


แด่กรรมการผู้บริหารและพนักงานในเครือแน็บเทสโก้ทุกท่าน

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) คือรากฐานสําคัญท่ีขาดไมไดในการทําใหปรัชญาขององคกรกลายเปนจริงผานการประกอบ

ธุรกิจ พรอมกันน้ี ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจยุคปจจุบันท่ีเกิดกระแสโลกาภิวัฒน การปฏิบัติตามกฎเกณฑยังเปนหนึ่งในเง่ือนไข

เบ้ืองตนท่ีสําคัญท่ีสุดในการทําใหลูกคาเลือกบริษัทของเราเปนหุนสวนทางธุรกิจอยางไมตองสงสัย

ในเดือนธันวาคม ป 2016 เครือบริษัทของเราไดกําหนดและบังคับใช “มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก (Nabtesco 

Group Code of Ethics)” กันไปแลว สวนในคร้ังน้ี เราไดจัดทําคูมืออธิบายเน้ือหาของ “มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทส

โก” เพื่อที่จะไดเปนตัวชวยในการประกอบธุรกิจแตละวัน เวลาท่ีทานมีความของใจในมุมมองดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑและ

จําเปนตองหาแนวทางในการดําเนินงาน

ถาหากทานมีขอสงสัยประการใด ขอใหยอนกลับมาดูที่มาตรฐานทางจริยธรรมกับคูมือเลมน้ีเพื่อตรวจสอบยืนยันวาควรปฏิบัติ

เชนไร กรณีที่ตรวจสอบเทียบเคียงกับมาตรฐานทางจริยธรรมน้ีแลวพบวากําลังมีปญหา (หรือมีความเปนไปไดที่จะเกิดปญหา) ให

ปรึกษาหรือรายงานหัวหนา แน็บเทสโกฮอตไลน หรือชองทางแจงเบาะแสอ่ืนๆโดยทันที

หากไดรับแรงกดดันใหกระทําการบางอยางเพ่ือที่จะไดบรรลุเปาหมายหรือเพื่อใหไดมาซ่ึงงานโปรเจ็กตใหมๆ หรือไดรับคําส่ังท่ี

ไมชอบธรรมจากหัวหนาใหกระทําการบางอยาง เราตองไมลังเลท่ีจะปรึกษาหรือรายงานหัวหนา แน็บเทสโกฮอตไลน หรือชอง

ทางการรายงานชองทางแจงเบาะแสอ่ืนๆโดยทันที เน่ืองจากการละเมิดขอปฏิบัติตามกฎเกณฑและผลประโยชนที่ไดรับจากการ

ละเมิดดังกลาวเปนส่ิงท่ียอมรับไมไดในเครือบริษัทแน็ปเทสโกของเรา

ความไววางใจท่ีไดรับจากผูมีสวนไดเสียของบริษัทน้ันเปนส่ิงท่ีไดมาอยางยากลําบาก แตในขณะเดียวกัน มันก็เปนส่ิงท่ีสูญเสียไป

ไดอยางงายดายเชนเดียวกัน

ในปจจุบัน การละเมิดขอปฏิบัติตามกฎเกณฑที่วางไวเพียงเรื่องเดียวไดทาใหองคกรตางๆท่ีมีชื่อเสียงตองตกอยูในวิกฤตดานการ

บริหาร

ขอใหทุกทานจงพึงตระหนักอยูเสมอวา ส่ิงท่ีค้ําจุนการประกอบธุรกิจของเครือบริษัทแน็ปเทสโกใหอยูไดทุกวันน้ี คือการประพฤติ

ปฏิบัติตัวบนพื้นฐานของความโปรงใสและมุมมองดานจริยธรรมระดับสูงของพวกเราทุกคน

ในฐานะผูบริหาร ขาพเจาจะมุงม่ันทุมเทในการใหความชวยเหลือที่จําเปน เพื่อทําใหทุกทานประพฤติปฏิบัติตัวบนพื้นฐานของ

ความโปรงใสและมุมมองดานจริยธรรมระดับสูง

ความภาคภูมิใจของพวกเรา คือการทํางานในเครือแน็บเทสโกซ่ึงเปนเครือบริษัทระดับโลกที่ทําการทาทายเพ่ือสรางสรรคคุณคา

ใหมๆอยูเสมอ

ฉะน้ัน เราจึงตองชวยกันทําใหการทาทายเหลาน้ันมีความชัดเจนแนนอนมากย่ิงข้ึน ดวยการปฏิบัติตัวตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยู

เปนประจํา

คตัสึฮิโระ เทระโมโตะ

President & CEO

สารจากประธาน
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คูมือเลมน้ีจะยึดตามเน้ือหาใน “มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก” ซ่ึงมีการกําหนดและบังคับใชไปแลวทั่ว

โลกในวันท่ี 27 เดือนธันวาคม ป 2016 โดยในคูมือเลมน้ีจะมีการอธิบายถึงประเด็นสําคัญในหัวขอตางๆพรอมท้ังแสดง

ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมเก่ียวกับเรื่องท่ีหามทํา เรื่องท่ีตองปฏิบัติตาม และอ่ืนๆ เพื่อเปนตัวชี้แนะสําหรับการประพฤติ

ปฏิบัติตัวของกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนในเครือแน็บเทสโก อนึ่ง จะมีการแปลคูมือเลมน้ีกับ “มาตรฐาน

ทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก” เปนภาษาตางๆเพื่อเผยแพรมาตรฐานหลักการในระดับโลก และจะมีการเผยแพร

เน้ือหาดังกลาวบนเว็บไซตใหผูมีสวนไดเสียของบริษัททุกคนไดอานและรับทราบดวย นอกจากน้ี ในปจจุบัน ทาง

เครือบริษัทยังกําลังวางแผนท่ีจะทําการปรับปรุงแกไขรายละเอียดเน้ือหาตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดรับกับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการแกบทบัญญัติ

ในการทํางานแตละวัน เวลาท่ีทานมีความของใจในมุมมองดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑและไมทราบวาควรปฏิบัติเชน

ไร ขอความกรุณาใหทานเปดดูคูมือเลมน้ีและลงมือปฏิบัติโดยยึดตาม “มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก” 

อยูเสมอ

แตถาหากดูคูมือแลวยังพิจารณาตัดสินใจไมไดวาควรทําอยางไร ใหปรึกษากับหัวหนา ผูรับผิดชอบดานการกํากับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ แน็บเทสโกฮอตไลน หรือชองทางแจงเบาะแสอ่ืนๆโดยทันที

บทนํา
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มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก้ (ต่อจากนีไ้ปจะเรียกส้ันๆว่า “มาตรฐานทางจริยธรรม”) คอื

มาตรฐานทีก่าํหนดว่า ในมุมมองด้านการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์* บุคลากรแต่ละคนของเครือแน็บเทสโก้

ควรปฏบัิตอิย่างไร เพือ่ทาํให้ปรัชญาขององค์กรกลายเป็นจริงในการประกอบธุรกจิ

* การปฏิบัติตามกฎเกณฑหมายถึง การปฏิบัติตามบทบัญญัติและกฏระเบียบภายในบริษัท (รวมถึงคูมือ แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบอื่นๆท่ีมีการนํามาใช) 

นอกจากน้ียังหมายถึง การตอบสนองคํารองขอของผูมีสวนไดเสีย (ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน และสังคมทองถิ่น) ผานการปฏิบัติตัวตามหลักจริยธรรม

ทางสังคมและบรรทัดฐานทางสังคม

มาตรฐานทางจริยธรรม

ลูกค้าลูกค้า

สังคมท้องถิน่สังคมท้องถิน่

ผู้ถอืหุ้นผู้ถอืหุ้น

เครือแน็บเทสโก้

พนักงานพนักงาน

คู่ค้าคู่ค้า

มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก้ 
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มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก้น้ันคํา้จุนวถิแีห่งแน็บเทสโก้ในแง่มุมด้านการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์อยู่

โดยเฉพาะให้การสนับสนุน “สัญญาของแน็บเทสโก้” ใน “ข้อ 4. มคีวามโปร่งใสและจริยธรรมทีสู่งอย่างต่อเน่ือง” 

นอกจากนี ้มาตรฐานดงักล่าวยงัถูกมุ่งหมายให้เป็นตวัช้ีแนะเพือ่การปฏบัิตจิริงเกีย่วกบั “การดาํเนินการทีโ่ปร่งใส : 

