สารจากประธาน
แด่ กรรมการผู้บริหารและพนักงานในเครือแน็บเทสโก้ ทุกท่ าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) คือรากฐานสําคัญที่ขาดไมไดในการทําใหปรัชญาขององคกรกลายเปนจริงผานการประกอบ
ธุรกิจ พรอมกันนี้ ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจยุคปจจุบันที่เกิดกระแสโลกาภิวัฒน การปฏิบัติตามกฎเกณฑยังเปนหนึ่งในเงื่อนไข
เบื้องตนที่สําคัญที่สุดในการทําใหลูกคาเลือกบริษัทของเราเปนหุนสวนทางธุรกิจอยางไมตองสงสัย
ในเดือนธันวาคม ป 2016 เครือบริษัทของเราไดกําหนดและบังคับใช “มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก (Nabtesco
Group Code of Ethics)” กันไปแลว สวนในครั้งนี้ เราไดจัดทําคูมืออธิบายเนื้อหาของ “มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทส
โก” เพื่อที่จะไดเปนตัวชวยในการประกอบธุรกิจแตละวัน เวลาที่ทานมีความของใจในมุมมองดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
จําเปนตองหาแนวทางในการดําเนินงาน
ถาหากทานมีขอสงสัยประการใด ขอใหยอนกลับมาดูที่มาตรฐานทางจริยธรรมกับคูมือเลมนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันวาควรปฏิบัติ
เชนไร กรณีที่ตรวจสอบเทียบเคียงกับมาตรฐานทางจริยธรรมนี้แลวพบวากําลังมีปญหา (หรือมีความเปนไปไดที่จะเกิดปญหา) ให
ปรึกษาหรือรายงานหัวหนา แน็บเทสโกฮอตไลน หรือชองทางแจงเบาะแสอื่นๆโดยทันที
หากไดรับแรงกดดันใหกระทําการบางอยางเพื่อที่จะไดบรรลุเปาหมายหรือเพื่อใหไดมาซึ่งงานโปรเจ็กตใหมๆ หรือไดรับคําสั่งที่
ไมชอบธรรมจากหัวหนาใหกระทําการบางอยาง เราตองไมลังเลที่จะปรึกษาหรือรายงานหัวหนา แน็บเทสโกฮอตไลน หรือชอง
ทางการรายงานชองทางแจงเบาะแสอื่นๆโดยทันที เนื่องจากการละเมิดขอปฏิบัติตามกฎเกณฑและผลประโยชนที่ไดรับจากการ
ละเมิดดังกลาวเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดในเครือบริษัทแน็ปเทสโกของเรา
ความไววางใจที่ไดรับจากผูมีสวนไดเสียของบริษัทนั้นเปนสิ่งที่ไดมาอยางยากลําบาก แตในขณะเดียวกัน มันก็เปนสิ่งที่สูญเสียไป
ไดอยางงายดายเชนเดียวกัน
ในปจจุบัน การละเมิดขอปฏิบัติตามกฎเกณฑที่วางไวเพียงเรื่องเดียวไดทาใหองคกรตางๆที่มีชื่อเสียงตองตกอยูในวิกฤตดานการ
บริหาร
ขอใหทุกทานจงพึงตระหนักอยูเสมอวา สิ่งที่คํ้าจุนการประกอบธุรกิจของเครือบริษัทแน็ปเทสโกใหอยูไดทุกวันนี้ คือการประพฤติ
ปฏิบัติตัวบนพื้นฐานของความโปรงใสและมุมมองดานจริยธรรมระดับสูงของพวกเราทุกคน
ในฐานะผูบริหาร ขาพเจาจะมุงมั่นทุมเทในการใหความชวยเหลือที่จําเปน เพื่อทําใหทุกทานประพฤติปฏิบัติตัวบนพื้นฐานของ
ความโปรงใสและมุมมองดานจริยธรรมระดับสูง
ความภาคภูมิใจของพวกเรา คือการทํางานในเครือแน็บเทสโกซึ่งเปนเครือบริษัทระดับโลกที่ทําการทาทายเพื่อสรางสรรคคุณคา
ใหมๆอยูเสมอ
ฉะนั้น เราจึงตองชวยกันทําใหการทาทายเหลานั้นมีความชัดเจนแนนอนมากยิ่งขึ้น ดวยการปฏิบัติตัวตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยู
เปนประจํา

