
คู่่�มืือเก่ี่�ยวกี่บัมืาตรฐานทางจริยธรรมืของเคู่รือแน็บเทสโก้ี่



การปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ ์(Compliance) คือื รากฐาน

สำำาคืญัที่่�ขาดไมไ่ดใ้นการที่ำาให้ป้รชัญาขององคืก์รกลายเป็น

จรงิผ่า่นการประกอบัธุรุกจิ พรอ้มกนัน่� ในสำภาพแวดลอ้ม

ที่างธุรุกจิยคุืปจัจบุันัที่่�เกดิกระแสำโลกาภวิตัิน์ การปฏิบิัตัิิ

ติามกฎเกณฑ์ย์งัเป็นห้น่�งในเงื�อนไขเบัื�องติน้ที่่�สำำาคืญัที่่�สำดุ

ในการที่ำาให้ล้กูคืา้เลอืกบัรษิัทัี่ของเราเป็นหุ้น้สำว่นที่างธุรุกจิ

อยา่งไมต่ิอ้งสำงสำยั

ในเดอืนธุนัวาคืม ป่ 2016 เคืรอืบัรษิัทัี่ของเราไดก้ำาห้นด

และบังัคืบััใช ้“มาติรฐานที่างจรยิธุรรมของเคืรอืแน็บัเที่สำโก ้

(Nabtesco Group Code of Ethics)” และไดแ้กไ้ขเพิ�มเติมิใน

วนัที่่� 1 เมษัายน ป่ 2022 คืูม่อืน่�จะอธุบิัายเนื�อห้าของ  

“มาติรฐานที่างจรยิธุรรมของเคืรอืแน็บัเที่สำโก”้ ฉบับััแกไ้ข

เพิ�มเติมิ เพื�อเป็นติวัชว่ยในการประกอบัธุรุกจิในแติ่ละวนั  

เมื�อที่า่นมค่ืวามขอ้งใจในมมุมองดา้นการปฏิบิัตัิติิามกฎ

เกณฑ์แ์ละจำาเป็นติอ้งการแนวที่างในการดำาเนินงาน

ถ้า้ห้ากที่า่นมข่อ้สำงสำยัประการใด ขอให้ย้อ้นกลบััมาดู

คืูม่อืเลม่น่�เพื�อติรวจสำอบัยนืยนัวา่คืวรปฏิบิัตัิเิชน่ไร กรณท่ี่่�

ติรวจสำอบัเที่ย่บัเคืย่งกบััมาติรฐานที่างจรยิธุรรมน่�แลว้พบั

วา่กำาลงัมป่ญัห้า (ห้รอืมค่ืวามเป็นไปไดท้ี่่�จะเกดิปญัห้า) 

ให้ป้รก่ษัาห้รอืรายงานห้วัห้น้า ชอ่งที่างแจง้เบัาะแสำ

ภายใน ห้รอือื�น ๆ โดยที่นัที่่

ห้ากไดร้บััแรงกดดนัให้ก้ระที่ำาการบัางอยา่งเพื�อที่่�จะได้

บัรรลุเป้าห้มายห้รอืเพื�อให้ไ้ดม้าซึ่่�งงานโปรเจก็ติใ์ห้ม ่ๆ 

ห้รอืไดร้บััคืำาสำั �งที่่�ไมช่อบัธุรรมจากห้วัห้น้าให้ก้ระที่ำาการ

บัางอยา่ง เราติอ้งไมล่งัเลที่่�จะปรก่ษัาห้รอืรายงานห้วัห้น้า 

การละเมดิขอ้ปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์แ์ละผ่ลประโยชน์ที่่�ไดร้บัั

จากการละเมดิดงักลา่วเป็นสำิ�งที่่�ยอมรบััไมไ่ดใ้นเคืรอืแน็บั

เที่สำโก้

คืวามไวว้างใจที่่�ไดร้บััจากผู่ม้ส่ำว่นไดเ้สำย่ของบัรษิัทัี่นั �น

เป็นสำิ�งที่่�ไดม้าอยา่งยากลำาบัาก แติ่ในขณะเดย่วกนั มนัก็

เป็นสำิ�งที่่�สำญูเสำย่ไปไดอ้ยา่งงา่ยดายเชน่เดย่วกนั

การละเมดิขอ้ปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ท์ี่่�วางไวเ้พย่งเรื�อง

เดย่วไดท้ี่ำาให้อ้งคืก์รติ่าง ๆ ที่่�มช่ื�อเสำย่งติอ้งติกอยูว่กิฤติ

ดา้นการบัรหิ้าร

ขอให้ท้ี่กุที่า่นจงพง่ติระห้นกัอยูเ่สำมอวา่ สำิ�งที่่�คืำ�าจนุการ

ประกอบัธุรุกจิของเคืรอืแน็บัเที่สำโกใ้ห้อ้ยูไ่ดท้ี่กุวนัน่� คือื

การประพฤติปิฏิบิัตัิติิวับันพื�นฐานของคืวามโปรง่ใสำและมมุ

มองดา้นจรยิธุรรมระดบััสำงูของพวกเราที่กุคืน

ในฐานะประธุานเจา้ห้น้าที่่�บัรหิ้ารและประธุานคืณะ

กรรมการดา้นการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ข์องเคืรอืแน็บั 

เที่สำโก ้ขา้พเจา้จะมุง่มั �นทีุ่ม่เที่ในการให้ค้ืวามชว่ยเห้ลอืที่่�

จำาเป็น 

เพื�อที่ำาให้ท้ี่กุที่า่นประพฤติปิฏิบิัตัิติิวับันพื�นฐานของ

คืวามโปรง่ใสำและมมุมองจรยิธุรรมระดบััสำงู

ในฐานะของเคืรอืบัรษิัทัี่ระดบััโลกที่่�มุง่เป้าจะเป็นผู่น้ำา

นวตัิกรรมที่่�ที่า้ที่ายติ่อ “คืวามติอ้งการ” ของอนาคืติอยา่ง

ติ่อเนื�องติ่อไป เราจะติอ้งชว่ยกนัที่ำาให้ก้ารที่า้ที่ายน่�มค่ืวาม

ชดัเจนแน่นอนมากยิ�งข่�นดว้ยการปฏิบิัตัิติิวัติามมาติรฐาน

ที่างจรยิธุรรมน่�อยูเ่ป็นประจำา

สำารจากประธุาน

แด่่กรรมการผู้้�บริหารและพนัักงานัในัเครือแน็ับเทสโก�ทกุท่านั

เคืรอืแน็บัเที่สำโกไ้ดก้ำาห้นด “ระเบัย่บัเรื�องโคืรงสำรา้งการสำง่เสำรมิการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ข์องเคืรอืบัรษิัทัี่” และจดัติั �ง 

“คืณะกรรมการดา้นการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์”์ ข่�นโดยมป่ระธุานเจา้ห้น้าที่่�บัรหิ้ารเป็นประธุานคืณะกรรมการ 

และมผู่่เ้ช่�ยวชาญจากภายนอกเขา้รว่มดว้ย 

เพื�อที่ำาห้น้าที่่�เป็นคืณะที่่�ปรก่ษัาของคืณะกรรมการบัรษิัทัี่โดยมว่ตัิถุ้ประสำงคืเ์พื�อพจิารณานโยบัายพื�นฐาน เรื�องสำำาคืญั และอื�น ๆ 

ที่่�เก่�ยวขอ้งกบััโคืรงสำรา้งการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์์

ยิ�งไปกวา่นั �น เคืรอืบัรษิัทัี่ยงัไดเ้สำรมิคืวามเขม้แขง็ให้ก้บััโคืรงสำรา้งการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ท์ี่ั �วที่ั �งเคืรอืบัรษิัทัี่ และแติ่งติั �ง  

“ประธุานกำากบััการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์”์ และ “ประธุานดำาเนินการดา้นการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์”์  

ผู่ท้ี่ำาห้น้าที่่�ชว่ยเห้ลอืประธุานกำากบััการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ใ์นแติ่ละฝ่า่ยบัรหิ้ารงานองคืก์รและบัรษิัทัี่ยอ่ย  

รวมถ้ง่บัรษิัทัี่ในเคืรอืที่ั �งห้มดที่ั �งในญ่�ปุน่และติ่างประเที่ศ เพื�อจดัเติรย่มโคืรงสำรา้งในการกวดขนัการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ไ์ปที่ั �วโลก ที่ั �งน่�จะมก่ารจดั 

“การประชมุประสำานงานการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์”์ ข่�นในญ่�ปุน่และภมูภิาคืติ่างประเที่ศที่ั �งห้มดที่่�บัรษิัทัี่ขยายธุรุกจิไปถ้ง่ (จน่ เอเชย่ อเมรกิาเห้นือ 

ยโุรป) โดย “ประธุานกำากบััการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์”์ และ “ประธุานดำาเนินการดา้นการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์”์  

จะแบัง่ปนัขอ้มลูและแลกเปล่�ยนคืวามคืดิเห้น็เก่�ยวกบััการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ก์นั

นอกจากน่�แลว้ บัรษิัทัี่ Shanghai Nabtesco Business Management จำากดั ในประเที่ศจน่ และบัรษิัทัี่ Nabtesco Europe GmbH 

ในเยอรมน่ ซึ่่�งเป็นบัรษิัทัี่ที่่�กำากบััดแูลภมูภิาคืยโุรปยงัไดจ้ดัติั �งฝ่า่ยงานกฎห้มายและสำง่เสำรมิการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ข์่�น  

และสำรา้งโคืรงสำรา้งงานกฎห้มายและการสำง่เสำรมิการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ต์ิามมาติรฐานสำากลโดยรว่มมอืกบััฝ่า่ยงานกฎห้มายและสำง่เสำรมิการ 

ปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ข์องสำำานกังานให้ญ่อยา่งใกลช้ดิ
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คืูม่อืเลม่น่�จะยด่ติามเนื�อห้าใน “มาติรฐานที่างจรยิธุรรมของเคืรอืแน็บัเที่สำโก”้ ซึ่่�งมก่ารกำาห้นดและบังัคืบััใชไ้ปแลว้เมื�อวนัที่่� 27 ธุนัวาคืม  

ป่ 2016 และไดแ้กไ้ขเพิ�มเติมิเมื�อวนัที่่� 1 เมษัายน ป่ 2022 โดยในคืูม่อืน่�จะมก่ารอธุบิัายถ้ง่ประเดน็สำำาคืญัในห้วัขอ้ติ่าง ๆ  

พรอ้มที่ั �งแสำดงติวัอยา่งที่่�เป็นรปูธุรรมเก่�ยวกบััเรื�องที่่�ห้า้มที่ำา เรื�องที่่�ติอ้งปฏิบิัตัิติิาม และอื�น ๆ เพื�อเป็นติวัช่�แนะสำำาห้รบัั 

การประพฤติปิฏิบิัตัิติิวัของกรรมการผู่บ้ัรหิ้ารและพนกังานที่กุคืนในเคืรอืแน็บัเที่สำโก้

เราไดจ้ดัที่ำาคืูม่อืน่�พรอ้มกบัั “มาติรฐานที่างจรยิธุรรมของเคืรอืแน็บัเที่สำโก”้ เป็นภาษัาติ่าง ๆ เพื�อให้พ้นกังานของบัรษิัทัี่ 

ในเคืรอืแน็บัเที่สำโกท้ี่ั �งห้มดสำามารถ้ที่ำาคืวามเขา้ใจได ้และจะมก่ารเผ่ยแพรเ่นื�อห้าดงักลา่วบันเวบ็ัไซึ่ติเ์พื�อให้ผู้่ม้ส่ำว่นไดเ้สำย่ 

ของบัรษิัทัี่ที่กุคืนไดอ้า่นและรบััที่ราบัดว้ย อก่ที่ั �งจากน่�ไป ที่างเคืรอืบัรษิัทัี่ยงักำาลงัวางแผ่นที่่�จะปรบััปรงุแกไ้ขประสำทิี่ธุผิ่ล 

ของรายละเอย่ดเนื�อห้าดงักลา่วอยา่งติ่อเนื�อง เพื�อให้ส้ำอดรบัักบััการเปล่�ยนแปลงของสำภาพแวดลอ้มที่างธุรุกจิและการแก ้

บัที่บัญัญตัิติิ่าง ๆ
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มาติรฐานที่างจรยิธุรรมของเคืรอืแน็บัเที่สำโก ้(ติ่อจากน่�ไปจะเรย่กสำั �น ๆ วา่ “มาติรฐานที่างจรยิธุรรม”) คือื มาติรฐานที่่�กำาห้นดวา่  

ในมมุมองดา้นการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์*์ บัุคืลากรแติ่ละคืนของเคืรอืแน็บัเที่สำโกค้ืวรปฏิบิัตัิอิยา่งไร  

เพื�อที่ำาให้ป้รชัญาขององคืก์รกลายเป็นจรงิในการประกอบัธุรุกจิ

* การปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ ์ห้มายถ้ง่ การปฏิบิัตัิติิามบัที่บัญัญตัิแิละกฎระเบัย่บัภายในบัรษิัทัี่ (รวมถ้ง่คืูม่อื แนวปฏิบิัตัิ ิ และกฎระเบัย่บัอื�น ๆ ที่่�มก่ารนำามาใช)้  

นอกจากน่�ยงัห้มายถ้ง่ การติอบัสำนองคืำารอ้งขอของผู่ม้ส่ำว่นไดเ้สำย่ (ลกูคืา้ พนกังาน คืูค่ืา้ ผู่ถ้้อืหุ้น้ และสำงัคืมที่อ้งถ้ิ�น) ผ่า่นการปฏิบิัตัิติิวัติามห้ลกัจรยิธุรรม 

ที่างสำงัคืมและบัรรที่ดัฐานที่างสำงัคืม

เครือแน็ับเทสโก�

ลก้ค�า พนัักงานั

ค้่ค�า

ผู้้�ถืีอหุ�นั

สงัคมท�องถิี�นั

วิถ่ีแห่งแน็ับเทสโก�
(ปรชัญาขององคืก์ร)

(สำญัญาของแน็บัเที่สำโก)้
(แนวที่างในการดำาเนินงาน)

มาติรฐานัทางจริยธรรม
ของเครือแน็ับเทสโก�

มาติรฐานที่างจรยิธุรรมของเคืรอืแน็บัเที่สำโกน้ั �นคืำ�าจนุวถิ้แ่ห้ง่แน็บัเที่สำโกใ้นแงม่มุดา้นการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์อ์ยู่

และให้ก้ารสำนบััสำนุนเป็นพเิศษักบัั “ขอ้ 4. มค่ืวามโปรง่ใสำและจรยิธุรรมที่่�สำงูอยา่งติ่อเนื�อง” ใน “สำญัญาของแน็บัเที่สำโก”้  

นอกจากน่� มาติรฐานดงักลา่วยงัถ้กูมุง่ห้มายให้เ้ป็นติวัช่�แนะเพื�อการปฏิบิัตัิจิรงิเก่�ยวกบัั “การดำาเนินการที่่�โปรง่ใสำ : โปรง่ใสำ (Open), ยตุิธิุรรม (Fair) 

