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จดหมายจาก Chris Caldwell
ทีม Concentrix,
ทุก ๆ วัน ลูกค้าของเราไว้วางใจให้เราดําเนินธุรกิจในนามของพวกเขา เพราะพวกเขารู้ว่าเรามุ่งมันในความซื อสัตย์สุจริ ตมากเพียงใด เรา
สนับสนุนบุคลากรของเราด้วยทรัพยากร การศึกษา และวัฒนธรรมทีพวกเขาจําเป็ นต้องทําในสิงทีถูกต้องทุกครัง และการสนับสนุน นั
นมีความสําคัญต่อความสําเร็จของเรา
หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (COEBC) ของเราเป็ นหนึงในเครื องมือทีสําคัญทีสุดทีเราใช้เพือตอกยําความมุ่งมันนี มีผลบังคับ ใ
ช้กบั พนักงานทุกคนทัวโลกโดยไม่คาํ นึงถึงระดับงาน COEBC กําหนดมาตรฐานเกียวกับวิธีการทํางานของเรา และให้ความคาดหวังทีชั
ดเจน สําหรับวิธีการปฏิบตั ิตนของเรา โดยรักษามาตรฐานด้านจรรยาบรรณของเราในทุกปฏิสัมพันธ์
COEBC ไม่ได้มาแทนทีการใช้วิจารณญาณทีดี และไม่ได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ทีคุณอาจพบในขณะทีสร้างประสบการณ์ อันน่าทึง
สําหรับลูกค้าของเรา แต่ถา้ เราแต่ละคนน้อมรับหลักการและมาตรฐานพืนฐานทีวางไว้นี ทํางานเชิงรุ กเพือประยุกต์ใช้ ในงานประจําวัน
ของเรา และมุ่งมันทีจะจริ งจังกับความรับผิดชอบนี ผลลัพธ์โดยรวมทีเราทําจะสร้างเครื อข่ายการป้องกัน ทีแข็งแกร่ งขึน สําหรับ Conc
entrix ลูกค้าของเรา และลูกค้าของพวกเขา
COEBC เป็ นแบบอย่างของคํามันสัญญาทีสําคัญของเราแต่ละคนในทุก ๆ วันเพือปกป้องกันและกัน ยกระดับธุรกิจของเรา สนับสนุนลู
กค้าของเรา และมีส่วนร่ วมในชุมชนทีเราเรี ยกว่าบ้าน และไม่ได้มีความสําคัญไปกว่ารากฐานของตัวตนทีเราเป็ น ดังนัน ผมหวังว่าคุณจ
ะรู ้ว่าผมซาบซึงกับความช่วยเหลือของคุณมากเพียงใดในขณะทีเราทํางานเพือปกป้องพนักงานของเรา และเพิมชือเสียงของเราในฐานะ
หุ้นส่วน CX ทีน่าเชือถือทีสุ ดในอุตสาหกรรมของเรา
ขอขอบคุณทีร่ วมเป็ นส่วนหนึงในการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทีปลอดภัยยิงขึนสําหรับทุกคนโดยปฏิบตั ิตาม COEBC และทํางาน ทุกวั
นด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ผ่านความมุ่งมันอย่างต่อเนืองของคุณ ความซือสัตย์เท่านันทีช่วยสร้างความสําเร็จทังหมด ของเราให้เกิดขึนไ
ป
หากคุณมีขอ้ สงสัย กรุ ณาติดต่อพันธมิตรฝ่ ายโซลูชนั บุคลากรของคุณ หรื อคุณจะพบรายชือผูท้ ีสามารถช่วยได้ในส่ วนท้าย ของเอกสาร
ฉบับนี
ด้วยความเคารพ

Chris Caldwell
Concentrix Corporation
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ั ัศน์ของเรา
วิส ยท
เราจะเป็ นบริษัทผู ้ให ้บริการติดต่อประสานงานก ับลูกค้าทีดีทสุ
ี ดใน
โลก โดยอาศัยบุคลากรทีมีความหลากหลายและเปี ยมด ้วยความรู ้ควา

เราจะบรรลุเป้าหมายนนด้
ั วย
การปร ับใชว้ ัฒนธรรมของเรา

เรา
◌ ้เกียวกับ
ลูกค้าและพน ักงาน
เรารักษาคุณธรรมระด ับสูงด ้วย
การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
เรามุ่งมั นทีจะสร ้างความเป็ นเลิศ
เราให ้ความสําคัญต่อความรู ้ การเปิ ดกว ้าง และความโปร่งใส
เรามีมุมมองที

เกียวกับวิธ ก
ี าร
ดําเนิน ธุรก จ
ิ

ิ ใจ
เรากล้าหาญทีจะต ัดสน
เราสร้างความเปลียนแปลงในตลาด

เราลงทุนใน

่ นร่วมสน ับสนุน
เราทุกคนมีสว

และรวมก ันเป็นหนึงเดียวที concentrix
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การประพฤติตามหลัก
จรรยาบรรณเป็ นสว่ นหนึง
ของวัฒนธรรมของเรา
คําแถลงวัฒนธรรมของ Concentrix (ระบุไว ้ในหน ้าก่อนหน ้า) ชีนํ าการ
ดําเนินการทังหมดของบริษัทและพนักงาน
ภายใต ้วัฒนธรรมของเรา เราพยายามทีจะบรรลุประสิทธิภาพระดับสูงสุดใน
ทุกสิงทีเราทํา

เราดําเนินงานด ้วยความเชืออย่างจริงใจว่าบุคลากรมีสว่ นช่วยเพิมคุณค่า
และเราพยายามทีจะปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้อืนด ้วยความเคารพและการให ้เกียรติ
เราทํางานร่วมกันเป็ นหมูค
่ ณะเพือสร ้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ และสร ้างความพึง
พอใจให ้แก่ลก
ู ค ้า

เราพยายามทีจะสร ้างความไว ้วางใจและความเคารพต่อทุกคนทีเราทํางาน ด ้วย
เราประพฤติปฏิบัตต
ิ นด ้วยความซือสัตย์และจรรยาบรรณทีเหมาะสมในการ
ดําเนินธุรกรรมทังหมดและในการติดต่อสือสารกับบุคคลอืนๆ
เรายึดถือปฏิบต
ั ต
ิ ามค่านิยมทางศีลธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เรา
เคารพสภาพแวดล ้อมทีเราใช ้ชีวต
ิ และทํางานอยู่ และ
เราสนับสนุนการปกป้ องสิทธิมนุษยชนขันพืนฐานในการดําเนินงานทัวโลก
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our operating philosophy
is our 3vs

ความสามารถในการ
ตรวจสอบ (Visibility)
(หรือความโปร่งใส)
ช่วยให ้บริษัทของเรา
มองเห็นความก ้าวหน ้า
และอุปสรรคต่อความ
สําาเร็จ ความสามารถ
ในการตรวจสอบทัวทัง
องค์กรจะช่วยจัดหา
ข ้อมูลทีถูกต ้องและ
รวดเร็วเกียวกับความ
ท ้าทายและโอกาสต่างๆ
ช่วยให ้เราขับเคลือน
การดําเนินการเชิงรุก
และแน่วแน่

ช่วยให ้เราปรับตัวได ้
อย่างรวดเร็ ว – แม ้กระทัง
คาดการณ์เกียวกับความ
เปลียนแปลงในตลาดและ
ธุรกิจ ของลูกค ้าและผู ้
ขาย ความรวดเร็วฉั บไว
หมายถึงความยืดหยุน
่
และการตอบสนองต่อ
ความเปลียนแปลงได ้
อย่างรวดเร็ วทีสุด เท่าที
จะเป็ นไปได ้ เราจะต ้อง
เคลือนไหวอย่างรวดเร็ว
ในการตัดสินใจ ดําเนิน
การ และจัดการทรัพยากร
ของเรา เพือเพิมความพึง
พอใจสูงสุดให ้แก่ลก
ู ค ้า
และปรับปรุงผลลัพธ์
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สําาหรับพนักงาน ลูกค ้า
และผู ้ถือหุ ้น – เรายึด
มันในคุณค่าสําหรับทุก
สิงทีเราทํา หากสิงใด
ก็ตามทีเราทําไม่กอ
่ ให ้
เกิด คุณค่า เราก็ไม่ควร
ทําสิงนัน การมุง่ เน ้น
คุณค่า ทําให ้ทรัพยากร
ทังหมดของเรามุง่ ไปสู่
กิจกรรมทีมีความสําคัญ
ต่อลูกค ้าของเรา
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้ กจรรยาบรรณ
การใชหลั
ของเรา
หลักจรรยาบรรณของเรารองรับจุดประสงค์หลายอย่าง โดยนอกจากจะกําหนดความคาดหวัง
เกียวกับพฤติกรรมและแนวทางการดําเนินธุรกิจทีเหมาะสมแล ้ว ยังอ ้างอิงนโยบายและกฎหมาย
ทีเกียวข ้องซึงเราจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามเพือให ้เป็ นไปตามความคาดหวังดังกล่าวอีกด ้วย นอกจากนี
หลักจรรยาบรรณของเรายังเป็ นแนวทางทีช่วยให ้เราทําการตัดสินใจทีเหมาะสมและถูกต ้องตาม
หลักจรรยาบรรณ และให ้ข ้อมูลติดต่อทีเราควรจะใช ้เมือเรามีข ้อสงสัยหรือข ้อกังวลใจเพิมเติม การ
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักจรรยาบรรณอาจสร ้างความเสียหายต่อบริษัทของเราและนักลงทุน ด ้วยเหตุ
่ าร
นี หากพนักงานไม่ได ้ปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณ ก็อาจส่งผลให ้ถูกไล่ออก และอาจนํ าไปสูก
ดําเนินคดีอาญาในกรณีทเกี
ี ยวข ้อง

แม ้ว่าหลักจรรยาบรรณของเรากล่าวถึงการกระทําความผิดทางจรรยาบรรณหรือกฎหมายในหลายๆ ด ้าน
แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมทุกสถานการณ์ท ้าทายทีอาจเกิดขึนในสถานทีทํางานของเรา การ
ดําเนินงานของเราและพนักงานจะต ้องอยูภ
่ ายใต ้กฎหมายของหลายๆ ประเทศและเขตอําานาจศาล อืนๆ
ทัวโลก พนักงานและตัวแทนทีดําเนินการในนามของบริษัท จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักจรรยา บรรณ
รวมถึงกฎหมาย ข ้อกําหนด และกฎระเบียบทังหมดทีมีผลบังคับใช ้ หากกฎหมายท ้องถิน
ขัดแย ้งกับหลักจรรยาบรรณของเรา เราจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายนัน และหากแนวทางปฏิบัตด
ิ ้าน
ธุรกิจในท ้องถินขัดแย ้งกับหลักจรรยาบรรณของเรา เราจะต ้องยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักจรรยาบรรณ
หากไม่แน่ใจว่ากิจกรรมหนึงๆ มีความเหมาะสมหรือไม่ คุณก็ควรขอคําแนะนําผ่านช่องทางทีระบุ
ไว ้ในหัวข ้อ “การขอคําแนะนําและการรายงานปั ญหา”
หลักจรรยาบรรณของเรามีผลบังคับใช ้กับพนักงาน ผู ้บริหาร และกรรมการทุกคนของ Concentrix
Corporation รวมถึงส่วนงาน บริษัทสาขา และบริษัทในเครือทังหมด องค์กรทังหมดนีเรียกรวม กันว่า
“บริษัทของเรา” ในหลักจรรยาบรรณนี หลักจรรยาบรรณมีผลบังคับใช ้กับทุกสิงทีเราทําและ
สะท ้อนความมุง่ มันทีบริษัทมีตอ
่ พนักงาน ผู ้ถือหุ ้น ชุมชนทัวโลกทีเราทํางาน และบริษัทของเรา
หลักจรรยาบรรณของเราแสดงถึงความมุง่ มันโดยรวมของเราต่อการทํางานอย่างถูกต ้องตามหลัก
จรรยาบรรณและด ้วยคุณธรรมในทุกสิงทีเราทํา
ฝ่ ายกํากับดูแลมีหน ้าทีจัดการดูแลหลักจรรยาบรรณของเราและรายงานต่อทีปรึกษาทัวไป จะต ้อง
รายงานข ้อกล่าวหาเรืองการละเมิดหลักจรรยาบรรณให ้แก่ผู ้จัดการของคุณหรือฝ่ าย HR หรือฝ่ าย
กํากับดูแล และฝ่ ายบริหารจะสอบสวนและดําเนินการต่อข ้อกล่าวหาดังกล่าวตามข ้อมูลทีพบจาก
การสอบสวน

