งระวัง 
“สัญญาณเตอืน” ท ีบง่บอกวา่คูค่า้อาจพยายาม 
ละเมดิกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 
เนืองจากความซบัซอ้นของขอ้กําหนดภายใต ้
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศเหลา่น ีดังนันเรา 
จะตอ้งขอคําแนะนําจากฝ่ายกฎหมาย กอ่นทจีะส่ง 
ออกหรอืนําเขา้สนิคา้หรอืบรกิาร หรอืเขา้ร่วมใน 
ธรุกรรมทอีาจไดรั้บผลกระทบจากการควาําบาตร 
ทางการคา้ 

 
“การสง่ออก” เกดิขนึเมอืสนิคา้ บรกิาร 
ซอฟตแ์วร ์หรอืเทคโนโลยถีกูจัดสง่หรอื 
สง่มอบในลักษณะอนืใดในรูปแบบทจีับ 
ตอ้งไดห้รอืจับตอ้งไมไ่ด ้ใหแ้กบ่คุคลใน 
ประเทศอนื นอกจากน ีการสง่ออกเกดิขนึ 
เมอืเราจัดหาเทคโนโลยหีรอืซอฟตแ์วรใ์ห ้
แกบ่คุคลทไีมไ่ดถ้อืสัญชาตขิองประเทศท ี
พําานักอยู ่(เชน่ บคุคลทอียูใ่นสหรัฐฯ แต ่

ถาวรในสหรัฐฯ) การสง่สนิคา้กลับออกไป 
หมายถงึการเคลอืนยา้ยสนิคา้ ซอฟตแ์วร ์
หรอืเทคโนโลยจีากตา่งประเทศไปยังอกี 
ประเทศหนงึ 



ความมุง่มนัของเราตอ่ชุมชนทวัโลก 

40 

หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ 
Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

ความเป็นพลเมอืงโลก 
 

 

 
กิจกรรมการกุศล การมีส่วนร่วม และการบริจาคเป็นส่วนหนึงของความพยายามและนโยบายการเป็นพลเมืองโลกของบริษทั การบริจาคดงัก

ล่าวกระทาํโดยปราศจากการเรียกร้องหรือการหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ ไม่มีการชาํระเงินให้แก่บุคคลหรือองค์กรทีมีเป้าหมายและค่านิยมไ

ม่สอดคล้องกบัเป้าหมายของบริษทั ผูร้ับเงินบริจาคดงักล่าวจะต้องไม่มีความเกียวข้องกบักรรมการบริหารของบริษทั 
 
บริษทัสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลโดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายส่วนตวัเพือตอบแทนสังคม กิจกรรมดงักล่าวจะตอ้งไ

ม่ดาํเนินการหรือจดัการในนามของบริษทั และบริษทัจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานสาํหรับเวลาและค่าใช้จ่ายทีใช้ไปกบักิจกรรมการกุ

ศลใดๆ นอกเสียจากว่าพนักงานจะดาํเนินการในนามของบริษทั โดยจะต้องไดรั้บอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรสาํหรับการดาํเนินก

ารนนั 

 
 
 

 

การสอืสารกบับคุคล 
ภายนอก 

 

 