คัตสึ ฮิโระ เทระโมโตะ
President & CEO
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บทนํา
คูมือเลมนี้จะยึดตามเนื้อหาใน “มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก” ซึ่งมีการกําหนดและบังคับใชไปแลวทั่ว
โลกในวันที่ 27 เดือนธันวาคม ป 2016 โดยในคูมือเลมนี้จะมีการอธิบายถึงประเด็นสําคัญในหัวขอตางๆพรอมทั้งแสดง
ตัวอยางที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่หามทํา เรื่องที่ตองปฏิบัติตาม และอื่นๆ เพื่อเปนตัวชี้แนะสําหรับการประพฤติ
ปฏิบัติตัวของกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนในเครือแน็บเทสโก อนึ่ง จะมีการแปลคูมือเลมนี้กับ “มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก” เปนภาษาตางๆเพื่อเผยแพรมาตรฐานหลักการในระดับโลก และจะมีการเผยแพร
เนื้อหาดังกลาวบนเว็บไซตใหผูมีสวนไดเสียของบริษัททุกคนไดอานและรับทราบดวย นอกจากนี้ ในปจจุบัน ทาง
เครือบริษัทยังกําลังวางแผนที่จะทําการปรับปรุงแกไขรายละเอียดเนื้อหาตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการแกบทบัญญัติ
ในการทํางานแตละวัน เวลาที่ทานมีความของใจในมุมมองดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑและไมทราบวาควรปฏิบัติเชน
ไร ขอความกรุณาใหทานเปดดูคูมือเลมนี้และลงมือปฏิบัติโดยยึดตาม “มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก”
อยูเสมอ
แตถาหากดูคูมือแลวยังพิจารณาตัดสินใจไมไดวาควรทําอยางไร ใหปรึกษากับหัวหนา ผูรับผิดชอบดานการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ แน็บเทสโกฮอตไลน หรือชองทางแจงเบาะแสอื่นๆโดยทันที
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มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก้

มาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก้ (ต่ อจากนีไ้ ปจะเรียกสั้ นๆว่ า “มาตรฐานทางจริยธรรม”) คือ
มาตรฐานทีก่ าํ หนดว่ า ในมุมมองด้ านการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ * บุคลากรแต่ ละคนของเครือแน็บเทสโก้
ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร เพือ่ ทําให้ ปรัชญาขององค์ กรกลายเป็ นจริงในการประกอบธุรกิจ
* การปฏิบัติตามกฎเกณฑหมายถึง การปฏิบัติตามบทบัญญัติและกฏระเบียบภายในบริษัท (รวมถึงคูมือ แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบอื่นๆที่มีการนํามาใช)
นอกจากนี้ยังหมายถึง การตอบสนองคํารองขอของผูมีสวนไดเสีย (ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน และสังคมทองถิ่น) ผานการปฏิบัติตัวตามหลักจริยธรรม
ทางสังคมและบรรทัดฐานทางสังคม

ลูกค้ า

พนักงาน

เครือแน็บเทสโก้
สั งคมท้ องถิน่

คู่ค้ า

ผู้ถอื หุ้น
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ความเกีย่ วพันกับวิถแี ห่ งแน็บเทสโก้ (The Nabtesco way)

มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโก้ น้ันคํา้ จุนวิถแี ห่ งแน็บเทสโก้ ในแง่ มุมด้ านการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ อยู่
โดยเฉพาะให้ การสนับสนุน “สั ญญาของแน็บเทสโก้ ” ใน “ข้ อ 4. มีความโปร่ งใสและจริยธรรมทีส่ ู งอย่ างต่ อเนื่อง”
นอกจากนี้ มาตรฐานดังกล่ าวยังถูกมุ่งหมายให้ เป็ นตัวชี้แนะเพือ่ การปฏิบัตจิ ริงเกีย่ วกับ “การดําเนินการทีโ่ ปร่ งใส :
โปร่ งใส่ (Open), ยุตธิ รรม(Fair) และซื่อสั ตย์ (Honest)” และ “การดําเนินการทีม่ จี ริยธรรม : การสั่ งสมการดําเนิน
การของทุกๆ คน” ซึ่งปรากฎอยู่ใน “แนวทางในการดําเนินงาน” อีกด้ วย

มาตรฐานทางจริยธรรม
ของเครือแน็บเทสโก้
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ขอบข่ ายการนําเอาไปปรับใช้

กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในเครือแน็บเทสโก้ จะต้ องนําเอามาตรฐานทางจริยธรรมไปปรับใช้
บริษทั แต่ ละแห่ งในเครือแน็บเทสโก้ สามารถแก้ ไขมาตรฐานทางจริยธรรม หรือกําหนดมาตรฐานเฉพาะ
ของตัวเองขึน้ มาได้ ตราบเท่ าทีก่ ารแก้ ไขหรือการกําหนดนั้นไม่ ขดั ต่ อมาตรฐานทางจริยธรรมและมี
เนือ้ หาทีไ่ ม่ หละหลวม ทั้งนีก้ เ็ พือ่ ให้ สอดรับกับรู ปแบบธุรกิจ บรรทัดฐานทางสั งคม หลักจริยธรรมทาง
สั งคม และบทบัญญัตขิ องประเทศหรือภูมภิ าคต่ างๆ ฯลฯ
มาตรฐานทางจริยธรรมของเครือแน็บเทสโกถูกกําหนดใหมีการนําเอาไปปรับใชในระดับโลก สาเหตุเปนเพราะการที่กรรมการ
ผูบริหารและพนักงานทุกคนในเครือแน็บเทสโกปฏิบัติตัวตามมาตรฐานดังกลาวซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑถือเปน
เงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหเกิดการประกอบธุรกิจที่มีความโปรงใสและมีมุมมองดานจริยธรรมระดับสูงในเครือบริษัทโดยรวม
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทรายใหมที่มาเขารวมเครือแน็บเทสโกยึดถือมาตรฐานแบบเดียวกันนี้อยูกอนแลว บริษัทนั้นอาจไดรับการ
ยกเวน (เกี่ยวกับการปรับใช) ในขอบขายที่กําหนด เพื่อเลี่ยงภาระตางๆที่อาจเกิดขึ้นหากตองเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่มีการเผยแพร
กันไปแลว

6

การปรับใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม

1. การปฏิบัตติ วั ทีพ่ งึ กระทําของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
❶ หากเกิดปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ ให้ ดูมาตรฐานทางจริยธรรมเป็ นแหล่ งอ้ างอิง ก่ อนดําเนินการใน
สิ่ งทีเ่ หมาะสม
❷ หากมีข้อสงสั ยเกีย่ วกับมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ ปรึกษาหัวหน้ า ผู้รับผิดชอบด้ านการกํากับการปฏิบัตติ ามกฎ
เกณฑ์ ในแต่ ละบริษทั หรือแน็บเทสโก้ ฮอตไลน์

อันดับแรก กรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนตองอานคูมือเลมนี้ใหละเอียดถี่ถวน หลังจากนั้น หากมีขอสงสัย เกิดเหตุที่เปน
ปญหา หรือมีเรืองที่ทําใหลังเลใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑในการทํางานรายวัน ขอใหเปดดูคูมือเลมนี้และดําเนินการในสิ่ง
ที่เหมาะสม สวนตอนที่จะทําการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑในองคกรแตละแหง ก็ใหดําเนินการอบรมตามรายละเอียด
เนื้อหาในคูมือเลมนี้ดวย

2. การปฏิบัตติ วั ทีพ่ งึ กระทําของผู้บริหารและผู้จดั การ
ขอให้ ผู้บริหารและผู้จดั การริเริ่มปฏิบัตใิ ช้ มาตรฐานทางจริยธรรมให้ เป็ นแบบอย่ าง และพยายามทําให้ พนักงานรับ
ทราบโดยทัว่ กัน พร้ อมกับเฝ้ าติดตามสถานการณ์ การปฏิบัตติ ามมาตรฐานดังกล่ าวอยู่เสมอ

ผูบริหารและผูจัดการตองริเริ่มประพฤติปฏิบัติตัวตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหเปนแบบอยาง และตองรับหนาที่ในการทําให
พนักงานรับทราบมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวโดยทั่วกัน เชน แสดงใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ฯลฯ นอกจากนี้ยังตองคอยเฝาติดตามวาบุคลากรทั่วทั้งองคกรเคารพและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดีแลวหรือยัง หากพบวา
ยังมีการปฏิบัติไมเพียงพอหรือมีการละเมิด ตองดําเนินการในสิ่งที่เหมาะสมโดยทันที
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3. การรายงานเมื่อพบการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
❶ หากตรวจสอบเทียบเคียงกับมาตรฐานทางจริยธรรม แล้ วพบข้ อเท็จจริงว่ ากําลังมีปัญหาหรือมีความเป็ นไปได้ ที่
จะเกิดปัญหา ให้ ปรึกษาหรือรายงานหัวหน้ า แน็บเทสโก้ ฮอตไลน์ ช่ องทางแจ้ งเบาะแสอืน่ ๆ หรือฝ่ ายทีร่ ับผิดชอบ
ด้ านการกํากับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ ในบริษทั แต่ ละแห่ งโดยทันที
❷ จะไม่ มกี ารดําเนินการใดๆ ทีก่ ่ อให้ เกิดผลเสี ย (ลงโทษ) ต่ อกรรมการผู้บริหารและพนักงานทีป่ รึกษาหรือรายงาน
ข้ อมูลให้ ทราบโดยยกเอาการทําการปรึกษาหรือรายงานข้ อมูลของบุคคลผู้น้ันมาอ้ างเป็ นเหตุผล (ในการลงโทษ)

