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■สารบญั 

 

มาตรฐานทางจรยิธรรมของเครอืแน็บเทสโก ้

 

ขอบขา่ยการน าเอาไปปรับใช ้

\ 

การปรับใชม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

 （１） การปฏบิตัติัวทีพ่งึกระท าของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน 

 （２） การปฏบิตัติัวทีพ่งึกระท าของผูบ้รหิารและผูจั้ดการ 

 （３） การรายงานเมือ่พบการละเมดิมาตรฐานทางจรยิธรรม 

 （４） มาตรการลงโทษ 

 

１．นโยบายพืน้ฐาน 

２．ความสมัพันธก์บับรษัิท 

 （１） การเคารพสทิธมินุษยชน 

 （２） พฤตกิรรมการแบง่แยกและการลว่งละเมดิ 

 （３） การสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัยและชืน่มืน่ 

 （４） กจิกรรมทางการเมอืงและกจิกรรมทางศาสนา 

 （５） ผลประโยชนทั์บซอ้น 

３．การประกอบธรุกจิทีเ่ป็นธรรมและซือ่ตรง 

 （１） การตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่ป็นธรรม 

 （２） การใหแ้ละรับสนิบน การเลีย้งรับรอง และการมอบของทีร่ะลกึ 

 （３） การจัดการน าเขา้และสง่ออก 

 （４） ความสมัพันธก์บัการเมอืงและภาครัฐ 

    （５） ความสมัพันธก์บัผูม้อีทิธพิลทีเ่ป็นภัยตอ่สงัคม 

４．การจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท ฯ 

 （１） การจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท 

 （２） การจัดการขอ้มลูความลับ 

 （３） การจัดการขอ้มลูทางการเงนิ 

 （４） การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 （５） การคุม้ครองและเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

 （６） การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

５．บรษัิทกบัสงัคม 

 （１） ความสมัพันธก์บัสงัคม 

 （２） การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท
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■มาตรฐานทางจรยิธรรมของเครอืแน็บเทสโก ้

 

 มาตรฐานทางจรยิธรรมของเครอืแน็บเทสโก ้(ตอ่จากนี้ไปจะเรยีกสัน้ๆวา่ “มาตรฐานทางจรยิธรรม”) คอื 

มาตรฐานทีก่ าหนดวา่ ในมมุมองดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ*์ บคุลากรแตล่ะคนของเครอืแน็บเทสโก ้

ควรปฏบิตัอิยา่งไร เพือ่ท าใหป้รัชญาขององคก์รกลายเป็นจรงิในการประกอบธรุกจิ 

* การปฏบิตัติามกฎเกณฑห์มายถงึ การปฏบิตัติามบทบญัญัตแิละกฏระเบยีบภายในบรษัิท (รวมถงึคูม่อื 

แนวปฏบิตั ิและกฎระเบยีบอืน่ๆทีม่กีารน ามาใช)้ นอกจากนี้ยังหมายถงึการตอบสนองค ารอ้งขอของ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี (ลกูคา้ พนักงาน คูค่า้ ผูถ้อืหุน้ และสงัคมทอ้งถิน่) ผา่นการปฏบิตัตัิวตามหลักจรยิธรรม 

ทางสงัคมและบรรทัดฐานทางสงัคม 

 

■ขอบขา่ยการน าเอาไปปรบัใช ้

 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนในเครอืแน็บเทสโกจ้ะตอ้งน าเอามาตรฐานทางจรยิธรรมไปปรับ 

ใช ้บรษัิทแตล่ะแหง่ในเครอืแน็บเทสโกส้ามารถแกไ้ขมาตรฐานทางจรยิธรรมหรอืก าหนดมาตรฐาน 

เฉพาะของตวัเองขึน้มาได ้ตราบเทา่ทีก่ารแกไ้ขหรอืการก าหนดนัน้ไมข่ัดตอ่มาตรฐานทางจรยิธรรม 

และมเีนื้อหาทีไ่มห่ละหลวม ทัง้นี้ก็เพือ่ใหส้อดรับกบัรปูแบบธรุกจิ บรรทัดฐานทางสงัคม หลักจรยิธรรม 