และซึ่ื�อสำตัิย ์(Honest)” และ “การดำาเนินการที่่�มจ่รยิธุรรม : การสำั �งสำมการดำาเนินการของที่กุ ๆ คืน” ซึ่่�งปรากฏิอยูใ่น  

“แนวที่างในการดำาเนินงาน” อก่ดว้ย

ความเก่�ยวพนัักบัวิถ่ีแห่งแน็ับเทสโก� (The Nabtesco way)มาติรฐานัทางจริยธรรมของเครอืแน็ับเทสโก�
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มาติรฐานที่างจรยิธุรรมของเคืรอืแน็บัเที่สำโกถ้้กูกำาห้นดให้ม้ก่ารนำาเอาไปปรบััใชใ้นระดบััโลก  

สำาเห้ตุิเป็นเพราะการที่่�กรรมการผู่บ้ัรหิ้ารและพนกังานที่กุคืนในเคืรอืแน็บัเที่สำโกป้ฏิบิัตัิติิวัติามมาติรฐานดงักลา่วซึ่่�งเก่�ยวขอ้งกบััการปฏิบิัตัิ ิ

ติามกฎเกณฑ์ถ์้อืเป็นเงื�อนไขสำำาคืญัที่่�จะที่ำาให้เ้กดิการประกอบัธุรุกจิที่่�มค่ืวามโปรง่ใสำและมม่มุมองดา้นจรยิธุรรมระดบััสำงูในเคืรอืบัรษิัทัี่ 

โดยรวม

อน่�ง ในกรณท่ี่่�บัรษิัทัี่รายให้มท่ี่่�มาเขา้รว่มเคืรอืแน็บัเที่สำโกไ้ดย้ด่ถ้อืมาติรฐานแบับัเดย่วกนัน่�อยูก่่อนแลว้ บัรษิัทัี่นั �นอาจไดร้บััการยกเวน้ 

(เก่�ยวกบััการปรบััใช)้ ในขอบัขา่ยที่่�กำาห้นดเพื�อเล่�ยงภาระติ่าง ๆ ที่่�อาจเกดิข่�นห้ากติอ้งเปล่�ยนแปลงมาติรฐานที่่�มก่ารเผ่ยแพรก่นัไปแลว้

กรรมการผู่บ้ัรหิ้ารและพนกังานที่กุคืนในเคืรอืแน็บัเที่สำโกจ้ะติอ้งนำาเอามาติรฐานที่างจรยิธุรรมไปปรบััใช้

บัรษิัทัี่แติ่ละแห้ง่ในเคืรอืแน็บัเที่สำโกส้ำามารถ้แกไ้ขมาติรฐานที่างจรยิธุรรม ห้รอืกำาห้นดมาติรฐานเฉพาะของติวัเองข่�นมาได ้ 

ติราบัเที่า่ที่่�การแกไ้ขห้รอืการกำาห้นดนั �นไมข่ดัติ่อมาติรฐานที่างจรยิธุรรมและมเ่นื�อห้าที่่�ไมห่้ละห้ลวม 

ที่ั �งน่�กเ็พื�อให้ส้ำอดรบัักบััรปูแบับัธุรุกจิ บัรรที่ดัฐานที่างสำงัคืม ห้ลกัจรยิธุรรมที่างสำงัคืม และบัที่บัญัญตัิขิองประเที่ศห้รอืภมูภิาคืติ่าง ๆ ฯลฯ

ขอบข่ายการนัำาเอาไปปรบัใชุ�

(1) การปฏิิบติัิติวัท่�พึงกระทำาของกรรมการผู้้�บริหารและพนัักงานั

อนัดบััแรก กรรมการผู่บ้ัรหิ้ารและพนกังานที่กุคืนติอ้งอา่นคืูม่อืเลม่น่�ให้ล้ะเอย่ดถ้่�ถ้ว้น ห้ลงัจากนั �น ห้ากมข่อ้สำงสำยั เกดิเห้ตุิที่่�เป็นปญัห้า  

ห้รอืมเ่รอืงที่่�ที่ำาให้ล้งัเลใจเก่�ยวกบััการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ใ์นการที่ำางานรายวนั ขอให้เ้ปิดดคูืูม่อืเลม่น่�และดำาเนินการในสำิ�งที่่�เห้มาะสำม  

สำว่นติอนที่่�จะที่ำาการอบัรมเก่�ยวกบััการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ใ์นองคืก์รแติ่ละแห้ง่ กใ็ห้ด้ำาเนินการอบัรมติามรายละเอย่ดเนื�อห้า 

ในคืูม่อืเลม่น่�ดว้ย

1   ห้ากเกดิปญัห้าเก่�ยวกบััการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์ ์ให้ด้มูาติรฐานที่างจรยิธุรรมเป็นแห้ลง่อา้งองิ ก่อนดำาเนินการในสำิ�งที่่�เห้มาะสำม

2   ห้ากมข่อ้สำงสำยัเก่�ยวกบััมาติรฐานที่างจรยิธุรรม ให้ป้รก่ษัาห้วัห้น้า ผู่ร้บััผ่ดิชอบัดา้นการกำากบััการปฏิบิัตัิ ิ

ติามกฎเกณฑ์ใ์นแติ่ละบัรษิัทัี่ ห้รอืชอ่งที่างแจง้เบัาะแสำภายใน

การปรบัใชุ�มาติรฐานัทางจริยธรรม

(2) การปฏิิบติัิติวัท่�พึงกระทำาของผู้้�บริหารและผู้้�จดั่การ

ผู่บ้ัรหิ้ารและผู่จ้ดัการติอ้งรเิริ�มประพฤติปิฏิบิัตัิติิวัติามมาติรฐานที่างจรยิธุรรมให้เ้ป็นแบับัอยา่ง และติอ้งรบััห้น้าที่่�ในการที่ำาให้พ้นกังาน 

รบััที่ราบัมาติรฐานที่างจรยิธุรรมดงักลา่วโดยที่ั �วกนั เชน่ แสำดงให้พ้นกังานเห้น็ถ้ง่คืวามสำำาคืญัของการปฏิบิัตัิติิาม 

กฎเกณฑ์ ์ฯลฯ  

นอกจากน่�ยงัติอ้งคือยเฝ้่าติดิติามวา่บัุคืลากรที่ั �วที่ั �งองคืก์รเคืารพและปฏิบิัตัิติิามมาติรฐานที่างจรยิธุรรมดแ่ลว้ห้รอืยงั ห้ากพบัวา่ 

ยงัมก่ารปฏิบิัตัิไิมเ่พย่งพอห้รอืมก่ารละเมดิ ติอ้งดำาเนินการในสำิ�งที่่�เห้มาะสำมโดยที่นัที่่

1   ขอให้ผู้่บ้ัรหิ้ารและผู่จ้ดัการรเิริ�มปฏิบิัตัิใิชม้าติรฐานที่างจรยิธุรรมให้เ้ป็นแบับัอยา่ง และพยายามที่ำาให้พ้นกังานรบััที่ราบัโดยที่ั �วกนั 

พรอ้มกบััเฝ้่าติดิติามสำถ้านการณ์การปฏิบิัตัิติิามมาติรฐานดงักลา่วอยูเ่สำมอ
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ผู้้�รบัการแจ�งเบาะแส

สายด่่วนัทั

ั ิ

็ ิ ็

ำ ิ ิ

หสัผู้า่นั 

การปรบัใชุ �มาติรฐานัทางจร ยิธรรม

(4) มาติรการลงโทษั

ห้ลงัจากสำบืัห้าสำาเห้ตุิและกำาห้นดคืวามรบััผ่ดิชอบัจนเกดิคืวามกระจา่งชดัแลว้ จะมก่ารดำาเนินมาติรการอยา่งเที่่�ยงธุรรม 

ติ่อผู่ล้ะเมดิมาติรฐานที่างจรยิธุรรม อน่�ง อาจมบ่ัางกรณท่ี่่�การละเมดิมาติรฐานที่างจรยิธุรรมนั �นถ้อืเป็นการละเมดิบัที่บัญัญตัิ ิ

ดว้ยเชน่กนั ซึ่่�งในกรณน่่� กรรมการผู่บ้ัรหิ้ารและพนกังานผู่ล้ะเมดิมาติรฐานที่างจรยิธุรรมจะติอ้งรบััผ่ดิในที่างอาญา 

ห้รอืในที่างอื�น ๆ นอกจากน่� บัรษิัทัี่เองกอ็าจจะติอ้งรบััผ่ดิในที่างอาญา ที่างแพง่ ห้รอืรบััโที่ษัปรบััที่างปกคืรองติามไปดว้ย  

ซึ่่�งถ้า้ห้ากการละเมดินั �นที่ำาให้บ้ัรษิัทัี่เกดิคืวามสำญูเสำย่ที่างการเงนิ ที่างบัรษิัทัี่อาจเรย่กรอ้งคืา่เสำย่ห้ายติ่อผู่ล้ะเมดิเชน่กนั

1   ห้ากกรรมการผู่บ้ัรหิ้ารและพนกังานละเมดิมาติรฐานที่างจรยิธุรรม ขอให้ร้บััที่ราบัและที่ำาคืวามเขา้ใจวา่  

บุัคืคืลดงักลา่วอาจถ้กูลงโที่ษัที่างวนิยัติามกฎระเบัย่บัภายในบัรษิัทัี่

เคืรอืแน็บัเที่สำโกไ้ดส้ำรา้งระบับัการแจง้เบัาะแสำภายในไปที่ั �วโลก

การออกแบับัระบับัการแจง้เบัาะแสำภายใน เชน่ วธิุก่ารแจง้เบัาะแสำ เนื�อห้าที่่�สำามารถ้รายงานได ้ฯลฯ จะแติกต่ิางกนัไปติามภมูภิาคื 

แติ่เรื�องที่่�มต่ิรงกนัห้มดในที่กุภมูภิาคื คือื การรกัษัาคืวามลบััของการรายงาน และผู่แ้จง้เบัาะแสำจะไมไ่ดร้บััการดำาเนินการใด ๆ  

ที่่�ก่อให้เ้กดิผ่ลเสำย่

จง่ขอให้ก้รรมการผู่บ้ัรหิ้ารและพนกังานที่กุที่า่นใชช้ระบับัการแจง้เบัาะแสำภายในดว้ยคืวามสำบัายใจ  

(โปรดดรูายละเอย่ดจากกฎระเบัย่บัภายในบัรษิัทัี่ของแต่ิละบัรษิัทัี่)

ชุ่องทางแจ�งเบาะแสภายในั

(3) การรายงานัเมื�อพบการละเมิด่มาติรฐานัทางจริยธรรม

ห้ากกรรมการผู่บ้ัรหิ้ารห้รอืพนกังานพบัขอ้เที่จ็จรงิวา่มก่ารละเมดิมาติรฐานที่างจรยิธุรรมห้รอืมค่ืวามเป็นไปไดท้ี่่�จะเกดิการละเมดิ 

เราขอกำาชบััให้ด้ำาเนินการอยา่งเห้มาะสำมติ่อเรื�องที่่�พบั ที่ั �งน่� ผู่ท้ี่่�แกลง้ที่ำาเป็นไมรู่ไ้มเ่ห้น็ กลบัเกลื�อน ห้รอืปิดบังัขอ้เที่จ็จรงิ 

ดงักลา่วจะไมไ่ดร้บััการยกโที่ษั

กรณท่ี่่�พบัปญัห้า อนัดบััแรกขอให้ด้ำาเนินการพจิารณาและแกไ้ขปญัห้าภายในองคืก์รก่อน (ปรก่ษัาเพื�อนรว่มงาน รุน่พ่� ห้รอืห้วัห้น้า 

ฯลฯ) อยา่งไรกต็ิาม ในกรณท่ี่่�แกไ้ขปญัห้าภายในองคืก์รไดย้าก เชน่ ติวัห้วัห้น้าเป็นผู่ก้ระที่ำาการละเมดิมาติรฐานที่างจรยิธุรรม ฯลฯ 

ให้ป้รก่ษัาห้รอืรายงานชอ่งที่างแจง้เบัาะแสำภายใน ห้รอืฝ่า่ยติ่าง ๆ ที่่�เก่�ยวขอ้งกบััการปฏิบิัตัิติิามกฎเกณฑ์์

อน่�ง ขอ้มลูคืำาปรก่ษัาห้รอืการรายงานดงักลา่วที่่�ที่า่นติดิติ่อมาที่างชอ่งที่างแจง้เบัาะแสำภายในจะถ้กูเกบ็ัเป็นคืวามลบัั นอกจากน่�แลว้ 

ขอให้ใ้ชง้านระบับัการแจง้เบัาะแสำภายในดว้ยคืวามสำบัายใจ เนื�องจากในเคืรอืบัรษิัทัี่ของเรา มก่ารสำั �งห้า้มอยา่งเคืรง่คืรดัวา่  

ห้า้มมใิห้บุ้ัคืคืลใดกระที่ำาการเชงิแกแ้คืน้ห้รอืดำาเนินการใด ๆ ที่่�ก่อให้เ้กดิผ่ลเสำย่ติ่อผู่ท้ี่่�ปรก่ษัาห้รอืรายงานขอ้มลูให้ท้ี่ราบั

1   เคืรอืบัรษิัทัี่จะสำรา้งระบับัการแจง้เบัาะแสำภายในไปที่ั �วโลกและจะดำาเนินการอยา่งเห้มาะสำมเพื�อป้องกนั คืน้ห้า  

และแกไ้ขการกระที่ำาที่จุรติิและการละเมดิมาติรฐานที่างจรยิธุรรมแต่ิเนิ�น ๆ

2   ห้ากติรวจสำอบัเที่ย่บัเคืย่งกบััมาติรฐานที่างจรยิธุรรม แลว้พบัขอ้เที่จ็จรงิวา่กำาลงัมป่ญัห้าห้รอืมค่ืวามเป็นไปไดท้ี่่�จะเกดิปญัห้า 

ให้ป้รก่ษัาห้รอืรายงานห้วัห้น้า ชอ่งที่างแจง้เบัาะแสำภายใน ห้รอืฝ่า่ยที่่�รบััผ่ดิชอบัดา้นการกำากบััการปฏิบิัตัิ ิ

ติามกฎเกณฑ์ใ์นบัรษิัทัี่แต่ิละแห้ง่โดยที่นัที่่

3   จะไมม่ก่ารดำาเนินการใด ๆ ที่่�ก่อให้เ้กดิผ่ลเสำย่ (ลงโที่ษั) ติ่อกรรมการผู่บ้ัรหิ้ารและพนกังานที่่�ปรก่ษัาห้รอืรายงาน 

ขอ้มลูให้ท้ี่ราบัโดยยกเอาการที่ำาการปรก่ษัาห้รอืรายงานขอ้มลูของบุัคืคืลผู่น้ั �นมาอา้งเป็นเห้ตุิผ่ล  

(ในการลงโที่ษั)

