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Orientation / คำนำ
Our Code of Conduct policy provides guidance to all employees within appropriate ethical and
legal standards. We have developed this policy to ensure that we meet our ethical standards and comply
with applicable laws and regulations in every country, state and locality where we conduct business.
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ประเทศไทยของเรา มีมาตรฐานและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
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Introduction Sonepar Thailand with Code of Conduct / บทนำ โซเนปำร์ กับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
Sonepar’s (hereafter referred to as the company) policy is to demonstrate the highest level of
integrity and ethical standards in all business practices at Sonepar and all its’ subsidiaries in (country or
countries). To this end, employees are required to conduct themselves in a manner consistent with
Company standards, community standards and government requirements. โซเนปาร์ ประเทศไทย (ต่อไปนี ้
เรี ยกว่า “บริษัท”) มีนโยบายที่ประกอบธุรกิจอย่างมีเกียรติศกั ดิศ์ รี และจริ ยธรรมตามมาตรฐานสูงสุดในกิจการทังหมด
้
ของ โซเนปาร์ และทุกๆ บริ ษัทในกลุม่ ในประเทศไทย และเพื่อให้ เป็ น ไปตามเป้าหมายนี ้ พนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิ
ตนตามมาตรฐานของบริษัทและชุมชนและข้ อกาหนดของรัฐบาล
The Code of Conduct Policy applies to all employees who are engaged on a full time, part time,
casual and fixed time basis. This policy outlines how employees should behave and conduct business in
the workplace on a range of issues. จรรยาบรรณสาหรับพนักงานนี ้ใช้ กบั พนักงานทังหมดที
้
่ทางานให้ บริ ษัท ทังแบบ
้
เต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทังที
้ ่มีกาหนดเวลางานตายตัวและที่ไม่มีกาหนดเวลางานแน่นอน นโยบายนี ้วางกรอบใน
หลากหลายประเด็น เพื่อแนะนาแนว ทางว่าพนักงานควรปฎิบตั ิตนและประกอบหน้ าที่อย่างไรในที่ทางาน
While outlining expected behavior, this policy has not been designed to cover every ethical issue
that an employee might face; and / or every law and policy that applies to the Company. This policy should
be seen as providing professional guidance for situations not covered by this policy.
แม้ วา่ นโยบายนี ้
จะวางกรอบจรรยาบรรณที่บริษัทคาดหวังต่อพนักงาน แต่ไม่ได้ ถกู ออกแบบมาให้ ครอบคลุมทุกประเด็นด้ านจริยธรรมที่
พนักงานอาจพบเจอ หรื อกฎหมายและนโยบายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับบริษัท พนักงานจึงควรใช้ นโยบายนี ้เป็ นแนวทาง
ในสถานการณ์ที่นโยบายนี ้ครอบคลุมไปไม่ถึง
Responsibilities / หน้ ำที่รับผิดชอบ
It is the Manager’s responsibility to / ผู้จัดกำร มีหน้ ำที่
-

Communicate the policy to Employees. สื่อสารนโยบายนี ้ให้ พนักงานได้ ทราบ

-

Take immediate action if there is a breach of policy. ดาเนินการอย่างเหมาะสมโดยทันทีเมื่อมีการละเมิด

-

Take a leadership role in observing and promoting the behavior and standards in this policy and
other related policies. รับบทบาทผู้นาในการสังเกตและส่งเสริมความประพฤติและมาตรฐานตามที่ระบุใน
นโยบายนี ้และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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It is the Employee’s responsibility to / พนักงำน มีหน้ ำที่
- Sign-off on the Code of Conduct as a condition of their employment. ลงชื่อยอมรับจรรยาบรรณสาหรับ
พนักงานนี ้เป็ นเงื่อนไขในการจ้ างงาน
- Comply with the Code of Conduct. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณสาหรับพนักงานนี ้
- Act at all times in the best interests of the Company. ปฏิบตั ติ นโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ น
สาคัญอยูต่ ลอดเวลา
-

Raise any concerns of issues with their Manager or Human Resources. ปรึกษาผู้จดั การหรื อฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล หากมีข้อกังวลใดๆ

It is Human Resources’ responsibility to / ฝ่ ำยทรั พยำกรบุคคล มีหน้ ำที่
-

Revise and update the policy as required. พัฒนาและปรับปรุงนโยบายนี ้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม

-

Provide advice to Employees. ให้ คาปรึกษาต่อพนักงาน

-

Conduct awareness training for all Employees. อบรมสร้ างความตระหนักให้ กบั พนักงานทุกคน
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Company Reputation / ชื่อเสียงภำพพจน์ ของบริษัท
Employees must not act in any way that may cause harm to the reputation or market position of the
Company during or after their employment. Employees have a duty to act in a manner that merits the
continued trust and confidence of the public. In addition, Sonepar advocates operating principles that all
employees are expected to implement : พนักงานต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่อาจสร้ างความเสียหายให้ กบั ชื่อเสียง
ภาพพจน์หรื อตาแหน่งทางการตลาดของบริษัท ไม่วา่ ในระหว่างหรื อภายหลังสิ ้นสุดสัญญาจ้ างงาน พนักงานทุกคน มี
หน้ าที่ปฏิบตั ิตนให้ คคู่ วรต่อความเชื่อถือและเชื่อมัน่ ของประชาชน นอกจากนี ้ โซเนปาร์ คาดหวังให้ พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิตามหลักการปฏิบตั งิ าน ดังต่อไปนี ้
- Giving their trust which does not exclude control. มอบความไว้ วางใจ รวมถึงการกากับดูแล
- Conveying the idea that responsibility for security and control is everyone’s business.สืบทอดแนวคิด
ว่า หน้ าที่การรักษาความปลอดภัยและการกากับดูแลเป็ นงานของทุกคน
- Understanding that information is a source of opportunities or risks for the Group and that it should
therefore be shared where needed as well as protected. เข้ าใจว่าข้ อมูลเป็ นได้ ทงโอกาสและความเสี
ั้
่ยง
ต่อกลุม่ ดังนันจึ
้ งควรแบ่งปันข้ อมูลเมื่อจาเป็ นและเก็บรักษาข้ อมูลให้ ปลอดภัย
- At all levels and regardless of position, refraining from using titles as a means to procure pecuniary
or other advantages for themselves or anyone else and reporting any conflicts of interest, even
potential, with the Group. ไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับหรื อตาแหน่งใดก็ตาม ต้ องงดเว้ นจากการใช้ ตาแหน่งเพื่อหา
ประโยชน์หรื อสิ่งตอบแทนใดๆ ให้ กบั ตนเองหรื อผู้อื่น และรายงานผลประโยชน์ทบั ซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นให้ กบั กลุม่
ได้ ทราบ
- Whenever in doubt, they should therefore ask questions and check before acting. หากมีข้อสงสัย
ควรสอบถามและตรวจสอบก่อนกระทาการใดๆ