หากกรรมการผูบริหารหรือพนักงานพบขอเท็จจริงวามีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีความเปนไปไดที่จะเกิดการละเมิด
เราขอกําชับใหดําเนินการอยางเหมาะสมตอเรื่องที่พบ ทั้งนี้ ผูที่แกลงทําเปนไมรูไมเห็น กลบเกลื่อน หรือปดบังขอเท็จจริงดังกลาว
จะไมไดรับการยกโทษ
กรณีที่พบปญหา อันดับแรกขอใหดําเนินการพิจารณาและแกไขปญหาภายในองคกรกอน (ปรึกษาเพื่อนรวมงาน รุนพี่ หรือหัวหนา
ฯลฯ)
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่แกไขปญหาภายในองคกรไดยาก เชน ตัวหัวหนาเปนผูกระทําการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม ฯลฯ ให
ปรึกษาหรือรายงานแน็บเทสโกฮอตไลน ชองทางแจงเบาะแสอื่นๆ หรือฝายที่รับผิดชอบดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
อนึ่ง ขอมูลคําปรึกษาหรือการรายงานดังกลาวที่ทานติดตอมาทางแน็บเทสโกฮอตไลนหรือชองทางแจงเบาะแสอื่นๆจะถูกเก็บเปน
ความลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถทําการปรึกษาหรือรายงานขอมูลไดอยางสบายใจ เนื่องจากในเครือบริษัทของเรา มีการสั่งหาม
อยางเครงครัดวาหามมิใหบุคคลใดกระทําการเชิงแกแคนหรือดําเนินการใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียตอผูที่ปรึกษาหรือรายงานขอมูลให
ทราบ

4. มาตรการลงโทษ
หากกรรมการผู้บริหารและพนักงานละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม ขอให้ ตระหนักและเข้ าใจว่ า อาจมีบางกรณีที่
บุคคลผู้น้ันจะต้ องถูกลงโทษทางวินัยตามกฏระเบียบภายในบริษทั
หลังจากสืบหาสาเหตุและกําหนดความรับผิดชอบจนเกิดความกระจางชัดแลว จะมีการดําเนินมาตรการอยางเที่ยงธรรมตอผูละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม อนึ่ง อาจมีบางกรณีที่การละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นถือเปนการละเมิดบทบัญญัติดวยเชนกัน ซึ่งใน
กรณีนี้ กรรมการผูบริหารและพนักงานผูละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมจะตองรับผิดในทางอาญาหรือในทางอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัท
เองก็อาจะตองรับผิดในทางอาญา ทางแพง หรือรับโทษปรับทางปกครองตามไปดวย ซึ่งถาหากการละเมิดนั้นทําใหบริษัทเกิดความ
สูญเสียทางการเงิน ทางบริษัทอาจเรียกรองคาเสียหายตอผูละเมิดเชนกัน
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นโยบายพืน้ ฐาน

กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในเครือแน็บเทสโก้ จะต้ องปฏิบัตติ ามกฎระเบียบภายในบริษทั และ
บทบัญญัตขิ องประเทศหรือภูมภิ าคต่ างๆ พร้ อมทั้งประพฤติปฏิบัตติ วั อย่ างซื่อสั ตย์ สุจริตตามหลักจริยธรรมทาง
สั งคมและบรรทัดฐานทางสั งคม

▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

ในปจจุบัน เครือแน็บเทสโกไดแพรขยายการประกอบธุรกิจไปยังประเทศและภูมิภาคตางๆทั่วโลกแลว และกําลัง
มีแผนที่จะขยายธุรกิจใหกวางขึ้นหลังจากนี้ ดวยเหตุนี้ นโยบายพื้นฐานของเครือแน็บเทสโกจึงเปนการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของประเทศและภูมิภาคตางๆพรอมกับประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม สวนกฎระเบียบ
ภายในบริษัทของเราก็เปนกฎระเบียบที่ไดมีการพิจารณาไตรตรองถึงหลักจริยธรรมทางสังคมและบรรทัดฐานทางสังคม
เชนกัน ซึ่งกรรมการผูบริหารและพนักงานมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติและกฎระเบียบภายในบริษัทที่เกี่ยวของ
กับงานของตนเอง พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตัวอยางซื่อสัตยสุจริต
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การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
❶ เราจะเคารพในบุคลิก ลักษณะเฉพาะ และความเป็ นส่ วนตัวของแต่ ละคน พร้ อมทั้งสนับสนุนมาตรฐานระดับสากลทีเ่ กีย่ ว
กับสิ ทธิมนุษยชน
❷ ในฐานะทีเ่ ป็ นบริษทั ระดับโลก เราจะเคารพและยอมรับว่ า ความหลากหลายทีเ่ กิดขึน้ จากวัฒนธรรมหรือค่ านิยมต่ างๆนั้น
เป็ นทรัพย์ สมบัตทิ สี่ ํ าคัญของเรา
❸ เราจะไม่ กระทําการใช้ แรงงานเด็กหรือใช้ แรงงานบังคับ และจะไม่ ใช้ บริการแรงงานเหล่ านั้น
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

●

ในปจจุบัน เราไดกําหนดใหประเด็นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกๆดานของการประกอบธุรกิจเปนหัวขอพื้น
ฐานในมาตรฐานทางจริยธรรม
การที่กรรมการผูบริหารและพนักงานซึ่งมีวัฒนธรรม คานิยม หรือแนวคิดอันหลากหลายทําการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและสงแรงกระตุนใหแกกันนั้น จะทําใหเกิดมาตรการการแกไขปญหาหรือไอเดียความคิดใหมๆที่เราไมเคยคิด
ไดมากอน นอกจากนี้ยังทําใหที่ทํางานและการทํางานเกิดความคึกคักมีชีวิตชีวา รวมทั้งทําใหบริษัทสามารถนําเสนอ
คุณคาตางๆแกลูกคาไดมากยิ่งขึ้น
เครือแน็บเทสโกไดกําหนด “นโยบายการจัดซื้อจัดจางที่มุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-Oriented Procurement
Policy) ของเครือแน็บเทสโก” ขึ้น และกําลังดําเนินการนโยบายนี้โดยรวมมือกับผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงคูคา) อยู
เพื่อดําเนินการอยางเต็มที่ในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนที่รวมถึงการหามใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

ตัวอย่ างทีเ่ ป็ นรู ปธรรม
‒ หามแสดงกิริยาวาจาที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปนการโจมตีบุคลิกของอีกฝาย ในตอนที่ติดตอพบปะกับผูอื่น
‒ มีใจเคารพและใหเกียรติตอผูที่มีคานิยมหรือแนวคิดแตกตางจากตัวเอง
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พฤติกรรมการแบ่ งแยกและการล่ วงละเมิด
❶ ในการจัดการด้ านบุคลากร เช่ น การจ้ างงาน การอบรม และการเลือ่ นตําแหน่ ง เราจะธํารงไว้ ซึ่งความเท่ าเทียมของโอกาส
และความยุตธิ รรม
❷ เราจะไม่ ยอมรับและกระทําการใดๆ ทีท่ าํ ลายศักดิ์ศรีของตัวบุคคล ไม่ ว่าจะเป็ นการแบ่ งแยกในเรื่องเชื้อชาติ ความเชื่อ เพศ
สภาพ อายุ สถานภาพทางสั งคม สั ญชาติ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา ความทุพพลภาพ หรือรสนิยมทางเพศ และการล่ วงละเมิดทุก
ประเภท

▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

เครือแน็บเทสโกกอรางสรางตัวขึ้นมาไดก็เพราะกรรมการผูบริหารและพนักงานที่มีแนวคิด คานิยม และภูมิหลังอัน
หลากหลาย การที่ทุกคนเปดใจรับ ยอมรับ และเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกันถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเราไดแสดงเอา
ความหลากหลายของกรรมการผูบริหารและพนักงานซึ่งเปนพลังของเครือแน็บเทสโกออกมาใหเห็นอยางเต็มที่ และ
เจริญเติบโต พัฒนายิ่งๆขึ้นไป