ทางสงัคม และบทบญัญัตขิองประเทศหรอืภมูภิาคตา่งๆ ฯลฯ 

 

■การปรบัใชม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

 

（１） การปฏบิตัติัวทีพ่งึกระท าของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน 

① หากเกดิปัญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ใหด้มูาตรฐานทางจรยิธรรมเป็นแหลง่อา้งองิ 

กอ่นด าเนนิการในสิง่ทีเ่หมาะสม 

② หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัมาตรฐานทางจรยิธรรม ใหป้รกึษาหัวหนา้ผูรั้บผดิชอบดา้นการก ากบั 

การปฏบิตัติามกฎเกณฑใ์นแตล่ะบรษัิท หรอืแน็บเทสโกฮ้อตไลน ์

 

（２） การปฏบิตัติัวทีพ่งึกระท าของผูบ้รหิารและผูจั้ดการ 

① ขอใหผู้บ้รหิารและผูจั้ดการรเิริม่ปฏบิตัใิชม้าตรฐานทางจรยิธรรมใหเ้ป็นแบบอยา่งและ 

พยายามท าใหพ้นักงานรับทราบโดยทัว่กนั พรอ้มกบัเฝ้าตดิตามสถานการณ์การปฏบิตัติาม 

มาตรฐานดังกลา่วอยูเ่สมอ 

 

（３） การรายงานเมือ่พบการละเมดิมาตรฐานทางจรยิธรรม 

① หากตรวจสอบเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานทางจรยิธรรม แลว้พบขอ้เท็จจรงิวา่ก าลังมปัีญหา 

หรอืมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปัญหา ใหป้รกึษาหรอืรายงานหัวหนา้ แน็บเทสโกฮ้อตไลน ์ 

ชอ่งทางแจง้เบาะแสอืน่ๆ หรอืฝ่ายทีรั่บผดิชอบดา้นการก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑใ์น 

บรษัิทแตล่ะแหง่โดยทนัท ี
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② จะไมม่กีารด าเนนิการใดๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิผลเสยี (ลงโทษ) ตอ่กรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน 

ท่ีปรกึษาหรอืรายงานขอ้มลูใหท้ราบโดยยกเอาการท าการปรกึษาหรอืรายงานขอ้มลูของ 

บคุคลผูนั้น้มาอา้งเป็นเหตผุล (ในการลงโทษ) 

 

（４） มาตรการลงโทษ 

① หากกรรมการผูบ้รหิารและพนักงานละเมดิมาตรฐานทางจรยิธรรม ขอใหต้ระหนักและเขา้ใจวา่ 

อาจมบีางกรณีทีบ่คุคลผูนั้น้จะตอ้งถกูลงโทษทางวนัิยตามกฏระเบยีบภายในบรษัิท 

 

１．นโยบายพืน้ฐาน 

 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนในเครอืแน็บเทสโกจ้ะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในบรษัิท 

และบทบญัญัตขิองประเทศหรอืภมูภิาคตา่งๆพรอ้มทัง้ประพฤตปิฏบิตัตัิวอยา่งซือ่สตัยส์จุรติตามหลัก 

จรยิธรรมทางสงัคมและบรรทัดฐานทางสงัคม 

 

２．ความสมัพนัธก์บับรษิทั 

 

（１） การเคารพสทิธมินุษยชน 

① เราจะเคารพในบคุลกิ ลักษณะเฉพาะ และความเป็นสว่นตัวของแตล่ะคน พรอ้มทัง้สนับสนุน 

มาตรฐานระดับสากลทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชน 

② ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทระดับโลก เราจะเคารพและยอมรับวา่ความหลากหลายทีเ่กดิขึน้จาก 

วัฒนธรรมหรอืคา่นยิมตา่งๆนัน้เป็นทรัพยส์มบตัทิีส่ าคัญของเรา 

③ เราจะไมก่ระท าการใชแ้รงงานเด็กหรอืใชแ้รงงานบงัคับ และจะไมใ่ชบ้รกิารแรงงานเหลา่นัน้ 