Child Labor / แรงงำนเด็ก
The Company complies will all labor and employment laws where we operate. Be alert to any
evidence of child labor or forced labor abuse in our own operations or the operations of other working on
our behalf. Report them to Human Resources or Compliance Officer. Ensure our suppliers and other third
parties working on our behalf understand our expectations that no child labor will be used in their work for
our Company. บริษัทเคารพและปฎิบตั ิตามกฏหมายแรงงานและกฎหมายจ้ างงานทังหมด
้
ของประเทศที่ประกอบ
ธุรกิจอยูพ่ นักงานจึงพึงเฝ้าระวังการใช้ แรงงานเด็ก หรื อการบังคับใช้ แรงงานในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเองหรื อของ
บริษัท /ผู้อื่นที่ทางานให้ เรา หากพบหลักฐาน ให้ รายงานต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อเจ้ าหน้ าที่ด้านวินยั พนักงานมี
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หน้ าที่แจ้ งให้ ซพั พลายเออร์ และบริษัท / บุคคลที่สามที่ทางานให้ เราได้ เข้ าใจว่า บริษัทคาดหวังมิให้ มีการใช้ แรงงานเด็ก
ในการทางานให้ กบั บริ ษัทเรา

Employment of Relatives / กำรว่ ำจ้ ำงญำติ/คนในครอบครัว
Employees cannot be directly involved or influence the selection of a relative or work for another
relative. In this instance, a relative may include but is not restricted to a spouse / partner, child, sibling or
in-law. พนักงานไม่สามารถมีสว่ นร่วมโดยตรงหรื อมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกญาติ / คนในครอบครัวเป็ นพนักงาน หรื อ
ทางานภายใต้ บงั คับบัญชาของญาติ/คนในครอบครัว ในที่นี ้หมายรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) คูส่ มรส / อยูก่ ิน บุตร พี่
น้ อง หรื อญาติโดยการสมรส
Financial Records / กำรบันทึกข้ อมูลทำงกำรเงิน
As a public company, it is of critical importance that company’s filings with the Securities and
Exchange Commission are accurate and timely. Depending on their position with company, employees
may be called upon to provide information to assure that company’s public reports are complete, fair and
understandable. Company expects all of its personnel to take this responsibility very seriously and to
provide prompt and accurate answers to inquiries related to company’s public disclosure requirements
and all members of company’s finance department are bound by the following Code of Conduct, and by
accepting the Code of Conduct Policy, each agrees will : เนื่องจากเราเป็ นรูปแบบบริ ษัท ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่งจาเป็ นที่
ต้ องมีการเก็บบันทึกข้ อมูลทางการเงิน การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ รวมทังข้
้ อมูลทางด้ านความปลอดภัยอย่างถูกต้ อง และ
ตรงตามกาหนดเวลา พนักงานในแต่ละตาแหน่งอาจจะถูกสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลต่าง ๆ ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ อัน
จะเป็ นการยืนยันว่า การจัดทาบันทึกต่าง ๆ ของบริ ษัทนันถู
้ กต้ องสมบูรณ์ และเข้ าใจได้ ง่าย เราหวังว่าพนักงานทุกคน
จะรับผิดชอบในหน้ าที่สว่ นนี ้อย่างเคร่งครัด ด้ วยความซื่อสัตย์ และยังคงรักษาวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัท บทบาททาง
การเงิน จะต้ องปฎิบตั ติ ามนโยบายจรรยาบรรณ ดังนี ้
- Act with honesty, avoiding actual or apparent conflicts of interest in personal and professional
relationships. ปฎิบตั งิ านด้ วยความซื่อสัตย์โดยพยายามหลีกเลี่ยงข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์และข้ อขัดแย้ งใน
การทางาน
- Provide information that is accurate, complete, objective, relevant, timely and understandable to
ensure full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents that
company files with, or submits to, government agencies and in other public communications.
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-