โปร่งใส่(Open), ยุตธิรรม(Fair) และซ่ือสัตย์(Honest)” และ “การดาํเนินการทีม่จีริยธรรม : การส่ังสมการดาํเนิน

การของทุกๆ คน” ซ่ึงปรากฎอยู่ใน “แนวทางในการดาํเนินงาน” อกีด้วย

มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

ของเครือแน็บเทสโก้ของเครือแน็บเทสโก้

ความเกีย่วพนักบัวถิแีห่งแน็บเทสโก้ (The Nabtesco way)
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กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในเครือแน็บเทสโก้จะต้องนําเอามาตรฐานทางจริยธรรมไปปรับใช้

บริษทัแต่ละแห่งในเครือแน็บเทสโก้สามารถแก้ไขมาตรฐานทางจริยธรรม หรือกาํหนดมาตรฐานเฉพาะ

ของตวัเองขึน้มาได้ ตราบเท่าทีก่ารแก้ไขหรือการกาํหนดน้ันไม่ขดัต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและมี

เนือ้หาทีไ่ม่หละหลวม ทั้งนีก้เ็พือ่ให้สอดรับกบัรูปแบบธุรกจิ บรรทดัฐานทางสังคม หลกัจริยธรรมทาง

สังคม และบทบัญญตัขิองประเทศหรือภูมภิาคต่างๆ ฯลฯ

มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโกถูกกําหนดใหมีการนําเอาไปปรับใชในระดับโลก สาเหตุเปนเพราะการท่ีกรรมการ

ผูบริหารและพนักงานทุกคนในเครือแน็บเทสโกปฏิบัติตัวตามมาตรฐานดังกลาวซ่ึงเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑถือเปน

เง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการประกอบธุรกิจท่ีมีความโปรงใสและมีมุมมองดานจริยธรรมระดับสูงในเครือบริษัทโดยรวม

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทรายใหมที่มาเขารวมเครือแน็บเทสโกยึดถือมาตรฐานแบบเดียวกันน้ีอยูกอนแลว บริษัทน้ันอาจไดรับการ

ยกเวน (เกี่ยวกับการปรับใช) ในขอบขายท่ีกําหนด เพื่อเลี่ยงภาระตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนหากตองเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีมีการเผยแพร

กันไปแลว

ขอบข่ายการนําเอาไปปรับใช้
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อันดับแรก กรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนตองอานคูมือเลมน้ีใหละเอียดถ่ีถวน หลังจากน้ัน หากมีขอสงสัย เกิดเหตุที่เปน

ปญหา หรือมีเรืองท่ีทําใหลังเลใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑในการทํางานรายวัน ขอใหเปดดูคูมือเลมน้ีและดําเนินการในส่ิง

ที่เหมาะสม สวนตอนท่ีจะทําการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑในองคกรแตละแหง ก็ใหดําเนินการอบรมตามรายละเอียด

เน้ือหาในคูมือเลมน้ีดวย

1. การปฏบัิตติวัทีพ่งึกระทาํของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน

❶ หากเกดิปัญหาเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ ให้ดูมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นแหล่งอ้างองิ ก่อนดาํเนินการใน

ส่ิงทีเ่หมาะสม

❷ หากมข้ีอสงสัยเกีย่วกบัมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ปรึกษาหัวหน้า ผู้รับผดิชอบด้านการกาํกบัการปฏบัิตติามกฎ

เกณฑ์ในแต่ละบริษทั หรือแน็บเทสโก้ฮอตไลน์

ผูบริหารและผูจัดการตองริเริ่มประพฤติปฏิบัติตัวตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหเปนแบบอยาง และตองรับหนาท่ีในการทําให

พนักงานรับทราบมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวโดยท่ัวกัน เชน แสดงใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

ฯลฯ นอกจากน้ียังตองคอยเฝาติดตามวาบุคลากรท่ัวทั้งองคกรเคารพและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดีแลวหรือยัง หากพบวา

ยังมีการปฏิบัติไมเพียงพอหรือมีการละเมิด ตองดําเนินการในส่ิงท่ีเหมาะสมโดยทันที

2. การปฏบัิตติวัทีพ่งึกระทาํของผู้บริหารและผู้จดัการ

ขอให้ผู้บริหารและผู้จดัการริเร่ิมปฏบัิตใิช้มาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นแบบอย่าง และพยายามทาํให้พนักงานรับ

ทราบโดยทัว่กนั พร้อมกบัเฝ้าตดิตามสถานการณ์การปฏบัิตติามมาตรฐานดงักล่าวอยู่เสมอ

การปรับใช้มาตรฐานทางจริยธรรม
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หากกรรมการผูบริหารหรือพนักงานพบขอเท็จจริงวามีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีความเปนไปไดที่จะเกิดการละเมิด 

เราขอกําชับใหดําเนินการอยางเหมาะสมตอเรื่องท่ีพบ ทั้งน้ี ผูที่แกลงทําเปนไมรูไมเห็น กลบเกลื่อน หรือปดบังขอเท็จจริงดังกลาว

จะไมไดรับการยกโทษ

กรณีที่พบปญหา อันดับแรกขอใหดําเนินการพิจารณาและแกไขปญหาภายในองคกรกอน (ปรึกษาเพ่ือนรวมงาน รุนพี่ หรือหัวหนา 

ฯลฯ)

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่แกไขปญหาภายในองคกรไดยาก เชน ตัวหัวหนาเปนผูกระทําการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม ฯลฯ ให

ปรึกษาหรือรายงานแน็บเทสโกฮอตไลน ชองทางแจงเบาะแสอ่ืนๆ หรือฝายท่ีรับผิดชอบดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

อนึ่ง ขอมูลคําปรึกษาหรือการรายงานดังกลาวท่ีทานติดตอมาทางแน็บเทสโกฮอตไลนหรือชองทางแจงเบาะแสอ่ืนๆจะถูกเก็บเปน

ความลับ นอกจากน้ี ทานยังสามารถทําการปรึกษาหรือรายงานขอมูลไดอยางสบายใจ เน่ืองจากในเครือบริษัทของเรา มีการส่ังหาม

อยางเครงครัดวาหามมิใหบุคคลใดกระทําการเชิงแกแคนหรือดําเนินการใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียตอผูที่ปรึกษาหรือรายงานขอมูลให

ทราบ

3. การรายงานเมื่อพบการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม

❶  หากตรวจสอบเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานทางจริยธรรม แล้วพบข้อเทจ็จริงว่ากาํลงัมปัีญหาหรือมคีวามเป็นไปได้ที่

จะเกดิปัญหา ให้ปรึกษาหรือรายงานหัวหน้า แน็บเทสโก้ฮอตไลน์ ช่องทางแจ้งเบาะแสอืน่ๆ หรือฝ่ายทีรั่บผดิชอบ

ด้านการกาํกบัการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ในบริษทัแต่ละแห่งโดยทนัที

❷  จะไม่มกีารดาํเนินการใดๆ ทีก่่อให้เกดิผลเสีย (ลงโทษ) ต่อกรรมการผู้บริหารและพนักงานทีป่รึกษาหรือรายงาน

ข้อมูลให้ทราบโดยยกเอาการทาํการปรึกษาหรือรายงานข้อมูลของบุคคลผู้น้ันมาอ้างเป็นเหตุผล (ในการลงโทษ)

หลังจากสืบหาสาเหตุและกําหนดความรับผิดชอบจนเกิดความกระจางชัดแลว จะมีการดําเนินมาตรการอยางเท่ียงธรรมตอผูละเมิด

มาตรฐานทางจริยธรรม อนึ่ง อาจมีบางกรณีที่การละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมน้ันถือเปนการละเมิดบทบัญญัติดวยเชนกัน ซ่ึงใน

กรณีนี้ กรรมการผูบริหารและพนักงานผูละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมจะตองรับผิดในทางอาญาหรือในทางอ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษัท

เองก็อาจะตองรับผิดในทางอาญา ทางแพง หรือรับโทษปรับทางปกครองตามไปดวย ซ่ึงถาหากการละเมิดน้ันทําใหบริษัทเกิดความ

สูญเสียทางการเงิน ทางบริษัทอาจเรียกรองคาเสียหายตอผูละเมิดเชนกัน

4. มาตรการลงโทษ

หากกรรมการผู้บริหารและพนักงานละเมดิมาตรฐานทางจริยธรรม ขอให้ตระหนักและเข้าใจว่า อาจมบีางกรณทีี่