 

（２） พฤตกิรรมการแบง่แยกและการลว่งละเมดิ 

① ในการจัดการดา้นบคุลากร เชน่ การจา้งงาน การอบรม และการเลือ่นต าแหน่ง เราจะธ ารง 

ไวซ้ ึง่ความเทา่เทยีมของโอกาสและความยตุธิรรม 

② เราจะไมย่อมรับและกระท าการใดๆ ทีท่ าลายศักด์ศิรขีองตัวบคุคล ไมว่า่จะเป็นการแบง่แยก 

ในเรือ่งเชือ้ชาต ิความเชือ่ เพศ สภาพ อาย ุสถานภาพทางสงัคม สญัชาต ิชาตพัินธุ ์ศาสนา 

     ความทพุพลภาพ หรอืรสนยิมทางเพศ และการลว่งละเมดิทกุประเภท 

 

（３） การสรา้งสภาพแวดลอ้มการทางานทีป่ลอดภัยและชืน่มืน่ 

① เราจะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและท าใหส้ขุภาพด ีพรอ้มกบัพยายาม 

ป้องกนัไมใ่หภ้ยัอนัตรายตา่งๆเกดิขึน้ ผา่นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในบรษัิทและ 

บทบญัญัตเิกีย่วกบัแรงงาน 

② เราจะสง่เสรมิการสือ่สารทีเ่ปิดใจรับฟังกนั เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีท่กุคน 

สามารถแสดงความคดิเห็นไดอ้ยา่งอสิระ 
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（４） กจิกรรมทางการเมอืงและกจิกรรมทางศาสนา 

① เราจะด าเนนิกจิกรรมทางการเมอืง (รวมถงึกจิกรรมหาเสยีง) หรอืกจิกรรมทางศาสนาเป็น 

การสว่นตัว โดยกระท าการนอกสถานทีข่องบรษัิทและนอกเหนือเวลาท างาน หากมเีหต ุ

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งกระท าการทางดา้นศาสนาของตวัเองภายในสถานทีข่องบรษัิทหรอืใน 

เวลาท างาน ตอ้งกระท าการโดยคดิค านงึใหด้วีา่การกระท านัน้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การ 

ท างานของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงานคนอืน่ๆ 

 

（５） ผลประโยชนทั์บซอ้น 

① เราจะแยกแยะเรือ่งสว่นรวมกบัเรือ่งสว่นตัวออกจากกนัและจะไมน่ าเอาต าแหน่งในการท างาน  

อ านาจหนา้ทีใ่นการท างานหรอืทรัพยส์นิของบรษัิทไปใชใ้นการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน 

หรอืกระท าการใดทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีขดักบับรษัิท 

 

３．การประกอบธรุกจิทีเ่ป็นธรรมและซือ่ตรง 

 

（１） การตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่ป็นธรรม 

① เราจะปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขันทางการคา้ กฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ของ 

ประเทศและภมูภิาคตา่ง  ๆรวมทัง้กฎระเบยีบของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้ด าเนนิการตดิตอ่ 

ซือ้ขายบนพืน้ฐานของการแขง่ขันทีเ่สรแีละเป็นธรรม 

② เราจะไมป่รกึษาหารอื ท าการตกลง ฮัว้ประมลูเกีย่วกบัราคา ปรมิาณ ขอ้จ ากดัเชงิเทคนคิ 

ลกูคา้ อาณาเขตการขาย หรอืหมวดหมูผ่ลติภณัฑ ์รว่มกบับรษัิทรายอืน่ทีป่ระกอบธรุกจิ 

เดยีวกนัหรอืกระท าในกลุม่วงการธรุกจิทีส่งักดัอยู ่

③ เราจะไมน่ าเอาต าแหน่งสถานะในการซือ้ขายทีเ่หนือกวา่มาใชต้ามอ าเภอใจเพือ่กระท าการ 

อนักอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่หุน้สว่นทางธรุกจิ 

④ ในตอนท ากจิกรรมดา้นการโฆษณาหรอืการขาย เราจะน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ 

บรกิารใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีโดยเฉพาะลกูคา้อยา่งซือ่ตรง โดยแสดงขอ้มลูอยา่งเหมาะสม 

ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 

（２） การใหแ้ละรับสนิบน การเลีย้งรับรอง และการมอบของทีร่ะลกึ 

① เราจะไมใ่หแ้ละรับสนิบนหรอืผลประโยชนอ์นัไมช่อบธรรมซึง่จัดเป็นสนิบน ไมว่า่จะทัง้ทาง 

ตรงหรอืทางออ้มและไมว่า่จะดว้ยวธิใีดก็ตาม 

② เราจะไมใ่หแ้ละรับการเลีย้งรับรองหรอืของทีร่ะลกึ ยกเวน้กรณีทีก่ารกระท านัน้อยูใ่นขอบขา่ย 

ทีถ่กูตอ้งเหมาะสมตามหลักสามัญส านกึ และเป็นการกระท าทีไ่ดรั้บการยอมรับในกฎระเบยีบ 

ภายในบรษัิทและบทบญัญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 

（３） การจัดการน าเขา้และสง่ออก 
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① เราจะด าเนนิการตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่กีย่วกบัการสง่ออกและน าเขา้ โดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

ภายในบรษัิทและบทบญัญัตทิีเ่กีย่วขอ้งของประเทศและภมูภิาคแตล่ะแหง่ 

② ในการตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่กีย่วกบัการสง่ออกและน าเขา้ เราจะท าการเดนิเรือ่งตา่ง  ๆอยา่ง 

เหมาะสมตามบทบญัญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขออนุญาต ยืน่เอกสาร รายงานตอ่ทางหน่วยงานรัฐ 

ฯลฯ และด าเนนิการตามความจ าเป็น 

 

（４） ความสมัพันธก์บัการเมอืงและภาครัฐ 

① เราจะไมก่ระท าการใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่มกีารพึง่พาอาศัย มคีวามสมัพันธอ์นัสนทิ 

ชดิเชือ้ทางการเมอืงหรอืกบัภาครัฐ แตเ่ราจะรักษาความสมัพันธเ์หลา่นัน้ใหม้คีวามสมดลุ 

ไมเ่อนเอยีง ใหเ้ป็นปกตวิสิยั และมคีวามโปรง่ใสในระดับสงู 

② เราจะไมส่นับสนุนเงนิทนุ บรจิาคเงนิแกพ่รรคการเมอืงหรอืนักการเมอืงอยา่งเฉพาะเจาะจง 

หากกรรมการผูบ้รหิารหรอืพนักงานตอ้งการสนับสนุนหรอืบรจิาคใหแ้กพ่รรคการเมอืงหรอื 

นักการเมอืง ตอ้งด าเนนิการเป็นการสว่นตัวและท าใหถ้กูตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

（５） ความสมัพันธก์บัผูม้อีทิธพิลทีเ่ป็ นภัยตอ่สงัคม 

① เราจะปิดกัน้ไมม่คีวามสมัพันธใ์ดๆ กบัผูม้อีทิธพิลทีเ่ป็นภัยตอ่สงัคม 

② หากไดรั้บขอ้เรยีกรอ้งทีไ่มช่อบธรรมจากผูม้อีทิธพิลทีเ่ป็นภยัตอ่สงัคม เราจะเผชญิหนา้ดว้ย 

ทา่ทอีนัหนักแน่นมัน่คงและจะไมท่ าตามขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 

 

４．การจดัการทรพัยส์นิของบรษิทั ฯ 

 

（１） การจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท 

① เราจะจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท (ทัง้ทีจั่บตอ้งไดแ้ละจับตอ้งไมไ่ด)้ ตามกฎระเบยีบ 

ภายในบรษัิทอยา่งเขม้งวด และจะใชท้รัพยส์นิเหลา่นัน้เพือ่การท างานทีถ่กูตอ้ง 

ชอบธรรมเทา่นัน้ 

 