-

-

-

-

-

จัดเตรี ยมข้ อมูลที่ถูกต้ องและตรงตามกาหนดเวลาเพื่อแสดงให้ เห็นว่าการบันทึกข้ อมูลทางการเงินรวมทังการ
้
จัดเตรี ยมเอกสารเป็ นไปอย่างถูกต้ อง แม่นยาและพร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบได้
Comply with rules and regulations of federal, state, provincial and local governments, and other
appropriate private and public regulatory agencies. ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบที่หน่วยงานราชการประจา
ท้ องถิ่นหรื อประจาจังหวัดกาหนดไว้
Act in good faith, responsibly, with due care, competence and diligence without misrepresenting
material facts or allowing one’s independent judgment to be subordinated. ปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ และมีจิตสานึกที่ดี ละเอียดรอบคอบ
Respect the confidentiality of information acquired in the course of one’s work except when
authorized or otherwise legally obligated to disclose. Confidential information acquired in the
course of one’s work will not be used for personal advantage and may only be disclosed with the
approval of the chief financial officer or other designated company officials. ตระหนักและรักษา
ความลับของข้ อมูลในการปฎิบตั งิ านยกเว้ นแต่วา่ เมื่อมีผ้ มู ีอานาจหรื อเป็ นเรื่ องของกฎหมายที่มีคาสัง่ ให้ เปิ ดเผย
ได้ ข้อมูลที่เป็ นความลับในการปฎิบตั งิ านนันจะต้
้ องไม่ถกู นาไปใช้ เพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลและสามารถนามา
เปิ ดเผยได้ ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั จิ ากเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบอานาจจากบริษัทเท่านัน้
Share knowledge and maintain skills important and relevant to stakeholder’s (customers, vendors,
shareholders, employees, etc.) needs. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะสาคัญต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียกับ บริษัท อาทิ ลูกค้ า บริษัทผู้ขายสินค้ าและบริการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ฯลฯ
Proactively promote and be an example of ethical behavior as a responsible partner among peers,
in the work environment and the community. พยายามทาตัวให้ เป็ นตัวอย่างและสนับสนุนพฤติกรรมที่
ถูกต้ องตามนโยบายจรรยาบรรณ ในหมูเ่ พื่อนร่วมงาน ในองค์กรและในชุมชน
Achieve responsible use of and control over all assets and resources employed or entrusted to you.
ใช้ สินทรัพย์และทรัพยากรต่าง ๆ ที่พนักงานได้ รับอนุญาติให้ ใช้ อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
Promptly report to the chief financial officer, or other designated company officials, any conduct
that the individual believes to be a violation of law or business ethics or of any provision of the Code
of conduct Policy, including any transaction or relationship that reasonably could be expected to
give rise to such conflict. แจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจหรื อ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทันทีที่พบการกระทาใด ๆ ที่คิดว่า
ผิดต่อกฎระเบียบและนโยบายจรรยาบรรณการทาธุรกิจทังการติ
้
ดต่อ หรื อสร้ างความสัมพันธ์ ใด ๆ ที่อาจจะ
นาไปสูก่ ารกระทาที่ผิดกฎระเบียบได้
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Violations of this Code of Conduct, including failures to report potential violations by others, will by
viewed as a severe disciplinary matter that may result in personnel action, including termination of
employment. If you believe that a violation of the Code of Conduct has occurred, please contact
Human Resources Department immediately. หากพนักงานท่านใดเห็นการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดนโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และมิได้ แจ้ งการกระทาความผิดของผู้อื่น เมื่อพบเห็นก็จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการกระทา
ความผิดที่ร้ายแรงเช่นกัน ซึ่งอาจมีผลต่อการลงโทษรวมไปถึงการพิจารณาให้ ออกจากงานด้ วย หากพบเห็นการกระทา
ที่เป็ นการละเมิดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานโปรดแจ้ งไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรื อฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องของ
บริษัททันที
Gifts, Gratuities,Payments and Government Official / ของขวัญ ของกำนัล สิ่งของ กำรให้ เงิน และข้ ำรำชกำร
Any attempt to influence purchasing or selling decisions with gifts, gratuities or payments to
company employees is strictly prohibited. การรับของขวัญ ของกานัลหรื อการให้ เงินเพื่อสินน ้าใจอันจะส่งผลต่อ
การจัดซื ้อจัดจ้ าง หรื อการทาธุรกิจของบริษัทเป็ นสิ่งที่ห้ามกระทาโดยเด็ดขาด
Officers and managers must ensure that purchases and sales of certain goods and services are
done through competitive bids. เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้จดั การต้ องยึดมัน่ ในหลักการที่ว่า การซื ้อหรื อขายสินค้ าและบริ การ
ใด ๆ ต้ องเป็ นไปตามขันตอนและกลไกของการแข่
้
งขันทางธุรกิจ
Giving or accepting gifts valued for business completed or planned is prohibited. When receiving
gifts is a normal part of a business relationship, Company employees are encouraged to reciprocate with
gifts of comparable value. การให้ ของขวัญหรื อรับของขวัญที่มีมูลค่าเพื่อให้ มีผลต่อการทาธุรกิจ ถือเป็ นสิ่งที่ห้าม
กระทา การรับของขวัญ หรื อของกานัลเป็ นเรื่ องปกติในการสานสัมพันธ์พนักงานของบริ ษัทจะต้ องหาของขวัญหรื อสิ่ง
ตอบแทนใด ๆ ที่มีมลู ค่าเท่าเทียมกันส่งกลับคืนไปเช่นกัน
Additionally, relatives of employees are prohibited from accepting gifts valued or payments from
any organization that seeks to do business with the Company. ยิ่งไปกว่านัน้ ญาติหรื อสมาชิกในครอบครัวของ
พนักงานก็ห้ามรับของที่มีมลู ค่าจากบุคคลใดก็ตามที่หวังผลทางธุรกิจกับบริษัท
Employees can participate in various public events as invited business guests of current and
potential suppliers/customers. These events can include, but are not limited to, concerts, sporting events,
various supplier/customer sponsored events, golf and other leisure activities. It is understood and
accepted that the market values. Employees are expected to exercise good judgment when participating in
such events, especially those that occur during normal business hours. พนักงานสามารถเข้ าร่วมงานสังสรรค์
งานการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ตหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลกู ค้ าหรื อซัพพลายเออร์ จัดขึ ้นได้ หรื อเป็ นสปอนเซอร์ และเชิญมาได้
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เข้ าร่วมการแข่งขันกีฬา หรื อกิจกรรมอื่น ๆ และเป็ นที่เข้ าใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้อาจจะมีมลู ค่า พนักงานควรจะใช้
วิจารณญาณว่าควร หรื อไม่ควรเข้ าร่วมกิจกรรมใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากกิจกรรมนันอยู
้ ใ่ นช่วงเวลาทางาน
Employees shall not accept travel accommodations from any outside organization without prior
approval from the Management. พนักงานไม่ควรรับข้ อเสนอที่เป็ นที่พกั ตากอากาศ หรื อที่พกั สาหรับวันหยุดจาก
องค์กรภายนอก หรื อบุคคลภายนอกยกเว้ นจะได้ รับความเห็นชอบจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารนัน้
An employee who receives a prohibited gift must return it. If that is not possible, then the gift should
be turned over to a charitable organization. The employee must inform his/her manager of this action and
advise the sender of the gift. หากมีการส่งสิ่งของที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผิดกฎระเบียบให้ แก่พนักงานคนใด พนักงาน
สามารถกระทาการได้ คือ นาสิ่งของเป็ นส่วนกลางของบริ ษัทเพื่อดาเนินสู่กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท ต่อไป อาทิเช่น
ส่งไปให้ แก่องค์กรสาธารณะกุศลและต้ องแจ้ งให้ เรื่ องหัวหน้ างานทราบเรื่ องด้ วยและต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ของนัน้ ๆ ทราบ
เช่นกัน
Government Officials : Any gift, advantage, entertainment to a public servant or government official
of a state-owned entity is prohibited unless the applicable law would permit this activity and to the extent
stipulated in this Code and in the same terms applicable to other parties (Suppliers, contractors,
customers) ข้ าราชการ ห้ ามมอบของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อจัดหาความบันเทิงให้ กบั ข้ าราชการหน่วยงานรัฐ ยกเว้ น
ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต และอยูใ่ นขอบเขตที่จรรยาบรรณสาหรับพนักงานนี ้ระบุไว้ และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขเดียวกับที่ใช้
กับผู้อื่น(ซัพพลายเออร์ ผ้ รู ับเหมาลูกค้ าฯลฯ)
This policy also applies when a employee provides a gift, gratuity or payment to a customer or an
employee of a customer. นโยบายนี ้รวมถึงการมอบของขวัญ ของกานัล สิ่งของรวมทังการให้
้
เงินแก่ลกู ค้ า หรื อ
พนักงานของบริ ษัทของลูกค้ าก็เป็ นสิ่งที่รวมอยูใ่ นนโยบายส่วนนี ้ด้ วย
Fair Dealing / กำรติดต่ อประสำนงำนที่ยุตธิ รรม
Employees must endeavor to deal fairly and in good faith with company customers, shareholders,
employees, suppliers, regulators, business partners, competitors and others. No employee may take unfair
advantage of anyone through manipulation, concealment, abuse of privileged or confidential information,
misrepresentation, fraudulent behavior or any other unfair dealing practice. พนักงานทุกคนจะต้ องติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้ า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลอื่น ๆ ทังภายใน
้
และ ภายนอกด้ วย ความ
ยุตธิ รรมและด้ วยความปรารถนาดี ห้ ามมิให้ พนักงานคนใดเอาเปรี ยบผู้อื่นโดยการยักย้ าย บิดเบือน ปิ ดบัง และการใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริษัท โดยการประพฤติที่มิชอบและมีพฤติกรรมที่ไม่สจุ ริต
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Confidential Information / ข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ
In the course of your employment with you may become aware of confidential, non-public
information about the company. As a general guide, if certain information could be used by an investor to
profit improperly or could damage company if it fell into a competitor’s hands or became public knowledge,
then the information must be kept confidential. ในการปฎบัตงิ านพนักงานจะต้ องตระหนักถึงข้ อมูลของบริษัทที่เป็ น
ความลับและต้ องไม่นาไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะชน หลักพิจารณาง่าย ๆ ว่าข้ อมูลใดเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับ ก็คือ
ข้ อมูลนันสามารถน
้
าไปใช้ หาผลประโยชน์ได้ และเป็ นผลร้ ายต่อบริ ษัท หากตกไปอยูใ่ นมือของคูแ่ ข่งหรื อหากเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะชน
Product formulas, research, development, engineering plans, sales methods, sales and marketing
strategies, strategic plans, and customer lists and Salary are examples of information that are considered
to be confidential. ตัวอย่างของข้ อมูลที่เป็ นความลับได้ แก่ การพัฒนาแผนงาน วิธีการขาย กลยุทธ์ทางการขายและ
การตลาด และรายชื่อลูกค้ า ข้ อมูลเงินเดือน เป็ นต้ น
Materials distributed which contain confidential information must be marked “Confidential” and
include a distribution list. A Company officer must approve all materials containing confidential information
distributed to non-company individuals before release to non-company representatives, unless those
receiving the information previously signed a confidentiality agreement. เอกสารหรื อวัสดุใด ๆ ที่มีข้อมูลที่เป็ น
ของบริษัทอยู่ จะต้ องระบุคาว่า “Confidential” (ลับเฉพาะ)ไว้ ด้วย นอกจากนันแล้
้ วจะต้ องมีการระบุไว้ ด้วยว่าจะส่งไปที่
ไหนและมีอะไรแนบไว้ ด้วยบ้ าง ผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องเซ็นต์เพื่ออนุญาติในการส่งเอกสารหรื อสิ่งของดังกล่าวก่อนที่
จะมีการส่งไปยังบุคคลภายนอก ยกเว้ นแต่ว่าบุคคลภายนอกนันได้
้ มีการเซ็นต์สญ
ั ญาว่าจะรักษาความลับของบริ ษัทไว้
แล้ วล่วงหน้ า
Dispose of confidential material by shredding it or by using some other secure means. การทาลาย
เอกสารที่เป็ นความลับทาได้ โดยการฉี กให้ เป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อยโดยเครื่ องทาลายเอกสาร หรื อวิธีอื่นที่จะเป็ นการรักษา
ความลับนันเอาไว้
้
ได้
Employees, as a condition of employment, are required to sign one or more legal agreements,
including but not limited to, the Disclosure and Assignment Agreement (Intellectual Property Agreement),
Sales Agreement, Confidential Information Agreement and the Customer Confidential Information
Agreement. พนักงานที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างกันจะมีการเซ็นต์สญ
ั ญาที่มีผลทางกฎหมายในลักษณะที่ตา่ งกัน
ด้ วย ซึ่งในที่นี ้อาจรวมถึงสัญญาการเก็บข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัท พนักงานจะต้ องรักษาความลับและข้ อมูล
สาคัญของลูกค้ าและซัพพลายเออร์ รวมทังมิ
้ ให้ ข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทแก่บคุ คลที่มิใช่พนักงานของบริ ษัท
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Before an employment offer is extended, applicants will be required to consent to a background
check and may be required to provide a signed copy of any employment agreement they are working or
have recently worked under to determine their employability by company. ก่อนจะมีการเซ็นต์สญ
ั ญาจ้ างงาน
บริ ษัทสามารถที่จะตรวจสอบประวัติการทางานย้ อนหลัง บริ ษั ทอาจจะขอให้ ผ้ ทู ี่สมัครงานนัน้ สาเนาสัญญาจ้ างงาน
บริษัทที่ผ้ สู มัครกาลังทางานอยูห่ รื อที่ได้ เซ็นต์ไว้ กบั บริษัทที่ทางานเดิม เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาในการเข้ าทางาน
Employees who leave company must return all confidential materials to the company. Further, the
former employee will be provided with a copy of all employment agreements that has signed. พนักงานที่
ลาออกจากบริ ษัท จะต้ องคืน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่ อ สาร และเอกสารที่ มี ข้อ มูลเป็ นความลับ ของบริ ษั ทแก่ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
Company Property / ทรัพย์ สินของบริษัท
Company employees are responsible for protecting company owned and leased property and
equipment. This includes tangible assets such as money, physical materials and real property, and also
includes intangible properties such as technologies, computer programs, business plans, trade secrets
and other confidential or proprietary information. Reasonable precautions must be taken by every
employee against theft, damage or misuse of company property. พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ที่จะรักษาทรัพย์สินของ
บริษัทหรื อที่บริษัทเช่าซื ้อไว้ ทงที
ั ้ ่เป็ นรู ปแบบ อันได้ แก่ เงิน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ วัสดุตา่ ง ๆ อสังหาริ มทรัพย์ และ
ที่เป็ นนามธรรม อาทิ เทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผนงานทางธุรกิจ ความลับทางการค้ าและข้ อมูลลับอื่น ๆ
พนักงานทุกคนควรมีการป้องกันการขโมย ความเสียหายหรื อการนาไปใช้ ในทางที่ผิด
Company property must not be used for any purpose other than for company business, without
proper prior approval. Employees may not borrow, give away, loan, sell or otherwise dispose of company
property, regardless of condition, without specific authorization. This includes the unauthorized use or
duplication of computer software, whether developed by company or purchased from an outside vendor.
Any unauthorized use of company funds or property could be considered embezzlement or inappropriate
use of company property, and subject to disciplinary action, including termination. ทรัพย์สินของบริ ษัทจะต้ อง
ไม่ถกู นาไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากเพื่อธุรกิจของบริษัท และ ไม่สามารถนาไปใช้ โดยมิได้ รับอนุญาตพนักงานไม่
มี สิ ทธิ์ ที่จ ะยื ม เช่า ขาย ทิง้ หรื อเปิ ดเผยทรั พ ย์ สินของบริ ษัท โดยปราศจากการมอบอานาจให้ กระทาการดัง กล่าว
นอกจากนี ้แล้ วการใช้ หรื อคัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ ที่ บริ ษัทพัฒนาขึ ้นมาเองหรื อซื ้อมาก็เป็ นสิ่งที่ห้ามกระทา ยกเว้ นการ
กระทาที่เป็ นการกู้ข้อมูลและการทาให้ เข้ าถึงข้ อมูลนันได้
้ หากมีการฝ่ าฝื น จะถือว่าเป็ นความผิดทางวินยั และอาจส่งผล
ถึงการปลดออกจากงานได้
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Conflicts of Interest / ข้ อขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
Conflicts of interest arise when the personal interest of a company employee influences or appears
to influence that employee’s judgment or ability to act in company’s best interest. Employees are prohibited