พนักงานทีต ้องการละเว ้นข ้อกําหนดของหลักจรรยาบรรณสามารถยืนคําร ้องต่อผู ้บริหารฝ่ ายกํากับ ดูแล
โดยจะต ้องให ้คําอธิบายและเหตุผลทีชัดเจนสําาหรับการละเว ้นดังกล่าว การละเว ้นดังกล่าว
อาจต ้องได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยขึนอยูก
่ ับข ้อเท็จจริงของแต่ละ กรณี
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ถามต ัวคุณเองว่า:
• การกระทํานีแสดงถึงความมุง่ มันของบริษัทต่อ
การดําเนินการด ้วยจริยธรรมและคุณธรรมสูงสุด
หรือไม่
• การกระทํานีสร ้างความเสียหายต่อบริษัท ลูกค ้า
ซัพพลายเออร์ ผู ้ถือหุ ้น หรือเพือนพนักงานของ
เราหรือไม่
• ฉันจะทําสิงนีหรือไม่ถ ้าหากเรืองนีถูกตีพม
ิ พ์ใน
หน ้าหนึงของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่
• ครอบครัวของคุณจะรู ้สึกอย่างไรถ ้าพวกเขารู ้ว่า
คุณทําสิงนี
ถ ้าคําตอบของคําถามเหล่านีทําให ้คุณรู ้สึกอึดอัดใจ
ทางที
ดีคุณก็ไม่ควรทําสิงนัน
แต่ค ุณควรขอคําแนะนํ าจากผู ้บังคับ
บัญชา รองประธานอาวุโส หรือผู ้บริหารระดับประเทศ หรือ
ฝ่ ายกฎหมาย
หรือส่งคําถามไปยังเว็บไซต์
ร ้องเรียนของ บริษัทที
https://www.integritycounts.ca/org/concentrix.
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หน ้าทีความรับผิดชอบ
ของผู ้บริหาร
พนักงานในตําแหน่งบริหารจะต ้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีสําาหรับพนักงานคน อืนๆ
ด ้วยเหตุนี ผู ้จัดการจึงต ้องทําความคุ ้นเคยกับหลักจรรยาบรรณให ้เพียงพอ เพือ
สือสารเกียวกับแนวทางทีระบุได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบคําถามแก่พนักงาน
ใต ้บังคับบัญชา นอกจากนัน ผู ้จัดการควรจะสร ้างสภาพแวดล ้อมการทํางานทีสะดวก สบาย
กระตุ ้นให ้พนักงานเข ้าหาในกรณีทมี
ี ข ้อสงสัยหรือข ้อกังวลใจ ผู ้จัดการมีหน ้าที
เฝ้ าระวังและตอบสนองอย่างฉับไวต่อสถานการณ์ทอาจนํ
ี
าไปสู่การละเมิดหลักจรรยา บรรณ
นโยบายของบริษัท และ/หรือกฎหมายและกฎระเบียบ และรายงานเรืองนีให ้ ผู ้
บังคับบัญชาได ้รับทราบในทันที เพือให ้บริษัทได ้รับแจ ้งเกียวกับการละเมิดทีอาจเกิด
ขึนอย่างทันท่วงที
ผู ้จัดการมีหน ้าทีเพิมเติมภายใต ้หลักจรรยาบรรณของเรา รวมถึงการประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างทีดี และตรวจสอบให ้แน่ใจว่าผู ้ใต ้บังคับบัญชามีความคุ ้นเคยกับ นโยบาย
ทีมีผลบังคับใช ้กับงานทีทําอยู่ และดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมของสถานทีทํางานที
พนักงานรู ้สึกสบายใจทีจะรายงานข ้อกังวลใจ ทีบริษัทของเรา ผู ้นํ าทีมีจรรยาบรรณคือ
องค์ประกอบสําาคัญของการเป็ นผู ้นํ าทีมีประสิทธิภาพ
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ผลลัพธ์ของการละเมิด
หลักจรรยาบรรณ
เราทุกคนจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณนี
รวม
ถึงนโยบายทังหมดของบริษัท หากเราไม่ได ้ทําเช่น นัน
เราอาจถูกลงโทษทางวินัย และอาจรวมถึงการ
ไล่ออก ในทํานองเดียวกัน หัวหน ้างาน ผู ้จัดการ
ผู ้บริหาร หรือกรรมการทีรับทราบเกียวกับการ
ละเมิดและไม่ได ้ รายงานและแก ้ไขปั ญหาอย่างทัน
ท่วงที อาจได ้รับผลในลักษณะทีใกล ้เคียงกัน ใน
สถานการณ์ทเหมาะสม
ี
บริษัทของเราจะพิจารณา
การดําเนินการทางกฎหมายหรือส่งต่อเรืองดังกล่าว
ให ้แก่หน่วยงานบังคับใช ้กฎหมายของภาครัฐเพือ
ให ้มีการดําเนินคดี

เข้าใจหล ัก
ของเรา
•
เรา
• ปฏิบัตต
ิ ามความมุง่ มันของบริษัทต่อ
การรักษาคุณธรรม
•
หลักจรรยาบรรณ
• ติดต่อผู ้จัดการของคุณ ทีปรึกษาด ้าน
กฎหมายของบริษัท หรือสายด่วน
ทีไม่มก
ี ารเปิ ดเผยชือ หากคุณมีข ้อ
สงสัยหรือข ้อกังวลใจ
• ส่งเสริมวัฒนธรรมทีป้ องกันการ
โต ้ตอบต่อใครก็ตามทีรายงานเรือง
การละเมิดหลักจรรยาบรรณทีเกิดขึน
จริงหรือสงสัยว่าอาจเกิดขึน
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ั
อพนักงาน

การเคารพความหลาก
หลาย
วิสัยทัศน์ของบริษัทของเราคือการเป็ นบริษัทผู ้ให ้บริการติดต่อประสานงานกับลูกค ้าทีดีทสุ
ี ด
ในโลก โดยอาศัยบุคลากรทีมีความหลากหลายและเปี ยมด ้วยความรู ้ความสามารถ เราเคารพ
และมองเห็นคุณค่าของความหลากหลาย ทังในส่วนของภูมห
ิ ลัง ประสบการณ์ และแนวคิดที
หลากหลายของเรา เราทุกคนต ้องทุม
่ เทในการจัดหาสภาพแวดล ้อมการทํางานทีส่งเสริมการ
เคารพเพือนร่วมงาน ลูกค ้า และคูค
่ ้าทังหมด เรามุง่ มันทีจะปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ กันอย่างยุตธิ รรมและ
ด ้วยความเคารพ

การมอบโอกาสทีเท่า
เทียม
บริษั ทของเราปฏิบัต ต
ิ ามกฎหมายทีห ้ามการเลือกปฏิบัต ด
ิ ้านการจ ้างงานในทุกทีทีเราดําเนิน
ธุรกิจ บริษัทของเรามีนโยบายทีจะให ้โอกาสการจ ้างงานทีเท่าเทียมกัน และปฏิบ ัต ต
ิ ่อผู ้
สมัครและพนักงานโดยปราศจากอคติท ีขัดต่อกฎหมาย เรามีนโยบายห ้ามการเลือกปฏิบัต ต
ิ ่อ
ใครก็ตามทีบริษั ทของเราในแง่ของชาติพันธุ ์ ศาสนา สีผ วิ เชือชาติ อายุ เพศ การระบุเพศ
สถานะ ความพิการ สถานะการเป็ นทหารผ่านศึก ความโน ้มเอียงทางเพศ สถานภาพสมรส
หรือคุณลั กษณะอืนใดทีได ้รับ การคุ ้มครองตามกฎหมาย
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ข้อกําหนดพืนฐาน
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการตัดสินใจของคุณเกียวกับ
การรับสมัคร การสรรหา การพัฒนา และการเลือน
ตําแหน่งของพนักงานอ ้างอิงจากคุณลักษณะที
เกียวข ้อง เช่น คุณสมบัต ิ ทักษะ และความสําาเร็จ
• อย่าให ้ปั จจัยอืนๆ เช่น ชาติพันธุ์ สีผวิ ศาสนา เพศ
สถานะ อายุ เชือชาติ ความโน ้มเอียงทางเพศ การ
ระบุเพศสถานะ สถานภาพสมรส หรือความพิการ มี
อิทธิพลต่อการใช ้วิจารณญาณของคุณ
• จดบันทึกกรณีของผลการปฏิบัตงิ านทีไม่น่าพึง
พอใจตามทีเกิดขึน หรือแจ ้งให ้บุคคลนันทราบถึง
ข ้อบกพร่องของตนเอง ตัดสินพนักงานใต ้บังคับ
บัญชาของคุณ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิ าน
อย่านํ าเอา ประเด็นทีไม่เกียวข ้องมาเป็ นส่วนหนึง
ของการตรวจสอบผลการปฏิบัตงิ าน
• พนักงานทีรู ้สึกว่าตนเองไม่ได ้รับการปฏิบัตอ
ิ ย่าง
เป็ นธรรมตามนโยบายของบริษัท ว่าด ้วยโอกาส
การจ ้างงานทีเท่าเทียม ควรจะรายงานปั ญหาแก่
หัวหน ้างาน ผู ้จัดการ หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคลใน
ทันที
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ความมุง่ มนของเราต่
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ห ้ามการเลือกปฏิบต
ั แ
ิ ละ
การล่วงละเมิด
บริษัทของเราไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัตห
ิ รือการล่วง
ละเมิดในทีทํางาน ซึงเกียวข ้องกับคุณลักษณะทีได ้
รับการคุ ้มครองตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรม
ของพนักงาน ลูกค ้า ผู ้รับเหมา ทีปรึกษา หรือ
ผู ้เยียมชมสถานที และไม่วา่ สภาพแวดล ้อมการ
ทํางานจะเป็ นอย่างไร เรามุง่ มันทีจะสร ้างสภาพ
แวดล ้อมการทํางานทีดี ปลอดภัย และเป็ นมือ อาชีพ
ซึงช่วยให ้แน่ใจว่าทุกคนจะได ้รับการปฏิบัต ิ
ด ้วยการให ้เกียรติ ความเคารพ และมารยาททีดี
เราเชือมันในการปฏิบัตต
ิ อ
่ กันด ้วยความเคารพ
ไม่
ว่าจะเป็ นเพือนร่วมงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค ้า หรือ
ใครก็ตามทีทําธุรกิจกับเรา ภายใต ้ความมุง่ มัน
นี บริษัทของเราห ้ามการล่วงละเมิดในสถานที
ทํางาน การล่วงละเมิด เป็ นพฤติกรรมทีบันทอน
ประสิทธิภาพการทํางาน อย่างไม่เหมาะสมและ
ไร ้เหตุผล ทังยังทําลายเกียรติของบุคคลอืน หรือ
สร ้างสภาพแวดล ้อมการทํางานทีมีการข่มขู่ ไม่เป็ น
มิตร หรือไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น:

ถาม:

ฉันถูกหยอกล ้อโดยพนักงานคน
หนึง และฉันคิดว่านีเป็ นการล่วง

ตอบ:

แจ ้งบุคคลนันว่า การกระทําดัง

กล่าวเป็ นสิงทีน่ารังเกียจ และ
ถ ้าเขายังทําอย่างนันอีก คุณก็
จะรายงานเรืองนี ควรร ้องเรียนเรืองนี
แก่หัวหน ้างาน
หรือผู ้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ทีคุณรู ้
ถ ้าคุณไม่สามารถทํา เช่นนันได ้ให ้ติดต่อ
https://
www.integritycounts.ca/org/concentrix

> การรุกรานทางเพศ การร ้องขอบริการทางเพศ
การใช ้คําพูดทีส่อเรืองเพศ เรืองขําาขันลามก
หรือการวิจารณ์เรืองรูปร่างหรือกิจกรรมทาง
เพศของบุคคลอืน

การ ติดต่อของคุณจะถูกเก็บเป็ นความลับ
และคุณไม่จําเป็ นต ้อง เปิ ดเผยชือ

> การแสดงภาพหรือวัตถุท ีสือเรืองเพศ การจ ้อง
มองในลักษณะเชิญชวนหรือแทะโลม หรือการ
สือสารโดยนั ย ในรูปแบบใดๆ

อย่างไรก็ตาม คุณจะต ้องตระหนักว่าเป็ น
เรืองยาก และอาจเป็ นไปไม่ได ้ ในบางกรณี
ทีบริษัทของเราจะสอบสวน ข ้อร ้องเรียน

> การสัม ผัสอย่างไม่เหมาะสม
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ความมุง่ มนของเราต่
ั
อพนักงาน

บริษัทของเราห ้ามการเลือกปฏิบัตห
ิ รือการล่วงละเมิดในรูปแบบ
ใดๆ รวมถึงการกระทําทางวาจาหรือทางกาย การล ้อเลียน หรือ
การหยอกล ้อเกียวกับประเด็นทีได ้รับการคุ ้มครองดังต่อไปนี:

• ชาติพันธุ์

• เชือชาติ

• สีผวิ

• เผ่าพันธุ ์

• ศาสนา

• สถานะสมรส

• เพศสถานะ (เพศ)

• อายุ

• อัตลักษณ์ทางเพศ
สถานะ

• ความพิการทางกาย
หรือจิตใจ

• ความโน ้มเอียงทาง
เพศ

• สถานะทหารผ่านศึก

• การตังครรภ์

• หรือคุณลักษณะอืนใด
ทีได ้รับการคุ ้มครอง
ตามกฎหมาย
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ความมุง่ มนของเราต่
ั
อพนักงาน

้
ห ้ามใชสาร
เสพย์ตด
ิ
สารเสพย์ตด
ิ บันทอนความสามารถของเราในการทํางานอย่างปลอดภัย และดังนันจึงทําให ้
เราทุกคนตกอยูใ่ นความเสียง เราจะต ้องไม่ทํางานภายใต ้อิทธิพลของสุรา ยาเสพย์ตด
ิ ยาที
ถูกใช ้งานในทางทีผิด หรือยานอกฉลากทีลดทอนความสามารถของเราในการทํางานอย่าง
ปลอดภัย นอกจากนี เราจะต ้องไม่ใช ้งาน ครอบครอง ถ่ายโอน หรือ จําาหน่ายยาเสพย์ตด
ิ
หรือสุรา หรือใช ้ยาในทางทีผิดขณะทํางานหรือขณะทีอยูใ่ นอาณาบริเวณของบริษัท บริษัท
ของเรายกเว ้นกฎข ้อนีในกรณีทสุ
ี ราถูกถ่ายโอนในภาชนะทีปิ ดผนึกเพือใช ้เป็ นของกํานัลตาม
ทีได ้รับอนุญาตหรือใช ้ในระดับทีเหมาะสมในกิจกรรมทีบริษัทอนุญาต
> ถ ้าคุณใช ้ยาทีมีการสังจ่ายอย่างถูกกฎหมาย ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการใช ้
วิจารณญาณของคุณหรือความรวดเร็วในการตอบสนอง ให ้ปรึกษาเรืองนีกับหัวหน ้า
งานของคุณหรือพนักงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพือระบุวา่ คุณควรจะทําการรายงาน
สําาหรับการทํางานหรือไม่
> ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบในท ้องถิน หากว่ามีข ้อกําหนดเคร่งครัดมากกว่า
นโยบายของบริษัท
> ถ ้าคุณพบว่าพนักงานคนอืนมีประสิทธิภาพการทํางานลดลง เนืองจากการใช ้สุรา ยา
หรือสารอืนๆ หรือพนักงานคนอืนกําลังใช ้ยาเสพย์ตด
ิ ทีผิดกฎหมายหรือดืมสุราขณะ ทํางาน
ให ้แจ ้งหัวหน ้างาน ผู ้บริหาร หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
> บริษัทของเราตระหนักว่าปั ญหาเกียวกับการใช ้สารเสพย์ตด
ิ และสุรา รวมถึงปั ญหา
อืนๆ เป็ นเรืองทีสามารถแก ้ไขได ้ มีการให ้ความช่วยเหลือในลักษณะทีเก็บเป็ น
ความลับผ่านบริษัทของเราสําาหรับพนักงานทุกคนทีสนใจ
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ความมุง่ มนของเราต่
ั
อพนักงาน

การป้ องกันความ
รุนแรง
บริษัทของเราห ้ามการใช ้ความรุนแรงที
เกิดขึนจริงหรือในลักษณะข่มขูต
่ อ
่ เพือน
ร่วมงาน บุคคลภายนอก หรือใครก็ตามที
อยูใ่ นอาณาบริเวณของเราหรือติดต่อกับ
พนักงานในขณะปฏิบต
ั งิ าน การข่มขูว่ า่ จะ
ใช ้ความรุนแรงในทุกกรณีถอ
ื เป็ นเรืองร ้าย
แรง เราจะต ้องรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว
ในทันที