จําาเป็นอย่างยิงทีบรษัิทของเราจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานของรัฐ 
อย่างเป็นธรรม เทียงตรง ทันกาล และเขา้ใจได ้ทังโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร ดว้ย 
เหตุนี มเีพียงโฆษกทีไดร้ับการแต่งตังเท่านันทีจะสามารถตอบสนอง หรือสือสารกับบุคคล 
ภายนอก เชน่ สอืมวลชน นักวเิคราะหอ์ุตสาหกรรม นักวเิคราะหด์า้นการเงนิ และนักลงทุน 
ดว้ยการมอบหมายหนา้ทีใหก้ับโฆษกเหล่านี เราจะตอ้งหลีกเลียงการใหข้อ้มูลนอกบรบิท 
แก่ผูส้อืข่าวหรือสือมวลชน หรือองคก์รภายนอกอืนๆ ถา้คุณไดร้ับคํารอ้งขอจากสือสําาหรับ 
ขอ้มูล การสัมภาษณ์ หรือการเขยีนบทความดา้นเทคนิคหรอืนําเสนอรายงาน คุณควรส่งต่อ 
คํารอ้งขอนันใหแ้ก่ทีมงานฝ่ายการตลาด ซึงจะจัดการคํารอ้งขอหรือใหบ้รกิารสนับสนุนและ 
คําแนะนํา ในทํานองเดียวกัน คํารอ้งขอจากนักวเิคราะห์ดา้นการเงนิและผูถ้ ือหุน้ควรจะถูกส่ง 
ต่อใหแ้ก่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ถา้คุณมขีอ้สงสัยเกยีวกับคํารอ้งขอ คุณสามารถตดิต่อฝ่าย 
กํากับดูแลก่อนทีจะตอบสนองคํารอ้งขอนัน 

 
โปรดตรวจสอบกับทมีงานฝ่ายการตลาดสําาหรับแนวทางและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกับการใช ้
แบรนดแ์ละการสอืสารขององคก์ร 
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การรายงานเกยีวกับ 
การกระทําความผดิ 

 
 
 
 

เราทกุคนมหีนา้ทรีายงานเรอืงการกระทําความ 
ผดิทเีราไดรั้บทราบ รวมถงึการละเมดิหลักจรรยา 
บรรณนี โดยรายงานผ่านชอ่งทางตา่งๆ ทจัีดไว ้
ใหเ้พอืจุดประสงคนี์ 

 
เราสนับสนุนใหพ้นักงานมสีว่นร่วมในการรักษา 
คณุธรรมของบรษัิท ดว้ยการรายงานเรอืงการก 
ระทําความผดิ เพอืชว่ยเหลอืในความพยายาม 
เหลา่นี พนักงานของบรษัิทของเราอาจสง่คํารอ้ง 
เรยีนเกยีวกับประเด็นเรอืงบัญชหีรอืการสอบ 
บัญชทีนีา่สงสัย กรณี การฉอ้โกงบรษัิท หรอื 

 

ถา้คณุรับรูถ้งึสถานการณ์ทอีาจเกยีวขอ้งกับ การละเมดิ 
หลักจรรยาบรรณของเรา นโยบายของบรษัิท หรอืกฎหมาย 
หรอืกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง คณุควรจะรายงานเรอืงนดีว้ย 
การตดิตอ่ผูจั้ดการหรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคล ถา้คณุตอ้งการ 
คณุสามารถตดิตอ่รองประธานอาวโุส  ผูบ้รหิารระดับ 
ประเทศ หรอื ฝ่ายกฎหมายไดโ้ดยตรง หรอืคณุอาจปฏบิัต ิ
ตามนโยบายการรอ้งเรยีนปัญหาของบรษัิท และรายงาน 
เรอืงการละเมดิตามชอ่งทางตอ่ไปน:ี 

การละเมดิกฎหมายทเีกยีวขอ้งใหแ้กฝ่่ายบรหิาร 
ของบรษัิท 

 
ถา้คุณตอ้งการซักถามหรือรายงานปัญหาโดยไม่ 
เปิดเผยชอืบุคคล มีสายด่วนเปิดใหบ้รกิารทุก 
วัน ตลอด 24 ชัวโมง ซงึจะช่วยตอบขอ้ซักถาม 
หรือขอ้กังวลใจเกียวกับประเด็นทางกฎหมาย 
หรอืจรรยาบรรณ รวมถงึการละเมดิหลักจรรยา 
บรรณของบรษัิทและนโยบายอืนๆ คําถามและ/ 
หรอืรายงานทังหมดจะ ไดร้ับการตรวจสอบอย่าง 
ละเอยีดถีถว้นในทันท ีโดยเป็นไปตามกฎหมาย 
ทีเกยีวขอ้ง คําตอบทีเหมาะสมและ/หรอื 
มาตรการแกไ้ขหรือลงโทษสําาหรับการละเมดิ 
หลักจรรยาบรรณของเราจะถูกดําเนินการตาม 