ผู้้�ขอคำาปรึกษัา

กรรมการผู่บ้ัรหิ้าร 
และพนกังานในเคืรอื

แน็บัเที่สำโก้

ติรวจสอบ

การด่ำาเนิันัการ
ของบริษัทั

ติอบกลบั

ชุ่องทางแจ�ง
เบาะแส

(บัรษิัทัี่ที่่�เช่�ยวชาญ 
โดยเฉพาะ)

ชุ่องทางภายในั
(ฝ่า่ยกฎห้มายและ 
สำง่เสำรมิการปฏิบิัตัิ ิ

ติามกฎเกณฑ์)์

เวบ็
ไซูติ

เ์ฉ
พ

าะ

ไม่
เปิ

ด่
เผู้ยชุ�อ
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General Standards

กรรมการผู้้�บรหิารและพนักังานัทุกุคนัในัเครอืแน็ับเทุสโก�จะต้�องปฏิบิตั้ติ้ามกฎระเบยีบภายในับรษิัทัุและบทุบญัญตั้ขิองประเทุศหรอื

ภม้ภิาคต้่าง ๆ พร�อมทุั �งประพฤต้ปิฏิบิตั้ติ้วัอยา่งซื่ื�อสตั้ยส์จุรติ้ต้ามหลกัจรยิธรรมทุางสงัคมและบรรทุดัฐานัทุางสงัคม

ในัปจัจบุนัั เครอืแน็ับเทุสโก�ได�แพรข่ยายการประกอบธรุกจิไปยงัประเทุศและภม้ภิาคต้่าง ๆ ทุั �วโลกแล�ว  

และกำาลงัมแีผู้นัทุี�จะขยายธรุกจิให�กว�างข้�นัอกีหลงัจากนีั� ด�วยเหตุ้นีั� นัโยบายพื�นัฐานัของเครอืแน็ับเทุสโก� 

จง้เป็นัการปฏิบิตั้ติ้ามบทุบญัญตั้ขิองประเทุศและภม้ภิาคต้่าง ๆ พร�อมกบัประกอบธรุกจิอยา่งซื่ื�อสตั้ยส์จุรติ้ 

และมจีรยิธรรม สว่นักฎระเบยีบภายในับรษิัทัุของเรากเ็ป็นักฎระเบยีบทุี�ได�มกีารพจิารณาไต้รต่้รองถึง้บทุบญัญตั้ ิ

หลกัจรยิธรรมทุางสงัคม และบรรทุดัฐานัทุางสงัคมเช่น่ักนัั ซื่้�งกรรมการผู้้�บรหิารและพนักังานัมหีนั�าทุี�ทุี�จะต้�องปฏิบิตั้ติ้าม

บทุบญัญตั้แิละกฎระเบยีบภายในับรษิัทัุทุี�เกี�ยวข�องกบังานัของต้นัเอง พร�อมทุั �งประพฤต้ปิฏิบิตั้ติ้วัอยา่งซื่ื�อสตั้ย์

สจุรติ้

ป
ระเด็

น็
สำ
ำ�คั

ญั
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Relationships 

with the Company

1   เราจะเคารพในบุุคลิกิ ลิกัษณะเฉพาะ แลิะความเป็็นส่ว่นตัวัของแตั่ลิะคน พรอ้มทั้ั �งส่นบัุส่นุนมาตัรฐานระดับัุส่ากลิ 

ทั้่�เก่�ยวกบัุส่ทิั้ธิมินุษยชน

2   ในฐานะทั้่�เป็็นบุรษิทัั้ระดับัุโลิก เราจะเคารพแลิะยอมรบัุวา่ ความหลิากหลิายทั้่�เกดิัข้�นจากวฒันธิรรมหรอืคา่นิยมตั่าง ๆ  

นั �นเป็็นทั้รพัยส์่มบุตััทิั้่�ส่ำาคญัของเรา

3  เราจะไมก่ระทั้ำาการใชแ้รงงานเดัก็หรอืใชแ้รงงานบุงัคบัุ แลิะจะไมใ่ชบุ้รกิารแรงงานเหลิา่นั �น

 ในป็จัจบุุนั เราไดัก้ำาหนดัใหป้็ระเดัน็เรื�องการเคารพส่ทิั้ธิมินุษยชนในทั้กุ ๆ ดัา้นของการป็ระกอบุธิรุกจิ 

เป็็นหวัขอ้พื�นฐานในมาตัรฐานทั้างจรยิธิรรม

 แน็บุเทั้ส่โกไ้ดัล้ิงนามในขอ้ตักลิงโลิกแหง่ส่หป็ระชาชาตั ิ(United Nations Global Compact) โดัยมเ่ป้็าหมายทั้่�จะส่รา้งส่งัคมซึ่้�ง “ไมม่ใ่ครถูกูทั้ิ�งไวข้า้งหลิงั” 

ตัามทั้่�กำาหนดัไวใ้น SDGs (เป้็าหมายการพฒันาทั้่�ย ั �งยนื) แลิะจะเคารพส่ทิั้ธิมินุษยชนในธิรุกจิอก่ดัว้ย

 เครอืแน็บุเทั้ส่โกไ้ดัก้ำาหนดั “นโยบุายส่ทิั้ธิมินุษยชนของเครอืแน็บุเทั้ส่โก”้ ข้�นเป็็นระเบุย่บุทั้่�ชว่ยเส่รมิมาตัรฐานทั้างจรยิธิรรม 

แลิะป็ระกาศวา่จะดัำาเนินการเรื�องการเคารพส่ทิั้ธิมินุษยชนตัามแนวทั้างส่ากลิ เชน่  

“หลิกัการช่�แนะของส่หป็ระชาชาตัวิา่ดัว้ยธิรุกจิกบัุส่ทิั้ธิมินุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights)” 

ขององคก์ารส่หป็ระชาชาตั ิฯลิฯ โดัยเคารพในมาตัรฐานส่ากลิทั้่�เก่�ยวกบัุส่ทิั้ธิมินุษยชน เชน่ “รา่งตัราส่ารส่ทิั้ธิมินุษยชนระหวา่งป็ระเทั้ศ 

(International Bill of Human Rights)” ของส่หป็ระชาชาตั ิแลิะ “ป็ฏิญิญา ILO วา่ดัว้ยหลิกัการแลิะส่ทิั้ธิพิื�นฐานในการทั้ำางาน” 

ขององคก์ารแรงงานระหวา่งป็ระเทั้ศ (ILO)

 อก่ทั้ั �งเครอืบุรษิทัั้ของเรายงัไดัก้ำาหนดั “นโยบุายการจดััซึ่ื�อจดััจา้งทั้่�มุง่เน้นความรบัุผิดิัชอบุตั่อส่งัคม (CSR-Oriented Procurement 

Policy) ของเครอืแน็บุเทั้ส่โก”้ ข้�น  

โดัยมว่ตััถุูป็ระส่งคเ์พื�อดัำาเนินการอยา่งเตัม็ทั้่�ในเรื�องการเคารพส่ทิั้ธิมินุษยชนทั้่�รวมถูง้การหา้มใชแ้รงงานเดัก็แลิะแรงงานบุงัคบัุ 

แลิะเรากำาลิงัดัำาเนินการเรื�องการเคารพส่ทิั้ธิมินุษยชนโดัยรว่มมอืกบัุผิูม้ส่่ว่นไดัเ้ส่ย่ (ซึ่้�งรวมถูง้คูค่า้)

 การทั้่�กรรมการผิูบุ้รหิารแลิะพนกังานซึ่้�งมว่ฒันธิรรม คา่นิยม หรอืแนวคดิัอนัหลิากหลิายทั้ำาการแลิกเป็ลิ่�ยน 

ความคดิัเหน็แลิะส่ง่แรงกระตุัน้ใหแ้ก่กนันั �น จะทั้ำาใหเ้กดิันวตัักรรมในการแกไ้ขป็ญัหาทั้างส่งัคม ฯลิฯ  

หรอืไอเดัย่ความคดิัใหม ่ๆ ทั้่�เราไมเ่คยคดิัไดัม้าก่อน  

นอกจากน่�ยงัทั้ำาใหท้ั้่�ทั้ำางานแลิะการทั้ำางานเกดิัความคก้คกัมช่ว่ติัชว่า รวมทั้ั �งทั้ำาใหบุ้รษิทัั้ส่ามารถูนำาเส่นอคณุคา่ต่ัาง ๆ 

แก่ลิกูคา้ไดัม้ากยิ�งข้�น

ป
ระเด็

น็
สำ

ำ�คั
ญั

  หา้มแส่ดังกริยิาวาจาทั้่�เป็็นการลิะเมดิัส่ทิั้ธิมินุษยชนหรอืเป็็นการโจมตับุุ่คลิกิของอก่ฝ่า่ยในตัอนทั้่�ตัดิัตั่อพบุป็ะกบัุผิูอ้ื�น

  มใ่จเคารพแลิะใหเ้กย่รตัติั่อผิูท้ั้่�มค่า่นิยมหรอืแนวคดิัแตักตั่างจากตัวัเอง

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

1 ก�รเคั�รพสิำที่ธิมนุษย่ชน
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1   ในการจดััการดัา้นบุุคลิากร เชน่ การจา้งงาน การอบุรม แลิะการเลิื�อนตัำาแหน่ง เราจะธิำารงไวซ้ึ่้�งความเทั้า่เทั้ย่มของโอกาส่ 

แลิะความยตุัธิิรรม

2   เราจะไมก่ระทั้ำาการใดั ๆ หรอืยอมรบัุกระทั้ำาการใดั ๆ ทั้่�ทั้ำาลิายศกัดัิ �ศรข่องตัวับุุคคลิ ไมว่า่จะเป็็นการแบุง่แยกในเรื�องเชื�อชาตั ิส่ผ่ิวิ 

แนวคดิั ความเชื�อ ศาส่นา ส่ญัชาตั ิชาตัพินัธิุ ์ภูมูลิิำาเนา เพศ อาย ุความทั้พุพลิภูาพ เพศส่ภูาพ รส่นิยมทั้างเพศ ส่ถูานะการส่มรส่ 

โครงส่รา้งครอบุครวั ส่ถูานภูาพทั้างส่งัคม รปู็แบุบุการจา้งงาน ฯลิฯ แลิะการลิว่งลิะเมดิัทั้กุป็ระเภูทั้ เป็็นตัน้

1   เราจะส่รา้งส่ภูาพแวดัลิอ้มการทั้ำางานทั้่�ป็ลิอดัภูยัแลิะทั้ำาใหส้่ขุภูาพดั ่พรอ้มกบัุพยายามป้็องกนัไมใ่หภู้ยัอนัตัรายตั่าง ๆ  

เกดิัข้�นผิา่นการป็ฏิบิุตััติัามกฎระเบุย่บุภูายในบุรษิทัั้แลิะบุทั้บุญัญตััเิก่�ยวกบัุแรงงาน

2   เราจะส่ง่เส่รมิการส่ื�อส่ารทั้่�เปิ็ดัใจรบัุฟังักนั เพื�อส่รา้งส่ภูาพแวดัลิอ้มการทั้ำางานทั้่�ทั้กุคนส่ามารถูแส่ดังความคดิัเหน็ไดัอ้ยา่งอสิ่ระ

3   เราจะเคารพรปู็แบุบุการทั้ำางานทั้่�หลิากหลิาย แลิะมุง่มั �นทั้่�จะเพิ�มความตัระหนกัในเรื�องความส่มดัลุิระหวา่งชว่ติัแลิะการทั้ำางาน (Work- 

life balance) แลิะจะดัำาเนินการส่รา้งส่ภูาพแวดัลิอ้มการทั้ำางานทั้่�ทั้ำาใหเ้กดิัความส่มดัลุิระหวา่งชว่ติัแลิะการทั้ำางานไดัจ้รงิ

 ทั้กุคนจะตัอ้งไมป่็ระส่บุอุบุตััเิหตุัหรอืไดัร้บัุบุาดัเจบ็ุระหวา่งป็ฏิบิุตัังิานหรอืระหวา่งการเดันิทั้างมาทั้ำางาน  

แตั่ลิะคนควรพยายามพฒันาเรื�องความป็ลิอดัภูยัในทั้่�ทั้ำางานแลิะรกัษาส่ภูาพแวดัลิอ้มการทั้ำางานทั้่�ทั้ำาใหต้ันมส่่ขุภูาพดัอ่ยูเ่ส่มอ

 หวัหน้ากบัุลิกูน้องจะส่ื�อส่ารกนัอยา่งจรงิใจแลิะเปิ็ดัใจรบัุฟังักนั หากมก่ารส่ื�อส่ารเชน่น่�อยูเ่ส่มอแลิว้  

ถูง้แมจ้ะบุงัเอญิมก่ารกระทั้ำาทั้่�ไมถู่กูตัอ้งหรอืขอ้ผิดิัพลิาดัเกดิัข้�น แตั่ทั้กุคนกจ็ะส่ามารถูแชรข์อ้มลูิใหก้นัไดัอ้ยา่งรวดัเรว็แลิะถูกูตัอ้ง 

จนรบัุมอืกบัุเรื�องตั่าง ๆ ไดัอ้ยา่งทั้นัควนั

 คำารอ้งขอส่ว่นตันอาจจะไมไ่ดัร้บัุการยอมรบัุเส่มอไป็เนื�องลิกัษณะการแบุง่หน้าทั้่�แลิะส่ภูาพแวดัลิอ้มในการทั้ำางานในแตั่ลิะแหง่ 

แตั่บุรษิทัั้จะส่นบัุส่นุนเรื�องความส่มดัลุิระหวา่งชว่ติักบัุการทั้ำางานของพนกังานภูายในขอบุเขตัทั้่�เป็็นไป็ไดั้

ป
ระเด็

น็
สำ

ำ�คั
ญั

  ป็ฏิบิุตััติัามกฎระเบุย่บุทั้่�เก่�ยวกบัุความป็ลิอดัภูยัในทั้่�ทั้ำางาน

  รายงานใหห้วัหน้ารบัุทั้ราบุ หากพบุส่ถูานทั้่�หรอืส่ถูานการณ์ทั้่�มค่วามอนัตัรายในทั้่�ทั้ำางาน

  คำาน้งถูง้การรกัษาส่ขุภูาพโดัยบุรหิารเวลิาทั้ำางานใหถู้กูตัอ้งเหมาะส่ม

  หากบุงัเอญิมอุ่บุตััเิหตุัหรอืภูยัอนัตัรายเกดิัข้�น ใหด้ัำาเนินการรบัุมอืใหเ้รว็ทั้่�ส่ดุัโดัยใหค้วามส่ำาคญั 

กบัุการเคารพชว่ติัมนุษยม์าก่อนเหนือส่ิ�งอื�นใดั

  ใส่ใ่จคนรอบุขา้ง หมั �นพดูัจาถูามไถู่เป็็นป็ระจำาหรอืพดูัจาถูามไถู่อยา่งตัั �งใจ แลิะพยายามรบัุฟังัความคดิัเหน็ตั่างๆในทั้่�ทั้ำางาน