from taking any action that would create a conflict of interest or create the appearance of a conflict of
interest. ข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์นี ้เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นเมื่อผลประโยชน์ส่ว นตัวของพนักงานเข้ ามามีอิทธิพลเหนือการ
ตัดสินใจหรื อการกระทาใด ๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและห้ ามพนักงานกระทาการใด ๆ ที่ส่อเค้ าในลักษณะ
เช่นนัน้ หรื อกระทาสิ่งที่เป็ นข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์เลยก็ตาม
As an employee of company, you shall not hold a position with, consult with, or have a substantial
interest in any business that competes with company, directly or indirectly, in the development or
implementation of a business opportunity that company currently has, or that is of a nature that you should
reasonably know company is or might be interested in pursuing. ในฐานะที่พนักงานเป็ นพนักงานของบริ ษัท
พนักงานจะต้ องไม่รับหน้ าที่หรื อตาแหน่งและไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการแข่งขันหรื อขัดแย้ งกับบริ ษัท ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม รวมทังสิ
้ ่งที่ บริ ษัทกาลังพัฒนาหรื อดาเนินการทางธุรกิจ ซึ่งพนักงานทราบว่า บริ ษัทกาลังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ
If you think that your actions or interest, or the actions or interest of a relative, are a conflict of
interest or create the appearance of a conflict of interest, then immediately notify the company. ถ้ าพนักงาน
คิดว่าการกระทาของพนักงานหรื อญาติของพนักงานอาจจะทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดหรื อส่อไปในลักษณะที่จะก่อให้ เกิด
ข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท ต้ องแจ้ งให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องรับทราบ
Company Opportunities / โอกำสในกำรแสวงประโยชน์
No employee may: (1) take for himself or herself personal opportunities that are discovered through
the use of company property, information or position; (2) use company property, information or position for
personal gain; or (3) compete with the company. Employees owe a duty to the company to advance its
legitimate interests when the opportunity to do so arises. บริ ษัทไม่อนุญาติให้ พนักงาน : (1) หาประโยชน์ให้ แก่
ตนเองโดยการใช้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ข้ อ มูล ของบริ ษั ท หรื อ จากต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน (2) ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท หา
ผลประโยชน์ ให้ แก่ตนเอง หรื อ (3) ทาการใด ๆ ที่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ในการที่จะสร้ าง
ประโยชน์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายให้ แก่บริษัทตามโอกาส
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Additional Employment Activities / กำรรั บทำงำนพิเศษจำกบริษัทอื่น
Outside activities, such as a second job or self-employment, must not interfere with the employee’s
obligations to company. Employees shall not operate a personal business on company time or use
resources for non-company related purposes. Employees shall not perform services for, or serve as an
employee, consultant, officer, or director of, any competitor, customer or supplier of company, without first
obtaining the approval of the company. พนักงานที่มีงานพิเศษอื่น ๆ ที่เป็ นงานส่วนตัว หรื องานที่ว่าจ้ างโดยบริ ษัท
อื่นต้ องไม่นามาปะปนกับหน้ าที่ที่ทาให้ แก่ บริ ษัท พนักงานจะต้ องไม่ใช้ เวลางานและทรัพย์สินของบริ ษัทไปทาธุรกิจอื่น
ใดที่ไม่ใช่ของบริ ษัทและจะต้ องไม่ทางานให้ กบั บริ ษัทที่เป็ นคูแ่ ข่งทางธุรกิจกับบริ ษัท ทังในลั
้ กษณะของการเป็ นลูกจ้ าง
เป็ นที่ปรึกษา หรื อเป็ นผู้บริหาร ยกเว้ นกรณีที่ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัท
Personal Financial Affairs / ภำระทำงกำรเงินของพนักงำน
The Company’s policy is to avoid becoming involved in the personal financial affairs of its
employees. Occasionally it does have to get involved because of legal actions, summons, assignments,
and judgments or pay garnishments taken against an employee. If you find yourself under financial
pressures; employees should contact their local Human Resources Office. บริ ษัทมีนโยบายที่ไม่เข้ าไปยุ่ง
เกี่ยวกับภาระทางการเงินของพนักงาน แต่บางครัง้ จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับกฎหมาย เป็ นคาสัง่ ศาล
หรื อเป็ นการหักหนี ้จากเงินเดือน หากคุณพบว่าตนเองกาลังประสบปั ญหาเรื่ องการเงิน ขอให้ ติดต่อขอคาปรึ ก ษาได้ ที่
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
Related Individuals / ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวและส่ วนตัว
(1) Sometimes, your personal and professional life may become connected and you are placed in a
situation of considering a professional relationship with a relative, partner or friend. You should disclose
and declare such a relationship, work place, title and type of business. if it impairs or could impair your
ability to act in the best interest of the Company. Speak to your supervisor, the Human Resources
Department. (1) บางครัง้ อาจมีสถานการณ์ที่ชีวิตส่วนตัวกับการทางานมาเกี่ยวข้ องกัน และพนักงานอาจต้ องเกี่ยวข้ อง
ในการทางานกับญาติ คู่สมรส หรื อเพื่อน พนักงานควรชี ้แจงเปิ ดเผย คือ ความสัมพันธ์ สถานที่ทางาน ตาแหน่งและ
ประเภทธุ รกิ จ หากความสัม พันธ์ นัน้ มีผ ลหรื ออาจมี ผลต่อการปฏิบัติหน้ าที่ เพื่ อประโยชน์ สูง สุดของบริ ษัท ในกรณี
ดังกล่าว พนักงานควรปรึกษาและขอคาแนะนาจากผู้บงั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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(2) Related individuals (by blood or marriage) may work at the company providing the relatives do not work
in the same department and/or report directly to the same supervisor/manager or each other. If relatives
are in such a situation, then one will be reassigned to a different area or different business unit. Human
Resources will assist in making suitable transfers and reassignments for individuals affected by this policy
at the least possible inconvenience to the business and individual. (2) ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เกิดขึ ้นโดย
สายเลือดหรื อการแต่งงานของพนักงานที่ทางานในบริษัทเดียวกันไม่สมควรจะทางานในแผนกเดีย วกันหรื อไม่ควรจะอยู่
ในความปกครองของหัวหน้ างานเดียวกันหรื อภายใต้ ความปกครองของกันและกัน ถ้ าพนักงานอยู่ในสถานะการณ์เ ช่นนี ้
จะมีการให้ แยกแผนกการทางานหรื อสถานที่ทางานแผนกทรัพยากรบุคคลจะทาหน้ าที่ในการจัดสรรหรื อปรับเปลี่ยน
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายอย่างเหมาะสมโดยให้ มีผลกระทบน้ อยที่สดุ ต่อตัวพนักงานเองและต่อธุรกิจของบริษัท
Legal Exposures / กำรกระทำที่มีผลทำงกฎหมำย
Only company officers, officers of its subsidiary companies, or specifically authorized employees
(whose authority has been granted in writing and is on file with the company) are permitted to make written
or oral commitments that are binding on company and/or its subsidiaries. A list of such employees may be
found in the company. เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทหรื อพนักงานที่ได้ รับมอบหมายเฉพาะเท่านันที
้ ่จะมีสิทธิ์ในการกระทาการ
ใด ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายแก่บริ ษัท (การมอบหมายจะมีการลงบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ กับฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ของบริ ษัท) ทังในลั
้ กษณะการกระทาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้ วยวาจา รายชื่อของผู้ได้ รับการมอบหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวของบริษัท
Commitments or guarantees to customers, distributors, employees, government or legal officials,
suppliers or other people who have a business relationship with company or its subsidiary companies must
not be made unless the issues involved are thoroughly reviewed with the appropriate authorized individual
identified above. การสร้ างภาระผูกพันหรื อการให้ คามัน่ สัญญาใด ๆ กับลูกค้ า ผู้แทนจาหน่าย พนักงานคนอื่น ๆ หรื อ
หน่วยงานทางกฎหมาย ผู้เกี่ ยวข้ องทางการค้ าทังหลายกั
้
บ บริ ษัท เอกสารหรื อข้ อมูลต่าง ๆ ในการสร้ างความผูกพัน