ตัวอย่ างทีเ่ ป็ นรู ปธรรม
‒ หามกระทําการแบงแยกโดยมองจากปจจัยที่ไมไดเกี่ยวของกับผลประโยชนอันชอบธรรมของเครือแน็บเทสโก อาทิเชน ปจจัยดาน
เชื้อชาติ ความเชื่อ เพศสภาพ อายุ สถานภาพทางสังคม สัญชาติ ชาติพันธุ ศาสนา ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ ฯลฯ
‒ หามแสดงกิริยาวาจาที่ทําใหสภาพแวดลอมการทํางานยํ่าแยลงในที่ทํางาน เชน ยั่วยวนหรือพูดจาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ และพูดลอ
หรือนินทาวารายเกี่ยวกับเชื้อชาติ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ ฯลฯ
‒ หามนําเอาอํานาจหนาที่ในการทํางานมาใชตามอําเภอใจเพื่อกระทําการที่เปนการทํารายศักดิ์ศรีของตัวบุคคล

อธิบายเพิม่ เติม
"การล่ วงละเมิด” คืออะไร
การลวงละเมิด คือ พฤติกรรมกอกวนหรือการกระทําที่นารังเกียจซึ่งทําใหอีกฝายรูสึกเจ็บ
ปวดทางจิตใจหรือไดรับผลเสียเปนอยางมาก ถึงแมเราจะแสดงกิริยาวาจาโดยที่ไมไดคิด
อะไร แตถาอีกฝายรูสึกเจ็บปวด การกระทํานั้นก็อาจถือเปนการลวงละเมิดได
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การสร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานทีป่ ลอดภัยและ
ชื่นมืน่
❶ เราจะสร้ างสภาพแวดล้ อมการทํางานทีป่ ลอดภัยและทําให้ สุขภาพดี พร้ อมกับพยายามป้ องกันไม่ ให้ ภยั อันตรายต่ างๆเกิด
ขึน้ ผ่ านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบภายในบริษทั และบทบัญญัตเิ กีย่ วกับแรงงาน
❷ เราจะส่ งเสริมการสื่อสารทีเ่ ปิ ดใจรับฟังกัน เพือ่ สร้ างสภาพแวดล้อมการทํางานทีท่ ุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

●

ทุกคนจะตองไมประสบอุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บระหวางปฏิบัติงาน แตละคนควรพยายามพัฒนาเรื่องความ
ปลอดภัยในที่ทํางานและรักษาสภาพแวดลอมการทํางานที่ทําใหตนมีสุขภาพดีอยูเสมอ
ในฐานะที่เปนบริษัทที่มอบความปลอดภัย, ความสบายใจและความสะดวกสบาย เหนือสิ่งอิ่นใดอันดับแรกเราควร
ทําใหที่ทํางานของตัวเองมีความปลอดภัยกอน
ที่ทํางานที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระนั้นเรียกไดวาเปนที่ทํางานที่มีบรรยากาศอันเปนมิตร ในที่
ทํางานเชนนี้ หัวหนากับลูกนองจะสื่อสารกันอยางจริงใจและเปดใจรับฟงกัน ดวยเหตุนี้ ถึงแมจะบังเอิญมีการกระทําที่
ไมถูกตองหรือขอผิดพลาดเกิดขึ้น แตทุกคนก็จะสามารถแชรขอมูลใหกันไดอยางรวดเร็วและถูกตอง จนรับมือกับเรื่อง
ตางๆไดอยางทันควัน

ตัวอย่ างทีเ่ ป็ นรู ปธรรม
‒ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทํางาน
‒ รายงานใหหัวหนารับทราบ หากพบสถานที่หรือสถานการณที่มีความอันตรายในที่ทํางาน
‒ คํานึงถึงการรักษาสุขภาพโดยบริหารเวลาทํางานใหถูกตองเหมาะสม
‒ หากบังเอิญมีอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายเกิดขึ้น ใหดําเนินการรับมือใหเร็วที่สุดโดยใหความสําคัญกับการเคารพชีวิตมนุษยมากอน
เหนือสิ่งอื่นใด
‒ ใสใจในการสรางที่ทํางานใหมีความชื่นมื่นโดยทักทายกับผูอื่นเสมอ
‒ ใสใจคนรอบขาง หมั่นพูดจาถามไถเปนประจําหรือพูดจาถามไถอยางตั้งใจ
‒ พยายามรับฟงความคิดเห็นตางๆในที่ทํางาน
‒ ทําความเขาใจถึงความสําคัญของการสื่อสารในที่ทํางาน
‒ หากมีใครแสดงความคิดเห็นขัดแยงในที่ประชุมหรือที่อื่นๆ หามเมินเฉยใสหรือตัดขาดความเปนเพื่อนกับบุคคลนั้น
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กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมทางศาสนา
เราจะดําเนินกิจกรรมทางการเมือง (รวมถึงกิจกรรมหาเสี ยง) หรือกิจกรรมทางศาสนาเป็ นการส่ วนตัว โดยกระทําการนอก
สถานทีข่ องบริษทั และนอกเหนือเวลาทํางาน หากมีเหตุจาํ เป็ นทีจ่ ะต้ องกระทําการทางด้ านศาสนาของตัวเองภายในสถาน
ทีข่ องบริษทั หรือในเวลาทํางาน ต้ องกระทําการโดยคิดคํานึงให้ ดวี ่ า การกระทํานั้นจะไม่ ส่งผลกระทบต่ อการทํางานของ
กรรมการผู้บริหารและพนักงานคนอืน่ ๆ

▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

●

●

เครือแน็บเทสโกจะเคารพสิทธิในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมทางศาสนาเปนการสวนตัวของทุกๆ
คน
ตามกฎพื้นฐานแลว ในเวลาทํางาน ทุกคนจะตองทุมเทจดจอกับหนาที่ของตัวเอง เพราะฉะนั้น หากจะดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือง กิจกรรมทางศาสนา หรือกระทําการอื่นๆที่เปนเรื่องสวนตัว ตองทํานอกเหนือเวลาทํางาน
ในประเทศหรือภูมิภาคบางแหงจะมีวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมที่บริษัทยินยอมใหกรรมการผูบริหารและพนักงาน
ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในขอบเขตที่กําหนด ซึ่งเครือแน็บเทสโกของเราก็เคารพใหเกียรติวัฒนธรรมและธรรมเนียม
ดังกลาวเชนกัน อีกทั้งยังยินยอมเปนกรณียกเวนใหกรรมการผูบริหารและพนักงานกระทําการทางดานศาสนาของตัว
เอง (เชน การละหมาด) ภายในสถานที่ของบริษัทและในเวลาทํางานได เฉพาะในกรณีที่มีความจําเปน
จะไมมีการสงเสริมแนะนําหรือสนับสนุนพรรคการเมืองและศาสนาใดอยางเฉพาะเจาะจงในนามเครือแน็บเทสโก

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ หามดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมทางศาสนาในนามของบริษัท
‒ ถึงจะกระทําการเปนการสวนตัว แตก็หามเชิญชวนคนอื่นนับถือศาสนาหรือทําการเผยแพรศาสนาภายในสถานที่ของบริษัทและที่
อื่นๆ
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ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
เราจะแยกแยะเรื่องส่ วนรวมกับเรื่องส่ วนตัวออกจากกัน และจะไม่ นําเอาตําแหน่ งในการทํางาน อํานาจหน้ าทีใ่ นการทํางาน
หรือทรัพย์ สินของบริษทั ไปใช้ ในการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน หรือกระทําการใดทีม่ สี ่ วนได้ ส่วนเสี ยขัดกับบริษทั
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

●

ในฐานะที่เปนบุคลากรคนหนึ่งของเครือแน็บเทสโก ทุกคนตองดําเนินการตางๆโดยคิดคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทมาเปนอันดับแรก
ถึงแมจะแคเกิดความสงสัยวาอาจมีผลประโยชนทับซอนก็ตาม แตความสงสัยเพียงเล็กนอยนั้นก็อาจนําพาความเสีย
หายอยางใหญหลวงมาใหธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัทได
การดําเนินกิจกรรมที่ไมไดเกี่ยวของกับงานในที่ทํางาน นอกจากจะทําใหผลประโยชนของบริษัทลดนอยถอยลงกวา
ที่ควรจะไดรับแตเดิมแลว ยังอาจทําใหบรรยากาศในที่ทํางานยํ่าแยลงอีกดวย ฉะนั้น ตองพยายามทํางานโดยแยกแยะ
เรื่องสวนรวมกับเรื่องสวนตัวออกจากกัน

ตัวอย่ างทีเ่ ป็ นรู ปธรรม
‒ การกระทําดังตอไปนี้อาจทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน
●

●

●

●

●

จัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑ บริการ ฯ จากบริษัทที่คนใกลชิด เพื่อน ฯ เปนเจาของหรือบริหารงานอยู หรือสั่งใหทําการจัดซื้อจัดจาง
วาจางคนใกลชิด เพื่อน ฯลฯ หรือผลักดันใหมีการจางบุคคลเหลานั้น
นําเอาตําแหนงหรือโอกาสที่ไดรับมาซึ่งเกี่ยวของกับงานของบริษัทไปใชเพื่อการสวนตัว
รับทํางานอื่นทั้งที่ไมไดรับอนุญาต โดยงานนั้นไมใชงานของบริษัทและเปนที่รับรูกันดีวาเปนอุปสรรคขัดขวางงานของบริษัท
มีสวนไดสวนเสียทางการเงินรวมกับลูกคา คูคา หรือบริษัทคูแขง