Teh-Chien Chou 

Chairman of the 
Audit Committee 

Concentrix 
Corporation  
 
audit@concentrix.com 

 
 

เวบ็ไซต ์ร ้องเรยีน 
ของบรษัิทท:ี 

Allison Leopold Tilley  

Pillsbury Winthrop LLP 
2475 Hanover Street 
Palo Alto, California 
+1 94304-1114 
โทรศัพท:์ 650.233.4518 
 
allison@pillsburylaw.com

ความจําาเป็น www.integritycounts.ca/org/concentrix 
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จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่มปีญัหา 
หลักจรรยาบรรณของเราพยายามทจีะจัดการกับปัญหาทัวไปทางดา้น 
กฎหมายและจรรยาบรรณทเีราอาจพบเจอ แตไ่มอ่าจครอบคลมุทกุ 
คําถามทเีกดิขนึ เมอืคณุเผชญิปัญหาเรอืงจรรยาบรรณ ใหค้ดิอยา่ง 
รอบคอบและอา้งองิทรัพยากรขอ้มลูทพีรอ้มใชง้าน เชน่ นโยบายและ 
ระเบยีบปฏบิัตขิองบรษัิท คณุสามารถประเมนิสถานการณ์ดว้ยการถามตัว 
คณุเองวา่: 

• ฉันคดิวา่การกระทําของตัวเองสอดคลอ้งกับกฎหมายหรอืไม่ 

• คดิวา่เป็นการกระทําทถีกูตอ้งหรอืไม ่

• เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายอนืๆ ทังหมดของบรษัิท 
หรอืไม ่

• ฉันรูส้กึสบายใจหรอืไมถ่า้หากคนอนืๆ รูเ้รอืงน ี

ถา้คุณไม่สามารถตอบ “ใช”่ สําาหรับคําถามทกุขอ้ขา้งตน้ ก็อยา่ดําเนนิ การ 
ขอคําแนะนําถา้คณุมขีอ้สงสัยเพมิเตมิเกยีวกับสถานการณ ์

 
นอกจากน ี คณุอาจพบเจอสถานการณ์ทกีอ่ใหเ้กดิประเด็นปัญหาดา้น 
จรรยาบรรณ ขณะทดีําเนนิธรุกจิระหวา่งประเทศ ถา้กฎหมายทอ้งถนิ 
ประเพณี หรอืนโยบายของประเทศอนืขัดแยง้กับกฎหมายของสหรัฐฯ 
นโยบายของบรษัิท หรอืหลักจรรยาบรรณน ี ใหข้อคําแนะนําจากฝ่าย 
กฎหมาย ในสถานการณ์ดังกลา่ว เราจะตอ้งยดึถอืปฏบิัตติามกฎหมาย 
ประเพณี หรอืแนวทางทเีขม้งวดทสีดุ 
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การป้องกนัการ 
โตต้อบ 

 
 
 
 

แมก้ระทังบรษัิททมีมีาตรฐานดา้นจรรยาบรรณ 
สงูสดุก็ยังอาจมปัีญหาเกดิขนึในบางครงั เมอืเกดิ 
ปัญหา เราตอ้งการใหค้ณุรายงานปัญหานันใหแ้ก ่เรา 
เพอืใหเ้ราสามารถแกไ้ขปัญหา บางครังอาจ 
ไมใ่ชเ่รอืงง่ายทจีะรายงานปัญหาหรอืขอ้กังวลใจท ี
ขัดตอ่หรอืดูเหมอืนวา่ขัดตอ่ขอ้กําหนดทรีะบไุวใ้น 
หลักจรรยาบรรณ นโยบายของบรษัิท หรอืกฎหมาย 
หรอืกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง คํามนัสัญญาทเีราให ้
แกค่ณุก็คอื บรษัิทของเราจะไมโ่ตต้อบหรอืแกเ้ผ็ด 
พนักงานทรีายงานขอ้กังวลใจเรอืงจรรยาบรรณ 
โดยสจุรติใจหรอืใหค้วามร่วมมอืกับการตรวจสอบ 
ของบรษัิท อาจมกีารลงโทษทางวนัิยตอ่ บคุคลใด 
ก็ตามทโีตต้อบพนักงานดังกลา่ว 