  หากมใ่ครแส่ดังความคดิัเหน็ขดััแยง้ในทั้่�ป็ระชมุหรอืทั้่�อื�น ๆ หา้มเมนิเฉยใส่ห่รอืตัดััขาดัความเป็็นเพื�อนกบัุบุุคคลินั �น

  ส่รา้งส่ภูาพแวดัลิอ้มการทั้ำางานใหส้่ามารถูทั้ำางานไดัใ้นหลิากหลิายรปู็แบุบุ แลิะดัง้ความส่ามารถูส่ว่นบุุคคลิออกมาใหไ้ดัม้ากทั้่�ส่ดุั 

แลิะเปิ็ดัใจยอมรบัุรปู็แบุบุการทั้ำางานทั้่�หลิากหลิายของเพื�อนรว่มงาน

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

 เครอืแน็บุเทั้ส่โกป้็ระกอบุดัว้ยกรรมการผิูบุ้รหิารแลิะพนกังานทั้่�มแ่นวคดิั คา่นิยม แลิะภูมูหิลิงัอนัหลิากหลิาย การทั้่�ทั้กุคนเปิ็ดัใจ  

ยอมรบัุ แลิะเคารพใหเ้กย่รตัซิึ่้�งกนัแลิะกนัถูอืเป็็นส่ิ�งส่ำาคญัทั้่�จะทั้ำาใหเ้ราไดัน้ำาความหลิากหลิาย 

ของกรรมการผิูบุ้รหิารแลิะพนกังานมาแส่ดังเป็็น 

พลิงัของเครอืแน็บุเทั้ส่โกอ้อกมาใหเ้หน็ เจรญิเตับิุโตั แลิะพฒันายิ�ง ๆ ข้�นไป็อยา่งเตัม็ทั้่�

 หา้มกลิั �นแกลิง้ ลิว่งลิะเมดิั หรอืกระทั้ำาการอื�น ๆ ตั่อเพื�อนรว่มงานหรอืคูค่า้ทั้่�ทั้ำางานรว่มกนัโดัยอาศยั 

ตัำาแหน่งหน้าทั้่�การงานส่ว่นบุุคคลิหรอืส่ถูานะทั้่�เหนือกวา่
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  หา้มกระทั้ำาการแบุง่แยกจากเรื�องเชื�อชาตั ิส่ผ่ิวิ แนวคดิั ความเชื�อ ศาส่นา ส่ญัชาตั ิชาตัพินัธิุ ์ภูมูลิิำาเนา เพศ อาย ุความทั้พุพลิภูาพ 

เพศส่ภูาพ รส่นิยมทั้างเพศ ส่ถูานะการส่มรส่ โครงส่รา้งครอบุครวั ส่ถูานภูาพทั้างส่งัคม รปู็แบุบุการจา้งงาน แลิะอื�น ๆ

  หา้มแส่ดังกริยิาวาจาทั้่�ทั้ำาใหส้่ภูาพแวดัลิอ้มการทั้ำางานยำ�าแยล่ิงในทั้่�ทั้ำางาน เชน่ ยั �วยวนหรอืพดูัจาเก่�ยวกบัุเรื�องทั้างเพศ 

พดูัลิอ้หรอืนินทั้าวา่รา้ยเก่�ยวกบัุเชื�อชาตั ิอาย ุศาส่นา ความทั้พุพลิภูาพ รส่นิยมทั้างเพศ ฯลิฯ

  หา้มนำาเอาอำานาจหน้าทั้่�ในการทั้ำางานมาใชต้ัามอำาเภูอใจเพื�อกระทั้ำาการทั้่�เป็็นการทั้ำารา้ยศกัดัิ �ศรข่องตัวับุุคคลิ

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

“ก�รล่่วงล่ะเมิด็” คืัออะไร

การลิว่งลิะเมดิั คอื พฤตักิรรมก่อกวนหรอืการกระทั้ำาทั้่�น่ารงัเกย่จซึ่้�งทั้ำาใหอ้ก่ฝ่า่ยรูส้่ก้เจบ็ุป็วดัทั้างจติัใจหรอืไดัร้บัุผิลิเส่ย่เป็็นอยา่งมาก  

ถูง้แมเ้ราจะแส่ดังกริยิาวาจาโดัยทั้่�ไมไ่ดัค้ดิัอะไร แตั่ถูา้อก่ฝ่า่ยรูส้่ก้เจบ็ุป็วดั การกระทั้ำานั �นกอ็าจถูอืเป็็นการลิว่งลิะเมดิัไดั้

!   อธิบ�ย่เพิ�มเติัม

2 พฤติักรรมก�รแบง่แย่กแล่ะก�รล่่วงล่ะเมิด็ 3 ก�รสำร้�งสำภ�พแวด็ล้่อมก�รที่ำ�ง�นท่ี่�ปล่อด็ภยั่แล่ะชื�นมื�น
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1   เราจะดัำาเนินกจิกรรมทั้างการเมอืง (รวมถูง้กจิกรรมหาเส่ย่ง) หรอืกจิกรรมทั้างศาส่นาเป็็นการส่ว่นตัวั  

โดัยกระทั้ำาการนอกส่ถูานทั้่�ของบุรษิทัั้แลิะนอกเหนือเวลิาทั้ำางาน  

หากมเ่หตุัจำาเป็็นทั้่�จะตัอ้งกระทั้ำาการทั้างดัา้นศาส่นาของตัวัเองภูายในส่ถูานทั้่�ของบุรษิทัั้หรอืในเวลิาทั้ำางาน  

ตัอ้งกระทั้ำาการโดัยคดิัคำาน้งใหด้ัว่า่ การกระทั้ำานั �นจะไมส่่ง่ผิลิกระทั้บุตั่อการทั้ำางานของกรรมการผิูบุ้รหิารแลิะพนกังานคนอื�น ๆ

 เครอืแน็บุเทั้ส่โกจ้ะเคารพส่ทิั้ธิใินการเขา้รว่มกจิกรรมทั้างการเมอืงแลิะกจิกรรมทั้างศาส่นาเป็็นการส่ว่นตัวัของทั้กุ ๆ คน

 ตัามกฎพื�นฐานแลิว้ ในเวลิาทั้ำางาน ทั้กุคนจะตัอ้งทัุ้ม่เทั้จดัจอ่กบัุหน้าทั้่�ของตัวัเอง เพราะฉะนั �น หากจะดัำาเนินกจิกรรมทั้างการเมอืง  

กจิกรรมทั้างศาส่นา หรอืกระทั้ำาการอื�น ๆ ทั้่�เป็็นเรื�องส่ว่นตัวั ตัอ้งทั้ำานอกเหนือเวลิาทั้ำางาน

 ในป็ระเทั้ศหรอืภูมูภิูาคบุางแหง่จะมว่ฒันธิรรมหรอืธิรรมเน่ยมทั้่�บุรษิทัั้ยนิยอมใหก้รรมการผิูบุ้รหิารแลิะพนกังานดัำาเนินกจิกรรม 

ทั้างศาส่นาในขอบุเขตัทั้่�กำาหนดั ซึ่้�งเครอืแน็บุเทั้ส่โกข้องเรากเ็คารพใหเ้กย่รตัวิฒันธิรรมแลิะธิรรมเน่ยมดังักลิา่ว

เชน่กนั อก่ทั้ั �งยงัยนิยอมเป็็นกรณย่กเวน้ใหก้รรมการผิูบุ้รหิารแลิะพนกังานกระทั้ำาการทั้างดัา้นศาส่นาของตัวัเอง (เชน่  

การลิะหมาดั) ภูายในส่ถูานทั้่�ของบุรษิทัั้แลิะในเวลิาทั้ำางานไดั ้เฉพาะในกรณท่ั้่�มค่วามจำาเป็็น

 จะไมม่ก่ารส่ง่เส่รมิแนะนำาหรอืส่นบัุส่นุนพรรคการเมอืงแลิะศาส่นาใดัอยา่งเฉพาะเจาะจงในนามเครอืแน็บุเทั้ส่โก้
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  หา้มดัำาเนินกจิกรรมทั้างการเมอืงแลิะกจิกรรมทั้างศาส่นาในนามของบุรษิทัั้

  ถูง้จะกระทั้ำาการเป็็นการส่ว่นตัวั แตั่กห็า้มเชญิชวนคนอื�นนบัุถูอืศาส่นาหรอืทั้ำาการเผิยแพรศ่าส่นา

ภูายในส่ถูานทั้่�ของบุรษิทัั้แลิะทั้่�อื�น ๆ

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

1   เราจะแยกแยะเรื�องส่ว่นรวมกบัุเรื�องส่ว่นตัวัออกจากกนั แลิะจะไมน่ำาเอาตัำาแหน่งในการทั้ำางาน  

อำานาจหน้าทั้่�ในการทั้ำางานหรอืทั้รพัยส์่นิของบุรษิทัั้ไป็ใชใ้นการแส่วงหาผิลิป็ระโยชน์ส่ว่นตัน  

หรอืกระทั้ำาการใดัทั้่�มส่่ว่นไดัส้่ว่นเส่ย่ขดัักบัุบุรษิทัั้

4 กิจกรรมที่�งก�รเมืองแล่ะกิจกรรมที่�งศ�สำน� 5 ผล่ประโย่ชน์ที่บัซ้้อน

 ในฐานะทั้่�เป็็นบุุคลิากรคนหน้�งของเครอืแน็บุเทั้ส่โก ้ทั้กุคนตัอ้งดัำาเนินการตั่าง ๆ โดัยคดิัคำาน้งถูง้ 

ผิลิป็ระโยชน์ของบุรษิทัั้มาเป็็นอนัดับัุแรก

 ถูง้แมจ้ะแคเ่กดิัความส่งส่ยัวา่อาจมผ่ิลิป็ระโยชน์ทั้บัุซึ่อ้นกต็ัาม แตั่ความส่งส่ยัเพย่งเลิก็น้อยนั �นกอ็าจนำาพา 

ความเส่ย่หายอยา่งใหญ่หลิวงมาใหธ้ิรุกจิหรอืชื�อเส่ย่งของบุรษิทัั้ไดั้

 การดัำาเนินกจิกรรมทั้่�ไมไ่ดัเ้ก่�ยวขอ้งกบัุงานในทั้่�ทั้ำางาน นอกจากจะทั้ำาใหผ้ิลิป็ระโยชน์ของบุรษิทัั้ลิดัน้อยถูอยลิง

กวา่ทั้่�ควรจะไดัร้บัุแตั่เดัมิแลิว้ ยงัอาจทั้ำาใหบุ้รรยากาศในทั้่�ทั้ำางานยำ�าแยล่ิงอก่ดัว้ย ฉะนั �น ตัอ้งพยายาม 

ทั้ำางานโดัยแยกแยะเรื�องส่ว่นรวมกบัุเรื�องส่ว่นตัวัออกจากกนั
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  การกระทั้ำาดังัตั่อไป็น่�อาจทั้ำาใหเ้กดิัผิลิป็ระโยชน์ทั้บัุซึ่อ้น

 ‒  จดััซึ่ื�อจดััจา้งผิลิติัภูณัฑ ์บุรกิาร ฯลิฯ จากบุรษิทัั้ทั้่�มค่นใกลิช้ดิั เพื�อน ฯลิฯ เป็็นเจา้ของหรอืบุรหิารงานอยู ่หรอืส่ั �งใหท้ั้ำาการจดััซึ่ื�อจดััจา้ง

 ‒  วา่จา้งคนใกลิช้ดิั เพื�อน ฯลิฯ โดัยไมไ่ดัผ้ิา่นการคดััเลิอืกอยา่งยตุัธิิรรม  

หรอืผิลิกัดันัใหม้ก่ารจา้งบุุคคลิเหลิา่นั �นโดัยอาศยัตัำาแหน่งหน้าทั้่�การงานของตัน

 ‒  นำาเอาตัำาแหน่งหรอืโอกาส่ทั้่�ไดัร้บัุมาซึ่้�งเก่�ยวขอ้งกบัุงานของบุรษิทัั้ไป็ใชเ้พื�อการส่ว่นตัวั

 ‒  รบัุทั้ำางานอื�นทั้่�ไมใ่ชง่านของบุรษิทัั้โดัยไมไ่ดัร้บัุอนุญาตัจากบุรษิทัั้

 ‒  มส่่ว่นไดัส้่ว่นเส่ย่ทั้างการเงนิรว่มกบัุลิกูคา้ คูค่า้ หรอืบุรษิทัั้คูแ่ขง่

  หากมส่่ถูานการณ์ทั้่�มท่ั้า่ทั้ว่า่อาจเกดิัผิลิป็ระโยชน์ทั้บัุซึ่อ้น ใหร้บุ่รายงานแลิะป็รก้ษาหวัหน้าโดัยทั้นัทั้่

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

ผล่ประโย่ชน์ที่บัซ้้อนคืัออะไร

ผิลิป็ระโยชน์ทั้บัุซึ่อ้น คอื ส่ถูานการณ์ทั้่�ผิลิป็ระโยชน์ของบุรษิทัั้ขดัักบัุผิลิป็ระโยชน์ส่ว่นบุุคคลิของกรรมการผิูบุ้รหิารหรอืพนกังาน  

จนอาจส่ง่ผิลิทั้ำาใหก้รรมการผิูบุ้รหิารหรอืพนกังานคนนั �นไมส่่ามารถูป็ฏิบิุตััหิน้าทั้่�ในการทั้ำางานไดัอ้ยา่งเป็็นกลิางแลิะเทั้่�ยงตัรงเพื�อบุรษิทัั้

!   อธิบ�ย่เพิ�มเติัม
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Fair and 

Honest Business Activities

1   เราจะปฏิบิัตัิติิามกฎหมายการแข่ง่ข่นัทางการค้า้ กฎหมายป้องกนัการผูกูข่าดทางการค้า้ข่องประเทศและภูมูภิูาค้ติ่าง ๆ  

รวมทั �งกฎระเบัยีบัข่องบัรษิัทัที�เกี�ยวข่อ้ง พรอ้มทั �งดำาเนินการติดิติ่อซื้้�อข่ายบันพ้�นฐานข่องการแข่ง่ข่นัที�เสรแีละเป็นธรรม

2   เราจะไมเ่จรจาหารอ้ ทำาการติกลง ฮั้ั �วประมลูเกี�ยวกบััราค้า ปรมิาณ ข่อ้จำากดัเชิงิเทค้นิค้ ลกูค้า้ อาณาเข่ติการข่าย  

หรอ้หมวดหมูผู่ลติิภูณัฑ์ ์รว่มกบัับัรษิัทัรายอ้�นที�ประกอบัธรุกจิเดยีวกนัหรอ้กระทำาในกลุม่วงการธรุกจิที�สงักดัอยู่

3   เราจะไมน่ำาเอาติำาแหน่งสถานะในการซื้้�อข่ายที�เหน้อกวา่มาใชิต้ิามอำาเภูอใจเพ้�อกระทำาการอนัก่อใหเ้กดิผูลเสยีติ่อหุน้สว่นทางธรุกจิ