（２） การจัดการขอ้มลูความลับ 

① เราจะจัดการขอ้มลูความลับของบรษัิทตัวเองและของบคุคลทีส่ามตามกฎระเบยีบ 

ภายในบรษัิทอยา่งเขม้งวด ในขณะเดยีวกนักจ็ะไมท่ าใหข้อ้มลูดังกลา่วร่ัวไหล 

ออกนอกบรษัิท และจะใชข้อ้มลูดังกลา่วเพือ่การท างานทีถ่กูตอ้งชอบธรรมเทา่นัน้ 

② เราจะไมเ่อาขอ้มลูความลับของบคุคลทีส่ามมาโดยมชิอบ 

 

（３） การจัดการขอ้มลูทางการเงนิ 

① เราจะท าการบนัทกึขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูการบญัชอียา่งเหมาะสมในเวลาทีเ่หมาะ 

ควรตามบทบญัญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง กฎระเบยีบภายในบรษัิทและมาตรฐานการจัดท าบญัชทีี ่

ถกูตอ้งเหมาะสม 
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（４） การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

① เราจะตระหนักถงึความส าคัญของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและจะจัดการขอ้มลู 

สว่นบคุคลอยา่งเหมาะสมตามกฎระเบยีบภายในบรษัิทและบทบญัญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 

（５） การคุม้ครองและเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

① เราจะตระหนักวา่สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา (รวมถงึสทิธบิตัร สทิธดิา้นผลติภัณฑ ์

อรรถประโยชน ์สทิธดิา้นการออกแบบ สทิธดิา้นเครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธ์ิ และ 

ความลับทางการคา้) เป็นทรัพยส์นิทีส่ าคัญของบรษัิท พรอ้มทัง้จะพยายามคุม้ครอง 

และจัดการใหเ้หมาะสมตามกฎระเบยีบภายในบรษัิท 

② เราจะเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลทีส่าม และจะไมก่ระท าการลว่ง 

ละเมดิสทิธดัิงกลา่ว 

 

（６） การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

① เราจะไมซ่ือ้ขายหุน้ของแน็บเทสโก ้หุน้ของบรษัิททัง้หมดทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

และอืน่ๆ โดยพจิารณาจากขอ้มลูบรษัิททีย่ังไมไ่ดม้กีารประกาศอยา่งเป็นทางการซึง่มผีล 

กระทบตอ่การตัดสนิใจดา้นการลงทนุอยา่งเห็นไดช้ดั 

② หากเป็นขอ้มลูบรษัิททีย่ังไมไ่ดม้กีารประกาศอยา่งเป็นทางการซึง่มผีลกระทบตอ่การ 

ตัดสนิใจดา้นการลงทนุอยา่งเห็นไดช้ดั รวมถงึขอ้มลูทีอ่าจเขา้ขา่ยเป็นขอ้มลูดังกลา่ว 

เราจะไมเ่ปิดเผยหรอืท าใหข้อ้มลูนัน้ร่ัวไหลไปยังบคุคลทีส่าม ยกเวน้กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งท า 

เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นการท างาน 

 

５．บรษิทักบัสงัคม 

 

（１） ความสมัพันธก์บัสงัคม 

① เราจะประกอบธรุกจิโดยตระหนักถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มในโลกอยูเ่สมอ 

พรอ้มกบัมุง่ท าใหเ้กดิการอยูร่ว่มกนักบัทอ้งถิน่และสงัคม เพือ่สรา้งสงัคมอนัยั่งยนืใหบ้งัเกดิ 

ขึน้จรงิ 

 

（２） การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท 

① เราจะเปิดเผยขอ้มลูส าคัญทีเ่กีย่วกบัการเงนิ การบรหิาร และการประกอบธรุกจิใหแ้กผู่ม้สีว่น 

ไดเ้สยีตา่ง  ๆโดยเฉพาะผูถ้อืหุน้และนักลงทนุอยา่งเหมาะสม เทีย่งตรง ในเวลาทีเ่หมาะควร 

  

 