บุคคลผู้น้ันจะต้องถูกลงโทษทางวนัิยตามกฏระเบียบภายในบริษทั

การปรับใช้มาตรฐานทางจริยธรรม
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กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในเครือแน็บเทสโก้จะต้องปฏบัิตติามกฎระเบียบภายในบริษทัและ

บทบัญญตัขิองประเทศหรือภูมภิาคต่างๆ พร้อมทั้งประพฤตปิฏบัิตติวัอย่างซ่ือสัตย์สุจริตตามหลกัจริยธรรมทาง

สังคมและบรรทดัฐานทางสังคม

ในปจจุบัน เครือแน็บเทสโกไดแพรขยายการประกอบธุรกิจไปยังประเทศและภูมิภาคตางๆท่ัวโลกแลว และกําลัง

มีแผนที่จะขยายธุรกิจใหกวางข้ึนหลังจากน้ี ดวยเหตุนี้ นโยบายพื้นฐานของเครือแน็บเทสโกจึงเปนการปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของประเทศและภูมิภาคตางๆพรอมกับประกอบธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริตและมีจริยธรรม สวนกฎระเบียบ

ภายในบริษัทของเราก็เปนกฎระเบียบท่ีไดมีการพิจารณาไตรตรองถึงหลักจริยธรรมทางสังคมและบรรทัดฐานทางสังคม

เชนกัน ซ่ึงกรรมการผูบริหารและพนักงานมีหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติและกฎระเบียบภายในบริษัทท่ีเกี่ยวของ

กับงานของตนเอง พรอมท้ังประพฤติปฏิบัติตัวอยางซ่ือสัตยสุจริต

▶▶ประเดน็สําคญั

1 นโยบายพืน้ฐาน
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1 การเคารพสิทธิมนุษยชน

❶  เราจะเคารพในบุคลกิ ลกัษณะเฉพาะ และความเป็นส่วนตวัของแต่ละคน พร้อมทั้งสนับสนุนมาตรฐานระดบัสากลทีเ่กีย่ว

กบัสิทธิมนุษยชน

❷  ในฐานะทีเ่ป็นบริษทัระดบัโลก เราจะเคารพและยอมรับว่า ความหลากหลายทีเ่กดิขึน้จากวฒันธรรมหรือค่านิยมต่างๆน้ัน

เป็นทรัพย์สมบัตทิีสํ่าคญัของเรา

❸  เราจะไม่กระทาํการใช้แรงงานเดก็หรือใช้แรงงานบังคบั และจะไม่ใช้บริการแรงงานเหล่าน้ัน

● ในปจจุบัน เราไดกําหนดใหประเด็นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกๆดานของการประกอบธุรกิจเปนหัวขอพื้น

ฐานในมาตรฐานทางจริยธรรม

● การท่ีกรรมการผูบริหารและพนักงานซ่ึงมีวัฒนธรรม คานิยม หรือแนวคิดอันหลากหลายทําการแลกเปล่ียนความคิด

เห็นและสงแรงกระตุนใหแกกันน้ัน จะทําใหเกิดมาตรการการแกไขปญหาหรือไอเดียความคิดใหมๆที่เราไมเคยคิด

ไดมากอน นอกจากน้ียังทําใหที่ทํางานและการทํางานเกิดความคึกคักมีชีวิตชีวา รวมท้ังทําใหบริษัทสามารถนําเสนอ

คุณคาตางๆแกลูกคาไดมากย่ิงข้ึน

● เครือแน็บเทสโกไดกําหนด “นโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-Oriented Procurement 

Policy) ของเครือแน็บเทสโก” ขึ้น และกําลังดําเนินการนโยบายน้ีโดยรวมมือกับผูมีสวนไดเสีย (ซ่ึงรวมถึงคูคา) อยู 

เพื่อดําเนินการอยางเต็มท่ีในเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีรวมถึงการหามใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม

‒ หามแสดงกิริยาวาจาท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปนการโจมตีบุคลิกของอีกฝาย ในตอนท่ีติดตอพบปะกับผูอื่น

‒ มีใจเคารพและใหเกียรติตอผูที่มีคานิยมหรือแนวคิดแตกตางจากตัวเอง

▶▶ประเดน็สําคญั

2 ความสัมพนัธ์กบับริษทั
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2 พฤตกิรรมการแบ่งแยกและการล่วงละเมดิ

❶  ในการจดัการด้านบุคลากร เช่น การจ้างงาน การอบรม และการเลือ่นตาํแหน่ง เราจะธํารงไว้ซ่ึงความเท่าเทยีมของโอกาส

และความยุตธิรรม

❷  เราจะไม่ยอมรับและกระทาํการใดๆ ทีท่าํลายศักดิ์ศรีของตวับุคคล ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกในเร่ืองเช้ือชาต ิความเช่ือ เพศ

สภาพ อายุ สถานภาพทางสังคม สัญชาต ิชาตพินัธ์ุ ศาสนา ความทุพพลภาพ หรือรสนิยมทางเพศ และการล่วงละเมดิทุก

ประเภท

เครือแน็บเทสโกกอรางสรางตัวขึ้นมาไดก็เพราะกรรมการผูบริหารและพนักงานท่ีมีแนวคิด คานิยม และภูมิหลังอัน

หลากหลาย การท่ีทุกคนเปดใจรับ ยอมรับ และเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกันถือเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหเราไดแสดงเอา

ความหลากหลายของกรรมการผูบริหารและพนักงานซ่ึงเปนพลังของเครือแน็บเทสโกออกมาใหเห็นอยางเต็มท่ี และ

เจริญเติบโต พัฒนาย่ิงๆข้ึนไป

ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม

‒ หามกระทําการแบงแยกโดยมองจากปจจัยที่ไมไดเกี่ยวของกับผลประโยชนอันชอบธรรมของเครือแน็บเทสโก อาทิเชน ปจจัยดาน

เชื้อชาติ ความเช่ือ เพศสภาพ อายุ สถานภาพทางสังคม สัญชาติ ชาติพันธุ ศาสนา ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ ฯลฯ

‒ หามแสดงกิริยาวาจาท่ีทําใหสภาพแวดลอมการทํางานย่ําแยลงในท่ีทํางาน เชน ยั่วยวนหรือพูดจาเก่ียวกับเรื่องทางเพศ และพูดลอ

หรือนินทาวารายเก่ียวกับเชื้อชาติ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ ฯลฯ

‒ หามนําเอาอํานาจหนาท่ีในการทํางานมาใชตามอําเภอใจเพื่อกระทําการท่ีเปนการทํารายศักด์ิศรีของตัวบุคคล

อธิบายเพิม่เตมิ

▶▶ประเดน็สําคญั

"การล่วงละเมดิ” คอือะไร

การลวงละเมิด คือ พฤติกรรมกอกวนหรือการกระทําท่ีนารังเกียจซ่ึงทําใหอีกฝายรูสึกเจ็บ

ปวดทางจิตใจหรือไดรับผลเสียเปนอยางมาก ถึงแมเราจะแสดงกิริยาวาจาโดยท่ีไมไดคิด

อะไร แตถาอีกฝายรูสึกเจ็บปวด การกระทําน้ันก็อาจถือเปนการลวงละเมิดได

2 ความสัมพนัธ์กบับริษทั
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❶ เราจะสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานทีป่ลอดภยัและทาํให้สุขภาพด ีพร้อมกบัพยายามป้องกนัไม่ให้ภยัอนัตรายต่างๆเกดิ

ขึน้ ผ่านการปฏบัิตติามกฎระเบียบภายในบริษทัและบทบัญญตัเิกีย่วกบัแรงงาน

❷  เราจะส่งเสริมการส่ือสารทีเ่ปิดใจรับฟังกนั เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานทีทุ่กคนสามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่าง

อสิระ

● ทุกคนจะตองไมประสบอุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บระหวางปฏิบัติงาน แตละคนควรพยายามพัฒนาเร่ืองความ

ปลอดภัยในท่ีทํางานและรักษาสภาพแวดลอมการทํางานท่ีทําใหตนมีสุขภาพดีอยูเสมอ

● ในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีมอบความปลอดภัย, ความสบายใจและความสะดวกสบาย เหนือสิ่งอิ่นใดอันดับแรกเราควร

ทําใหที่ทํางานของตัวเองมีความปลอดภัยกอน

● ที่ทํางานท่ีทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระน้ันเรียกไดวาเปนท่ีทํางานท่ีมีบรรยากาศอันเปนมิตร ในท่ี