พนักงานทีละเลยหรือละเมิดมาตรฐานด ้าน
จรรยาบรรณของบริษัท และผู ้จัดการที
ลงโทษผู ้ใต ้บังคับบัญชาทีพยายามจะปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานด ้านจรรยาบรรณเหล่านี จะ
ต ้องถูกลงโทษทางวินัย รวมถึงการไล่ออก
ในทันที อย่างไรก็ตาม การขู่วา่ จะลงโทษ
ทางวินัยไม่ควรถูกใช ้เป็ นเครืองมือในการ

หากมีการใช ้ความรุนแรงทีเกิดขึนจริงหรือ
ในลักษณะข่มขู่ จะต ้องรายงานต่อฝ่ าย
รักษาความปลอดภัย ฝ่ ายบริหาร หรือฝ่ าย
HR ในทันที โดยจะมีการกําหนดมาตรการ
ทีเหมาะสม ซึงอาจรวมถึงการแจ ้งเจ ้า
หน ้าทีตํารวจหรือหน่วยงานอืนๆ

คุณจะเชือว่า
ความมุง่ มันทีแน่วแน่ตอ
่ พฤติกรรมทีถูกหลัก
แนวทางการดําาเนินธุรกิจทีเหมาะสม ทังยัง
เราคงความเป็ นองค์กรระดับโลก
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ความมุง่ มนของเราต่
ั
อพนักงาน

การปกป้ องความเป็ น
สว่ นตัว
มีกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระดับประเทศ และกฎหมายระดับท ้องถินจําานวนมากที
มีจุดมุง่ หมายเพือปกป้ องประชาชนจากการเผยแพร่ข ้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได ้รับอนุญาต
บริษัทของเราเคารพการเก็บรักษาความลับสําาหรับข ้อมูลส่วนตัวของพนักงาน นั นหมายความ
ว่ามีเพียงพนักงานทีมีอําานาจหน ้าทีและความจําาเป็ นทางด ้านธุรกิจทีชัดเจนเท่านันทีจะ
สามารถเข ้าถึงบันทึกข ้อมูลส่วนบุคคล
การปกป้ องความเป็ นส่วนตัวถือเป็ นเรืองสําาคัญ เราจัดการข ้อมูลส่วนตัวของคุณตามแนวทาง
เหล่านี

> ดูแลบันทึกข ้อมูลของพนักงานให ้ถูกต ้องและทันสมัย
> อนุญาตให ้เข ้าถึงและใช ้งานเพียงเพือจุดประสงค์ทางธุรกิจทีถูกต ้องเหมาะสม เช่น
การบริหารจัดการบัญชีเงินเดือนและสวัสดิการ
> ป้ องกันการเปิ ดเผยข ้อมูลแก่บค
ุ คลทีสาม ยกเว ้นในสถานการณ์แวดล ้อมทีได ้รับ
อนุญาตตามนโยบายของเรา
> ปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายและกระบวนการทีกําหนดสําาหรับการเก็บรักษาและทําลายข ้อมูล
> ตอบข ้อซักถามหรือข ้อกังวลใจของพนักงานเกียวกับบันทึกข ้อมูลของเขาในทันที

ถ ้าคุณมีข ้อสงสัยเกียวกับข ้อมูลของคุณ โปรดพูดคุยกับหัวหน ้างานหรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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ความมุง่ มนของเราต่
ั
อพนักงาน

การรักษาคุณภาพของ
ิ ค ้าและความปลอดภัย
สน
เรารักษาชือเสียงทีมีคา่ ของบริษัทด ้วยการจัดหา
สินค ้าและบริการทีปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ นัน
หมายความว่าสินค ้าและบริการของเราจะต ้อง
ตอบสนองความต ้องการทีสําาคัญของลูกค ้า จะ
ต ้องนํ าเสนอคุณประโยชน์ทเหนื
ี
อกว่าให ้แก่ผู ้ ใช ้
และจะต ้องไว ้ใจได ้ ด ้วยเหตุนีเราจึงปฏิบัต ิ
ตามกระบวนการทางด ้านคุณภาพและข ้อกําหนด
ด ้านความปลอดภัยทังหมดในสถานทีทีเราทํางาน
นอกจากนัน เรายังปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานและกฎ
ระเบียบทังหมดทีเกียวข ้องสําาหรับการพัฒนาสินค ้า
และบริการของเรา

ด ้วยแนวทางทีเข ้มงวด พนักงาน
เพือให ้บรรลุเป้ าหมายต่อไปนี:
• ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค ้า
• ความมุง่ มันต่อคุณภาพสูงสุด
• การปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนือง
• ทัศนคติวา่ ทําาได ้
• การสือสารทีตรงประเด็น
ทีบริษัทของเรา เราภาคภูมใิ จใน
การนํ าาเสนอสินค ้าและบริการทีมี
คุณภาพสูงสุด เราพยายามสร ้าง
ความเป็ นเลิศเพือบรรลุและปรับปรุง
ผลลัพธ์ทางด ้านธุรกิจ ซึงสะท ้อน
ความมุง่ มันทางด ้านคุณภาพทีเรามี
ต่อลูกค ้าและผู ้ขาย
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ความมุง่ มนของเราต่
ั
อบริษ ัทของเรา

้
การใชเทคโนโลยี
อย่าง
เหมาะสม
เราจะต ้องใช ้เทคโนโลยีของบริษัทอย่าง
เหมาะสม และเรามีหน ้าทีความรับผิดชอบ
ในการใช ้คอมพิวเตอร์ ข ้อมูล และทรัพยากร
โทรคมนาคมในลักษณะทีปลอดภัย ถูกหลัก
จรรยาบรรณ ถูกกฎหมาย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การใช ้งานเทคโนโลยี
ของบริษัทจะต ้องไม่แทรกแซงการทํางาน
ตามหน ้าทีของคุณ การใช ้งานโดยไม่ได ้
รับอนุญาต ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย
การเคลือนย ้ายหรือถ่ายโอนทรัพยากรทาง
คอมพิวเตอร์ ข ้อมูล หรือโทรคมนาคม อาจ
ส่งผลให ้ถูกลงโทษทางวินัยและ ดําเนิน
การตามกฎหมาย

ถาม:

การทีบริษัทอ่านอีเมลของฉัน
ไม่ใช่หรือ

ตอบ:

ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม คุณจะต ้องไม่ใช ้
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ของบริษัทเพือสือสารหรือดูข ้อความหรือ
เนือหาทีไม่เหมาะสม ลามกอนาจารหรือน่า
รังเกียจ นอกจากนี ห ้ามใช ้ระบบเหล่านีเพือ
เข ้าถึงเนือหาทีผิดกฎหมาย ส่งคําเชิญชวน
โดยไม่ได ้รับอนุญาต หรือดําเนินธุรกิจให ้
แก่ตัวคุณเองหรือองค์กรอืน
คุณไม่ควรสรุปว่าการสือสารหรือเอกสารที
คุณสร ้าง ส่ง หรือได ้รับผ่านทางทรัพยากร
ด ้านคอมพิวเตอร์ ข ้อมูล หรือโทรคมนาคม
ของบริษัทมีความเป็ นส่วนตัว ภายใต ้ขอบเขต
ทีได ้รับอนุญาตตามกฎหมายทีเกียวข ้อง
ิ ธิทีจะตรวจสอบและกํากับ
บริษัทของเรามีสท
ดูแลการใช ้งานสินทรัพย์และระบบสือสาร
ของบริษัท เพือให ้แน่ใจว่ามีการปฏิบัตต
ิ าม
นโยบายของบริษัท
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ไม่ผด
ิ กฎหมาย ทีจริงแล ้วระบบ
คอมพิวเตอร์ทนายจ
ี
้างจัดหาให ้
ิ ของนายจ ้าง
ถือเป็ นทรัพย์สน
และโดยมากแล ้ว บริษัทของเรา
ิ ธิทีจะตรวจสอบแทรฟฟิ ก
มีสท
อีเมลและการท่องอินเทอร์เน็ต
ทังหมดทีเกิดขึนบนระบบของ
บริษัท

ความมุง่ มนของเราต่
ั
อบริษ ัทของเรา

ถาม:

จะเกิดอะไรขึนถ ้าหากเพือนร่วม
งานส่งข ้อความอีเมลลามกหรือน่า
รังเกียจให ้แก่ฉัน ฉันจะถูกไล่ออก
เพราะการกระทําของผู ้อืนหรือไม่

ตอบ:

ข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาจถือเป็ น “บันทึก
ข ้อมูล” ทีจะต ้องเก็บรักษาตามกฎหมาย

คุณไม่สามารถควบคุมการกระ

ทําของพนักงานคนอืนๆ แต่คุณ
สามารถควบคุมการกระทําของ
คุณเอง ถ ้าคุณได ้รับข ้อความ
อีเมลทีน่ารังเกียจจากพนักงาน
คนอืน ให ้ดําเนินการดังนี:
• อย่าส่งต่อ ลบ หรือตอบกลับ
ข ้อความดังกล่าว ปล่อยทิงไว ้ในเม
ลบ็อกซ์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือให ้ฝ่ าย
บริหารตรวจสอบ
• รายงานปั ญหานีแก่หัวหน ้างาน ผู ้
จัดการ หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบริหารจะจัดการสถานการณ์ต่อ
จากนัน
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อบริษ ัทของเรา

ิ ทาง
การปกป้ องทรัพย์สน
ปั ญญา
บริษัทของเราก่อตังขึนจากความทุม
่ เทในการ
ทํางานและการสร ้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
ตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่
ี านมา รวมไปถึง
ิ ทางปั ญญาทีพนักงานสร ้างขึน โดย
ทรัพย์สน
ครอบคลุมถึงสิทธิบัตร เครืองหมายการค ้า ลิขสิทธิ
และความลับทางการค ้า ด ้วยเหตุนี การปกป้ อง
ิ ทางปั ญญาของเราจึงมีความสําาคัญอย่าง ยิง
ทรัพย์สน
และเราทุกคนจะต ้องดําเนินการด ้วยความ
ิ ทางปั ญญาดัง
สามัคคีเพือให ้แน่ใจว่าทรัพย์สน
กล่าวจะไม่ถก
ู นําไปใช ้ในทางทีผิดหรือถูกยักยอก
ิ ทาง
คุณจะต ้องไม่อนุญาตให ้มีการใช ้งานทรัพย์สน
ปั ญญา ของเรา หรือเปิ ดเผยแก่บค
ุ คลภายนอก บริษัท
โดยปราศจาก เอกสารทางกฎหมายทีเหมาะ สม
ิ ทาง
และคุณจะต ้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สน
ปั ญญาของ บริษัทอืน

สิงประดิษฐ์ งานออกแบบ การค ้น
พบ แนวคิด คอนเซ็ปต์ งานเขียน
และความลับทางการค ้าใดๆ ทีสร ้าง
ขึนภายใต ้การจ ้างงาน
หรือเกิดขึนจากการทําางานของ
พนักงาน หรือสร ้างขึนโดยใช ้เวลา
วัสดุ หรือสินทรัพย์ของบริษัท ถือว่า
อยูภ
่ ายใต ้กรรมสิทธิของบริษัท
พนักงานทุกคนจะต ้องให ้ความร่วม
มือกับบริษัทในการจัดทําาเอกสาร
ิ
เกียวกับการเป็ นเจ ้าของทรัพย์สน
ทางปั ญญาทีพนักงานพัฒนาขึน
ขณะทีถูกว่าจ ้างโดยบริษัท
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ถาม:

ฉันเพิงได ้รับเสนองานจากบริษัทอืนทีทําธุรกิจแบบ
เดียวกันกับบริษัทของเรา ทังยังเป็ นคูแ
่ ข่งโดยตรง
กับบริษัทของเราอีกด ้วย ฉันจะสามารถใช ้ข ้อมูล
ราคาและข ้อมูลติดต่อลูกค ้าของบริษัททีฉั นได ้รับ
ทราบขณะทีทํางานให ้กับบริษัทของเราเพือช่วย
เหลือนายจ ้างรายใหม่ได ้หรือไม่

ตอบ:

ไม่ได ้ เมือตอนทีคุณเข ้าทํางานทีบริษัทของเรา
คุณได ้เซ็นข ้อตกลงว่าด ้วยข ้อมูลกรรมสิทธิและสิง
ประดิษฐ์ ซึงคุณได ้ยอมรับว่าการจ ้างงานของคุณ
กับบริษัทได ้ก่อให ้เกิดความสัมพันธ์ของความเชือ
มันและไว ้ใจระหว่างบริษัทของเราและตัวคุณ โดย
มีการเคารพข ้อมูลของบริษัท ด ้วยเหตุนี คุณจะต ้อง
ไม่เปิ ดเผยแก่บริษัทอืนสําาหรับข ้อมูลกรรมสิทธิของ
บริษัท ซึงคุณได ้รับระหว่างทีคุณทํางานให ้กับบริษัท
นอกจากนัน เมือคุณไปทํางานให ้กับนายจ ้างรายอืน
ิ ธิทีจะแจ ้งให ้นายจ ้างรายใหม่ของคุณ
บริษัทมีสท
ได ้รับทราบเกียวกับสิทธิและพันธะกรณีทคุ
ี ณมีตอ
่
บริษัทของเรา
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ข ้อมูลและความปลอดภัย
ของข ้อมูล: การเก็บรักษา
ความลับ
ิ ทางปั ญญาและข ้อมูลกรรมสิทธิของเราก็คอ
วิธห
ี นึงในการปกป้ องทรัพย์สน
ื การเก็บรักษา
ข ้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ ดังนันพนักงานทุกคนจะต ้องเซ็นชือในข ้อตกลงว่าด ้วยข ้อมูล
กรรมสิทธิและสิงประดิษฐ์ ด ้วยการเซ็นข ้อตกลงนี พนักงานตกลงทีจะปกป้ องข ้อมูลลับของ
บริษัทและผู ้อืนทีทําธุรกิจร่วมกับบริษัท บริษัทของเรามีความสัมพันธ์ทดี
ี กับลูกค ้าและผู ้ ขาย
ซึงบริษัทได ้ใช ้เวลาและทรัพยากรจําานวนมากเพือให ้ได ้มาและรักษาความสัมพันธ์ดัง กล่าว
รายละเอียดของความสัมพันธ์เหล่านีถือเป็ นข ้อมูลลับของบริษัท และนับเป็ นสินทรัพย์
ทีสําาคัญและมีคา่ ของบริษัทของเรา ระหว่างหรือหลังจากการจ ้างงานกับบริษัทของเรา
พนักงานจะต ้องไม่ใช ้ความรู ้เกียวกับความสัมพันธ์เหล่านีสําาหรับองค์กรอืนใดทีไม่ใช่บริษัท ของเรา
บริษัทของเราตระหนักว่า จากการจ ้างงานก่อนหน ้า พนักงานของเราอาจเคยทําข ้อตกลง
การเก็บรักษาความลับกับนายจ ้างรายนัน ซึงกําหนดให ้พนักงานเก็บรักษาข ้อมูลของบริษัท
เป็ นความลับ พนักงานจะต ้องไม่ละเมิดข ้อผูกพันในการเก็บรักษาข ้อมูลของนายจ ้างเก่าเป็ น
ความลับในส่วนทีเกียวข ้องกับการทํางานให ้กับบริษัท รวมถึงการเปิ ดเผยหรือใช ้งานอย่าง
ไม่เหมาะสมในส่วนทีเกียวข ้องกับการทํางานให ้กับบริษัท สําาหรับข ้อมูลทีจะต ้องเก็บเป็ น
ความลับตามข ้อผูกพันทีมีตอ
่ นายจ ้างเก่า
ิ ธิได ้รับ
นอกจากนี โดยไม่คํานึงถึงข ้อจําากัดอืนๆ เกียวกับข ้อมูลลับ พนักงานของเราอาจมีสท
การคุ ้มครอง รวมถึงการปกป้ องจากการโต ้ตอบภายใต ้กฎหมาย Defend Trade Secrets Act
ฉบับปี 2016 สําาหรับการเปิ ดเผยความลับทางการค ้าหรือข ้อมูลลับในบางสถานการณ์ เช่น
การเข ้าร่วมหรือการเปิ ดเผยข ้อมูลโดยเป็ นส่วนหนึงของการสอบสวนของรัฐบาลเกียวกับการ
ละเมิดทีสงสัยว่าอาจเกิดขึน
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ถาม:

ฉันเพิงเข ้าทํางานทีบริษัทในฐานะพนักงานใหม่

นายจ ้างเก่าของฉั นเป็ นคูแ
่ ข่งรายสําาคัญของบริษัท
ฉันจะสามารถเปิ ดเผยช ้อมูลลับด ้านการตลาดที
สําาคัญซึงฉั นได ้จัดทําเมือตอนทีทํางานให ้กับคู่แข่ง
รายนีได ้หรือไม่

ตอบ:

ไม่ได ้ เพราะถือว่าขัดต่อหลักจรรยาบรรณของ
เรา รวมไปถึงพันธะกรณีทคุ
ี ณมีตอ
่ นายจ ้างเก่า
และอาจขัดต่อกฎหมายด ้วยเช่นกัน คุณจะต ้อง
ปกป้ องข ้อมูลลับของนายจ ้างเก่า เช่นเดียวกับ
ทีพนักงานของเราจะต ้องปกป้ องข ้อมูลลับของ
บริษัทของเรา ความรู ้ และทักษะทัวไปทีคุณได ้
เรียนรู ้จากนายจ ้างเก่าสามารถนํ าเอามาใช ้กับงาน
ใหม่ของคุณทีบริษัทของเราได ้ แต่คณ
ุ จะต ้องไม่
นําเอาข ้อมูลลับ (หรือข ้อมูลทีได ้รับการคุ ้มครองใน
ลักษณะอืนใด) ทีคุณหรือบุคคลอืนสร ้างขึนสําาหรับ
นายจ ้างเก่าเข ้ามาในบริษัทของเรา ถ ้าคุณมีข ้อ
สงสัยเกียวกับสถานะของข ้อมูลทีคุณอาจมีอยู่ ให ้
ตรวจสอบกับฝ่ ายกฎหมายของบริษัท ก่อนทีจะใช ้
หรือเปิ ดเผยข ้อมูลนัน
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ข ้อมูลและความปลอดภัย
ของข ้อมูล: การเก็บรักษา
ความลับและบุคคลทีสาม
ระหว่างทีดําเนินกิจกรรมทางด ้านธุรกิจ เราอาจได ้
รับข ้อมูลทีผู ้อืนมองว่าเป็ นข ้อมูลลับ เราจะต ้อง
ไม่รับหรือเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าว นอกเสียจากว่า
เราจะมีข ้อตกลงการเก็บรักษาความลับทีเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรซึงได ้รับอนุมต
ั จิ ากฝ่ ายกฎหมาย เรา
จะต ้องปฏิบัตต
ิ อ
่ ข ้อมูลตามเงือนไขของข ้อตกลงดัง
กล่าว รวมทังหลีกเลียงการเปิ ดเผยหรือใช ้งานใน
ลักษณะทีต ้องห ้ามตามเงือนไขของข ้อตกลง
โดยทัวไปแล ้ว ข ้อมูลเกียวกับลูกค ้าของเรา หรือ
ข ้อมูลของลูกค ้าของลูกค ้าของเรา ซึงเราเข ้าถึง
โดยเกียวข ้องกับการให ้บริการของเรา จะต ้องอยู่
ภายใต ้ข ้อจําากัดการเก็บรักษาความลับตามทีเรา
ตกลงไว ้กับลูกค ้า ห ้ามเปิ ดเผยหรือใช ้ข ้อมูลดัง กล่าว
ในลักษณะอืนใดทีไม่เกียวข ้องกับการจัดหา
บริการของเราให ้แก่ลก
ู ค ้า
นอกจากนี ◌ ้ พนั กงานไม่ควรใช ้ชือและ/หรือโลโก ้
ของลูกค ้าในทีใดก็ต ามภายนอกบริษั ท (รวมถึง
รู ป ภาพหรือคําแถลงโดยวาจาหรือลายลั กษณ์ อั กษร
ที อาจเป็ นการระบุล ูกค ้าของเราหรือผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค ้า) โดยเฉพาะอย่างยิงบนโซเชียลมีเดีย

ิ
ปกป้ องและห ้ามเปิ ดเผยทรัพย์สน
ทางปั ญญาทีเป็ นความลับของ
บริษัทหรือข ้อมูลลับอืนใดแก่บค
ุ คล
ทีสาม
ในบางโอกาส เราอาจจําาเป็ นต ้อง
ิ ทางปั ญญาของ
แบ่งปั นทรัพย์สน
บริษัทกับบุคคลภายนอกบริษัท
อย่างไรก็ตาม คุณจะต ้องไม่เปิ ดเผย
ข ้อมูลดังกล่าวหากไม่ได ้รับอนุญาต
ล่วงหน ้าจากฝ่ ายบริหาร และจะต ้อง
อยูภ
่ ายใต ้ข ้อตกลงการเก็บรักษา
ความลับทีเป็ นลายลักษณ์อักษรซึง
ได ้รับอนุมัตจ
ิ ากฝ่ ายกฎหมาย
คุณจะต ้องไม่เปิ ดเผยหรือชักจูง
ให ้บริษัทของเราใช ้ข ้อมูลลับหรือ
ข ้อมูลกรรมสิทธิของนายจ ้างเก่า
หรือบุคคลอืน
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ี ล
โซเชย
เน็ ตเวิรก
์
ภายใต ้ความมุง่ มันในการปกป้ องข ้อมูลลับ เราจะต ้องใช ้ความระมัดระวังเมือใช ้งานโซเชียลมี เดีย
รวมถึงห ้องสนทนา ฟอรัมข ้อความ และไซต์โซเชียลเน็ตเวิรก
์ แม ้ว่าบริษัทของเราไม่ได ้
จําากัดการติดต่อสือสารส่วนตัวหรือทางด ้านวิชาชีพบนไซต์ดังกล่าว แต่เราจะต ้องประพฤติ
ตนอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานของบริษัท นันหมายความว่าเราจะต ้องไม่เปิ ดเผยข ้อมูลลับ
ของบริษัทหรือลูกค ้า หรือคูค
่ ้าผ่านการใช ้งานไซต์เหล่านี ข ้อมูลดังกล่าวอาจหมายรวมถึง
ชือหรือโลโก ้ของลูกค ้า หรือคําแถลงทีอาจระบุถงึ ลูกค ้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค ้า
รวมไปถึงการระบุเพียงแค่วา่ เราให ้บริการแก่ลก
ู ค ้าดังกล่าว นอกจากนี เราจะต ้องไม่นําเสนอ
ความคิดเห็นส่วนตัวโดยแอบอ ้างชือบริษัท ห ้ามโพสต์เนือหาทีไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ
ซึงขัดต่อนโยบายของบริษัท ขณะทีทําหน ้าทีเป็ นตัวแทนของบริษัท บริษัทอาจสังให ้
พนักงานลบข ้อมูลหรือโพสต์ทน่
ี ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม และพนักงานยังได ้รับการร ้องขอ
ให ้แจ ้งให ้เราทราบเกียวกับโพสต์ทไม่
ี เหมาะสมทีพนักงานอาจพบเจอบนโซเชียลมีเดีย
บริษัทของเราเข ้าใจว่าการใช ้ไซต์โซเชียลเน็ตเวิรก
์ และบล็อกบนอินเทอร์เน็ ตอาจส่งผลต่อ
ความเห็นของสาธารณชนทีมีตอ
่ สินค ้า บริการ พนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค ้าของเรา
บริษัทของเราเคารพสิทธิของคุณทีจะดูแลรักษาบล็อกของคุณเอง หรือโพสต์ความเห็นส่วน
ตัวของคุณบนไซต์โซเชียลเน็ตเวิรก
์ อย่างไรก็ด ี บริษัทมุง่ มันทีจะตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการ
ใช ้งานการสือสารดังกล่าวตอบสนองต่อความจําาเป็ นทางธุรกิจของเรา โดยจะต ้องรักษาอัต
ลักษณ์ คุณธรรม และชือเสียงของบริษัทในลักษณะทีสอดคล ้องกับค่านิยมและนโยบายของ เรา
ในกรณีของโพสต์ใดๆ ทีอาจเกียวข ้องกับบริษัท (เช่น รูปภาพของคุณกับชือหรือโลโก ้ของ
บริษัททีถ่ายในกิจกรรมของบริษัท หรือการแชร์ขา่ วหรือคลิปวิดโี อของบริษัท) คุณจะต ้อง
ระบุวา่ ความเห็นทีคุณโพสต์เป็ นความเห็นส่วนตัวของคุณ และไม่ใช่ความเห็นของบริษัท
หากบริษัทพบว่าโพสต์ดังกล่าวไม่เหมาะสม บริษัทอาจสังให ้คุณลบโพสต์นัน
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ถาม:

ฉั นเพิงทําสัญญามูลค่าสูงกับลูกค ้ารายหนึงทีฉั น
พยายามติดต่อด ้วยมานานหลายเดือน เมือคืนนีฉั นรู ้สึก
ตืนเต ้นกับสัญญาฉบับใหม่อย่างมากและฉันได ้โพสต์
ข ้อมูล รวมถึงชือของลูกค ้ารายใหม่ไว ้บน Facebook
การกระทํานีขัดต่อนโยบายของบริษัทใช่หรือไม่

ตอบ:

ใช่ เราเข ้าใจสิทธิของคุณในการใช ้โซเชียลเน็ตเวิรก
์

เช่น การโพสต์ข ้อมูลบน Facebook อย่างไรก็ตาม
นโยบายของเราห ้ามการโพสต์ข ้อมูลลับของบริษัทไป
ยังไซต์โซเชียลเน็ตเวิรก
์ เหล่านี ด ้วยการระบุวา่ คุณเป็ น
พนักงานของ บริษัท และการเปิ ดเผยเรืองสัญญาทีอาจยัง
ไม่มก
ี ารประกาศแก่สาธารณชน คุณทําให ้ตัวคุณเองและ
บริษัทของเราต ้องตกอยูใ่ นความเสียง คุณควรลบโพสต์
ของคุณทันที และรายงานเรืองการละเมิดนีแก่หัวหน ้างาน
ของคุณหรือฝ่ ายกฎหมาย
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การหลีกเลียงผล
้
ประโยชน์ทับซอน
เราจะต ้องดําเนินการเพื อประโยชน์ส ูงสุดของบริษั ทอยู่เสมอ
นั นหมายความว่าการตัด สิน ใจทางธุรกิจจะต ้องปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ ้อนทีเกิดขึนจริงหรือดูเหมือนว่าอาจเกิด
ขึน เราจะต ้องทําการตัดสิน ใจโดยอ ้างอิงเหตุผลทางธุรกิจที
เหมาะสม ด ้วยเหตุนี เราจะต ้องเฝ้ าระวังผลประโยชน์ทับซ ้อน
ที อาจเกิดขึน
ตัวอย่างเช่น อาจมีผลประโยชน์ทบ
ั ซ ้อนในกรณีทคุ
ี ณ:

โดยมากแล ้ว ผลประโยชน์ทับซ ้อนทีเป็ นไป
ได ้สามารถแก ้ไขได ้อย่างง่ายดายหากได ้รับ
การเปิ ดเผยและหารือร่วมกัน การเปิ ดเผย
และหารือร่วมกันแต่เนินๆ จะช่วยให ้สามารถ
แก ้ไขปั ญหาผลประโยชน์ทับซ ้อนได ้ก่อนที
จะส่งผลกระทบต่องานหรือชือเสียงของเรา
บริษัทของเรา อาจขอให ้คุณปลีกตัวออก
จากการตัดสินใจทีเกียวข ้องในบางเรือง
หรือเพิมขันตอนการอนุมัตไิ ว ้ในกระบวนการ
ถ ้าหากมีผลประโยชน์ทับซ ้อนระหว่างตัว
คุณเองกับประเด็นทีจะต ้องได ้รับการปรึกษา
หารือหรืออนุมัต ิ

> ทําให ้บริษัทของเราดําเนินธุรกรรมกับญาติพน
ี ้อง
หรือเพือนของคุณ
>

เรามีหน ้าทีทีจะต ้องรายงานเรืองความขัด
แย ้งทีเกิดขึนจริงหรือดูเหมือนว่าจะเกิดขึน
ระหว่างงานของเราทีบริษัทกับผลประโยชน์
ของครอบครัว ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ผล
ประโยชน์สว่ นตัว หรือผลประโยชน์ทางการ
เงินทีเกียวข ้อง

ใช ้ข ้อมูลทีไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชนของบริษัท
ลูกค ้า หรือผู ้ขาย เพือประโยชน์สว่ นตัวของคุณ
ญาติพน
ี ้อง หรือเพือน (รวมถึงการซือขายหลัก
ทรัพย์โดยอาศัยข ้อมูลดังกล่าว)