เหล่านัน้ จะสามารถกระทาได้ ตอ่ เมื่อมีการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้มีอานาจหรื อได้ รับมอบหมายจากผู้มีอานาจ
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเท่านัน้
On Line Chat Rooms / กำรสนทนำในห้ องสนทนำทำงอินเตอร์ เน็ต
While we may monitor what others are saying about the Company on several chat rooms located on
the World Wide Web, we do not respond to rumors or correct any inaccuracies that might appear. ขณะที่เรา
สนใจว่าผู้อื่นพูดอะไรเกี่ ยวกับบริ ษัทในห้ องสนทนาทางอินเตอร์ เน็ต พนักงานไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรื อแก้ ข่าว
เกี่ยวกับข่าวลือต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในห้ องสนทนานัน้
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Code of Conduct and IT policies state that it is prohibited to reveal confidential company
information, customer data, trade secrets and any other material covered by existing company
communications policies in these forums. Employees need to know that unless they are authorized
spokespersons for the company, their discussion in any forum, including Internet chat rooms, can have a
detrimental impact on the company and violates the Company’s written policies and therefore and can be
cause for disciplinary action up to and including termination of employment. นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจได้
มีข้อกาหนดห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ า ความลับทางการค้ า พนักงานไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูล
ไม่ว่าจะเป็ นการพูดคุยกับสื่อหรื อในห้ องสนทนาทางอินเตอร์ เน็ตกับผู้อื่น ซึ่งอาจทาความเสียหายให้ กับบริ ษัทได้ และ
หากละเมิดนโยบายนี ้ จะได้ รับโทษทางวินยั และอาจถึงการให้ ออกจากการเป็ นพนักงาน
Automated and Electronic Information / ข้ อมูลอิเล็กทรอนิคส์ และข้ อมูลทำงคอมพิวเตอร์
The use of computer assets is a privilege provided by the Company. All computer assets are
provided by the Company and are for business purposes only. Your computer must only run company
authorized software and hardware configurations. Prior approval from the Information Technology Group
(IT) is needed before any software can be loaded onto any computer. บริ ษัทจะเป็ นผู้จดั เตรี ยมคอมพิวเตอร์ ไว้
ให้ พนักงาน ทรัพย์สินเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ นีถ้ ือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทและการจะใช้ ต้องเป็ นไปเพื่อการปฎิบตั ิงาน
ให้ กบั บริ ษัทเท่านัน้ คอมพิวเตอร์ ที่พนักงานใช้ งานนันต้
้ องใช้ โปรแกรมและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ บริ ษัทอนุมตั ิให้ ใช้ ได้ เท่านัน้
การจะติดตังโปรแกรมใด
้
ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ ต้องได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศก่อน
Discussion groups, chat rooms and news groups are public forums. It is prohibited to reveal
confidential Company information, customer data, trade secrets, and any other material covered by
existing company communication policies in these forums. ห้ ามนาข้ อมูลใด ๆ ของบริษัทเช่นข้ อมูลบริษัท ข้ อมูล
ลูกค้ าหรื อความลับทางการค้ าเข้ าไปเผยแพร่ในอินเตอร์ เน็ตหรื อนาไปตังเป็
้ นกระทู้ในห้ องสนทนาทางอินเตอร์ เน็ต
Each employee using the Company Internet system shall not misrepresent himself or herself when
participating in discussion groups, chat rooms, or news groups. พนักงานที่ใช้ อินเตอร์ ของบริ ษัทต้ องไม่แสดงตัว
ผิด ๆ ขณะที่เข้ าร่วมในสนทนา
Sending unsolicited junk mail and chain letters via the Company computer systems is prohibited.
ห้ ามส่งจดหมายประเภทขยะ เรื่ องตลกไร้ สาระ จดหมายลูกโซ่ โดยผ่านทางระบบอีเมลล์ของบริษัท
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All existing company policies apply to employees’ conduct when using company provided
computer systems, including, but not limited to, activities which would be considered sexual harassment or
discriminatory or inflammatory communication toward others based on race, color, national origin, gender,
marital status, sexual orientation, age, veteran’s status, disability, religious or political beliefs, or other
protected bases. นโยบายของบริษัทนันคลอบคลุ
้
มไปถึงการใช้ อินเตอร์ เน็ตของพนักงานที่มีลกั ษณะไปในทาง
อนาจาร การแบ่ง แยกชนชัน้ วรรณะ หรื อมีการสนทนากับผู้ใดในด้ านลบ เกี่ยวกับเรื่ องเชื ้อชาติ สีผิว เพศ สถานภาพ
สมรส รสนิยมทางเพศ อายุ อาชีพเก่า ความพิการ ความเชื่อทางการเมือง ศาสนาหรื อเรื่ องที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ
Company reserves the right to access and disclose the contents of e-mail and any other
automated/electronic information which it has a legitimate business interest in and where the urgency of the
need is sufficiently strong to offset the company’s desire to honor the interest of privacy. However,
Company will monitor electronic messages as a routine matter. Requests to access that information will
be appropriately reviewed. Be aware that “deleted” information is still stored and retrievable. บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการตรวจสอบ เข้ าดูและเปิ ดเผย เนื ้อหาของอีเมมล์หรื อข้ อมูลอิเลคทรอนิคส์อื่น ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจของบริ ษัทหรื อ
เป็ นเรื่ องเร่งด่วนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทก็จะตรวจสอบจับตาดูการสื่อสาร
ทางอิเลคทรอนิคส์เป็ นประจา จงระวังไว้ ข้อมูลที่คณ
ุ “ลบ” แล้ ว จะยังคงอยูใ่ นระบบอีเมลล์ของบริ ษัทอยูแ่ ละสามารถกู้
กลับคืนมาได้
Documents created on the computer system’s local or wide area network belong to and are
accessible by the company at any time. In general, access to these documents is on a need to know basis.
เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ใด ๆ ที่พนักงานทาไว้ ในระบบอีเมลล์ อื่น ๆ ก็อาจถูกขอตรวจสอบจากบริ ษัทได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่
บริษัทมีสิทธิที่จะรับรู้ได้
Voice mail will generally be accessed by the company, in cases of apparent emergency when the
recipient of the message is not available within a reasonable period of time, or when other legitimate
company needs arise. ข้ อความเสียงใด ๆ ล้ วนเป็ นสิ่งที่บริษัทจะสามารถเข้ าไปฟั งได้ หากเป็ นเรื่ องเร่งด่วนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท ในกรณีที่ผ้ รู ับไม่สามารถมารับข้ อความเสียงได้ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
Reviewing or retrieving information in automated systems which the user has no proper business
reason to access is prohibited. ห้ ามพนักงานที่ไม่มีสิทธิหรื อไม่มีเหตุผลอันควรเข้ าไปดูข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท
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Computer passwords and accounts are confidential / รหัสผ่ ำนต่ ำง ๆ ถือเป็ นข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ
All PC software must be purchased through Corporate IT. All software titles and versions must
comply with the most recent standards as described in the PC Software Standards manual. All PC software
will have legal licenses. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกตัวจะต้ องซื อ้ ผ่านฝ่ ายเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศของ
บริ ษัทเท่านัน้ ชื่ อโปรแกรมรวมทัง้ รุ่ นของโปรแกรมต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ในคู่มือเท่านัน้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทกุ ตัวจะต้ องเป็ นโปรแกรมที่ถกู กฎหมาย
No employee should have expectations of privacy as to his or her computer system usage.
Management reserves the right to analyze computer system activity and usage patterns, as well as grant or
deny computer system access at its discretion without prior notification. การใช้ อินเตอร์ เน็ตและเว็บเพจภายใน
ของบริ ษั ท นัน้ ไม่ใ ช่ สิ่ ง ที่ พ นัก งานจะถื อ เป็ น ความลับ ส่ ว นตัว ได้ ผู้บ ริ ห ารมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเข้ า ไปตรวจสอบดูแ ลการใช้
อินเตอร์ เน็ตของพนักงานรวมทังระงั
้ บหรื อสัง่ ห้ ามการใช้ อินเตอร์ เน็ตของพนักงานได้ โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
The display of any kind of sexually explicit images or documents on any company system is a