ทํางานเชนน้ี หัวหนากับลูกนองจะส่ือสารกันอยางจริงใจและเปดใจรับฟงกัน ดวยเหตุนี้ ถึงแมจะบังเอิญมีการกระทําท่ี

ไมถูกตองหรือขอผิดพลาดเกิดข้ึน แตทุกคนก็จะสามารถแชรขอมูลใหกันไดอยางรวดเร็วและถูกตอง จนรับมือกับเรื่อง

ตางๆไดอยางทันควัน

ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม

‒ ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในท่ีทํางาน
‒ รายงานใหหัวหนารับทราบ หากพบสถานท่ีหรือสถานการณที่มีความอันตรายในท่ีทํางาน

‒ คํานึงถึงการรักษาสุขภาพโดยบริหารเวลาทํางานใหถูกตองเหมาะสม
‒ หากบังเอิญมีอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายเกิดข้ึน ใหดําเนินการรับมือใหเร็วที่สุดโดยใหความสําคัญกับการเคารพชีวิตมนุษยมากอน

เหนือสิ่งอื่นใด

‒ ใสใจในการสรางท่ีทํางานใหมีความช่ืนม่ืนโดยทักทายกับผูอื่นเสมอ
‒ ใสใจคนรอบขาง หมั่นพูดจาถามไถเปนประจําหรือพูดจาถามไถอยางต้ังใจ

‒ พยายามรับฟงความคิดเห็นตางๆในท่ีทํางาน
‒ ทําความเขาใจถึงความสําคัญของการส่ือสารในท่ีทํางาน
‒ หากมีใครแสดงความคิดเห็นขัดแยงในท่ีประชุมหรือที่อื่นๆ หามเมินเฉยใสหรือตัดขาดความเปนเพื่อนกับบุคคลน้ัน

▶▶ประเดน็สําคญั

3 การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานทีป่ลอดภยัและ
ช่ืนมืน่

2 ความสัมพนัธ์กบับริษทั
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เราจะดาํเนินกจิกรรมทางการเมอืง (รวมถงึกจิกรรมหาเสียง) หรือกจิกรรมทางศาสนาเป็นการส่วนตวั โดยกระทาํการนอก

สถานทีข่องบริษทัและนอกเหนือเวลาทาํงาน หากมเีหตุจาํเป็นทีจ่ะต้องกระทาํการทางด้านศาสนาของตวัเองภายในสถาน

ทีข่องบริษทัหรือในเวลาทาํงาน ต้องกระทาํการโดยคดิคาํนึงให้ดว่ีา การกระทาํน้ันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทาํงานของ

กรรมการผู้บริหารและพนักงานคนอืน่ๆ

● เครือแน็บเทสโกจะเคารพสิทธิในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมทางศาสนาเปนการสวนตัวของทุกๆ

คน

● ตามกฎพ้ืนฐานแลว ในเวลาทํางาน ทุกคนจะตองทุมเทจดจอกับหนาท่ีของตัวเอง เพราะฉะน้ัน หากจะดําเนินกิจกรรม

ทางการเมือง กิจกรรมทางศาสนา หรือกระทําการอ่ืนๆที่เปนเรื่องสวนตัว ตองทํานอกเหนือเวลาทํางาน

● ในประเทศหรือภูมิภาคบางแหงจะมีวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมท่ีบริษัทยินยอมใหกรรมการผูบริหารและพนักงาน

ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในขอบเขตท่ีกําหนด ซ่ึงเครือแน็บเทสโกของเราก็เคารพใหเกียรติวัฒนธรรมและธรรมเนียม

ดังกลาวเชนกัน อีกท้ังยังยินยอมเปนกรณียกเวนใหกรรมการผูบริหารและพนักงานกระทําการทางดานศาสนาของตัว

เอง (เชน การละหมาด) ภายในสถานท่ีของบริษัทและในเวลาทํางานได เฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปน

● จะไมมีการสงเสริมแนะนําหรือสนับสนุนพรรคการเมืองและศาสนาใดอยางเฉพาะเจาะจงในนามเครือแน็บเทสโก

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ หามดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมทางศาสนาในนามของบริษัท
‒ ถึงจะกระทําการเปนการสวนตัว แตก็หามเชิญชวนคนอ่ืนนับถือศาสนาหรือทําการเผยแพรศาสนาภายในสถานท่ีของบริษัทและท่ี

อื่นๆ

▶▶ประเดน็สําคญั

4 กจิกรรมทางการเมอืงและกจิกรรมทางศาสนา

2 ความสัมพนัธ์กบับริษทั
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เราจะแยกแยะเร่ืองส่วนรวมกบัเร่ืองส่วนตวัออกจากกนั และจะไม่นําเอาตาํแหน่งในการทาํงาน อาํนาจหน้าทีใ่นการทาํงาน 

หรือทรัพย์สินของบริษทัไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือกระทาํการใดทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสียขดักบับริษทั

● ในฐานะท่ีเปนบุคลากรคนหน่ึงของเครือแน็บเทสโก ทุกคนตองดําเนินการตางๆโดยคิดคํานึงถึงผลประโยชนของ

บริษัทมาเปนอันดับแรก

● ถึงแมจะแคเกิดความสงสัยวาอาจมีผลประโยชนทับซอนก็ตาม แตความสงสัยเพียงเล็กนอยนั้นก็อาจนําพาความเสีย

หายอยางใหญหลวงมาใหธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัทได

● การดําเนินกิจกรรมท่ีไมไดเกี่ยวของกับงานในท่ีทํางาน นอกจากจะทําใหผลประโยชนของบริษัทลดนอยถอยลงกวา

ที่ควรจะไดรับแตเดิมแลว ยังอาจทําใหบรรยากาศในท่ีทํางานย่ําแยลงอีกดวย ฉะน้ัน ตองพยายามทํางานโดยแยกแยะ

เรื่องสวนรวมกับเรื่องสวนตัวออกจากกัน

ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม

‒ การกระทําดังตอไปน้ีอาจทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน
● จัดซ้ือจัดจางผลิตภัณฑ บริการ ฯ จากบริษัทท่ีคนใกลชิด เพื่อน ฯ เปนเจาของหรือบริหารงานอยู หรือสั่งใหทําการจัดซ้ือจัดจาง

● วาจางคนใกลชิด เพื่อน ฯลฯ หรือผลักดันใหมีการจางบุคคลเหลาน้ัน

● นําเอาตําแหนงหรือโอกาสท่ีไดรับมาซ่ึงเก่ียวของกับงานของบริษัทไปใชเพื่อการสวนตัว

● รับทํางานอ่ืนท้ังท่ีไมไดรับอนุญาต โดยงานน้ันไมใชงานของบริษัทและเปนท่ีรับรูกันดีวาเปนอุปสรรคขัดขวางงานของบริษัท

● มีสวนไดสวนเสียทางการเงินรวมกับลูกคา คูคา หรือบริษัทคูแขง

‒ หากมีสถานการณที่มีทาทีวาอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ใหรีบรายงานและปรึกษาหัวหนาโดยทันที

อธิบายเพิม่เตมิ

▶▶ประเดน็สําคญั

"ผลประโยชน์ทบัซ้อน" คอือะไร

ผลประโยชนทับซอน คือ สถานการณที่ผลประโยชนของบริษัทขัดกับผลประโยชนสวนบุคคลของกรรมการผูบริหารหรือพนักงาน จน

อาจสงผลทําใหกรรมการผูบริหารหรือพนักงานคนน้ันไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการทํางานไดอยางเปนกลางและเท่ียงตรงเพ่ือบริษัท

5 ผลประโยชน์ทบัซ้อน

2 ความสัมพนัธ์กบับริษทั
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❶ เราจะปฏบัิตติามกฎหมายการแข่งขนัทางการค้า กฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการค้าของประเทศและภูมภิาคต่างๆ 

รวมทั้งกฎระเบียบของบริษทัทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทั้งดาํเนินการตดิต่อซ้ือขายบนพืน้ฐานของการแข่งขนัทีเ่สรีและเป็น

ธรรม

❷ เราจะไม่ปรึกษาหารือ ทาํการตกลง ฮ้ัวประมูลเกีย่วกบัราคา ปริมาณ ข้อจาํกดัเชิงเทคนิค ลูกค้า อาณาเขตการขาย หรือ

หมวดหมู่ผลติภณัฑ์ ร่วมกบับริษทัรายอืน่ทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนัหรือกระทาํในกลุ่มวงการธุรกจิทีสั่งกดัอยู่