> มีผลประโยชน์ทางการเงินจําานวนมากในธุรกิจของผู ้
ขาย ลูกค ้า หรือคูแ
่ ข่งของบริษัท
> ได ้รับเงินกู ้ยืมหรือการคําาประกันหนีจากบริษัทของ
เราหรือบุคคลทีสาม โดยเป็ นผลมาจากตําแหน่งงาน
ของคุณทีบริษัทของเรา หรือ
> แข่งขัน หรือเตรียมทีจะแข่งขันกับบริษัทของเรา
ขณะทียังคงได ้รับการว่าจ ้างจากบริษัทของเรา
> ได ้รับเงินกู ้ยืมหรือการคําาประกันหนีจากบริษัทของ
เราหรือบุคคลทีสาม โดยเป็ นผลมาจากตําแหน่งงาน
ของคุณทีบริษัทของเรา

ในฐานะพนักงาน กรรมการ หรือผู ้บริหารของบริษัท คุณจะต ้องหลีกเลียงผลประโยชน์หรือความเกียวข ้องที
แทรกแซงหรือดูเหมือนว่าแทรกแซงการใช ้วิจารณญาณโดยอิสระของคุณเพือประโยชน์สงู สุดของบริษัท คุณจะ
ต ้องไม่ใช ้ตําแหน่งหน ้าทีหรือความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทของเราเพือประโยชน์สว่ นตัว

25
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
Concentrix Corporation

ความมุง่ มนของเราต่
ั
อผูถ
้ อ
ื หุน
้

ิ ทรัพย์
การปกป้ องสน
ของเรา
ิ ของบริษัท
พนักงงานทุกคนจะต ้องปกป้ องทรัพย์สน
ไม่ให ้สูญหายหรือถูกโจรกรรม และจะต ้องไม่นําเอา
ิ ดังกล่าวไปใช ้เป็ นการส่วนตัว ทรัพย์สน
ิ
ทรัพย์สน
ิ
ของบริษัทหมายรวมถึงข ้อมูลลับ และทรัพย์สน
ทางปั ญญาอืนๆ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ิ
สําานักงาน และวัสดุสนเปลื
อง คุณจะต ้องปกป้ อง
ิ ทังหมดของบริษัททีอยูภ
ทรัพย์สน
่ ายใต ้การ
ควบคุมของคุณ เพือป้ องกันการใช ้งานโดยไม่ได ้
รับอนุญาต พนักงานอาจใช ้งานอย่างจําากัดเพือจุด
ประสงค์อนที
ื ไม่ใช่เพือธุรกิจสําาหรับ ระบบสือสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท หากว่า: 1) เป็ นบางครัง
บางคราว 2) ไม่แทรกแซงหน ้าทีการทํางานของ คุณ
3) ไม่บันทอนประสิทธิภาพการทํางาน และ
4) ไม่ละเมิดหลักจรรยาบรรณนีหรือนโยบายของ
บริษัทว่าด ้วยระบบสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทมี
ี ผล
บังคับใช ้ในขณะนัน

เคล็ดล ับ

เมือได ้รับการร ้องขอจากบริษัท หรือเมือสินสุด
การจ ้างงาน พนักงานทุกคนจะต ้องส่งคืนสิงของ
ทังหมดทีเป็ นของบริษัท รวมถึงข ้อมูลหรือ
ิ ทางปั ญญาใดๆ
ทรัพย์สน

• พนักงานทุกคนควรปกป้ อง
ิ ของบริษัท และตรวจ
ทรัพย์สน
สอบว่าได ้รับการใช ้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ิ ทังหมดควรถูกใช ้งาน
• ทรัพย์สน
เพือจุดประสงค์ทางธุรกิจที
เหมาะสมของบริษัท
• ป้ องกันการใช ้งานอย่างสิน
เปลือง การสูญหาย การใช ้งาน
ในทางทีผิด การโจรกรรม การ
ิ ของบริษัท
ทรัพย์สน

ทีบริษัทของเรา เรามักจะสร ้างสรรค์แนวคิด
กลยุทธ์ และข ้อมูล ธุรกิจประเภทอืนๆ ทีมีป ระโยชน์
และไม่ม ก
ี ารเปิ ดเผยแก่ส าธารณชน หรือทีเรีย ก
ิ ทางปั ญญา” ซึงเราเป็ นเจ ้าของและ
ว่า “ทรัพย์สน
ิ ประ
จําาเป็ นทีจะต ้องปกป้ องเช่นเดียวกับทรัพย์สน
เภทอืนๆ เนืองจากเป็ นผลผลิตจากการทํางาน
อย่างทุม
่ เทของบริษัท ดังนันกฎหมายต่างๆ จึง
อนุญาตให ้เราปกป้ องข ้อมูลนีจากการใช ้งาน โดย
บุคคลภายนอก
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การรับของกํานัล
และความบันเทิง
ด ้วยความมุง่ มันทีจะรักษาคุณธรรม บริษัทของ
เราจึงต ้องยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานด ้านจรรยา
บรรณสูงสุด รวมถึงการหลีกเลียงสถานการณ์ที
อาจดูเหมือนว่าไม่เหมาะสม ของกํานัลและความ
บันเทิงทางธุรกิจอาจสร ้างสัมพันธภาพทีดีในแง่ ธุรกิจ
แต่ขณะเดียวกันก็อาจทําให ้เรารู ้สึกลําาบากใจ
ทีจะปฏิบัตต
ิ ัวอย่างเป็ นกลางต่อผู ้ให ้ การคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ ผู ้ขาย และคูค
่ ้าจะต ้องอ ้างอิงปั จจัย
ทีเป็ นกลาง เช่น ราคา คุณประโยชน์ บริการ และ
ความสามารถในการส่งมอบ เราจะต ้องหลีกเลียง
กรณีทดู
ี เหมือนว่ามีการตัดสินใจทางธุรกิจโดย
พิจารณาจากของกํานัลทีได ้รับผ่านความสัมพันธ์
ดังกล่าว

ในทุกกรณี ให้
ที...
• เป็ นเงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด
• ผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมาย
• ทําาให ้คุณรู ้สึกเป็ นหนีบุญคุณ
•
การตัดสินใจทางด ้านธุรกิจ

สามารถรับของกํานัล การเลียงรับรอง และสิง
อําานวยความสะดวกทางธุรกิจได ้เฉพาะในกรณีทไม่
ี
ได ้มอบให ้ด ้วยความคาดหวังว่าจะได ้รับสิทธิพเิ ศษ
เป็ นการแลกเปลียน และมีมล
ู ค่าเพียงเล็กน ้อย และ
ไม่ได ้ถือเป็ นสิงต ้องห ้ามตามกฎหมายหรือแนวทาง
ปฏิบัตข
ิ องผู ้ให ้ ทังนีรวมถึงส่วนลดและโปรโมชันที
ธุรกิจต่างๆ นําเสนอให ้แก่ลก
ู ค ้า เช่น ในธุรกิจท่อง
เทียว การโรงแรม ร ้านอาหาร ค ้าปลีก และธุรกิจ อืนๆ
โดยเป็ นแนวทางปกติในการดําเนินธุรกิจ ซึง
เป็ นสิงทีอาจยอมรับได ้

• มอบให ้โดยเป็ นส่วนหนึงของข ้อตกลง
ทีจะทําาอะไรบางอย่างเป็ นการแลก
เปลียน
•
ความบันเทิงของบริษัทนายจ ้างของ
ผู ้ให ้
• มอบความบันเทิงทีน่ารังเกียจหรือ
• ขัดต่อความมุง่ มันของเราในการเคารพ
ซึงกันและกัน

ของกํานัล สิงอําานวยความสะดวกทางธุรกิจ หรือ
การเลียงรับรองทีไม่อาจยอมรับได ้ตามทีระบุ ข ้างต ้น
แม ้กระทังในกรณีทสมาชิ
ี
กครอบครัวของ
พนักงานเป็ นผู ้รับ ไม่วา่ จะได ้รับการร ้องขอหรือใน
ลักษณะอืนใด จะต ้องถูก ส่งคืนในทันที หรือรับ
ไว ้ในนามของบริษัท หรือผู ้จัดการจะดําเนินการ
ในลักษณะอืนใดตามความเหมาะสม ความบันเทิง
ทางธุรกิจทีมีขนนานๆ
ึ
ครังถือว่ามีความเหมาะสม
หากว่าไม่มากจนเกินไป และ ไม่ทําให ้ดูเหมือนว่ามี
ความไม่เหมาะสมเกิดขึน ของกํานัลทังหมดทีมอบ

ให ้แก่บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลจําานวนไม่กคน
ี (กล่าว คือ
ไม่ใช่ของกํานัลทีมอบให ้แก่ทม
ี งานหรือหน่วย ธุรกิจทังหมด)
ควรจะมีการรายงานให ้แก่ ผู ้จัดการ
ของพนักงานทีมีอาวุโสสูงสุดในบรรดาพนักงานทีได ้
รับของกํานัล
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ื
ห ้ามการซอขายหลั
กทรัพย์
โดยอาศัยข ้อมูลภายใน
คุณอาจรับรู ้ข ้อมูลสําาคัญเกียวกับบริษัทของเรา บริษัทแม่ หรือบริษัทอืนๆ ทีเราทําธุรกิจด ้วย
(เช่น ลูกค ้า หรือผู ้ขาย) ซึงไม่ได ้เปิ ดเผยแก่สาธารณชนและนักลงทุนทังหมด เป็ นเรืองผิด
กฎหมายทีจะซือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงหุ ้น หุ ้นกู ้หรือหุ ้นทุน ออปชัน และ
หุ ้นในแผนเกษียณ) โดยอ ้างอิง “ข ้อมูลสําาคัญทีไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชน” การกระทําดัง
กล่าวถือเป็ น “การซือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข ้อมูลภายใน” ถ ้าคุณมีสว่ นร่วมในการซือ
ขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข ้อมูลภายใน คุณอาจถูกไล่ออก และอาจถูกลงโทษทางแพ่งและ
ทางอาญาอย่างรุนแรง
เราจะต ้องไม่ใช ้ข ้อมูลสําาคัญทีไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชนเกียวกับบริษัทของเรา บริษัทแม่
หรือบริษัทอืนๆ ทีทําธุรกิจร่วมกับเรา เพือประโยชน์สว่ นตัวเป็ นอันขาด นอกจากนี เราจะ
ต ้องไม่สง่ ต่อข ้อมูลสําาคัญทีไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชนให ้แก่บค
ุ คลอืนทีอาจซือหรือขายหลัก
ทรัพย์โดยอาศัยข ้อมูลดังกล่าว ถ ้าคุณเปิ ดเผย “ข ้อมูลภายใน” แก่ใครก็ตามทีซือหรือขาย
หลักทรัพย์หลังจากนัน ทังคุณและบุคคลดังกล่าวก็อาจถูกตัดสินว่ามีความผิดสําาหรับการซือ
ขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข ้อมูลภายใน
“ข ้อมูลทีไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชน” หมายถึงข ้อมูลทีทราบกันภายในบริษัท และยังไม่ได ้
ประกาศแก่สาธารณชน “ข ้อมูลสําาคัญ” หมายถึงข ้อมูลทีนักลงทุนทีมีเหตุผลจะมองว่ามี
ความสําาคัญเมือทําการตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ พนักงานทีครอบครองข ้อมูลสําาคัญ
ทีไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชนจะต ้องไม่ทําธุรกรรมหลักทรัพย์จนกว่าจะถึงวันเปิ ดทําการวัน
แรกหลังจากทีเวลาผ่านไปแล ้วอย่างน ้อย 24 ชัวโมงนับจากทีมีการประกาศข ้อมูลนันแก่
สาธารณชน คุณควรติดต่อฝ่ ายกฎหมาย หากคุณมีข ้อสงสัยเกียวกับสิงทีถือเป็ น “ข ้อมูล
สําาคัญทีไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชน” และข ้อจําากัดทีเกียวข ้องในเรืองของการซือขายหลัก
ทรัพย์โดยอาศัยข ้อมูลภายใน
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ข ้อมูล (แง่บวกหรือแง่ลบ) ประเภทต่อไปนี ถ ้าหากยัง
ไม่ได ้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน ถือเป็ นตัวอย่างของข ้อมูล
“สําาคัญ” ซึงการใช ้งานและเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวอาจนํา
่ ารละเมิดข ้อกําหนดว่าด ้วยการซือขายหลักทรัพย์
ไปสูก
โดยอาศัยข ้อมูลภายใน:

• การได ้รับหรือการสูญเสียลูกค ้าหรือซัพพลาย
เออร์รายสําาคัญ หรือการเปลียนแปลงราคาที
สําาคัญ
คณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และรัฐสภาสหรัฐฯ
มีความกังวลใจอย่างมากเกียวกับ
การดูแลรักษาความโปร่งใสและเป็ น
ธรรมของตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
กฎหมายเหล่านีกําหนดให ้บริษัททีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต ้องมีน
โยบายทีชัดเจนเกียวกับ การซือขาย
หลักทรัพย์โดยอาศัยข ้อมูลภายใน

• การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลการวิจัยทีมี
ความสําาคัญ
• ข ้อบกพร่องทีสําาคัญ การเรียกคืน หรือการ
ปรับเปลียนสินค ้า
• การเปลียนแปลงผู ้บริหารระดับสูงทีสําาคัญ
• การเปิ ดโปงทีสําาคัญเนืองจากการฟ้ องร ้อง
ดําเนินคดีทเกิ
ี ดขึนหรือมีแนวโน ้มว่าจะเกิดขึน
• ผลประกอบการทางการเงิน หรือประมาณการ
เกียวกับกําไรหรือขาดทุนในอนาคต
• ข่าวการควบรวมกิจการทีกําลังดําเนินการหรือ
มีการยืนข ้อเสนอ การเข ้าซือกิจการ และการ
ขายกิจการของบริษัทสาขา การแยกหุ ้น ทุน
ใหม่ หรือข ้อเสนอเกียวกับหนี
• การล ้มละลายหรือปั ญหาสภาพคล่องทางการ
เงิน
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การเก็บรักษาบันทึก
ข ้อมูลทีถูกต ้อง
การเปิ ดเผยทีครบถ ้วน เป็ นธรรม เทียงตรง ทันกาล และเข ้าใจได ้ในรายงานของบริษัท การเปิ ด
เผยข ้อมูลและเอกสารทียืนส่งตามข ้อบังคับ ถือว่ามีความสําาคัญอย่างยิงต่อความสําาเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทของเรา เราทุกคนมีหน ้าทีตรวจสอบให ้แน่ใจว่ารายการทังหมดในบันทึก
ข ้อมูลด ้านการเงินของบริษัทให ้ภาพรวมทีเทียงตรงเกียวกับผลการดําเนินงานและสถานะทางการ
เงินของเรา เราทําสิงนีด ้วยการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ข ้อกําหนด และกฎ
ระเบียบทีควบคุมการจัดทําบัญชีและรายงานด ้านเงินของเรา