violation of the Company’s sexual harassment policy. In addition, sexually explicit material may not be
downloaded, archived, stored, distributed, edited or recorded using company’s network or computing
resources. การเปิ ดภาพหรื อเอกสารลามกอนาจารโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทถื อเป็ นสิ่งที่ต้องห้ ามและขัดต่อ
ระเบี ย บการล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ นอกจากนัน้ แล้ ว ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารดาว์ น โหลดจัด เก็ บ จ าหน่ า ยแจกปรั บ แต่ง หรื อ
บันทึกภาพหรื อ เอกสารลามกอนาจารลงในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริษัท
When communicating via e-mail over the Internet, the e-mail address contains a company-related
domain name (first name, last name@xxxx.com). Consequently, you become an ambassador of the
company whenever you send electronic mail from company’s e-mail system. No communications or
commitments should be made via e-mail that you otherwise would not be authorized to make on company
letterhead. ขณะที่ พ นัก งานสื่ อ สารทางอี เมลล์ นัน้ ที่ อ ยู่ข องอี เมลล์ ของพนักงานต้ อ งมี ชื่ อบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
(ชื่อ____นามสกุล_______xxxx.com) พนักงานจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของบริ ษัท ดังนันเมื
้ ่อพนักงานทาการติดต่อทาง
อีเมลล์ พนักงานจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของบริษัท
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Communications tools / อุปกรณ์ และข้ อมูลกำรสื่อสำร
The company will provide communications tools for employees. The device is the property of the
company and must be used to perform work. And employee communication applications that require the
company to use only approved. If there is a more or have written permission from company. บริ ษัทจะเป็ นผู้
จัดเตรี ยมอุปกรณ์สื่อสารไว้ ให้ พนักงาน ทรัพย์สินเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารนี ้ถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทและการจะใช้ ต้อง
เป็ นไปเพื่อการปฎิบตั งิ านให้ กบั บริษัทเท่านัน้ และอุปกรณ์สื่อสารที่พนักงานใช้ งานนันต้
้ องใช้ ตามที่บริ ษัท อนุมตั ิให้ ใช้ ได้
เท่านัน้ หากมีการเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขต้ องได้ รับอนุญาติจากบริษัท
Audit Report / รำยงำนกำรตรวจสอบ
The company is monitoring the internal and external audit . The internal will be audit by inside
group. For external audit will be audit by a professional outside group. By monitoring the process.
Management in various parts and preparing reports with the recommendations and improvement. Each
department get the checked and recommended will be update to management team. บริ ษัทมีการตรวจสอบ
ทังภายในและภายนอก
้
กล่าวคือ การตรวจสอบภายในเป็ นการตรวจสอบจาก กลุ่มงานที่อยู่ภายในบริ ษัทหรื อในเครื อ
บริษัท ส่วนการตรวจสอบภายนอกจะเป็ นการตรวจสอบจากกลุม่ งานจากภายนอกที่เป็ นกลาง โดยตรวจสอบถึงขันตอน
้
การทางาน การบริ หารงานในส่วนต่างๆ และการจัดทารายงาน ที่มีทงข้
ั ้ อแนะนา และสิ่งที่ต้องแก้ ไขต่าง ๆ เพื่อนามา
พัฒนา ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น ดังนันหากส่
้
วนงานใดๆ ได้ รับการตรวจสอบ พร้ อมทังข้
้ อแนะนาต่างๆ ดังกล่าว จะต้ องรายงาน
ให้ ผ้ บู ริหารของบริษัท และหรื อ ผู้บริหารในเครื อบริษัทให้ รับทราบทันที
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Procedures for Reporting / ขัน้ ตอนในกำรแจ้ งกำรทำควำมผิด
We are committed to ethical and legal conduct that is compliant with all relevant laws and
regulations and to correcting wrongdoing wherever it may occur in the organization. Each employee has an
individual responsibility for reporting any activity by an employee or third party individual that appears to
violate applicable laws, rules, regulations or this code. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมที่จะต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทและมีส่วนร่ วมที่จะต้ องแก้ ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้ องในบริ ษัทของเรา ทุกคนมี
หน้ าที่ในการแจ้ งการกระทาที่ผิดกฎระเบียบและนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่อยูใ่ นคูม่ ือฉบับนี ้
Company will make every effort to maintain the anonymity of any individual who reports possible
misconduct, within the limits of the law. Of course, there will be no retribution or discipline for anyone who
reports a possible violation in good faith. Any employee who deliberately makes a false accusation with the
purpose of harming or retaliating against another employee will be subject to discipline. บริ ษัทจะเก็บข้ อมูล
ของผู้แจ้ งซึง่ ทาการรายงานเกี่ยวกับความผิดไว้ เป็ นความลับ ดังนันหากการกระท
้
าผิดที่ได้ แจ้ งนันหลั
้ งจากสอบสวนแล้ ว
พบว่าเป็ นโมฆะก็จะไม่มีการลงโทษผู้แจ้ งซึง่ ถือว่าเป็ นการกระทาที่หวังดีกบั บริษัท แต่ถ้าหากเป็ นการกลัน่ แกล้ งหรื อเป็ น
การกระทาที่เป็ นเรื่ องส่วนตัว การแจ้ งเรื่ องที่เป็ นเท็จก็จะถือว่าเป็ นความผิดและจะถูกลงโทษตามความเหมาะสม
To obtain guidance on an ethics or compliance or to report a suspected violation, employees may
choose one of the following options. First, resolution of issues at the local level is a recognized best
practice and therefore employees are encouraged to raise questions and concerns with their supervisor,
depending on the situation and the employee’s comfort level. If this is uncomfortable or inappropriate, you
have the option of speaking with another member of management or human resources at your facility. Who
you choose to speak with will depend on the seriousness and sensitivity of the issues involved and who is
suspected of wrongdoing. วิธีการแจ้ ง คือ ถ้ าพนักงานคนใดพบเห็นการกระทาที่ผิดใดๆ ให้ พนักงานแจ้ งกับหัวหน้ า
งานหรื อผู้จัดการ สายงานโดยตรง ของพนักงานทราบเป็ นอันดับแรกหากพนักงานสะดวกที่จะแจ้ ง หรื อพนักงานไม่
สะดวกที่จะแจ้ งหรื ออาจไม่เหมาะสมพนักงานสามารถนาเรื่ องดังกล่าวไปแจ้ งแก่เจ้ าหน้ า ที่ระดับบริ หารท่านอื่นๆ ใน
บริษัทหรื อรายงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความสะดวกและเหมาะสมของพนักงานผู้แจ้ งรายนัน้
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Procedures for Investigation of Suspected Violations / ขัน้ ตอนในกำรสอบสวนควำมผิด
We are committed to investigate all reported concerns promptly and confidentially to the extent
possible. We expect all employees to cooperate with any investigation efforts. บริ ษัทจะต้ องทาการตรวจสอบ
และสอบสวนเรื่ องราวที่ได้ รับแจ้ งอย่างรวดเร็ วและเป็ นความลับให้ มากที่สุดฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจะรวบรวมข้ อมูลจากการ
สอบสวนและจะแนะนาวิธีการการปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมซึง่ บริษัทหวังว่าพนักงานทุกคนจะให้ ความร่วมมือในการสอบสวน
1. When a violation is confirmed, company will respond promptly and appropriately to deal with
the particular individual involved, as well as to prevent similar offenses from occurring again.
เมื่อยืนยันได้ ว่ามีการกระทาผิดกฎระเบียบและนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทจริ ง บริ ษัทจ ะ
ดาเนินการกับผู้กระทาผิดและผู้ที่มีส่วนร่ วมอย่างเหมาะสมและจะดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการ
กระทาซ ้าเดิมขึ ้นอีก
2. To the extent practicable and appropriate under the circumstances to protect the privacy of the
individuals involved, a will not voluntarily disclose the identity of anyone who reports a
suspected violation or participates in its investigation. However, employees should be aware
that any law firm retained by company is obligated to act in the best interests of company and
does not act as a representative for individual employees. บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของบุคคลที่
แจ้ ง ข้ อ มูล การกระทาผิ ด กฎระเบี ยบและนโยบายจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ทหรื อ ข้ อ มูล ในการ
สอบสวนโดยเด็ดขาด
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The document declared a relative, spouse, family, friends. Working with the same type of business /
เอกสำรกำรชีแ้ จง กรณีมี ญำติ คนในครอบครั ว คู่สมรส เพื่อน ทำงำนลักษณะธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท
No.
ลาดับ