❸ เราจะไม่นําเอาตาํแหน่งสถานะในการซ้ือขายทีเ่หนือกว่ามาใช้ตามอาํเภอใจเพือ่กระทาํการอนัก่อให้เกดิผลเสียต่อหุ้นส่วน

ทางธุรกจิ

❹ ในตอนทาํกจิกรรมด้านการโฆษณาหรือการขาย เราจะนําเสนอข้อมูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบริการให้ผู้มส่ีวนได้เสียโดย

เฉพาะลูกค้าอย่างซ่ือตรง โดยแสดงข้อมูลอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย

● การแขงขันท่ีเสรีและเปนธรรมคือสิ่งท่ีชวยผลักดันใหผูประกอบการพัฒนาความสามารถทางการผลิตและ

ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังทําใหเศรษฐกิจพัฒนาเน่ืองจากบริษัทมีการนําเสนอคุณคาใหแกผูบริโภค ลูกคา และสังคม ดวย

เหตุนี้เอง การแขงขันท่ีเสรีและเปนธรรมจึงเปนหลักเกณฑข้ันพื้นฐานซ่ึงเปนรากฐานในการแผขยายการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท

● การเจรจาหารือ ทาการตกลง (คารเทล) ฮั้วประมูลเกี่ยวกับราคา ปริมาณ ขอจากัดเชิงเทคนิค ลูกคา อาณาเขตการขาย 

หรือหมวดหมูผลิตภัณฑรวมกับบริษัทคูแขงน้ัน ถือเปนการกระทาอันขัดขวางการแขงขันท่ีเสรีและเปนธรรม นอกจาก

นี้ยังเปนการกระทาตองหามตามกฎหมายการแขงขันทางการคา กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคาของประเทศ

และภูมิภาคตางๆอีกดวย หากกระทาการละเมิดดังกลาว บริษัทจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับ สวนตัวของกรรมการผู

บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวของก็จะถูกลงโทษทางอาญา อนึ่ง เครือแน็บเทสโกของเราไดกาหนดจัดทากฎระเบียบ

ภายในบริษัทเพื่อปองกันการคารเทล การฮั้ว และการกระทาท่ีชวนกอใหเกิดความสงสัยวาจะเปนการกระทาผิดเหลา

นั้นแลว

▶▶ประเดน็สําคญั

1 การตดิต่อซ้ือขายทีเ่ป็นธรรม

3 การประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรมและซ่ือตรง
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▶▶ประเดน็สําคญั

● ในปจจุบัน มีกฎหมายการแขงขันทางการคา กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคาของประเทศและภูมิภาคตางๆท่ี

คอยควบคุมการคารเทล การฮ้ัว และการกระทําซ่ึงขัดขวางการแขงขันท่ีเปนธรรมอยู ยกตัวอยางเชน หลายประเทศ

ไดมีการกําหนดใหการผูกขาดราคาขายตอของรานคาเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย อนึ่ง ระเบียบขอบังคับเหลาน้ีมักมี

ความซับซอน ดังน้ัน หากมีขอสงสัยหรือมีความกังวลเก่ียวกับกฎหมายการแขงขันในตอนท่ีทําการติดตอซื้อขาย ใหรีบ

ปรึกษาฝายกฎหมายโดยทันที

● หุนสวนทางธุรกิจซ่ึงรวมถึงซัพพลายเออร คือหนึ่งในพลังขับเคล่ือนที่ชวยสงเสริมการประกอบธุรกิจของเครือแน็บเท

สโกไปพรอมกัน เพราะฉะน้ัน เราจะปฏิบัติกับหุนสวนทางธุรกิจอยางเปนธรรม ไมนําเอาตําแหนงสถานะท่ีเหนือกวา

ไปใชกับพวกเขาตามอําเภอใจ

● การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการอยางซ่ือตรงโดยแสดงขอมูลอยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย

นั้น เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหลูกคา ผูบริโภค ฯลฯ ตัดสินใจในการซ้ือหรือใชผลิตภัณฑและบริการไดอยางเหมาะสม

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัทท่ีเกี่ยวกับการปองกันการคารเทล การฮั้ว และการกระทําท่ีชวนกอใหเกิดความสงสัยวาจะ

เปนการกระทําผิดเหลาน้ัน

‒ หากมีขอสงสัยหรือมีความกังวลเก่ียวกับกฎหมายการแขงขันในตอนท่ีทําการคาขาย ใหรีบปรึกษาฝายกฎหมายโดยทันที

‒ หามโฆษณาหรือแสดงขอมูลที่เปนเท็จหรือชวนทําใหเกิดความเขาใจผิด

3 การประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรมและซ่ือตรง
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❶  เราจะไม่ให้และรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมซ่ึงจัดเป็นสินบน ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

และไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

❷  เราจะไม่ให้และรับการเลี้ยงรับรองหรือของที่ระลึก ยกเว้นกรณีที่การกระทําน้ันอยู่ในขอบข่ายที่ถูกต้องเหมาะ

สมตามหลักสามัญสํานึก และเป็นการกระทําที่ได้รับการยอมรับในกฎระเบียบภายในบริษัทและบทบัญญัติที่

เกี่ยวข้อง

● การใหและรับสินบนถือเปนการทําผิดกฎหมายซ่ึงมีโทษทางอาญาในทุกประเทศท่ีเครือแน็บเทสโกดําเนินการ

ประกอบธุรกิจอยู ณ ปจจุบัน นอกจากน้ัน ในประชาคมระหวางประเทศยังมีการเสริมสรางความแข็งแกรงในการ

ดําเนินการปองกันเรื่องดังกลาว ซ่ึงท่ีผานมาเครือแน็บเทสโกของเราก็ไดกําหนด “นโยบายพื้นฐานเก่ียวกับการปองกัน

การใหและรับสินบนระดับโลกของเครือแน็บเทสโก (Nabtesco Group Global Anti-Bribery Policy)” ข้ึน และส่ังหาม

ไมใหบุคลากรทําเร่ืองใดๆ ที่เกี่ยวของกับสินบนโดยเด็ดขาด

● สวนในเร่ืองการเล้ียงรับรองลูกคาและบุคคลอื่นๆ รวมท้ังการมอบของท่ีระลึกนั้น เครือแน็บเทสโกไดกําหนดจัดทํา

กฎระเบียบภายในบริษัทและแนวทางปฏิบัติข้ึนแลว เน่ืองจากการกระทําเหลาน้ีอาจทําใหเกิดความสงสัยวาเปนการให

สินบนท่ีมีเจตนาทุจริตได

● เปนท่ีแนนอนอยูแลววากรรมการผูบริหารและพนักงานหามรับสินบนจากคูคา สวนการรับของท่ีระลึกหรือการเลี้ยง

รับรองจากคูคาน้ันก็ควรจํากัดอยูในขอบเขตท่ีเปนพิธีการและไมกอใหเกิดผลกระทบตอการตัดสินใจ (เกี่ยวกับการซ้ือ

ขาย ฯ) ที่ตองมีความเปนธรรม

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ การใหและรับสินบนเปนเรื่องท่ีมิอาจยอมรับได ไมวาบริษัทหรือตัวบุคคลจะเปนผูกระทําก็ตาม
‒ หามใหเงินขาราชการหรือบุคคลอื่นๆ (การจายเงินคาอํานวยความสะดวก) เพื่อทําใหการเดินเรื่องท่ีเก่ียวของกับการบริการ

ของภาครัฐ (ซ่ึงไมมีความสามารถในการตัดสินใจ) ดําเนินไปอยางราบร่ืน

‒ หากถูกรองขอสินบน ตองปฏิเสธคํารองน้ันดวยทาทีท่ีหนักแนนต้ังแตแรก

‒ ทําการเล้ียงรับรอง มอบของท่ีระลึก หรืออื่นๆ ในขอบขายท่ีถูกตองเหมาะสมตามหลักสามัญสํานึกและไดรับการยอมรับ

ในกฎระเบียบภายในบริษัทและบทบัญญัติที่เกี่ยวของเทาน้ัน นอกจากน้ี ตองจัดทําและเก็บรักษาบันทึกเก่ียวกับการเล้ียง

รับรองหรือการมอบของท่ีระลึกเอาไวอยางเหมาะสม

▶▶ประเดน็สําคญั

2 การให้และรับสินบน การเลีย้งรับรอง และการมอบของที่
ระลกึ 

3 การประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรมและซ่ือตรง
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❶  เราจะดําเนินการติดต่อซ้ือขายที่เกี่ยวกับการส่งออกและนําเข้า โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัทและ

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคแต่ละแห่ง

❷  ในการติดต่อซ้ือขายที่เกี่ยวกับการส่งออกและนําเข้า เราจะทําการเดินเร่ืองต่างๆอย่างเหมาะสมตามบทบัญญัติที่

เกี่ยวข้อง เช่น ขออนุญาต ยื่นเอกสาร รายงานต่อทางหน่วยงานรัฐ ฯลฯ และดําเนินการตามความจําเป็น

● ในปจจุบัน การสงออกและการนําเสนอซอฟตแวร เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชในทางทหารโดยผิด

จากวัตถุประสงคเดิมไดนั้น เปนส่ิงท่ีถูกควบคุมอยางเขมงวดตามบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของของประเทศและภูมิภาคตางๆ

● นอกจากน้ี ในประเทศและภูมิภาคตางๆยังมีการกําหนดสินคาหามนําเขาและสินคาหามสงออก หรือบางกรณีตองขอ

อนุญาตหรือขออนุมัติในตอนท่ีจะนําเขาและสงออกดวย

● การนําเขาหรือสงออกที่ละเมิดกฎขอบังคับเหลาน้ีอาจทําใหเกิดผลลัพธรายแรงตางๆตามมา เชน บริษัทอาจถูกเรียกเก็บ

คาปรับ ถูกลงโทษใหหยุดทําการสงออก หรือตัวบุคคลอาจไดรับโทษทางอาญา ฯลฯ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ หากเปนการนําเขาสงออกในแขนงธุรกิจท่ีทุกคนมีสวนเก่ียวของ ตองพยายามศึกษาทําความเขาใจวามีบทบัญญัติหรือกฎขอบังคับ

แบบใดบางเก่ียวกับการนําเขาสงออกน้ัน

‒ ถึงแมจะเปนผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีที่บริษัทของตัวเองไมไดเปนผูออกแบบและผลิต แตในฐานะท่ีเปนผูสงออกหรือผูนําเสนอ 

ตองตรวจเช็กดวยวาส่ิงๆนั้นจัดอยูในกลุมเปาหมายซ่ึงมีการควบคุมโดยบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของหรือไม

▶▶ประเดน็สําคญั

3 การจดัการนําเข้าและส่งออก

3 การประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรมและซ่ือตรง
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❶  เราจะไม่กระทําการใดๆ ที่อาจทําให้เข้าใจผิดว่ามีการพึ่งพาอาศัย มีความสัมพันธ์อันสนิทชิดเช้ือทางการเมือง

หรือกับภาครัฐ แต่เราจะรักษาความสัมพันธ์เหล่าน้ันให้มีความสมดุลไม่เอนเอียง ให้เป็นปกติวิสัย และมีความ

โปร่งใสในระดับสูง

❷  เราจะไม่สนับสนุนเงนิทุน บริจาคเงนิแก่พรรคการเมอืงหรือนักการเมอืงอย่างเฉพาะเจาะจง หากกรรมการผู้บริหารหรือ

พนักงานต้องการสนับสนุนหรือบริจาคให้แก่พรรคการเมอืงหรือนักการเมอืง ต้องดาํเนินการเป็นการส่วนตวัและทาํให้

ถูกต้องตามทีก่ฎหมายกาํหนด

● ในเครือแนบ็เทสโก เราอาจมีความสัมพนัธทางการเมืองหรอืกบัภาครัฐในดานการทํางาน แตทัง้น้ีกต็องระวังไมใหมีใครเกิดความสงสัย

คลางแคลงใจหรือไมไววางใจตอเราได

● ในสวนของการใหและรับสินบน การเล้ียงรับรอง และการมอบของท่ีระลกึ โปรดดูหวัขอ 3-2 ประกอบ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ เครือแน็บเทสโกจะไมบริจาคเงินในทางการเมืองหรือซื้อบัตรเขารวมงานเล้ียงระดมเงินทุนทางการเมือง
‒ ทําการล็อบบ้ีได แตตองอยูในขอบเขตท่ีถูกตองตามบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของของแตละประเทศ

▶▶ประเดน็สําคญั

4 ความสัมพนัธ์กบัการเมอืงและภาครัฐ

3 การประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรมและซ่ือตรง
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❶  เราจะปิดกั้นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้มีอิทธิพลที่เป็นภัยต่อสังคม

❷  หากได้รับข้อเรียกร้องที่ไม่ชอบธรรมจากผู้มีอิทธิพลที่เป็นภัยต่อสังคม เราจะเผชิญหน้าด้วยท่าทีอันหนักแน่น

มั่นคงและจะไม่ทําตามข้อเรียกร้องใดๆ

ในปจจุบัน เครือแน็บเทสโกไดปดก้ันไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูมีอิทธิพลที่เปนภัยตอสังคม และพยายามดําเนินการ

ดานการรับผิดชอบตอสังคมอยู

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ หามขอความชวยเหลือ เสนอเงินแกผูมีอิทธิพลที่เปนภัยตอสังคม หรือใชอิทธิพลของบุคคลเหลาน้ันโดยเด็ดขาด

‒ หากมีการติดตอ เชน ไดรับขอเรียกรองท่ีไมชอบธรรมหรือไดรับการชักชวนจากผูมีอิทธิพลที่เปนภัยตอสังคม ใหรายงานตอบริษัท

โดยทันที

▶▶ประเดน็สําคญั

5 ความสัมพนัธ์กบัผู้มอีทิธิพลทีเ่ป็นภยัต่อสังคม

3 การประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรมและซ่ือตรง
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เราจะจัดการทรัพย์สินของบริษัท (ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้) ตามกฎระเบียบภายในบริษัทอย่างเข้มงวด และ

จะใช้ทรัพย์สินเหล่าน้ันเพื่อการทํางานที่ถูกต้องชอบธรรมเท่าน้ัน

ทรพัยสินของเครือแนบ็เทสโกเปนส่ิงท่ีมีไวเพือ่การประกอบธุรกจิ หากทําสูญหายหรือละเมิดกฎระเบียบจนทําใหไมสามารถใช

งานทรัพยสินดังกลาวได การประกอบธุรกจิอาจเกิดความขัดของ และบริษัทรวมท้ังผูมีสวนไดเสียอาจสูญเสียผลประโยชน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ ทําความเขาใจวาทรัพยสินของบริษัทเปนส่ิงท่ีมีไวเพื่อการประกอบธุรกิจ และใชเพื่อการทํางานท่ีถูกตองชอบธรรมเทาน้ัน

‒ รักษา จัดการทรัพยสินของบริษัทอยางเหมาะสม และพยายามปองกันมิใหสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนําไปใชในทางมิชอบ

‒ หามใชโทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรที่เปนทรัพยสินของบริษัทเพื่อกระทําการท่ีเปนเรื่องสวนตัว (เลนเกม ใชส่ือสังคมออนไลน 

หรือซื้อขายหุน ฯลฯ)

▶▶ประเดน็สําคญั

1 การจดัการทรัพย์สินของบริษทั

4 การจดัการทรัพย์สินของบริษทั ฯ
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❶  เราจะจดัการข้อมูลความลบัของบริษทัตวัเองและของบุคคลทีส่ามตามกฎระเบียบภายในบริษทัอย่างเข้มงวด ในขณะ

เดยีวกนักจ็ะไม่ทาํให้ข้อมูลดงักล่าวร่ัวไหลออกนอกบริษทั และจะใช้ข้อมูลดงักล่าวเพือ่การทาํงานทีถู่กต้องชอบธรรม

เท่าน้ัน

❷  เราจะไม่เอาข้อมูลความลบัของบุคคลทีส่ามมาโดยมชิอบ 

ขอมูลความลับจะหมายรวมถึงขอมูลผลิตภัณฑกอนนําเสนอ ความรูเชิงข้ันตอนเก่ียวกับการผลิต หรือขอมูลเกี่ยวกับ

ลูกคาดวย อน่ึง หากขอมูลความลับเหลาน้ีรั่วไหลหรือแพรกระจายออกไป แมวาจะเกิดจากความไมระวังและไมไดต้ังใจ

ก็ตาม ความสามารถในการแขงขันของบริษัทอาจตกต่ําลงเปนอยางมากและอาจเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงอื่นๆ