ถาม: ฉันเป็นกังวลเกยีวกับ การ 
รายงานเรอืงการฉอ้โกงท ี
สงสัยวา่อาจเกดิขนึ จะเกดิ 
อะไรขนึถา้ฉันเขา้ใจผดิ และ 

 

ตอบ: เราไมไ่ดเ้อาผดิ พนักงานท ี
รายงานโดยสจุรติใจ แมว้่าอาจ 
เป็นการรายงานทไีมถ่กูตอ้ง 
หรอืไมส่ามารถพสิจูน์ได ้เราใช ้
ความระมัดระวังในการสอบสวน 
การกระทําาความผดิตามขอ้ 
กลา่วหา เพอืปกป้องชอืเสยีง 
ของพนักงาน การสอบสวนจะ 
ดําาเนนิการในลักษณะทเีป็นก 
ลาง ยุตธิรรม และ มกีารเก็บ 
ขอ้มลูเป็นความลับ 
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ขา้พเจา้ไดร้ับสําาเนาหลักจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิท และขา้พเจา้ไดอ้า่น 
อยา่งระมัดระวงั ขา้พเจา้เขา้ใจแนวทาง วธิปีฏบิัต ิและนโยบายทางทังหมด 
และขา้พเจา้ตกลงทจีะปฏบิตัติาม 

 
ขา้พเจา้เขา้ใจและตกลงวา่ถา้ขา้พเจา้ละเมดิแนวทาง วธิปีฏบิัต ิและนโยบายใน 
หลักจรรยาบรรณทางธรุกจิ ขา้พเจา้อาจถกูลงโทษทางวนัิยจนถงึขนัไลอ่อก 

 
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่บรษัิทสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง แกไ้ข หรอืลบขอ้มลูบาง 
สว่นหรอืทังหมดในหลักจรรยาบรรณทางธรุกจิไดท้กุเมอื ขนึอยูกั่บสถานการณ์ 
แวดลอ้มของ ธรุกจิ 

 
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่การเซ็นชอืในแบบฟอรม์การรับและการรับทราบนไีมไ่ดม้จุีดมุง่ 
หมายเพอืใหส้ทิธหิรอืสทิธปิระโยชนห์รอืการจา้งงานใดๆ หรอืไมไ่ดเ้ป็นหลัก 
ประกันการจา้งงานตอ่เนืองหรอืการจา้งงานอนืใดนอกเหนือจากทรีะบไุวใ้นขอ้ 
กําหนดและเงอืนไขการจา้งงานของขา้พเจา้ 

 

ลายเซ็น:  

วันที:  

ชอื-นามสกุลตัวบรรจง:  

หมายเลขประจําาตัวพนักงาน:  

ทีตัง:   

 
โดยทัวไปแลว้ ไมอ่นุญาตใหย้กเวน้ขอ้กําหนดใดๆ ในหลักจรรยาบรรณ และ 
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม จะสามารถยกเวน้ไดก้็ตอ่เมอืมคีําสงัเป็นลายลักษณ ์
อักษรจากคณะกรรมการบรหิาร และจัดตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมาย 
ทเีกยีวขอ้ง หลักจรรยาบรรณทางธรุกจินอีาจไดรั้บการแกไ้ขเป็นระยะๆ ขนึ 
อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิท หลักจรรยาบรรณฉบับปัจจุบันจะถกูโพสตแ์ละ 
ดแูลรักษาบนไซตอ์นิทราเน็ตของบรษัิท และสามารถขอรับไดจ้ากฝ่าย 
ทรัพยากรบคุคลหรอืฝ่ายกฎหมาย 
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