เราทุกคนจะต ้องดําเนินการด ้วยความระมัดระวังสูงสุดในการมีส่วนร่วมหรือจัดทํารายงานดังกล่าว
ตามแนวทางต่อไปนี:
> บันทึกข ้อมูลด ้านบัญชีทงหมดของบริ
ั
ษัท รวมถึงรายงานทีจัดทําจากบันทึกข ้อมูลเหล่านัน
จะต ้องเป็ นไปตามกฎหมายของแต่ละเขตอําานาจศาลทีเกียวข ้อง
> บันทึกข ้อมูลทังหมดจะต ้องสะท ้อนธุรกรรมหรือเหตุการณ์ทเกี
ี ยวข ้องอย่างเป็ นธรรมและ
เทียงตรง
> บันทึกข ้อมูลทังหมดจะต ้องสะท ้อนสินทรัพย์ หนีสิน รายรับ และรายจ่ายอย่างเป็ นธรรมและ
เทียงตรง และให ้รายละเอียดทีสมเหตุสมผล
> บันทึกข ้อมูลทางบัญชีของบริษัทจะต ้องไม่มรี ายการทีผิดพลาดหรือคลาดเคลือนโดย
เจตนา
> ธุรกรรมต ้องไม่มก
ี ารแบ่งประเภทอย่างไม่ถก
ู ต ้องโดยเจตนาในแง่ของบัญชี แผนก หรือรอบ
ระยะเวลาบัญชี
> ธุรกรรมทังหมดต ้องได ้รับการสนับสนุนโดยเอกสารทีเทียงตรง มีรายละเอียดทีสมเหตุสม ผล
และบันทึกในบัญชีทเหมาะสมและในรอบระยะเวลาบั
ี
ญชีทเหมาะสม
ี
> คุณควรร่วมมือกับผู ้ตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างเต็มที เพือเก็บรวบรวมข ้อมูลตามที
ร ้องขอ อธิบายกระบวนการ และแนะนําการปรับปรุงทีเป็ นไปได ้ และ
> คุณจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบควบคุมบัญชีภายในของบริษัท
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การจัดการบันทึก
ข ้อมูลของเรา
กฎหมายต่างๆ และแนวทางธุรกิจทีเหมาะ
สมกําหนดให ้บริษัทของเราเก็บรักษาบันทึก
ข ้อมูลธุรกิจบางอย่าง รวมถึงบันทึกข ้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ สําาหรับรอบระยะเวลาทีเฉพาะ
เจาะจง นอกจากนี เราจะต ้องไม่ทําลายบันทึก
ข ้อมูลทีเกียวข ้องบางอย่างเมือมีการฟ้ องร ้อง
หมายศาล การตรวจสอบ หรือการสอบสวนที
กําลังดําเนินการหรือคาดว่าจะเกิดขึน อย่างไร ก็ตาม
การจัดเก็บบันทึกข ้อมูลธุรกิจนานเกิน
ความจําาเป็ นจะก่อให ้เกิดค่าใช ้จ่ายทีไม่จําาเป็ น
สําาหรับบริษัทของเรา และทําให ้ไม่สามารถ
เรียกดูและ เข ้าถึงบันทึกข ้อมูลทีเกียวข ้องได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ เราทุกคนจะต ้องปฏิบัต ิ
ตามนโยบายของบริษัทเกียวกับการจัดการ
บันทึกข ้อมูลของบริษัท สําาหรับข ้อมูลทีเฉพาะ
เจาะจงเกียวกับระยะเวลาการจัดเก็บ และวิธี
การกําจัดบันทึกข ้อมูลธุรกิจ โปรดดูนโยบาย
ว่าด ้วยการเก็บรักษาบันทึกข ้อมูลของเรา หรือ
สอบถามฝ่ ายกฎหมาย

ถาม:

ฝ่ ายบัญชีได ้รับ จดหมายจากทนายของลูกค ้า
ซึงเรียกร ้องให ้บริษัทของเราดําาเนินการตาม
ไว ้ ผู ้จัดการขอให ้คุณตรวจสอบอีเมลของคุณ
เพือระบุวา่ คุณมีข ้อความอีเมลทีจะสนับสนุน
คําาสัญญาดังกล่าวหรือไม่ คุณพบอีเมลฉบับ
ทีไม่คุ ้นเคยกับความสัมพันธ์ของลูกค ้าราย
นี แต่คณ
ุ เชือโดยสุจริตใจว่าไม่เคยมีการให ้
ควรจะ ลบอีเมลฉบับนีหรือไม่

ฝ่ ายกฎหมายอาจสังอายัดเอกสารบางอย่าง
ในบางสถานการณ์ เช่น การฟ้ องร ้องดําเนิน คดี
และห ้ามยุง่ เกียว หรือทําลายเอกสารทีถูก อายัด
ยกเว ้นในกรณีทได
ี ้รับอนุญาตล่วงหน ้า
เป็ นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ ายกฎหมาย ภายใต ้
สถานการณ์ดังกล่าว จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามคําสัง
ทังหมดของฝ่ ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ตอบ:

นโยบายว่าด ้วยการเก็บรักษาบันทึกข ้อมูล
ครอบคลุมทังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซอฟต์
ก๊อปปี ) และแบบฮาร์ดก๊อปปี และมีผลบังคับ
ใช ้กับบันทึกข ้อมูลทุกประเภท ไม่วา่ อยูใ่ นรูป
แบบของสือชนิดใด เช่น กระดาษ อีเมล วิดโี อ
ฮาร์ดไดรฟ์ ธัมบ์ไดรฟ์ และคอมแพคดิสก์ หรือ
อุปกรณ์เก็บข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื

ไม่ควร นโยบายการเก็บรักษาบันทึกข ้อมูล
ของบริษัทกําหนดว่าพนักงานจะต ้องเก็บ
รักษาบันทึกข ้อมูลทังหมดทีอาจเกียวข ้อง
กับประเด็นทีบริษัทคาดว่าอาจมีการฟ้ องร ้อง
ในทันที เพือช่วยระบุวา่ ภายใต ้สถานการณ์ดัง
กล่าว คาดว่าจะมีการฟ้ องร ้องดําาเนินคดีเกิด
ขึนหรือไม่

คุณควรระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพือให ้แน่ใจว่า
บันทึกทีประกอบด ้วยข ้อมูลลับถูกเก็บรักษาและ
กําจัดตามนโยบายว่าด ้วยการเก็บรักษาบันทึก
ข ้อมูล รวมถึงนโยบายและแนวทางการปกป้ อง
ข ้อมูลของบริษัท
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การรักษาการ
แข่งขันทีเป็ นธรรม
บริษัทของเราสนับสนุนการแข่งขันเสรีอย่างเป็ น ธรรม
การดําเนินการของเราใน ตลาดระบุว่าเราเป็ น
ใครในฐานะบริษัท ด ้วยการแข่งขันในเรืองคุณภาพ
ของบริการและงานทีส่งมอบอย่างจริงจังใน
ลักษณะทีไม่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณ เราจะสามารถ
รักษาชือเสียงของบริษัทในฐานะผู ้นํ าทีมีจรรยา
บรรณในอุตสาหกรรมของเรา พนักงาน กรรมการ
หรือผู ้บริหารไม่ควรใช ้ประโยชน์อย่างไม่เป็ นธรรม
ต่อบุคคลใดก็ตามด ้วยการจัดการ ปกปิ ด หรือใช ้
ข ้อมูลลับในทางทีผิด รวมถึงการบิดเบือน ข ้อเท็จ
จริงทีสําาคัญ หรือแนวทางการปฏิบัตท
ิ ไม่
ี เป็ นธรรม
ในลักษณะอืนใด เรามุง่ เน ้นการสร ้างความพึงพอใจ
ให ้แก่ลก
ู ค ้า และเราจะไม่พยายามจําากัดโอกาสการ
แข่งขันของคูแ
่ ข่งในลักษณะทีปลอมแปลงหรือ
หลอกลวง

การติดต่อก ับคูแ
่ ข่ง
เราจะต ้องดําาเนินการอย่างระมัดระวังเมือติดต่อ
กับคูแ
่ ข่ง เราจะต ้องหลีกเลียงการร่วมมือ หรือแม ้
กระทังกรณีทดู
ี เหมือนว่าร่วมมือกับคูแ
่ ข่ง เราจะ
ต ้องไม่หารือเกียวกับหัวข ้อต่อไปนีกับคูแ
่ ข่งของ
บริษัท โดยไม่ได ้รับอนุญาตล่วงหน ้าจากฝ่ าย
กฎหมาย:
แผนการตลาดหรือกลยุทธ์
ข ้อมูลลับหรือข ้อมูลกรรมสิทธิ
การปรับปรุงด ้านเทคโนโลยี
โปรโมชันทีเราจะดําาเนินการกับลูกค ้า
การแบ่งกลุม
่ ลูกค ้า ตลาด เขตการขาย หรือ
ประเทศ
แข่งบางราย
พฤติกรรมทีดําาเนินการร่วมกันต่อลูกค ้า
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ิ ธิ
การเคารพสท
มนุษยชน
บริษัทของเราสนับสนุนการปกป้ องสิทธิมนุษยชนขันพืนฐานในการดําเนินงานทัวโลก
พนักงานของเราทํางานร่วมกับลูกค ้า ซัพพลายเออร์ และคูค
่ ้าในทุกภูมภ
ิ าคทัวโลก เรา
เป็ นองค์กรระดับโลก และด ้วยเหตุนเราจึ
ี
งมีหน ้าทีทีจะต ้องประพฤติตนในฐานะพลเมืองทีมี
ความรับผิดชอบในทุกเมือง ทุกประเทศ กับพนักงานทุกคนทีเราว่าจ ้าง รวมไปถึงคูค
่ ้าและ
ลูกค ้าทุกราย เราทําสิงนีด ้วยการดําเนินธุรกิจทัวโลกด ้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน เพือ
สนับสนุนความมุง่ มันนี เรายึดถือปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีเกียวข ้องกับชัวโมงทํางาน ค่าจ ้าง
การค ้ามนุษย์ แรงงานทาส แรงงานเด็ก และสภาพแวดล ้อมการทํางานทีคุกคามต่อชีวต
ิ หรือ
สุขภาพ การสนับสนุนของเราต่อหลักการเหล่านีถูกรวมอยูใ่ นหลักจรรยาบรรณนี รวมไปถึง
จุดยืนของเราในเรืองแรงงานสัมพันธ์ แนวทางการจ ้างงาน และความสัมพันธ์กับซัพพลาย เออร์

การเข ้าร่วมทางการเมือง
Concentrix เป็ นบริษัททีไม่ยงุ่ เกียวกับการเมือง และเราไม่มน
ี โยบายทีจะให ้การสนับสนุน
ทางการเมืองแก่พรรคการเมือง ผู ้ลงสมัครรับเลือกตัง หรือประเด็นใดๆ พนักงานมีอส
ิ ระที
จะเข ้าร่วมกระบวนการทางการเมือง รวมถึงการบริจาคเงิน โดยอาศัยกําลังความสามารถ
ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ห ้ามทําสิงทีอาจทําให ้ดูเหมือนว่าเป็ นการดําเนินการในนามของ บริษัท
และนโยบายของบริษัทอืนๆ ทังหมดที เกียวข ้องกับการดําเนินกิจกรรมส่วนตัวโดย
ใช ้สินทรัพย์ของบริษัทหรือเวลาทํางานของบริษัทมีผลบังคับใช ้กับการทํากิจกรรมทางการ เมือง
บริษัทจะไม่จ่ายเงินให ้แก่พนักงานสําาหรับเวลาทีใช ้ในกิจกรรมทางการเมือง ยกเว ้น
ตามขอบเขตทีกฎหมายกําหนด
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สิ งแวดล้อมและความยังยืน
เราเคารพสภาพแวดล้อมทีเราใช้ชีวิตและทํางานอยู่ นันหมายความว่าเราปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ งแวดล้อมทังหมดทีมีผลบังคับใช้ในทุกประเทศทีเร
าเปิ ดดําเนินงาน นอกจากนี บริ ษทั ของเรายังมุ่งมันทีจะปกป้อง สิ งแวดล้อม ด้วยการลดผลกระทบจากการดําเนินงานของเรา
เรามีความรับผิดชอบในการปรับปรุ งชีวิตของผูค้ นและสุขภาพของโลกเรา เราให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบเป็ นอย่างมาก รู ปแบบทีเราเห็น เรามีโอ
กาสอย่างเหลือเชือทีจะใช้สเกลของเราเป็ นแรงผลักดันให้เกิดผลดี พลังของความเป็ นหนึง ขยายไปทัวทังครอบครัวของเราทีมีพนักงาน , คน ลูก
ค้าของเรา ซัพพลายเออร์ของเรา และพันธมิตรของเรา ส่ งผลให้เกิดผลลัพธ์ในระดับโลก
เรามุ่งมันทีจะดําเนินการสามด้านหลัก ๆ:
สิ งแวดล้อม: เพือดูแลสิ งแวดล้อมให้ดียงขึ
ิ นกว่าทีเราพบเจอ
สั งคม: เพือสร้างสถานทีทีดีขึนสําหรับผูค้ นในการทํางานและอาศัยอยูใ่ นชุมชนทีเราดําเนิ นการอยู่
ธรรมาภิบาล: เพือกระทําการด้วยความซือสัตย์สุจริ ตและทําในสิ งทีถูกต้อง เสมอ
เราขอเชิญคุณอ่านรายงานความยังยืนฉบับล่าสุดสําหรับข้อมูลรายละเอียดเพิมเติมที: https://www.concentrix.com/esg/
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เราตระหนักและยอมรับหน ้าทีความรับผิดชอบของเรา
ต่อการรักษาสิงแวดล ้อมและการพัฒนาทียังยืน เพือ
สนับสนุน หน ้าทีความรับผิดชอบดังกล่าว บริษัทของ
เราได ้กําหนดความมุง่ มันดังต่อไปนี:

• การป้ องกันมลพิษทุกรูปแบบ
• การปกปั กษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวม
ถึงพลังงาน ด ้วยการลดการใช ้งาน การนํา
กลับมาใช ้ และการรีไซเคิลในกรณีท ี
เหมาะสม
• การปรับปรุงผลการปฏิบัตงิ านด ้านสิง
แวดล ้อมอย่างต่อเนือง ผ่านการมีสว่ นร่วม
ของพนักงาน ผู ้รับเหมา ซัพพลายเออร์
ทังหมด และผ่านความร่วมมือกับ ชุมชน
ท ้องถิน
• รวมข ้อควรพิจารณาเกียวกับสิงแวดล ้อมไว ้
ในกิจกรรมทางด ้านธุรกิจของเรา
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การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายป้ องกัน
การทุจริต
ิ บนและเงินใต ้โต๊ะ)
(สน
บริษั ทของเรามีนโยบายไม่ย อมรับการให ้สินบน
โดยเด็ดขาด ด ้วยเหตุนี เราจะต ้องไม่ทํา ยอมรั บ
หรือเสนอการจ่ายเงินทีไม่เหมาะสมทุกรูป แบบ
ขณะทีดําเนินธุรกิจในนามของบริษั ท เราปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และกฎ
ระเบียบทังหมดทีห ้ามการติดสินบน แก่เจ ้าหน ้าที
รัฐ รวมถึงกฎหมายป้ องกันการทุจริต ในต่างประเทศ
(FCPA) ของสหรั ฐฯ
เกือบทุกประเทศห ้ามการติด สินบนเจ ้าหน ้าทีรั ฐ
นอกจากนี หลายๆ ประเทศมีกฎหมายทีห ้ามการ
ติดสินบนเจ ้าหน า้ ทีของประเทศอืนๆ ด ้วยเช่นกัน
ิ ทีมีค วามรับผิดชอบในชุมชน
เพือทีจะเป็ นสมาช ก
ธุรกิจ เราจะต ้องปฏิบัต ต
ิ ามกฎหมายเหล่านี ไม่ว ่า
เราจะดําเนินธุรกิจทีใดก็ต าม และไม่ว่ากฎหมาย
หรือประเพณีท ้องถินจะเป็ นอย่างไรก็ตาม นั น
หมายความว่าเราจะต ้องไม่เสนอ พยายามทีจะ
เสนอ อนุมัต ิ หรือสัญญาว่าจะให ้สินบนหรือเงินใต ้
โต๊ะใดๆ แก่เจ ้าหนา้ ที รั ฐเพือให ้ได ้รับหรือรักษา
ธุรกิจหรือความได ้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เป็ น
ธรรม ยิงไปกว่านั น เราจะต ้องไม่เรียกร ้องหรือ
ยอมรับสินบนหรือเงินใต ้โต๊ะเป็ นอันขาด กฎหมาย
ป้ องกั นการทุจริตมีค วามซับซ ้อน และการละเมิด
กฎหมายเหล่านี ก็ก ่อให ้เกิดผลลัพ ธ์ท ีร ้ายแรง ด ้วย
เหตุนี คุณควรหลีกเลียงกิจกรรมใดๆ ทีอาจถูกมอง
ว่าเป็ นการติด สินบน
นอกจากนี ◌ ้ เราจะต ้องไม่ว ่าจ า้ งบุค คลที สามให ้ทํา
บางสิงทีเราไม่สามารถทําได ้ตามกฎหมายหรือหลัก
จรรยาบรรณ การว่าจ ้างบุคคลทีสามให ้ทําการจ่าย
เงินทีไม่เหมาะสมโดยอ ้อมถือเป็ นการละเมิดหลัก
จรรยาบรรณนี และกฎหมายป้ องกั นการทุจริต เรา
จะต ้องคัด กรองบุค คลทีสามทั งหมดอย่างรอบคอบ
ก่อนที จะว่าจ ้าง
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“สินบน” หมายถึงสิงของมีคา่ รวมถึง
เงินสด ของกํานัล ความบันเทิง หรือ
มารยาททางธุรกิจอืนๆ ทีมอบให ้ด ้วย
ความพยายามทีจะก่อให ้เกิดผลกระ
ใจทางด ้านธุรกิจของบุคคล เพือให ้
ได ้รับความได ้เปรียบทางด ้านธุรกิจ
“เงินใต ้โต๊ะ” หมายถึงการส่งคืนเงิน
ทีจ่ายให ้แล ้วหรือจะต ้องจ่ายให ้เพือ
แลกเปลียนกับการให ้หรือสนับสนุน
ธุรกิจ
“เจ ้าหน ้าทีรัฐ” อาจหมายถึงเจ ้า
หน ้าทีหรือลูกจ ้างของรัฐบาลระดับ
ประเทศหรือระดับท ้องถิน ผู ้ลงสมัคร
รับเลือกตัง ตัวแทนขององค์กรอย่าง
เช่นธนาคารโลก หรือเจ ้าหน ้าทีหรือ
ลูกจ ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ นิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของรัฐบาล
เช่น บริษัทนํ าามันทีเป็ นของรัฐ

ความมุง่ มนของเราต่
ั
อชุมชนทวโลก
ั
พนักงานทีมีหน ้า
ทีเกียวข ้องกับ
ธุรกรรมหรือการเดิน
ทางนอกประเทศ
สหรัฐฯ จะต ้อง
ทําความคุ ้นเคยกับ
กฎหมาย FCPA,
กฎหมายป้ องกัน
การติดสินบนของ
สหราชอาณาจักร
และกฎหมายท ้อง
ถินทีคล ้ายคลึง
กัน จะต ้องได ้รับ
การอนุมัตจิ าก
ฝ่ ายบริหารเสีย
ก่อน จึงจะสามารถ
ให ้ของกํานัลหรือ
จ่ายเงิน ให ้แก่เจ ้า
หน ้าทีของรัฐบาล
หรือเจ ้าหน ้าทีภาค
รัฐ พนักงานทุก
คนจะต ้องรายงาน
เรืองการเรียกร ้อง
เงินสินบนหรือ
เงินใต ้โต๊ะแก่ฝ่าย
กฎหมาย

ถาม:

เมือไม่นานมานี ฉั นพบกับตัวแทนรายหนึงที
สามารถช่วยให ้บริษัทของเราได ้รับธุรกิจในประเทศ
ทีเป็ นเรืองยากสําาหรับเราในการจัดตังธุรกิจ ฉั นจะ
ว่าจ ้างตัวแทนรายนีในนามของบริษัทได ้หรือไม่

ตอบ:

พูดคุยกับหัวหน ้างานของคุณหรือฝ่ ายกฎหมาย
เพือตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการติดต่อและวิธก
ี ารของ
ตัวแทนดังกล่าวสอดคล ้องกับกฎหมายในท ้อง
ถิน และกฎหมายของสหรัฐฯ การตรวจสอบสถานะ
ของตัวแทนรายนีถือเป็ นเรืองสําาคัญอย่างยิง เพราะ
บริษัทของเราอาจต ้องรับผิดทางกฎหมาย หากว่า
เราเจตนาทีจะหลีกเลียงการตรวจสอบข ้อเท็จจริงที
เกียวข ้อง หากว่าตัวแทนรายนันผ่านการตรวจสอบ
สถานะ ก็จะต ้องดําเนินการตามกระบวนการภายใน
สําาหรับการขออนุมัตท
ิ างด ้านธุรกิจ คําสังซือ และ
การอนุมัตต
ิ ามกฎหมาย

ถาม:

ซูซานต ้องการขออนุมัตโิ ครงการโดยเร็วทีสุด
เท่าทีจะเป็ นไปได ้ เจ ้าหน ้าทีรัฐทีซูซานติดต่อด ้วย
เสนอทีจะเร่งกระบวนการอนุมัต ิ โดยแลกเปลียนกับ
“ค่าธรรมเนียมจําานวนเล็กน ้อย” ซูซานจะ สามารถ
ทําการจ่ายเงินจําานวนเล็กน ้อยดังกล่าวแก่เจ ้าหน ้าที
รัฐเพือเร่งกระบวนการอนุมัตไิ ด ้หรือไม่

ตอบ:

สิงนีเรียกว่า “การจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก”
และเป็ นสิงทีกฎหมายห ้ามมิให ้ดําเนินการและขัดต่
อนโยบายของเรา เพือผลักดันการอนุมัต ิ
ของหน่วยงานภาครัฐ แม ้ว่าการทําเช่นนันจะช่วย
ให ้การดําเนินโครงการรวดเร็วขึนก็ตาม ซูซานควร
แจ ้งผู ้จัดการและฝ่ ายกฎหมายเกียวกับคําร ้องขอ
การจ่ายเงินเพืออําานวยความสะดวกดังกล่าว

37
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
Concentrix Corporation

ความมุง่ มนของเราต่
ั
อชุมชนทวโลก
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การให ้ของกํานัลและ
ความบันเทิง
ในบางครังเรามอบความบันเทิงให ้แก่ลก
ู ค ้าและซัพพลายเออร์ เพือสร ้างหรือกระชับความสัมพันธ์
ทีดีในการทํางานร่วมกัน วิจารณญาณทีดี ดุลยพินจ
ิ และความพอเหมาะควรใช ้เป็ นแนวทางใน
สถานการณ์เหล่านี การให ้ความบันเทิงถือว่าไม่เหมาะสม หากว่าทําให ้ดูเหมือนว่ามีความลําาเอียง
หรือดูเหมือนว่าเราพยายามทีจะครอบงําาการตัดสินใจทางธุรกิจ คุณอาจเสนอความบันเทิงในกรณี
ทีสอดคล ้องกับแนวทางต่อไปนีทังหมด:
> มีจุดมุง่ หมายเพือการเจรจาธุรกิจ
> อยูใ่ นสภาพแวดล ้อมทีเหมาะสมสําาหรับการหารือเรืองธุรกิจ
> ค่าใช ้จ่ายมีความสมเหตุสมผล
> ลูกค ้าหรือซัพพลายเออร์ไม่ได ้เป็ นฝ่ ายเรียกร ้องความบันเทิงนัน
บริษัทของเราให ้คําจําากัดความว่า “ของกํานัล” หมายถึงสิงของมีคา่ สินค ้าและบริการ และมือ
อาหารหรือความบันเทิงทีคุณเป็ นผู ้เสนอ แต่ไม่ได ้เข ้าร่วม ห ้ามมอบของกํานัลทีเป็ นเงินสด
หรือสิงเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกํานัล คุณสามารถมอบของกํานัลทีเป็ นไปตามเกณฑ์ตอ
่ ไปนี ทังหมด:
> มีมล
ู ค่าพอประมาณ
> จะไม่ถก
ู มองว่าเป็ นสินบนหรือสิงตอบแทน
> สอดคล ้องกับแนวทางปฏิบัตท
ิ างด ้านธุรกิจทียอมรับกันโดยทัวไปและมาตรฐานจรรยา
บรรณ
> จะไม่สร ้างความอับอายให ้แก่บริษั ท หากได ้รับ การเปิ ดเผยแก่สาธารณชน
> ไม่ใช่เงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงบัต รกํานั ลและบัตรของขวัญ)
การมอบของกํานัลและความบันเทิงแก่เจ ้าหน ้าทีรัฐ รวมถึงลูกจ ้างของรัฐวิสาหกิจ อยูภ
่ ายใต ้ข ้อ
กําหนดของหลักจรรยาบรรณนีเช่นกัน ในการมอบของกํานัลหรือเสนอทีจะให ้ความบันเทิงแก่คู่ค ้า
จะต ้องตรวจสอบว่าข ้อเสนอของคุณไม่ขัดต่อนโยบายของผู ้รับ ถ ้าคุณทํางานกับเจ ้าหน ้าทีรัฐ ให ้
ระวังว่าแม ้กระทังข ้อเสนอทีเรียบง่าย เช่น การเลียงอาหารหรือเครืองดืม ก็อาจเป็ นเรืองทีไม่อาจ
ยอมรับได ้ หรือแม ้กระทังขัดต่อกฎหมาย
โปรดทราบว่าเจ ้าหน ้าทีรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทังในสหรัฐฯ และประเทศอืนๆ จะต ้องปฏิบต
ั ิ
ตามมาตรฐานทีเข ้มงวดของรัฐบาล การละเมิดมาตรฐานเหล่านีอาจนํ าไปสูโ่ ทษทางแพ่งและทาง
อาญาสําาหรับบุคคล บริษัทของเรา และเจ ้าหน ้าทีทีเกียวข ้อง โปรดดูทการปฏิ
ี
บัตต
ิ ามกฎหมาย
ป้ องกันการทุจริตในหัวข ้อ “ความมุง่ มันของเราต่อชุมชนทัวโลก” ในหลักจรรยาบรรณนี
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การควบคุมการค ้าและ
ข ้อจําากัด
ในฐานะบริษั ทระดับโลก เราอาจนํา เสนอสินค ้า
บริการ ซอฟต์แ วร์ และเทคโนโลยีในประเทศ
ต่างๆ ทั วโลก ดั งนั นจึงจํ าาเป็ นอย่างยิงทีเราจะต ้อง
ปฏิบ ัต ต
ิ ามข ้อกําหนดและกฎระเบียบในประเทศ
และระหว่างประเทศทีมีผลบังคับ ใช ้ต่อกิจกรรมการ
ค ้าข ้ามพรมแดนของเรา ซึงครอบคลุม การนํ าเข ้า
การส่งออก และการส่งสินค ้ากลับออกไป หลายๆ
ประเทศมี กฎหมายทีจํ าากัดหรือกําหนดให ้มีการ
ขอใบอนุญาตสําาหรับการส่งออกและ/หรือนําเข ้า
สินค ้าและบริการบางอย่างไปยังประเทศอืนๆ และ
ไปยังบางฝ่ าย นอกจากนี บางประเทศอาจดําเนิน
การควํ าาบาตรทางการค ้าหรือการห ้ามส่งสินค ้าต่อ
บางประเทศหรือบางบุคคล โดยทั วไปแล ้วการ
ควํ าาบาตรหรือการห ้ามส่งสินค ้ามุ่งเน น้ ความมั นคง
ของชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือประเด็นเรือง
มนุษ ยธรรม

“การส่งออก” เกิดขึนเมือสินค ้า บริการ
ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีถก
ู จัดส่งหรือ
ส่งมอบในลักษณะอืนใดในรูปแบบทีจับ
ต ้องได ้หรือจับต ้องไม่ได ้ ให ้แก่บค
ุ คลใน
ประเทศอืน นอกจากนี การส่งออกเกิดขึน
เมือเราจัดหาเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ให ้
แก่บค
ุ คลทีไม่ได ้ถือสัญชาติของประเทศที
พําานักอยู่ (เช่น บุคคลทีอยูใ่ นสหรัฐฯ แต่
ถาวรในสหรัฐฯ) การส่งสินค ้ากลับออกไป
หมายถึงการเคลือนย ้ายสินค ้า ซอฟต์แวร์
หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศไปยังอีก
ประเทศหนึง