ตามมา เชน ระดับความไววางใจลดนอยลง ฯลฯ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ หามกระทําการตางๆ ที่อาจทําใหขอมูลรั่วไหลออกนอกบริษัท ยกตัวอยางเชน การกระทําดังตอไปน้ี

● พูดคุยเกี่ยวกับขอมูลความลับในท่ีสาธารณะ เชน สถานท่ีในระบบการคมนาคม รานอาหาร ฯลฯ

● วางอุปกรณเขาถึงขอมูล (ที่เซฟขอมูลความลับเก็บเอาไว) ในจุดท่ีตนมองไมเห็น ตอนนําเอาอุปกรณนั้นออกไปนอกบริษัท

● สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยท่ีไมไดตรวจสอบช่ืออีเมลผูรับใหดีเสียกอน

● โพสตขอมูลเก่ียวกับงานลงในส่ือสังคมออนไลน

‒ ในกรณีที่จะรับเอาขอมูลความลับของบุคคลท่ีสามมา ใหรับมาจากแหลงขอมูลที่มีสิทธิโดยชอบธรรมและรับโดยใชวิธีการท่ีถูกตอง
ชอบธรรม พรอมกับทําการบันทึกเน้ือหาของขอมูลน้ันอยางถูกตอง

‒ หากเปนขอมูลความลับท่ีรับมาจากบริษัทอ่ืนภายใตการทําสัญญา ใหปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆท่ีถูกกําหนดไวในสัญญาดังกลาว เชน 

ขอจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงคในการใชงาน เปนตน

▶▶ประเดน็สําคญั

2 การจดัการข้อมูลความลบั

4 การจดัการทรัพย์สินของบริษทั ฯ
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เราจะทําการบันทึกข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการบัญชีอย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะควรตามบทบัญญัติที่

เกี่ยวข้อง กฎระเบียบภายในบริษัท และมาตรฐานการจัดทําบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสม

ขอมูลทางการเงินและขอมูลการบัญชีคือสิ่งท่ีเปนรากฐานในการตัดสินใจดานการบริหารของบริษัท ดังน้ัน หากบันทึก

หรือขอมูลเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีบังเอิญไมถูกตองหรือไมครบถวนสมบูรณ บริษัทอาจไมสามารถตัดสินใจดาน

การบริหารไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังทําใหผูมีสวนไดเสียไววางใจในตัวบริษัทนอยลงอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได มิ

หนําซ้ํายังอาจเปนการละเมิดกฎบทบัญญัติอยางรายแรงอีกดวย

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ จัดทํารายงาน ขอมูล และบันทึกท่ีเกี่ยวกับการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง พรอมกับรักษาไวซ่ึงความแมนยํา ความเหมาะ

สมถูกตอง และความครบถวนสมบูรณในเน้ือหาของส่ิงเหลาน้ัน

‒ จัดทําบัญชีผานข้ันตอนการอนุมัติที่ถูกตองเหมาะสม และจัดทําในขอบเขตความรับผิดชอบกับอํานาจหนาท่ีที่ไดรับมา

‒ เก็บรักษาและจัดการเอกสารท่ีเปนหลักฐานในการทําบัญชี (อาทิเชน บันทึก ขอมูล ฯลฯ) อยางเหมาะสม

‒ หามระบุความเท็จหรือแกไขปลอมแปลงบันทึก ขอมูล หรือรายงานเหลาน้ี

▶▶ประเด็นสําคัญ

3 การจดัการข้อมูลทางการเงนิ

4 การจดัการทรัพย์สินของบริษทั ฯ
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เราจะตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตาม

กฎระเบียบภายในบริษัทและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

เครอืแน็บเทสโกจะใหความเคารพตอขอมลูสวนบุคคลของผูมีสวนไดเสียทัง้หมดรวมถึงขอมลูสวนบุคคลของทุกๆคน โดยเฉพาะใน

ปจจบุนั ประเทศและภูมิภาคท่ีควบคุมการเก็บรวบรวม การจัดการ และการใชงานขอมลูสวนบุคคลอยางเครงครัดเพ่ือคุมครองขอมลูดัง

กลาวน้ันมีเพิม่มากข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงทําใหเราตองระมัดระวังในเร่ืองเหลาน้ี

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอยูในบทบัญญัติของประเทศและภูมิภาคแตละแหงท่ีเครือบริษัทของเราดําเนินการ
ประกอบธุรกิจ

‒ เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคลเพื่อการทํางานท่ีถูกตองชอบธรรมเทาน้ัน
‒ หากจะโอนยายขอมูลไปยังตางประเทศ ใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีถูกกําหนดโดยบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของ กอนดําเนินการโอนยาย

‒ จัดการขอมูลสวนบุคคลใหเหมาะสมตามกฎระเบียบภายในบริษัท

▶▶ประเดน็สําคญั

4 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4 การจดัการทรัพย์สินของบริษทั ฯ
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❶  เราจะตระหนักว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถงึสิทธิบัตร สิทธิด้านผลติภณัฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิด้านการ

ออกแบบ สิทธิด้านเคร่ืองหมายการค้า ลขิสิทธ์ิ และความลบัทางการค้า) เป็นทรัพย์สินทีสํ่าคญัของบริษทั พร้อมทั้งจะ

พยายามคุ้มครองและจดัการให้เหมาะสมตามกฎระเบียบภายในบริษทั

❷  เราจะเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลทีส่าม และจะไม่กระทาํการล่วงละเมดิสิทธิดงักล่าว

5 การคุ้มครองและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 ● ในปจจุบัน เครือแน็บเทสโกไดครอบครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาจํานวนมาก และใชประโยชนจากสิทธิเหลาน้ัน

มานําเสนอผลิตภัณฑรวมท้ังการบริการใหแกลูกคาและสังคมอยางมากมาย สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเหลาน้ีลวน

เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามของพนักงานทุกคนและถือเปนฐานธุรกิจของเครือแน็บเทสโก

 ●หากบุคคลท่ีสามใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาโดยไมไดรับอนุญาต บริษัทและตัวบุคคลอาจถูกเรียกรองใหชดเชย

ความเสียหายและถูกลงโทษทางอาญาได

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ จัดการเร่ืองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเครือแน็บเทสโกใหเหมาะสมตามกฎระเบียบภายในบริษัท
‒ ระมัดระวังไมใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาโดยบุคคลท่ีสาม หากมีขอสงสัย ใหปรึกษาฝายทรัพยสินทางปญญา

อธิบายเพิม่เติม

▶▶ประเดน็สําคญั

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” คอือะไร

สิทธิในทรัพยสินทางปญญา คือ สิทธิทีมี่การบัญญัติข้ึนในบทบัญญัติเกีย่วกบัทรัพยสินทาง

ปญญาตางๆ อาทิเชน การประดิษฐ การคิดคน การออกแบบ เครือ่งหมายการคา งานประพันธ 

ความรูเชงิข้ันตอน ฯลฯ ซ่ึงผูถอืสทิธ์ิสามารถครอบครองทรัพยสินทางปญญาน้ันไวไดแตเพยีงผู

เดียว หากบริษัทเราครอบครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนจํานวนมากในตลาดธุรกจิหนึง่ 

บรษัิทเราก็จะสามารถสรางความเปนตอในตลาดธุรกจิน้ันได

4 การจดัการทรัพย์สินของบริษทั ฯ
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❶  เราจะไม่ซ้ือขายหุ้นของแน็บเทสโก้ หุ้นของบริษทัทั้งหมดทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และอืน่ๆ โดยพจิารณาจากข้อมูลบริษทัทีย่งัไม่ได้มี

การประกาศอย่างเป็นทางการซ่ึงมผีลกระทบต่อการตดัสินใจด้านการลงทุนอย่างเห็นได้ชัด

❷  หากเป็นข้อมูลบริษทัทีย่งัไม่ได้มกีารประกาศอย่างเป็นทางการซ่ึงมผีลกระทบต่อการตดัสินใจด้านการลงทุนอย่างเห็นได้ชัด รวมถงึข้อมูลที่

อาจเข้าข่ายเป็นข้อมูลดงักล่าว เราจะไม่เปิดเผยหรือทาํให้ข้อมูลน้ันร่ัวไหลไปยงับุคคลทีส่าม ยกเว้นกรณทีีจ่าํเป็นต้องทาํเน่ืองด้วยเหตุผลด้าน

การทาํงาน

 ● ในฐานะท่ีเปนกรรมการผูบริหารและพนักงานของเครือแน็บเทสโก ทุกคนอาจรับรูขอมูลบริษัทท่ีสําคัญๆของเครือ