4   ในติอนทำากจิกรรมดา้นการโฆษัณาหรอ้การข่าย เราจะนำาเสนอข่อ้มลูเกี�ยวกบััผูลติิภูณัฑ์แ์ละบัรกิารใหผูู้ม้สีว่นไดเ้สยี 

โดยเฉพาะลกูค้า้อยา่งซื้้�อติรง โดยแสดงข่อ้มลูอยา่งเหมาะสมและถกูติอ้งติามกฎหมาย

5   เราจะดำาเนินการจดัซื้้�อจดัจา้งและจดัหาดว้ยค้วามรบััผูดิชิอบัติามนโยบัายการติดิติ่อซื้้�อข่ายที�เหมาะสมติามบัทบัญัญตัิทิี�เกี�ยวข่อ้ง

 การแข่ง่ข่นัที�เสรแีละเป็นธรรม ค้อ้ สิ�งที�ชิว่ยผูลกัดนัใหผูู้ป้ระกอบัการพฒันาค้วามสามารถทางการผูลติิและประสทิธภิูาพ  

อกีทั �งยงัทำาใหเ้ศรษัฐกจิพฒันาเน้�องจากบัรษิัทัมกีารนำาเสนอค้ณุค้า่ใหแ้ก่ผููบ้ัรโิภูค้ ลกูค้า้ และสงัค้ม ดว้ยเหตุินี�เอง  

การแข่ง่ข่นัที�เสรแีละเป็นธรรมจงึเป็นหลกัเกณฑ์ข์่ั �นพ้�นฐานซื้ึ�งเป็นรากฐานในการแผูข่่ยายการประกอบัธรุกจิข่องบัรษิัทั

 การเจรจาหารอ้ ทำาการติกลง (ค้ารเ์ทล) ฮั้ั �วประมลูเกี�ยวกบััราค้า ปรมิาณ ข่อ้จำากดัเชิงิเทค้นิค้ ลกูค้า้  

อาณาเข่ติการข่ายหรอ้หมวดหมูผู่ลติิภูณัฑ์ร์ว่มกบัับัรษิัทัคู้แ่ข่ง่นั �น ถอ้เป็นการกระทำาอนัข่ดัข่วางการแข่ง่ข่นัที�เสรแีละเป็นธรรม  

นอกจากนี�ยงัเป็นการกระทำาติอ้งหา้มติามกฎหมายการแข่ง่ข่นัทางการค้า้  

กฎหมายป้องกนัการผูกูข่าดทางการค้า้ข่องประเทศและภูมูภิูาค้ติ่าง ๆ อกีดว้ย หากกระทำาการละเมดิดงักลา่ว  

บัรษิัทัจะถกูเรยีกเกบ็ัเงนิค้า่ปรบัั สว่นติวัข่องกรรมการผููบ้ัรหิารหรอ้พนกังานที�เกี�ยวข่อ้งกจ็ะถกูลงโทษัทางอาญา อนึ�ง  

เค้รอ้แน็บัเทสโกข้่องเราไดก้ำาหนดจดัทำากฎระเบัยีบัภูายในบัรษิัทัเพ้�อป้องกนัการค้ารเ์ทล การฮั้ั �ว  

และการกระทำาที�ชิวนก่อใหเ้กดิค้วามสงสยัวา่จะเป็นการกระทำาผูดิเหลา่นั �นไวแ้ลว้

 มกีฎหมายการแข่ง่ข่นัทางการค้า้ กฎหมายป้องกนัการผูกูข่าดทางการค้า้ข่องประเทศและภูมูภิูาค้ติ่าง ๆ ที�ค้อยค้วบัค้มุการค้ารเ์ทล  

การฮั้ั �ว และการกระทำาซื้ึ�งข่ดัข่วางการแข่ง่ข่นัที�เป็นธรรมอยู ่ยกติวัอยา่งเชิน่  

หลายประเทศไดม้กีารกำาหนดใหก้ารผูกูข่าดราค้าข่ายติ่อข่องรา้นค้า้เป็นการกระทำาที�ผูดิกฎหมาย อนึ�ง  

ระเบัยีบัข่อ้บังัค้บััเหลา่นี�มกัมคี้วามซื้บััซื้อ้น ดงันั �น หากมขี่อ้สงสยัหรอ้มคี้วามกงัวลเกี�ยวกบัักฎหมาย 

การแข่ง่ข่นัทางการค้า้ในติอนที�ทำาการติดิติ่อซื้้�อข่าย ใหร้บีัปรกึษัาฝ่า่ยกฎหมายโดยทนัที

 หุน้สว่นทางธรุกจิซื้ึ�งรวมถงึซื้พัพลายเออร ์ค้อ้หนึ�งในพลงัข่บััเค้ล้�อนที�ชิว่ยสง่เสรมิการประกอบัธรุกจิข่องเค้รอ้แน็บัเทสโกไ้ปพรอ้มกนั  

เพราะฉะนั �น เราจะปฏิบิัตัิกิบััหุน้สว่นทางธุรกจิอยา่งเป็นธรรม ไมน่ำาเอาติำาแหน่งสถานะที�เหน้อกวา่ไปใชิก้บััพวกเข่าติามอำาเภูอใจ

 การนำาเสนอข่อ้มลูเกี�ยวกบััผูลติิภูณัฑ์แ์ละบัรกิารอยา่งซื้้�อติรงโดยแสดงข่อ้มลูอยา่งเหมาะสมและถกูติอ้งติามกฎหมายนั �น  

เป็นสิ�งสำาค้ญัที�จะทำาใหล้กูค้า้ ผููบ้ัรโิภูค้ ฯลฯ ติดัสนิใจในการซื้้�อหรอ้ใชิผู้ลติิภูณัฑ์แ์ละบัรกิารไดอ้ยา่งเหมาะสม

ป
ระเด็

น็
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ำ�คั
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1 ก�รติิด็ต่ิอซ้ื้�อข�ยท่ี่�เป็นธรรม
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1 การติิดต่ิอซ้ื้�อขายท่ี่�เป็็นธรรม

1   เราจะไม่ใ่ห้แ้ละรบัสินิบนห้รอืผลประโยชน์อนัไม่ช่อบธรรม่ซึ่่�งจดัเป็นสินิบน ไม่ว่่า่จะทั้ั �งทั้างตรงห้รอืทั้างออ้ม่  

และไม่ว่่า่จะดว้่ยว่ธิใีดก็ต็าม่

2   เราจะไม่ใ่ห้แ้ละรบัก็ารเลี�ยงรบัรองห้รอืของทั้ี�ระลก่็ ยก็เว่น้ก็รณีทีั้ี�ก็ารก็ระทั้ำานั �นอย่ใ่นขอบขา่ยทั้ี�ถูก่็ตอ้งเห้ม่าะสิม่ตาม่ห้ลกั็สิาม่ญัสิำาน่ก็  

และเป็นก็ารก็ระทั้ำาทั้ี�ไดร้บัก็ารยอม่รบัในก็ฎระเบยีบภายในบรษิัทัั้และบทั้บญัญตัทิั้ี�เก็ี�ยว่ขอ้ง

 ก็ารให้แ้ละรบัสินิบนถูอืเป็นก็ารทั้ำาผดิก็ฎห้ม่ายซึ่่�งม่โีทั้ษัทั้างอาญาในทั้กุ็ประเทั้ศทั้ี�เครอืแน็บเทั้สิโก็ด้ำาเนินก็ารประก็อบธุรก็จิอย่ ่ณี  

ปจัจบุนั นอก็จาก็นั �น ในประชาคม่ระห้ว่า่งประเทั้ศยงัม่กี็ารเสิรมิ่สิรา้งคว่าม่แขง็แก็รง่ในก็ารดำาเนินก็ารป้องก็นัเรื�องดงัก็ลา่ว่  

ซึ่่�งทั้ี�ผา่นม่าเครอืแน็บเทั้สิโก็ข้องเราก็ไ็ดก้็ำาห้นด “นโยบายพื้ื�นฐานเก็ี�ยว่ก็บัก็ารป้องก็นัก็ารให้แ้ละรบัสินิบนระดบัโลก็ของเครอืแน็บเทั้สิโก็ ้ 

(Nabtesco Group Global Anti-Bribery Policy)” ข่�น และสิั �งห้า้ม่ไม่ใ่ห้บุ้คลาก็รทั้ำาเรื�องใด ๆ ทั้ี�เก็ี�ยว่ขอ้งก็บัสินิบนโดยเดด็ขาด

 สิว่่นในเรื�องก็ารเลี�ยงรบัรองลก่็คา้และบุคคลอื�น ๆ รว่ม่ทั้ั �งก็ารม่อบของทั้ี�ระลก่็นั �น  

เครอืแน็บเทั้สิโก็ไ้ดก้็ำาห้นดจดัทั้ำาก็ฎระเบยีบภายในบรษิัทัั้และแนว่ทั้างปฏิบิตัขิ ่�นแลว้่  

เนื�องจาก็ก็ารก็ระทั้ำาเห้ลา่นี�อาจทั้ำาให้เ้ก็ดิคว่าม่สิงสิยัว่า่เป็นก็ารให้ส้ินิบนทั้ี�ม่เีจตนาทั้จุรติได้

 เป็นทั้ี�แน่นอนอย่แ่ลว้่ว่า่ก็รรม่ก็ารผ่บ้รหิ้ารและพื้นกั็งานห้า้ม่รบัสินิบนจาก็ค่ค่า้ สิว่่นก็ารรบัของทั้ี�ระลก่็ 

ห้รอืก็ารเลี�ยงรบัรองจาก็ค่ค่า้นั �นก็ค็ว่รจำาก็ดัอย่ใ่นขอบเขตทั้ี�เป็นพื้ธิกี็ารและไม่ก่็่อให้เ้ก็ดิผลก็ระทั้บต่อก็ารตดัสินิใจ 

(เก็ี�ยว่ก็บัก็ารซึ่ื�อขาย ฯลฯ) ทั้ี�ตอ้งม่คีว่าม่เป็นธรรม่
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  ก็ารให้แ้ละรบัสินิบนเป็นเรื�องทั้ี�ม่อิาจยอม่รบัได ้แม่ว้่า่ผ่อ้อก็คา่ใชจ้า่ยจะเป็นตวั่บุคคลทั้ี�ไม่ใ่ชบ่รษิัทัั้ก็ต็าม่

  ห้า้ม่ให้เ้งนิขา้ราชก็ารห้รอืบุคคลอื�น ๆ (ก็ารจา่ยเงนิคา่อำานว่ยคว่าม่สิะดว่ก็) เพื้ื�อทั้ำาให้ก้็ารเดนิเรื�องทั้ี�เก็ี�ยว่ขอ้งก็บั 

ก็ารบรกิ็ารของภาครฐัดำาเนินไปอยา่งราบรื�น แม่จ้ะเป็นผ่ท้ั้ี�ไม่ม่่อีำานาจห้น้าทั้ี�ในก็ารตดัสินิใจก็ต็าม่

  ห้าก็ถูก่็รอ้งขอสินิบน ตอ้งปฏิเิสิธคำารอ้งนั �นดว้่ยทั้า่ทั้ทีั้ี�ห้นกั็แน่นตั �งแต่แรก็

  ทั้ำาก็ารเลี�ยงรบัรอง ม่อบของทั้ี�ระลก่็ ห้รอือื�น ๆ ในขอบขา่ยทั้ี�ถูก่็ตอ้งเห้ม่าะสิม่ตาม่ห้ลกั็สิาม่ญัสิำาน่ก็และไดร้บัก็ารยอม่รบั 

ในก็ฎระเบยีบภายในบรษิัทัั้และบทั้บญัญตัทิั้ี�เก็ี�ยว่ขอ้งเทั้า่นั �น  

นอก็จาก็นี� ตอ้งจดัทั้ำาและเก็บ็รกั็ษัาบนัทั้ก่็เก็ี�ยว่ก็บัก็ารเลี�ยงรบัรองห้รอืก็ารม่อบของทั้ี�ระลก่็เอาไว่อ้ยา่งเห้ม่าะสิม่

ติวัอย่างท่ี่�เป็็นรปู็ธรรม

2 การให้้และรบัสิำนบน การเล่�ยงรบัรอง และการมอบของท่ี่�ระลึก

 เราตอ้งดำาเนินก็ารจดัซึ่ื�อจดัจา้งตาม่นโยบายก็ารจดัซึ่ื�อจดัจา้งทั้ี�มุ่ง่เน้นคว่าม่รบัผดิชอบต่อสิงัคม่ของเครอืแน็บเทั้สิโก็ ้ 

และปฏิบิตัติาม่บทั้บญัญตัแิละม่าตรฐานทั้ี�เก็ี�ยว่ขอ้งในก็ารจดัห้าผลติภณัีฑ์แ์ละบรกิ็าร
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  ขอให้ต้รว่จสิอบตวั่อยา่งทั้ี�เป็นรป่ธรรม่ทั้ี�แสิดงอย่ใ่น “เก็ณีฑ์ก์็ารปฏิบิตัเิพื้ื�อก็ารป้องก็นัก็ารคารเ์ทั้ล” ซึ่่�งบงัคบัใชก้็บัทั้ั �งเครอืบรษิัทัั้  

เพื้ื�อป้องก็นัก็ารคารเ์ทั้ล ก็ารฮั้ั �ว่ และก็ารก็ระทั้ำาทั้ี�ชว่นก็่อให้เ้ก็ดิคว่าม่สิงสิยัว่า่ม่กี็ารก็ระทั้ำาดงัก็ลา่ว่

  ห้าก็ม่ขีอ้สิงสิยัห้รอืม่คีว่าม่ก็งัว่ลเก็ี�ยว่ก็บัก็ฎห้ม่ายก็ารแขง่ขนัทั้างก็ารคา้ห้รอืก็ฎห้ม่ายป้องก็นัก็ารผก่็ขาดทั้างก็ารคา้ 

ในตอนทั้ี�ทั้ำาก็ารคา้ขาย ให้ร้บีปรก่็ษัาฝ่า่ยก็ฎห้ม่ายโดยทั้นัทั้ี

  ห้า้ม่โฆษัณีาห้รอืแสิดงขอ้ม่ล่ทั้ี�เป็นเทั้จ็ห้รอืชว่นทั้ำาให้เ้ก็ดิคว่าม่เขา้ใจผดิ

  เม่ื�อตดิต่อซึ่ื�อขายก็บัซึ่พัื้พื้ลายเออรห์้รอืหุ้น้สิว่่นทั้างธรุก็จิ ขอให้ต้รว่จสิอบรายละเอยีดทั้ี�ระบุไว่ใ้น  

“นโยบายก็ารจดัซึ่ื�อจดัจา้งทั้ี�มุ่ง่เน้นคว่าม่รบัผดิชอบต่อสิงัคม่ของเครอืแน็บเทั้สิโก็”้

ติวัอย่างท่ี่�เป็็นรปู็ธรรม
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1   เราจะไมก่ระทำาการใด ๆ ที�อาจทำาใหเ้ข่า้ใจผูดิวา่มกีารพึ�งพาอาศยั มคี้วามสมัพนัธอ์นัสนิทชิดิเชิ้�อทางการเมอ้งหรอ้กบััภูาค้รฐั  