เพือให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดเหล่านีในกรณีทมี
ี
ผลบังคับใช ้กับบริษัทของเรา เราจะต ้องคัดกรอง
ธุรกรรมระหว่างประเทศ เพือให ้แน่ใจว่าเราไม่
ได ้พบเห็นหลักฐานของจุดหมายปลายทาง ผู ้
ใช ้ หรือการใช ้งานทีต ้องห ้าม และเราจะต ้องระวัง
“สัญญาณเตือน” ที บ่งบอกว่าคูค
่ ้าอาจพยายาม
ละเมิดกฎหมายทีเกียวข ้อง
เนืองจากความซับซ ้อนของข ้อกําหนดภายใต ้
กฎหมายการค ้าระหว่างประเทศเหล่านี ดังนันเรา
จะต ้องขอคําแนะนําจากฝ่ ายกฎหมาย ก่อนทีจะส่ง
ออกหรือนําเข ้าสินค ้าหรือบริการ หรือเข ้าร่วมใน
ธุรกรรมทีอาจได ้รับผลกระทบจากการควําาบาตร
ทางการค ้า
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ความเป็ นพลเมืองโลก
กิ จกรรมการกุศ ล การมีส่ วนร่ วม และการบริ จาคเป็ นส่ วนหนึ งของความพยายามและนโยบายการเป็ นพลเมืองโลกของบริ ษทั การบริ จาคดัง ก
ล่าวกระทําโดยปราศจากการเรี ยกร้ องหรื อการหวังผลตอบแทนทางธุรกิ จ ไม่มีการชําระเงินให้แก่บุคคลหรื อองค์กรทีมีเป้ าหมายและค่านิ ยมไ
ม่สอดคล้องกับ เป้าหมายของบริ ษทั ผูร้ ับ เงินบริ จาคดังกล่าวจะต้องไม่มีความเกี ยวข้องกับ กรรมการบริ หารของบริ ษทั
บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานมีส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการกุศลโดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเพือตอบแทนสังคม กิ จกรรมดัง กล่าวจะต้องไ
ม่ดาํ เนิ นการหรื อจัดการในนามของบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่จ่ายเงินชดเชยให้แ ก่พนักงานสําหรับเวลาและค่าใช้จ่ายทีใช้ไปกับกิ จกรรมการกุ
ศลใดๆ นอกเสี ยจากว่าพนักงานจะดําเนิ นการในนามของบริ ษทั โดยจะต้องได้รับ อนุ ญาตล่ วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับ การดําเนิ นก
ารนัน

ื
การสอสารกั
บบุคคล
ภายนอก
จํ าาเป็ นอย่างยิงทีบริษั ทของเราจะต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลแก่สาธารณชนและหน่ วยงานของรั ฐ
อย่างเป็ นธรรม เทียงตรง ทันกาล และเข ้าใจได ้ ทังโดยวาจาและลายลักษณ์อั กษร ด ้วย
เหตุนี มีเพียงโฆษกทีได ้รับการแต่งตั งเท่านั นทีจะสามารถตอบสนอง หรือสือสารกับบุคคล
ภายนอก เช่น สือมวลชน นั กวิเคราะห์อุตสาหกรรม นักวิเคราะห์ด ้านการเงิน และนั กลงทุน
ด ้วยการมอบหมายหน า้ ทีให ้กับโฆษกเหล่านี เราจะต ้องหลีกเลี ยงการให ้ข ้อมูลนอกบริบ ท
แก่ผู ้สือข่าวหรือสือมวลชน หรือองค์กรภายนอกอืนๆ ถ ้าคุณได ้รับคําร ้องขอจากสือสํ าาหรับ
ข ้อมูล การสัมภาษณ์ หรือการเขียนบทความด ้านเทคนิคหรือนํ าเสนอรายงาน คุณควรส่งต่อ
คําร ้องขอนั นให ้แก่ท ีมงานฝ่ ายการตลาด ซึงจะจัดการคําร ้องขอหรือ ให ้บริการสนั บสนุนและ
คําแนะนํ า ในทํานองเดียวกัน คําร ้องขอจากนั กวิเคราะห์ด ้านการเงินและผู ้ถือหุ ้นควรจะถูก ส่ง
ต่อให ้แก่ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ถ ้าคุณมีข ้อสงสัยเกียวกับคําร ้องขอ คุณ สามารถติด ต่อฝ่ าย
กํากั บดูแลก่อนที จะตอบสนองคําร ้องขอนั น

โปรดตรวจสอบกับทีมงานฝ่ ายการตลาดสําาหรับแนวทางและกฎระเบียบทีเกียวข ้องกับการใช ้
แบรนด์และการสือสารขององค์กร
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การรายงานเกียวกับ
การกระทําความผิด
เราทุกคนมีหน ้าทีรายงานเรืองการกระทําความ
ผิดทีเราได ้รับทราบ รวมถึงการละเมิดหลักจรรยา
บรรณนี โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ ทีจัดไว ้
ให ้เพือจุดประสงค์นี

ถ ้าคุณรับรู ้ถึงสถานการณ์ทอาจเกี
ี
ยวข ้องกับ การละเมิด
หลักจรรยาบรรณของเรา นโยบายของบริษัท หรือกฎหมาย
หรือกฎระเบียบทีเกียวข ้อง คุณควรจะรายงานเรืองนีด ้วย
การติดต่อผู ้จัดการหรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ถ ้าคุณต ้องการ
คุณสามารถติดต่อรองประธานอาวุโส ผู ้บริหารระดับ
ประเทศ หรือ ฝ่ ายกฎหมายได ้โดยตรง หรือคุณอาจปฏิบัต ิ
ตามนโยบายการร ้องเรียนปั ญหาของบริษัท และรายงาน
เรืองการละเมิดตามช่องทางต่อไปนี:

เราสนับสนุนให ้พนักงานมีสว่ นร่วมในการรักษา
คุณธรรมของบริษัท ด ้วยการรายงานเรืองการก
ระทําความผิด เพือช่วยเหลือในความพยายาม
เหล่านี พนักงานของบริษัทของเราอาจส่งคําร ้อง
เรียนเกียวกับประเด็นเรืองบัญชีหรือการสอบ
บัญชีทน่
ี าสงสัย กรณี การฉ ้อโกงบริษัท หรือ
การละเมิดกฎหมายทีเกียวข ้องให ้แก่ฝ่ายบริหาร
ของบริษัท
ถ ้าคุณต ้องการซักถามหรือรายงานปั ญหาโดยไม่
เปิ ดเผยชือบุคคล มีส ายด่วนเปิ ดให ้บริการทุก
วัน ตลอด 24 ชัวโมง ซึงจะช่วยตอบข ้อซักถาม
หรือข ้อกัง วลใจเกียวกับ ประเด็ นทางกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รวมถึงการละเมิดหลักจรรยา
บรรณของบริษัทและนโยบายอืนๆ คําถามและ/
หรือรายงานทังหมดจะ ได ้รับ การตรวจสอบอย่าง
ละเอียดถีถ ้วนในทันที โดยเป็ นไปตามกฎหมาย
ทีเกียวข ้อง คําตอบทีเหมาะสมและ/หรือ
มาตรการแก ้ไขหรือลงโทษสําาหรับ การละเมิด
หลักจรรยาบรรณของเราจะถูกดําเนินการตาม

ความจําาเป็ น

Teh-Chien Chou

Allison Leopold Tilley

Chairman of the
Audit Committee
Concentrix
Corporation

Pillsbury Winthrop LLP
2475 Hanover Street
Palo Alto, California
+1 94304-1114
โทรศัพท์: 650.233.4518

audit@concentrix.com

allison@pillsburylaw.com

เว็บไซต์ ร ้ องเรียน
ของบริษัทที:
www.integritycounts.ca/org/concentrix
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จะรูไ้ ด้อย่างไรว่ามีปญ
ั หา
หลักจรรยาบรรณของเราพยายามทีจะจัดการกับปั ญหาทัวไปทางด ้าน
กฎหมายและจรรยาบรรณทีเราอาจพบเจอ แต่ไม่อาจครอบคลุมทุก
คําถามทีเกิดขึน เมือคุณเผชิญปั ญหาเรืองจรรยาบรรณ ให ้คิดอย่าง
รอบคอบและอ ้างอิงทรัพยากรข ้อมูลทีพร ้อมใช ้งาน เช่น นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัตข
ิ องบริษัท คุณสามารถประเมินสถานการณ์ด ้วยการถามตัว
คุณเองว่า:

• ฉันคิดว่าการกระทําของตัวเองสอดคล ้องกับกฎหมายหรือไม่
• คิดว่าเป็ นการกระทําทีถูกต ้องหรือไม่
• เป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายอืนๆ ทังหมดของบริษัท
หรือไม่
• ฉันรู ้สึกสบายใจหรือไม่ถ ้าหากคนอืนๆ รู ้เรืองนี
ถ ้าคุณไม่สามารถตอบ “ใช่” สําาหรับคําถามทุกข ้อข ้างต ้น ก็อย่าดําเนิน การ
ขอคําแนะนํ าถ ้าคุณมีข ้อสงสัยเพิมเติมเกียวกับสถานการณ์
นอกจากนี คุณอาจพบเจอสถานการณ์ทก่
ี อให ้เกิดประเด็นปั ญหาด ้าน
จรรยาบรรณ ขณะทีดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ถ ้ากฎหมายท ้องถิน
ประเพณี หรือนโยบายของประเทศอืนขัดแย ้งกับกฎหมายของสหรัฐฯ
นโยบายของบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณนี ให ้ขอคําแนะนําจากฝ่ าย
กฎหมาย ในสถานการณ์ดังกล่าว เราจะต ้องยึดถือปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
ประเพณี หรือแนวทางทีเข ้มงวดทีสุด
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การป้ องกันการ
โต ้ตอบ
แม ้กระทังบริษัททีมีมาตรฐานด ้านจรรยาบรรณ
สูงสุดก็ยังอาจมีปัญหาเกิดขึนในบางครัง เมือเกิด
ปั ญหา เราต ้องการให ้คุณรายงานปั ญหานันให ้แก่ เรา
เพือให ้เราสามารถแก ้ไขปั ญหา บางครังอาจ
ไม่ใช่เรืองง่ายทีจะรายงานปั ญหาหรือข ้อกังวลใจที
ขัดต่อหรือดูเหมือนว่าขัดต่อข ้อกําหนดทีระบุไว ้ใน
หลักจรรยาบรรณ นโยบายของบริษัท หรือกฎหมาย
หรือกฎระเบียบทีเกียวข ้อง คํามันสัญญาทีเราให ้
แก่คณ
ุ ก็คอ
ื บริษัทของเราจะไม่โต ้ตอบหรือแก ้เผ็ด
พนักงานทีรายงานข ้อกังวลใจเรืองจรรยาบรรณ
โดยสุจริตใจหรือให ้ความร่วมมือกับการตรวจสอบ
ของบริษัท อาจมีการลงโทษทางวินัยต่อ บุคคลใด
ก็ตามทีโต ้ตอบพนักงานดังกล่าว

ถาม:

ฉั นเป็ นกังวลเกียวกับ การ
รายงานเรืองการฉ ้อโกงที
สงสัยว่าอาจเกิดขึน จะเกิด
อะไรขึนถ ้าฉันเข ้าใจผิด และ

ตอบ:

เราไม่ได ้เอาผิด พนักงานที
รายงานโดยสุจริตใจ แม ้ว่าอาจ
เป็ นการรายงานทีไม่ถก
ู ต ้อง
หรือไม่สามารถพิสจ
ู น์ได ้ เราใช ้
ความระมัดระวังในการสอบสวน
การกระทําาความผิดตามข ้อ
กล่าวหา เพือปกป้ องชือเสียง
ของพนักงาน การสอบสวนจะ
ดําาเนินการในลักษณะทีเป็ นก
ลาง ยุตธิ รรม และ มีการเก็บ
ข ้อมูลเป็ นความลับ
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การยืนย ันและการร ับทราบ

ข ้าพเจ ้าได ้รับสําาเนาหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และข ้าพเจ ้าได ้อ่าน
อย่างระมัดระวัง ข ้าพเจ ้าเข ้าใจแนวทาง วิธป
ี ฏิบัต ิ และนโยบายทางทังหมด
และข ้าพเจ ้าตกลงทีจะปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจและตกลงว่าถ ้าข ้าพเจ ้าละเมิดแนวทาง วิธป
ี ฏิบัต ิ และนโยบายใน
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข ้าพเจ ้าอาจถูกลงโทษทางวินัยจนถึงขันไล่ออก
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่าบริษัทสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง แก ้ไข หรือลบข ้อมูลบาง
ส่วนหรือทังหมดในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจได ้ทุกเมือ ขึนอยูก
่ ับสถานการณ์
แวดล ้อมของ ธุรกิจ
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่าการเซ็นชือในแบบฟอร์มการรับและการรับทราบนีไม่ได ้มีจุดมุง่
หมายเพือให ้สิทธิหรือสิทธิประโยชน์หรือการจ ้างงานใดๆ หรือไม่ได ้เป็ นหลัก
ประกันการจ ้างงานต่อเนืองหรือการจ ้างงานอืนใดนอกเหนือจากทีระบุไว ้ในข ้อ
กําหนดและเงือนไขการจ ้างงานของข ้าพเจ ้า
ลายเซ็น:
วันที:
ชือ-นามสกุลตั วบรรจง:
หมายเลขประจํ าาตัวพนั กงาน:
ทีตั ง:

โดยทัวไปแล ้ว ไม่อนุญาตให ้ยกเว ้นข ้อกําหนดใดๆ ในหลักจรรยาบรรณ และ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม จะสามารถยกเว ้นได ้ก็ตอ
่ เมือมีคําสังเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากคณะกรรมการบริหาร และจัดต ้องมีการเปิ ดเผยข ้อมูลตามกฎหมาย
ทีเกียวข ้อง หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนีอาจได ้รับการแก ้ไขเป็ นระยะๆ ขึน
อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของบริษัท หลักจรรยาบรรณฉบับปั จจุบันจะถูกโพสต์และ
ดูแลรักษาบนไซต์อน
ิ ทราเน็ตของบริษัท และสามารถขอรับได ้จากฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ ายกฎหมาย
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