แน็บเทสโก ของลูกคา หรือของหุนสวนทางธุรกิจซ่ึงยังไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการ แตการใชขอมูลเหลาน้ัน

มาทําการติดตอซื้อขายหุนหรืออื่นๆถือเปนการกระทําท่ีละเมิดกฎบทบัญญัติ ซ่ึงเรียกวาเปนการซ้ือขายหลักทรัพยโดย

ใชขอมูลภายใน

 ●หากรับรูขอมลูบรษัิทท่ีสําคัญๆซึง่ยงัไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการ ตองจดัการขอมลูนัน้ใหถกูตองเหมาะสมตามกฎ

ระเบียบภายในบริษัทท่ีเกีย่วกับขอมลูภายใน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ หามกระทําการตางๆท่ีถือเปนการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน ยกตัวอยางเชน การกระทําดังตอไปน้ี

● ซ้ือหุนของบริษัทตัวเองในนามของครอบครัว โดยพิจารณาจากขอมูลบริษัทท่ีสําคัญๆซึ่งยังไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการ

● ซ้ือหุนของบริษัทเพ่ือน โดยพิจารณาจากขอมูลบริษัทท่ีสําคัญๆซึ่งยังไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการจากเพ่ือน

● เทขายหุนของบริษัทน้ันๆ หลังจากทราบขอมูลบริษัทท่ีเกี่ยวกับการคาดคะเนความตกต่ําของผลประกอบการซ่ึงยังไมไดมีการประกาศอยางเปน

ทางการ

● รูมาวาบริษัทแหงหน่ึงประสบความสําเร็จในการพัฒนาสินคาใหมที่จะพลิกโฉมวงการ แลวซ้ือหุนของบริษัทน้ันท้ังๆท่ียังไมมีการประกาศ

ขอมูลดังกลาวอยางเปนทางการ

อธิบายเพิม่เติม

▶▶ประเดน็สําคญั

“การซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)” คอือะไร

การซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายในคือ การซ้ือขายหลักทรัพย (หุน หุนกู ฯลฯ) ของ

บริษัทแหงหน่ึง หรือแนะนําใหผูอื่นซ้ือขายหลังจากทราบขอมูลสําคัญ (ขอมูลภายใน) ที่ยัง

ไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการ ซ่ึงการกระทําเหลาน้ีถือเปนการซ้ือขายหลักทรัพยโดย

ใชขอมูลภายในท่ีเปนเรื่องตองหาม

6 การซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

4 การจดัการทรัพย์สินของบริษทั ฯ
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เราจะประกอบธุรกิจโดยตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อมในโลกอยู่เสมอ พร้อมกับมุ่งทําให้เกิดการ

อยู่ร่วมกันกับท้องถิ่นและสังคม เพื่อสร้างสังคมอันยั่งยืนให้บังเกิดขึ้นจริง

ในปจจุบัน เครือแน็บเทสโกไดสงเสริมกิจกรรมท่ีทําใหเกิดสังคมอันยั่งยืน 

โดยตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมคือขอมูลตามท่ีระบุใน “แนวคิดดานส่ิงแวดลอมและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม

ของเครือแน็บเทสโก (Nabtesco Group Environmental Philosophy/Environmental Action Plan)” ดานลางน้ี

▶▶ประเดน็สําคญั

ข้อมูลอ้างองิ
  แนวคดิด้านส่ิงแวดล้อมและแนวทางการปฏบัิตเิกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมของเครือแน็บเทสโก้

  แนวคดิด้านส่ิงแวดล้อมของเครือแน็บเทสโก้

●  เราจะมุงสรางสังคมในอนาคตท่ีสมบูรณและสุขกายสบายใจใหเกิดข้ึนจริง โดยเราจะตระหนักถึงผลกระทบของการประกอบธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึน

กับส่ิงแวดลอมในโลกอยูเสมอ พรอมท้ังจะพยายามสรางส่ิงแวดลอมกับสินคาท่ีเปนมิตรตอผูคนและธรรมชาติ

  แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมของเครือแน็บเทสโก้

●    เราจะตระหนักวาการอนุรักษส่ิงแวดลอมในโลกเปนประเด็นสําคัญท่ีมวลมนุษยชาติตองทํารวมกัน และทุกๆคนจะมีสวนรวมอยาง

กระตือรือรนในการสงเสริมใหมีการกําหนดเปาหมายท่ีมุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหมีการจัดการเพ่ือ

ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

●    ในการวางแผน พัฒนา และออกแบบสินคา เราจะตรวจสอบทําความเขาใจถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอมในวงจรชีวิตของสินคาน้ันๆ 

พรอมกับพยายามยกระดับประสิทธิภาพของพลังงาน การประหยัดทรัพยากร และความสามารถในการรีไซเคิล

●    ในการผลิตสินคา จัดจําหนาย กระจายสินคา และบริการ เราจะพยายามลดภาระของส่ิงแวดลอม เชน ประหยัดพลังงาน ใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําส่ิงท่ีทาทายเพ่ือลดการปลอยของเสียใหเปนศูนย ฯลฯ ดวยการนําเอาเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอมท่ีลํ้าหนามาใชและปรับใช

เทคโนโลยีดังกลาว

●    เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและบรรทัดฐานทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม พรอมท้ังกําหนดมาตรฐานการจัดการของบริษัทตาม

ความจําเปน และดําเนินกิจกรรมซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายทางดานส่ิงแวดลอมตามความสมัครใจของตัวเอง

●    เราจะสงเสริมการแลกเปล่ียนและการประสานความรวมมือกับสังคม เชน เปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม รวมวางแผนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

ฯลฯ และจะพยายามทําใหสังคมมีความเขาใจและไววางใจเรา

1 ความสัมพนัธ์กบัสังคม

5 บริษทักบัสังคม
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เราจะเปิดเผยข้อมูลสําคญัทีเ่กีย่วกบัการเงนิ การบริหาร และการประกอบธุรกจิให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสียต่างๆโดยเฉพาะผู้ถอืหุ้น

และนักลงทุนอย่างเหมาะสม เทีย่งตรง ในเวลาทีเ่หมาะควร

ในการเปดเผยขอมูลสําคัญใหแกผู มีสวนไดเสียนั้น การปฏิบัติตามขอเรียกรองทางดานกฎหมายถือเปนเรื่องท่ี

ตองทําอยางแนนอนอยูแลว นอกจากน้ี เรายังตองพยายามรักษาความไววางใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอเครือ

แน็บเทสโกดวย

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

‒ เราจะเปดเผยขอมูลในรูปแบบท่ีเขาใจงาย และจะพยายามไมทําใหเกิดการเขาใจผิดหรือเห็นผิดเปนชอบ

‒ กรรมการผูบริหารและพนักงานจะตองไมตอบคําถามของส่ือและอ่ืนๆในนามตัวแทนของบริษัท หากยังไมไดรับการยินยอมจากฝาย

ประชาสัมพันธหรือฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations)

▶▶ประเดน็สําคญั

2 การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั

5 บริษทักบัสังคม



ในเครือแน็บเทสโก เราไดสงเสริมใหมีการสรางระบบการรายงานขอมูลภายในบริษัทในระดับโลกผานแน็บ

เทสโกฮอตไลนและชองทางแจงเบาะแสอ่ืนๆ

ถึงแมระบบการรายงานขอมูลภายในบริษัทน้ีจะมีการกําหนดส่ิงตางๆแตกตางกันไปตามภูมิภาค เชน วิธีการ

รายงาน ขอมูลท่ีสามารถรายงานได ฯลฯ แตท่ีเหมือนกันในทุกภูมิภาคคือ จะมีการรักษาขอมูลความลับท่ีได

รับรายงาน และจะไมมีการดําเนินการใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียตอผูรายงานขอมูล ดังน้ัน กรรมการผูบริหาร

และพนักงานทุกคนจึงสามารถใชระบบการรายงานขอมูลภายในบริษัทไดอยางสบายใจ

แน็บเทสโก้ฮอตไลน์

และช่องทางแจ้งเบาะแสอืน่ๆ

ตีพิมพ เม่ือเดือนพฤษภาคม ปค.ศ. 2017

ฉบับพิมพครั้งแรก

เรียบเรียงและตีพิมพโดย ฝายสงเสริมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ บริษัท แน็บเทสโก จํากัด
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