แติ่เราจะรกัษัาค้วามสมัพนัธเ์หลา่นั �นใหม้คี้วามสมดลุไมเ่อนเอยีง ใหเ้ป็นปกติวิสิยั และมคี้วามโปรง่ใสในระดบััสงู

2   เราจะไมส่นบััสนุนเงนิทนุ บัรจิาค้เงนิแก่พรรค้การเมอ้งหรอ้นกัการเมอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง  

หากกรรมการผููบ้ัรหิารหรอ้พนกังานติอ้งการสนบััสนุนหรอ้บัรจิาค้ใหแ้ก่พรรค้การเมอ้งหรอ้นกัการเมอ้ง  

ติอ้งดำาเนินการเป็นการสว่นติวัและทำาใหถ้กูติอ้งติามที�กฎหมายกำาหนด

 ในเค้รอ้แน็บัเทสโก ้เราอาจมคี้วามสมัพนัธท์างการเมอ้งหรอ้กบััภูาค้รฐัในดา้นการทำางาน  

แติ่ทั �งนี�กต็ิอ้งระวงัไมใ่หม้ใีค้รเกดิค้วามสงสยัค้ลางแค้ลงใจหรอ้ไมไ่วว้างใจติ่อเราได้

 ในสว่นข่องการใหแ้ละรบััสนิบัน การเลี�ยงรบััรอง และการมอบัข่องที�ระลกึ โปรดดหูวัข่อ้ 3-2 (การใหแ้ละรบััสนิบัน  

การเลี�ยงรบััรอง และการมอบัข่องที�ระลกึ)

ป
ระเด็

น็
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  เค้รอ้แน็บัเทสโกจ้ะไมบ่ัรจิาค้เงนิในทางการเมอ้งหรอ้ซื้้�อบัตัิรเข่า้รว่มงานเลี�ยงระดมเงนิทนุทางการเมอ้ง

  ทำาการลอ็บับัี�ได ้แติ่ติอ้งอยูใ่นข่อบัเข่ติที�ถกูติอ้งติามบัทบัญัญตัิทิี�เกี�ยวข่อ้งข่องแติ่ละประเทศ

ติวัอย่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

1   เราจะดำาเนินการติดิติ่อซื้้�อข่ายที�เกี�ยวกบััการสง่ออกและนำาเข่า้ โดยปฏิบิัตัิติิามกฎระเบัยีบัภูายในบัรษิัทั 

และบัทบัญัญตัิทิี�เกี�ยวข่อ้งข่องประเทศและภูมูภิูาค้แติ่ละแหง่

2   ในการติดิติ่อซื้้�อข่ายที�เกี�ยวกบััการสง่ออกและนำาเข่า้ เราจะปฏิบิัตัิติิามบัทบัญัญตัิทิี�เกี�ยวข่อ้งและเดนิเร้�องติ่าง ๆ  

อยา่งเหมาะสมติามค้วามจำาเป็น เชิน่ ข่ออนุญาติ ย้�นเอกสาร รายงานติ่อทางหน่วยงานรฐั ฯลฯ

 ในปจัจบุันั การสง่ออกและการนำาเสนอซื้อฟติแ์วร ์เทค้โนโลย ีหรอ้ผูลติิภูณัฑ์ท์ี�สามารถนำาไปใชิใ้นทางทหาร

โดยผูดิจากวตัิถุประสงค้เ์ดมิไดน้ั �น เป็นสิ�งที�ถกูค้วบัค้มุอยา่งเข่ม้งวดติามบัทบัญัญตัิทิี�เกี�ยวข่อ้งข่อง 

ประเทศและภูมูภิูาค้ติ่าง ๆ

 นอกจากนี� ในประเทศและภูมูภิูาค้ติ่าง ๆยงัมกีารกำาหนดสนิค้า้หา้มนำาเข่า้และสนิค้า้หา้มสง่ออก  

หรอ้บัางกรณตีิอ้งข่ออนุญาติหรอ้ข่ออนุมตัิใินติอนที�จะนำาเข่า้และสง่ออกดว้ย

 การนำาเข่า้หรอ้สง่ออกที�ละเมดิกฎข่อ้บังัค้บััเหลา่นี�อาจทำาใหเ้กดิผูลลพัธร์า้ยแรงติ่าง ๆ ติามมา เชิน่ บัรษิัทัอาจถกูเรยีกเกบ็ัค้า่ปรบัั  

ถกูลงโทษัใหห้ยดุทำาการสง่ออก หรอ้ติวับัุค้ค้ลอาจไดร้บััโทษัทางอาญา ฯลฯ

ป
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  หากเป็นการนำาเข่า้สง่ออกในแข่นงธรุกจิที�ทกุค้นมสีว่นเกี�ยวข่อ้ง ติอ้งพยายามศกึษัาทำาค้วามเข่า้ใจวา่ 

มบีัทบัญัญตัิหิรอ้กฎข่อ้บังัค้บััแบับัใดบัา้งเกี�ยวกบััการนำาเข่า้สง่ออกนั �น

  ถงึแมจ้ะเป็นผูลติิภูณัฑ์ห์รอ้เทค้โนโลยทีี�บัรษิัทัข่องติวัเองไมไ่ดเ้ป็นผููอ้อกแบับัและผูลติิ แติ่ในฐานะที�เป็น

ผููส้ง่ออกหรอ้ผููน้ำาเสนอติอ้งติรวจเชิก็ดว้ยวา่สิ�ง ๆ นั �นจดัอยูใ่นกลุม่เป้าหมายซื้ึ�งมกีารค้วบัค้มุ 

โดยบัทบัญัญตัิทิี�เกี�ยวข่อ้งหรอ้ไม่

ติวัอย่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

3 ก�รจัดั็ก�รนำ�เข้�และส่ำงออก 4 คัว�มสำมัพันัธก์บัก�รเม้องและภ�คัรฐั
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1   เราจะปิดกั �นไมม่คี้วามสมัพนัธใ์ด ๆ กบััผููม้อีทิธพิลที�เป็นภูยัติ่อสงัค้มทกุรปูแบับั ไมว่า่จะเป็นกลุม่ใชิค้้วามรนุแรง มาเฟีย ผููก้่อการรา้ย  

ข่บัวนการยาเสพติดิ หรอ้ข่บัวนการอาชิญากรรมอ้�น ๆ หากไดร้บััข่อ้เรยีกรอ้งที�ไมช่ิอบัธรรม เชิน่ การฟอกเงนิที�ไมถ่กูติอ้ง (Money  

laundering) การใหเ้งนิทนุแก่ผููก้่อการรา้ย และข่อ้เรยีกรอ้งอ้�น ๆ ที�ไมช่ิอบัธรรม  

เราจะเผูชิญิหน้าดว้ยทา่ทอีนัหนกัแน่นมั �นค้งและจะไมท่ำาติามข่อ้เรยีกรอ้งใด ๆ

5 

 ในปจัจบุันั เค้รอ้แน็บัเทสโกไ้ดปิ้ดกั �นไมม่คี้วามสมัพนัธใ์ด ๆ กบััข่บัวนการอาชิญากรรมติ่าง ๆ ฯลฯ  

และพยายามดำาเนินการดา้นการรบััผูดิชิอบัข่ององค้ก์รที�มตีิ่อสงัค้มอยู ่ 

อกีทั �งยงัไดป้ระกาศที�จะไมท่ำาการฟอกเงนิหรอ้การใหเ้งนิทนุแก่ผููก้่อการรา้ย
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  หา้มข่อค้วามชิว่ยเหลอ้ เสนอเงนิแก่ผููท้ี�มคี้วามสมัพนัธก์บััผููม้อีทิธพิลที�เป็นภูยัติ่อสงัค้ม เชิน่ ข่บัวนการอาชิญากรรม ฯลฯ  

หรอ้ใชิอ้ทิธพิลข่องบัุค้ค้ลเหลา่นั �นโดยเดด็ข่าด

  หากมกีารติดิติ่อ เชิน่ ไดร้บััข่อ้เรยีกรอ้งที�ไมช่ิอบัธรรมหรอ้ไดร้บััการชิกัชิวนจากผููม้อีทิธพิลที�เป็นภูยัติ่อสงัค้ม เชิน่  

ข่บัวนการอาชิญากรรม ฯลฯ ใหร้ายงานติ่อบัรษิัทัโดยทนัที

  หากถกูแรนซื้มัแวรโ์จมติแีละมกีารเรยีกรอ้งค้า่ไถ่ อยา่จา่ยเงนิค้า่ไถ่ และใหป้รกึษัากบััผููบ้ังัค้บัับัญัชิา ฝ่า่ยระบับัสารสนเทศ  

และฝ่า่ยกฎหมายโดยทนัที

ติวัอย่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

1   เราจะพฒันา ออกแบับั ผูลติิ จำาหน่าย บัำารงุรกัษัา และซ่ื้อมแซื้มผูลติิภูณัฑ์ใ์หป้ลอดภูยัและเหมาะสมที�สดุ 

โดยทำาค้วามเข่า้ใจกบััติลาดและค้วามติอ้งการข่องลกูค้า้

2    เราจะไมบ่ัดิเบัอ้นหรอ้ปลอมแปลงรายงานข่อ้มลูอนัเป็นเทจ็ที�เกี�ยวข่อ้งกบััค้วามปลอดภูยั ค้ณุภูาพ การทดสอบั ฯลฯ

6 ก�รพัฒัน�และก�รจัดั็ห้�ผลิติภณัฑ์แ์ละบริก�รท่ี่�ปลอด็ภยัและเห้ม�ะสำมท่ี่�สำดุ็คัว�มสำมัพันัธก์บัผูม่้อิที่ธิพัลท่ี่�เป็นภยัต่ิอสำงัคัม

 ในการจดัหาผูลติิภูณัฑ์แ์ละบัรกิารนั �น เค้รอ้แน็บัเทสโกจ้ะใหค้้วามสำาค้ญักบััค้วามปลอดภูยัเป็นอนัดบััแรก  

และไมอ่นุญาติใหม้กีารบัดิเบัอ้นหรอ้ปลอมแปลงข่อ้มลูอนัเป็นเทจ็
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  ในการจดัหาผูลติิภูณัฑ์แ์ละบัรกิารนั �น เราจะทำาค้วามเข่า้ใจข่อ้กำาหนดและมาติรฐานที�จำาเป็นใหถ้กูติอ้ง

  เม้�อจดัหาผูลติิภูณัฑ์แ์ละบัรกิาร เราจะดำาเนินการทดสอบัอยา่งเข่ม้งวดดว้ยติวัเองหรอ้โดยสถาบันัทดสอบั  

รวมทั �งจะบันัทกึและรายงานผูลการทดสอบัดงักลา่วอยา่งถกูติอ้ง

  หา้มละเวน้การทดสอบัโดยไมไ่ดร้บััอนุญาติจากลกูค้า้ และไมท่ำารายงานอนัเป็นเทจ็ แมจ้ะเกดิค้วามลา่ชิา้กวา่กำาหนดวนัที�สง่มอบักต็ิาม

ติวัอย่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม
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Management of 

Company Assets, etc.

1   เราจะจดัการทรพัย์ส์ินิของบรษิัทั (ทั �งท่�จบัต้อ้งไดแ้ละจบัต้อ้งไม่ไ่ด)้ ต้าม่กฎระเบย่์บภาย์ในบรษิัทัอย์า่งเขม้่งวด  

และจะใช้ท้รพัย์ส์ินิเหลา่นั �นเพ่�อการทำางานท่�ถูกูต้อ้งช้อบธรรม่เทา่นั �น

 ทรพัย์ส์ินิของเครอ่แน็บเทสิโกเ้ป็็นสิิ�งท่�ม่ไ่วเ้พ่�อการป็ระกอบธรุกจิ หากทำาสิญูหาย์หรอ่ละเม่ดิกฎระเบย่์บ 

จนทำาใหไ้ม่ส่ิาม่ารถูใช้ง้านทรพัย์ส์ินิดงักลา่วได ้การป็ระกอบธรุกจิอาจเกดิความ่ขดัขอ้ง และบรษิัทั 

รวม่ทั �งผูู้ม้่ส่ิว่นไดเ้สิย่์อาจสิญูเสิย่์ผู้ลป็ระโย์ช้น์ได้

ป
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  ทำาความ่เขา้ใจวา่ทรพัย์ส์ินิของบรษิัทัเป็็นสิิ�งท่�ม่ไ่วเ้พ่�อการป็ระกอบธรุกจิ และใช้เ้พ่�อการทำางานท่�ถูกูต้อ้งช้อบธรรม่เทา่นั �น

  รกัษัาและจดัการทรพัย์ส์ินิของบรษิัทัอย์า่งเหม่าะสิม่ และพย์าย์าม่ป้็องกนัม่ใิหส้ิญูหาย์ ถูกูขโม่ย์ หรอ่ถูกูนำาไป็ใช้ใ้นทางม่ชิ้อบ

  หา้ม่ใช้โ้ทรศัพัทม์่อ่ถูอ่หรอ่คอม่พวิเต้อรท์่�เป็็นทรพัย์ส์ินิของบรษิัทัเพ่�อกระทำาการท่�เป็็นเร่�องสิว่นต้วั (เลน่เกม่ ใช้ส้ิ่�อสิงัคม่ออนไลน์  

หรอ่ซื้่�อขาย์หุน้ ฯลฯ)

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

1 ก�รจัดั็ก�รที่รพัย่สิ์ำนของบริษัทัี่
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1   เราจะจดัการขอ้ม่ลูความ่ลบัของบรษิัทัต้วัเองและของบุคคลท่�สิาม่ต้าม่กฎระเบย่์บภาย์ในบรษิัทัอย์า่งเขม้่งวด  

ในขณะเดย่์วกนักจ็ะไม่ท่ำาใหข้อ้ม่ลูดงักลา่วรั �วไหลออกนอกบรษิัทั และจะใช้ข้อ้ม่ลูดงักลา่วเพ่�อการทำางานท่�ถูกูต้อ้งช้อบธรรม่เทา่นั �น

2   เราจะไม่เ่อาขอ้ม่ลูความ่ลบัของบุคคลท่�สิาม่ม่าโดย์ม่ชิ้อบ

 ขอ้ม่ลูความ่ลบัจะหม่าย์รวม่ถูงึขอ้ม่ลูผู้ลติ้ภณัฑ์ก์่อนนำาเสินอ ขอ้ม่ลูท่�เก่�ย์วกบัความ่รูเ้ช้งิข ั �นต้อนเก่�ย์วกบัการผู้ลติ้  

ผู้ลการทดสิอบ หรอ่สิถูานะการทำางานของจกัรต้่าง ๆ ฯลฯ หรอ่ขอ้ม่ลูเก่�ย์วกบัลกูคา้ หรอ่ขอ้ม่ลูอ่�น ๆ ดว้ย์ อนึ�ง  

หากขอ้ม่ลูความ่ลบัเหลา่น่�ร ั �วไหลหรอ่แพรก่ระจาย์ออกไป็ แม่ว้า่จะเกดิจากความ่ไม่ร่ะวงัและไม่ไ่ดต้้ั �งใจกต็้าม่  