Name - Surname /
ชื่อ - สกุล

Related
เกี่ยวข้ อง
เป็ น

Title /
ตาแหน่ง

Work Place / Business
สถานที่ทางาน Type /
ประเภทธุรกิจ

_________________________________________________________
Signature of Employee / ลายเซ็นต์ชื่อ พนักงาน

_________________________________________________________
Print or type name of Employee / เขียนชื่อหรื อพิมพ์ชื่อ พนักงาน

_________________________________________________________
Date / วันที่
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Period of work /
ระยะเวลาการทางาน
Start /
Finish /
เริ่ ม
สิ ้นสุด

Acknowledgement / เอกสำรรับทรำบ
I certify that I have received, read and understand the Code of Conduct Policy of company, and will
abide by all principles, standards and procedures stated therein. I also acknowledge that this policy is not
a contract of employment. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับเอกสาร ได้ อ่านและเข้ าใจในนโยบายจรรยาบรรณทาง
ธุรกิ จ ของบริ ษัท และจะยึดมั่นถื อปฏิ บัติตามหลักการ นโยบายและขัน้ ตอนเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ ายัง รับทราบว่านโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทนี ้ ไม่ใช่สญ
ั ญาจ้ างแรงงาน
I further certify that at all times, since the inception of company’s Code of Conduct, that I have been
employed by company and any of its affiliates. ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั ิตามนโยบายจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาการทางานกับบริษัท อย่างเคร่งครัด

_________________________________________________________
Signature / ลายเซ็นต์ชื่อ

_________________________________________________________
Print or type name / เขียนชื่อหรื อพิมพ์ชื่อ

_________________________________________________________
Date / วันที่
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