ความ่สิาม่ารถูในการแขง่ขนัของบรษิัทัอาจต้กต้ำ�าลงเป็็นอย์า่งม่ากและอาจเกดิความ่เสิย่์หาย์อย์า่งใหญ่หลวงอ่�น ๆ ต้าม่ม่า เช้น่  

ระดบัความ่ไวว้างใจลดน้อย์ลง ฯลฯ
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  หา้ม่กระทำาการต้่าง ๆ ท่�อาจทำาใหข้อ้ม่ลูรั �วไหลออกนอกบรษิัทั ย์กต้วัอย์า่งเช้น่ การกระทำาดงัต้่อไป็น่�

 ‒  พดูคยุ์เก่�ย์วกบัขอ้ม่ลูความ่ลบัในท่�สิาธารณะ เช้น่ สิถูานท่�ในระบบการคม่นาคม่ รา้นอาหาร ฯลฯ

 ‒  วางอุป็กรณ์เขา้ถูงึขอ้ม่ลูท่�บนัทกึขอ้ม่ลูความ่ลบัเกบ็เอาไวใ้นจดุท่�ต้นม่องไม่เ่หน็ ต้อนนำาเอาอุป็กรณ์นั �นออกไป็นอกบรษิัทั

 ‒  สิง่จดหม่าย์อเิลก็ทรอนิกสิโ์ดย์ท่�ไม่ไ่ดต้้รวจสิอบช้่�ออเ่ม่ลผูู้ร้บัใหด้เ่สิย่์ก่อน

 ‒  โพสิต้ข์อ้ม่ลูเก่�ย์วกบังานลงในสิ่�อสิงัคม่ออนไลน์

  ในกรณท่่�จะรบัเอาขอ้ม่ลูความ่ลบัของบุคคลท่�สิาม่ม่า ใหร้บัม่าจากแหลง่ขอ้ม่ลูท่�ม่ส่ิทิธโิดย์ช้อบธรรม่ 

และรบัโดย์ใช้ว้ธิก่ารท่�ถูกูต้อ้งช้อบธรรม่ พรอ้ม่กบัทำาการบนัทกึเน่�อหาของขอ้ม่ลูนั �นอย์า่งถูกูต้อ้ง

  หากเป็็นขอ้ม่ลูความ่ลบัท่�รบัม่าจากบรษิัทัอ่�นภาย์ใต้ก้ารทำาสิญัญา ใหป้็ฏิบิตั้ติ้าม่เง่�อนไขต้่าง ๆ ท่�ถูกูกำาหนดไว ้

ในสิญัญาดงักลา่ว เช้น่ ขอ้จำากดัเก่�ย์วกบัวตั้ถุูป็ระสิงคใ์นการใช้ง้าน เป็็นต้น้

  ขั �นต้อนและเน่�อหาในการทดสิอบผู้ลติ้ภณัฑ์ ์กระบวนการและกรรม่วธิก่ารผู้ลติ้ การจดัวางเคร่�องจกัรในโรงงาน ฯลฯ  

กล็ว้นเป็็นขอ้ม่ลูความ่ลบัทั �งสิิ�น หา้ม่ถู่าย์ บนัทกึ สิง่ หรอ่อปั็โหลดรปู็ภาพหรอ่วดิโ่อโดย์ไม่ไ่ดร้บัอนุญาต้จากบรษิัทั

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

1   เราจะทำาการบนัทกึขอ้ม่ลูทางการเงนิและขอ้ม่ลูการบญัช้อ่ย์า่งเหม่าะสิม่ในเวลาท่�เหม่าะควรต้าม่บทบญัญตั้ทิ่�เก่�ย์วขอ้ง  

กฎระเบย่์บภาย์ในบรษิัทั และม่าต้รฐานการจดัทำาบญัช้ท่่�ถูกูต้อ้งเหม่าะสิม่

2    เราจะย์่�นและช้ำาระภาษัอ่ย์า่งถูกูต้อ้งเหม่าะสิม่ต้าม่บทบญัญตั้ทิ่�เก่�ย์วขอ้ง

 ขอ้ม่ลูทางการเงนิและขอ้ม่ลูการบญัช้ค่อ่สิิ�งท่�เป็็นรากฐานในการต้ดัสินิใจดา้นการบรหิารของบรษิัทั ดงันั �น  

หากบงัเอญิวา่การบนัทกึหรอ่ขอ้ม่ลูเก่�ย์วกบัการเงนิและการบญัช้ไ่ม่ถู่กูต้อ้งหรอ่ไม่ค่รบถูว้นสิม่บรูณ์ ฯลฯ  

บรษิัทัอาจไม่ส่ิาม่ารถูต้ดัสินิใจดา้นการบรหิารไดอ้ย์า่งเหม่าะสิม่ นอกจากน่�ย์งัทำาให ้

ผูู้ม้่ส่ิว่นไดเ้สิย่์ไวว้างใจในต้วับรษิัทัน้อย์ลงอย์า่งม่อิาจหลก่เล่�ย์งได ้ม่หินำาซื้ำ�าย์งัอาจเป็็นการละเม่ดิ 

บทบญัญตั้อิย์า่งรา้ย์แรงอก่ดว้ย์

 หากการราย์งานทางการเงนิและการราย์งานภาษัม่่ค่วาม่ไม่เ่หม่าะสิม่ กอ็าจกลาย์เป็็นการละเม่ดิบทบญัญตั้ริา้ย์แรงได ้ 

ซื้ึ�งอาจทำาใหค้วาม่น่าเช้่�อถูอ่ของเครอ่บรษิัทัไดร้บัความ่เสิย่์หาย์

 ในการดำาเนินงานทางบญัช้ ่จะต้อ้งป็ฏิบิตั้ติ้าม่กฎระเบย่์บและบทบญัญตั้ติ้่าง ๆ ท่�เก่�ย์วขอ้ง และม่าต้รฐานการบญัช้อ่่�น ๆ  

ท่�ไดร้บัการย์อม่รบัโดย์ทั �วไป็วา่ม่ค่วาม่เป็็นธรรม่และเหม่าะสิม่ นอกจากน่� จะต้อ้งแสิดงขอ้เทจ็จรงิทางบญัช้อ่ย์า่งช้ดัเจน  

และหา้ม่ดำาเนินการทางบญัช้ท่่�ไม่เ่หม่าะสิม่ในเร่�องสิถูานะทางการเงนิและผู้ลป็ระกอบการ ฯลฯ

ป
ระเด็

น็
สำ

ำ�คั
ญั

  จดัทำาราย์งาน ขอ้ม่ลู และบนัทกึท่�เก่�ย์วกบัการทำาบญัช้ใ่หถู้กูต้อ้งต้าม่ความ่เป็็นจรงิ พรอ้ม่กบัรกัษัาไวซ้ื้ึ�งความ่แม่น่ย์ำา  

ความ่เหม่าะสิม่ถูกูต้อ้ง และความ่ครบถูว้นสิม่บรูณ์ในเน่�อหาของสิิ�งเหลา่นั �น

  จดัทำาบญัช้ผู่้า่นขั �นต้อนการอนุม่ตั้ทิ่�ถูกูต้อ้งเหม่าะสิม่ และจดัทำาในขอบเขต้ความ่รบัผู้ดิช้อบกบัอำานาจหน้าท่�ท่�ไดร้บัม่า

  เกบ็รกัษัาและจดัการเอกสิารท่�เป็็นหลกัฐานในการทำาบญัช้อ่ย์า่งเหม่าะสิม่ อาทเิช้น่ บนัทกึ ขอ้ม่ลู ฯลฯ

  หา้ม่ระบุความ่เทจ็หรอ่แกไ้ขป็ลอม่แป็ลงบนัทกึ ขอ้ม่ลู และราย์งานเหลา่น่�

  คอย์ระม่ดัระวงัอย์ูเ่สิม่อวา่ งานท่�ต้นเก่�ย์วขอ้งนั �นจำาเป็็นต้อ้งย์่�นและช้ำาระภาษัห่รอ่ไม่่

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

2 3ก�รจัดั็ก�รข้อมลูคัว�มลบั ก�รจัดั็ก�รข้อมลูที่�งก�รเงิน ฯลฯ
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1   เราจะต้ระหนกัถูงึความ่สิำาคญัของการคุม้่ครองขอ้ม่ลูสิว่นบุคคล และจะจดัการขอ้ม่ลูสิว่นบุคคลอย์า่งเหม่าะสิม่ 

ต้าม่กฎระเบย่์บภาย์ในบรษิัทัและบทบญัญตั้ทิ่�เก่�ย์วขอ้ง

 เครอ่แน็บเทสิโกจ้ะใหค้วาม่เคารพต้่อขอ้ม่ลูสิว่นบุคคลของผูู้ม้่ส่ิว่นไดเ้สิย่์ทั �งหม่ด รวม่ถูงึขอ้ม่ลูสิว่นบุคคลของทกุ ๆ คน  

โดย์เฉพาะในป็จัจบุนั ป็ระเทศัและภมู่ภิาคต้่าง ๆ ไดค้วบคมุ่บงัคบัเร่�องการเกบ็รวบรวม่ การจดัการ  

และการใช้ง้านขอ้ม่ลูสิว่นบุคคลอย์า่งเขม้่งวดเพ่�อคุม้่ครองขอ้ม่ลูดงักลา่ว ซื้ึ�งทำาใหเ้ราต้อ้งระม่ดัระวงัในเร่�องเหลา่น่�
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  ป็ฏิบิตั้ติ้าม่กฎหม่าย์คุม้่ครองขอ้ม่ลูสิว่นบุคคลซื้ึ�งอย์ูใ่นบทบญัญตั้ขิองป็ระเทศัและภมู่ภิาคแต้่ละแหง่ท่�เครอ่บรษิัทัของเรา 

ดำาเนินการป็ระกอบธรุกจิ

  เกบ็รวบรวม่และใช้ข้อ้ม่ลูสิว่นบุคคลเพ่�อการทำางานท่�ถูกูต้อ้งช้อบธรรม่เทา่นั �น

  หากจะโอนย์า้ย์ขอ้ม่ลูสิว่นบุคคลไป็ย์งัต้่างป็ระเทศั ใหป้็ฏิบิตั้ติ้าม่เง่�อนไขท่�ถูกูกำาหนดโดย์บทบญัญตั้ทิ่�เก่�ย์วขอ้ง ก่อนดำาเนินการโอนย์า้ย์

  จดัการขอ้ม่ลูสิว่นบุคคลใหเ้หม่าะสิม่ต้าม่กฎระเบย่์บภาย์ในบรษิัทั

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

1   เราจะต้ระหนกัวา่สิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญา (รวม่ถูงึสิทิธบิตั้ร สิทิธดิา้นผู้ลติ้ภณัฑ์อ์รรถูป็ระโย์ช้น์ สิทิธดิา้นการออกแบบ  

สิทิธดิา้นเคร่�องหม่าย์การคา้ ลขิสิทิธิ � และความ่ลบัทางการคา้) เป็็นทรพัย์ส์ินิท่�สิำาคญัของบรษิัทั  

พรอ้ม่ทั �งจะพย์าย์าม่คุม้่ครองและจดัการใหเ้หม่าะสิม่ต้าม่กฎระเบย่์บภาย์ในบรษิัทั

2   เราจะเคารพสิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาของบุคคลท่�สิาม่ และจะไม่ก่ระทำาการลว่งละเม่ดิสิทิธดิงักลา่ว

 ในป็จัจบุนั เครอ่แน็บเทสิโกไ้ดค้รอบครองสิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาจำานวนม่าก และใช้ป้็ระโย์ช้น์จากสิทิธเิหลา่นั �น 

ม่านำาเสินอผู้ลติ้ภณัฑ์ร์วม่ทั �งการบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้และสิงัคม่อย์า่งม่ากม่าย์  

สิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาเหลา่น่�ลว้นเป็็นสิิ�งท่�เกดิขึ�นจากความ่พย์าย์าม่ของพนกังานทกุคนซื้ึ�งรวม่ไป็ถูงึพนกังานรุน่พ่�ของเราทกุคน 

ดว้ย์ และถูอ่เป็็นฐานธรุกจิของเครอ่แน็บเทสิโก ้ดงันั �นเราจงึควรสิง่ต้่อสิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาเหลา่น่�ไป็ย์งัพนกังานรุน่น้องของเรา

 หากม่ก่ารใช้ส้ิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาของบุคคลท่�สิาม่โดย์ไม่ไ่ดร้บัอนุญาต้ บรษิัทัและต้วับุคคล 

อาจถูกูเรย่์กรอ้งใหช้้ดเช้ย์ความ่เสิย่์หาย์และถูกูลงโทษัทางอาญาได้
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  จดัการเร่�องสิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาของเครอ่แน็บเทสิโกใ้หเ้หม่าะสิม่ต้าม่กฎระเบย่์บภาย์ในบรษิัทั

  ระม่ดัระวงัไม่ใ่หเ้กดิการลว่งละเม่ดิสิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาของบุคคลท่�สิาม่ หากม่ข่อ้สิงสิยั์ ใหป้็รกึษัาฝ่า่ย์ทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญา

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

สิำที่ธิในที่รพัย่สิ์ำนที่�งปัญญ�คืัออะไร

สิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญา คอ่ สิทิธทิ่�ม่ก่ารบญัญตั้ขิึ�นในบทบญัญตั้เิก่�ย์วกบัทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาต้่าง ๆ อาทเิช้น่ 

การป็ระดษิัฐ ์การคดิคน้ การออกแบบ เคร่�องหม่าย์การคา้ งานป็ระพนัธ ์ความ่รูเ้ช้งิข ั �นต้อน ฯลฯ  

ซื้ึ�งผูู้ถู้อ่สิทิธิ �สิาม่ารถูครอบครองทรพัย์สินิทางป็ญัญานั �นไวไ้ดแ้ต้่ผูู้เ้ดย่์ว  

หากบรษิัทัเราครอบครองสิทิธใินทรพัย์ส์ินิทางป็ญัญาเป็็นจำานวนม่ากในสิาขาใดสิาขาหนึ�ง  

บรษิัทัเรากจ็ะสิาม่ารถูสิรา้งความ่เป็็นต้่อในสิาขานั �นได้

!   อธิบ�ย่เพิ�มเติัม

4 5ก�รคั้้มคัรองข้อมลูส่ำวนบค้ัคัล ก�รคั้้มคัรองและเคั�รพสิำที่ธิในที่รพัย่สิ์ำนที่�งปัญญ�
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1   เราจะไม่ซ่ื้่�อขาย์หุน้ของแน็บเทสิโก ้รวม่ทั �งหุน้ของบรษิัทัทั �งหม่ดท่�จดทะเบย่์นในต้ลาดหลกัทรพัย์แ์ละอ่�น ๆ  

โดย์พจิารณาจากขอ้ม่ลูบรษิัทัท่�ย์งัไม่ไ่ดม้่ก่ารป็ระกาศัอย์า่งเป็็นทางการซื้ึ�งม่ผู่้ลกระทบต้่อการต้ดัสินิใจดา้นการลงทนุอย์า่งเหน็ไดช้้ดั

2   หากเป็็นขอ้ม่ลูบรษิัทัท่�ย์งัไม่ไ่ดม้่ก่ารป็ระกาศัอย์า่งเป็็นทางการซื้ึ�งม่ผู่้ลกระทบต้่อการต้ดัสินิใจดา้นการลงทนุอย์า่งเหน็ไดช้้ดั  

รวม่ถูงึขอ้ม่ลูท่�อาจเขา้ขา่ย์เป็็นขอ้ม่ลูดงักลา่ว เราจะไม่เ่ปิ็ดเผู้ย์หรอ่ทำาใหข้อ้ม่ลูนั �นรั �วไหลไป็ย์งับุคคลท่�สิาม่  

ย์กเวน้กรณท่่�จำาเป็็นต้อ้งทำาเน่�องดว้ย์เหตุ้ผู้ลดา้นการทำางาน

 ในฐานะท่�เป็็นกรรม่การผูู้บ้รหิารและพนกังานของเครอ่แน็บเทสิโก ้ทกุคนอาจรบัรูข้อ้ม่ลูบรษิัทัท่�สิำาคญั ๆ ของเครอ่แน็บเทสิโก ้ 

ของลกูคา้ หรอ่ของหุน้สิว่นทางธุรกจิซื้ึ�งย์งัไม่ไ่ดม้่ก่ารป็ระกาศัอย์า่งเป็็นทางการ แต้่การใช้ข้อ้ม่ลูเหลา่นั �นม่าทำาการต้ดิต้่อซื้่�อขาย์หุน้ 

หรอ่อ่�น ๆ ถูอ่เป็็นการกระทำาท่�ละเม่ดิกฎบทบญัญตั้ ิ 

ซื้ึ�งเรย่์กวา่เป็็นการซื้่�อขาย์หลกัทรพัย์โ์ดย์ใช้ข้อ้ม่ลูภาย์ใน

 หากรบัรูข้อ้ม่ลูบรษิัทัท่�สิำาคญั ๆ ซื้ึ�งย์งัไม่ไ่ดม้่ก่ารป็ระกาศัอย์า่งเป็็นทางการ ต้อ้งจดัการขอ้ม่ลูนั �นใหถู้กูต้อ้งเหม่าะสิม่ 

ต้าม่กฎระเบย่์บภาย์ในบรษิัทัท่�เก่�ย์วกบัขอ้ม่ลูภาย์ใน
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  หา้ม่กระทำาการต้่าง ๆ ท่�ถูอ่เป็็นการซื้่�อขาย์หลกัทรพัย์โ์ดย์ใช้ข้อ้ม่ลูภาย์ใน ย์กต้วัอย์า่งเช้น่ การกระทำาดงัต้่อไป็น่�

 ‒  ซื้่�อหุน้ของบรษิัทัต้วัเองในนาม่ของครอบครวั โดย์พจิารณาจากขอ้ม่ลูบรษิัทัท่�สิำาคญั ๆ ซื้ึ�งย์งัไม่ไ่ดม้่ก่ารป็ระกาศัอย์า่งเป็็นทางการ

 ‒  ซื้่�อหุน้ของบรษิัทัเพ่�อน โดย์พจิารณาจากขอ้ม่ลูบรษิัทัสิำาคญัท่�ไดจ้ากเพ่�อน ซื้ึ�งย์งัไม่ไ่ดม้่ก่ารป็ระกาศัอย์า่งเป็็นทางการ

 ‒  เทขาย์หุน้ของบรษิัทัแหง่หนึ�งโดย์อาศัยั์ขอ้ม่ลูบรษิัทัดงักลา่วเก่�ย์วกบัการคาดการณ์ผู้ลป็ระกอบการวา่จะต้กต้ำ�าลง  

ซื้ึ�งย์งัไม่ไ่ดม้่ก่ารป็ระกาศัอย์า่งเป็็นทางการ

 ‒  รูม้่าวา่บรษิัทัแหง่หนึ�งป็ระสิบความ่สิำาเรจ็ในการพฒันาสินิคา้ใหม่ท่่�จะพลกิโฉม่วงการ แลว้ซื้่�อหุน้ของบรษิัทันั �นทั �ง ๆ  

ท่�ย์งัไม่ม่่ก่ารป็ระกาศัขอ้ม่ลูดงักลา่วอย์า่งเป็็นทางการ

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

ก�รซืื้�อข�ย่หลกัที่รพัย่โ์ด็ย่ใช้้ข้อมลูภ�ย่ใน (Insider Trading) คืัออะไร

การซื้่�อขาย์หลกัทรพัย์โ์ดย์ใช้ข้อ้ม่ลูภาย์ใน คอ่ การซื้่�อขาย์หลกัทรพัย์ ์(หุน้ หุน้กู ้ฯลฯ) ของบรษิัทัแหง่หนึ�ง หรอ่แนะนำาใหผูู้้อ้่�น  

(คนในครอบครวั เพ่�อน ฯลฯ) ซื้่�อขาย์หลงัจากทราบขอ้ม่ลูสิำาคญัท่�ย์งัไม่ไ่ดม้่ก่ารป็ระกาศัอย์า่งเป็็นทางการ (ขอ้ม่ลูภาย์ใน)  

ซื้ึ�งการกระทำาเหลา่น่�ถูอ่เป็็นการซื้่�อขาย์หลกัทรพัย์โ์ดย์ใช้ข้อ้ม่ลูภาย์ในท่�เป็็นเร่�องต้อ้งหา้ม่

!   อธิบ�ย่เพิ�มเติัม

1   เราจะสิรา้งและดำาเนินการระบบการจดัการท่�เหม่าะสิม่ต้่อความ่เสิ่�ย์งทางไซื้เบอร ์เช้น่  

การโจม่ต้ท่างไซื้เบอรห์รอ่การแฮ็ก็ขอ้ม่ลูจากภาย์นอก ฯลฯ

 ความ่เสิ่�ย์งทางไซื้เบอรเ์พิ�ม่สิงูขึ�นทกุวนัซื้ึ�งเป็็นผู้ลม่าจากความ่กา้วหน้าในการเป็ล่�ย์นสิูร่ะบบไอทใ่นธรุกจิ  

สิถูานการณ์ระหวา่งป็ระเทศัท่�เลวรา้ย์ลง ฯลฯ ฝ่า่ย์ระบบสิารสินเทศักำาลงัม่ก่ารดำาเนินการต้่าง ๆ  

เพ่�อเต้รย่์ม่พรอ้ม่สิำาหรบัความ่เสิ่�ย์งทางไซื้เบอร ์แต้่ทกุ ๆ คนเองกจ็ำาเป็็นต้อ้งต้ระหนกัถูงึการป้็องกนัความ่ป็ลอดภยั์ทางไซื้เบอร ์ 

และดำาเนินงานต้าม่ขั �นต้อนการดำาเนินงานท่�บรษิัทักำาหนด
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  อย์า่บอกรหสัิผู้า่นของคอม่พวิเต้อร ์โทรศัพัทม์่อ่ถูอ่ของบรษิัทั ฯลฯ แก่บุคคลอ่�น

  ต้ดิต้ั �งแอป็พลเิคช้นับนอุป็กรณ์ของบรษิัทัภาย์ในขอบเขต้และขั �นต้อนท่�ผูู้ด้แูลระบบกำาหนด

  หากทำาอุป็กรณ์ของบรษิัทัสิญูหาย์ ใหท้ำาต้าม่คำาแนะนำาของผูู้ด้แูลระบบ ราย์งาน และดำาเนินม่าต้รการท่�จำาเป็็นในทนัท่

  หากม่พ่ฤต้กิรรม่ท่�น่าสิงสิยั์เกดิขึ�นกบัอุป็กรณ์ของบรษิัทั หรอ่หากใช้ง้าน URL หรอ่ไฟลท์่�แนบม่าในอเ่ม่ลท่�น่าสิงสิยั์  

ใหย้์กเลกิการเช้่�อม่ต้่อจากเครอ่ขา่ย์ และต้ดิต้่อฝ่า่ย์ระบบสิารสินเทศัในทนัท่

ตัวัอย่่�งท่ี่�เป็นรปูธรรม

6 7ก�รซืื้�อข�ย่หลกัที่รพัย่โ์ด็ย่ใช้้ข้อมลูภ�ย่ใน คัว�มปลอด็ภยั่ของข้อมลู
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Relationships with Society
 ในปัจัจบุันั เครือืแน็บัเทสโก้ไ้ด้ส้ง่เสรืมิก้จิก้รืรืมท่�ทำ�ให้เ้ก้ดิ้สงัคมอนัยั่ั �งยั่นืโด้ยั่ตัวัอยั่�่งท่�เป็ันรืปูัธรืรืม คอื  

ข้อ้มลูตั�มท่�รืะบัุใน “แนวคดิ้ แนวท�งก้�รืปัฏิบิัตัั ิและเป้ั�ห้ม�ยั่รืะยั่ะยั่�วด้�้นสิ�งแวด้ลอ้มข้องเครือืแน็บัเทสโก้”้  

ด้�้นล�่งน่�
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ญั [ข้อ้มลูอ�้งองิ]: แนวคดิ้ แนวท�งก้�รืปัฏิบิัตัั ิและเป้ั�ห้ม�ยั่รืะยั่ะยั่�วด้�้นสิ�งแวด้ลอ้มข้องเครือืแน็บัเทสโก้้

เป้�หม�ยระยะย�ว รอบปี 2030 รอบปี 2050

ก้�รืป้ัองก้นัภ�วะโลก้รือ้น
ก้�รืลด้ก้�รืปัลอ่ยั่ก๊้�ซค�รืบ์ัอนได้ออก้ไซด้ ์(เก้ณฑ์ป่์ั 2015)

ก้�รืลด้ก้�รืปัลอ่ยั่ก๊้�ซค�รืบ์ัอนได้ออก้ไซด้ต์ั่อห้น่วยั่ยั่อด้ข้�ยั่ทั �วโลก้
ก้�รืลด้ก้�รืปัลอ่ยั่ก๊้�ซค�รืบ์ัอนได้ออก้ไซด้โ์ด้ยั่รืวมทั �วโลก้

63% 100%

 เรื�จะเตัรืย่ั่มก้�รืรืบััมอืตั่อภยัั่พิบิัตัั ิเช่น่ แผ่น่ด้นิไห้ว นำ��ทว่ม ฯลฯ ให้พ้ิรือ้มอยัู่เ่สมอ และจะด้ำ�เนินก้�รืฟืื้�นฟูื้ในยั่�มท่�เก้ดิ้ภยัั่พิบิัตััิ

1   เรื�จะปัรืะก้อบัธุรืก้จิโด้ยั่เค�รืพิในสนธสิญัญ�และบัทบัญัญตััเิก้่�ยั่วก้บััสิ�งแวด้ลอ้ม พิยั่�ยั่�มใช่แ้ห้ลง่ทรืพัิยั่�ก้รืและพิลงัง�น 

อยั่�่งมป่ัรืะสทิธภิ�พิ จำ�ก้ดั้ก้�รืปัลอ่ยั่ส�รืพิษิเพิื�อป้ัองก้นัมลภ�วะท�งสิ�งแวด้ลอ้ม และตัรืะห้นกั้ถึงึผ่ลก้รืะทบั 

ท่�จะเก้ดิ้ข้ึ�นก้บััสิ�งแวด้ลอ้มในโลก้อยัู่เ่สมอ พิรือ้มก้บััมุง่ทำ�ให้เ้ก้ดิ้ก้�รือยัู่ร่ืว่มก้นัก้บััทอ้งถึิ�นและสงัคม เพิื�อสรื�้งสงัคม 

อนัยั่ั �งยั่นืให้บ้ังัเก้ดิ้ข้ึ�นจรืงิ

2   เรื�จะด้ำ�เนินก้จิก้รืรืมป้ัองก้นัภยัั่พิบิัตััโิด้ยั่รืว่มมอืก้บััสงัคมทอ้งถึิ�น และมส่ว่นรืว่มในก้�รืฟืื้�นฟูื้สงัคมในยั่�มท่�เก้ดิ้ภยัั่พิบิัตััิ

1 คัว�มสำมัพันัธ์ก์ับัสำงัคัม
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ในก้�รืเปิัด้เผ่ยั่ข้อ้มลูสำ�คญัให้แ้ก้่ผู่ม้ส่ว่นได้เ้สย่ั่นั �น ก้�รืปัฏิบิัตััติั�มข้อ้เรืย่ั่ก้รือ้งท�งด้�้นก้ฎห้ม�ยั่ถึอืเป็ันเรืื�องท่�ตัอ้งทำ�อยั่�่งแน่นอนอยัู่แ่ลว้  

นอก้จ�ก้น่� เรื�ยั่งัตัอ้งพิยั่�ยั่�มยั่ก้รืะด้บััคณุค�่องคก์้รืข้องเครือืแน็บัเทสโก้ด้้ว้ยั่ก้�รืเปิัด้เผ่ยั่ข้อ้มลูอยั่�่งเท่�ยั่งตัรืงและโปัรืง่ใส
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 เรื�จะเปิัด้เผ่ยั่ข้อ้มลูในรืปูัแบับัท่�เข้�้ใจง�่ยั่ และจะพิยั่�ยั่�มไมท่ำ�ให้เ้ก้ดิ้ก้�รืเข้�้ใจผ่ดิ้ห้รือืเห้น็ผ่ดิ้เป็ันช่อบั

 ก้รืรืมก้�รืผู่บ้ัรืหิ้�รืและพินกั้ง�นจะตัอ้งไมต่ัอบัคำ�ถึ�มข้องสื�อและอื�น ๆ ในน�มตัวัแทนข้องบัรืษิทั ห้�ก้ยั่งัไมไ่ด้้

รืบััก้�รืยั่นิยั่อมจ�ก้ฝ่�่ยั่สื�อส�รืองคก์้รืซึ�งเป็ันฝ่�่ยั่ง�นท่�รืบััผ่ดิ้ช่อบัด้�้นก้�รืปัรืะช่�สมัพินัธแ์ละคว�มยั่ั �งยั่นืด้�้น

นกั้ลงทนุสมัพินัธ์

ตัวัอย่�งทีี่�เป็นรปูธ์รรม

1   เรื�จะเปิัด้เผ่ยั่ข้อ้มลูสำ�คญัท่�เก้่�ยั่วก้บััก้�รืเงนิ ก้�รืบัรืหิ้�รื และก้�รืปัรืะก้อบัธุรืก้จิให้แ้ก้่ผู่ม้ส่ว่นได้เ้สย่ั่ตั่�ง ๆ  

โด้ยั่เฉพิ�ะผู่ถ้ึอืหุ้น้และนกั้ลงทนุอยั่�่งเห้ม�ะสม เท่�ยั่งตัรืง ในเวล�ท่�เห้ม�ะควรื

2 กั�รเปิด็เผยข้้อมลูข้องบริษัทัี่
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