‒ หากมีสถานการณที่มีทาทีวาอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ใหรีบรายงานและปรึกษาหัวหนาโดยทันที

อธิบายเพิม่ เติม
"ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน" คืออะไร
ผลประโยชนทับซอน คือ สถานการณที่ผลประโยชนของบริษัทขัดกับผลประโยชนสวนบุคคลของกรรมการผูบริหารหรือพนักงาน จน
อาจสงผลทําใหกรรมการผูบริหารหรือพนักงานคนนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการทํางานไดอยางเปนกลางและเที่ยงตรงเพื่อบริษัท
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การติดต่ อซื้อขายทีเ่ ป็ นธรรม
❶ เราจะปฏิบัตติ ามกฎหมายการแข่ งขันทางการค้ า กฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้ าของประเทศและภูมภิ าคต่ างๆ
รวมทั้งกฎระเบียบของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง พร้ อมทั้งดําเนินการติดต่ อซื้อขายบนพืน้ ฐานของการแข่ งขันทีเ่ สรีและเป็ น
ธรรม
❷ เราจะไม่ ปรึกษาหารือ ทําการตกลง ฮั้วประมูลเกีย่ วกับราคา ปริมาณ ข้ อจํากัดเชิงเทคนิค ลูกค้ า อาณาเขตการขาย หรือ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ร่ วมกับบริษทั รายอืน่ ทีป่ ระกอบธุรกิจเดียวกันหรือกระทําในกลุ่มวงการธุรกิจทีส่ ั งกัดอยู่
❸ เราจะไม่ นําเอาตําแหน่ งสถานะในการซื้อขายทีเ่ หนือกว่ ามาใช้ ตามอําเภอใจเพือ่ กระทําการอันก่ อให้ เกิดผลเสี ยต่ อหุ้นส่ วน
ทางธุรกิจ
❹ ในตอนทํากิจกรรมด้ านการโฆษณาหรือการขาย เราจะนําเสนอข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และบริการให้ ผู้มสี ่ วนได้ เสี ยโดย
เฉพาะลูกค้ าอย่ างซื่อตรง โดยแสดงข้ อมูลอย่ างเหมาะสม ถูกต้ องตามกฎหมาย

▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

การแขงขันที่เสรีและเปนธรรมคือสิ่งที่ชวยผลักดันใหผูประกอบการพัฒนาความสามารถทางการผลิตและ
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทําใหเศรษฐกิจพัฒนาเนื่องจากบริษัทมีการนําเสนอคุณคาใหแกผูบริโภค ลูกคา และสังคม ดวย
เหตุนี้เอง การแขงขันที่เสรีและเปนธรรมจึงเปนหลักเกณฑขั้นพื้นฐานซึ่งเปนรากฐานในการแผขยายการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท
การเจรจาหารือ ทาการตกลง (คารเทล) ฮั้วประมูลเกี่ยวกับราคา ปริมาณ ขอจากัดเชิงเทคนิค ลูกคา อาณาเขตการขาย
หรือหมวดหมูผลิตภัณฑรวมกับบริษัทคูแขงนั้น ถือเปนการกระทาอันขัดขวางการแขงขันที่เสรีและเปนธรรม นอกจาก
นี้ยังเปนการกระทาตองหามตามกฎหมายการแขงขันทางการคา กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคาของประเทศ
และภูมิภาคตางๆอีกดวย หากกระทาการละเมิดดังกลาว บริษัทจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับ สวนตัวของกรรมการผู
บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวของก็จะถูกลงโทษทางอาญา อนึ่ง เครือแน็บเทสโกของเราไดกาหนดจัดทากฎระเบียบ
ภายในบริษัทเพื่อปองกันการคารเทล การฮั้ว และการกระทาที่ชวนกอใหเกิดความสงสัยวาจะเปนการกระทาผิดเหลา
นั้นแลว
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ประเด็นสํ าคัญ

●

●

●

ในปจจุบัน มีกฎหมายการแขงขันทางการคา กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคาของประเทศและภูมิภาคตางๆที่
คอยควบคุมการคารเทล การฮั้ว และการกระทําซึ่งขัดขวางการแขงขันที่เปนธรรมอยู ยกตัวอยางเชน หลายประเทศ
ไดมีการกําหนดใหการผูกขาดราคาขายตอของรานคาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย อนึ่ง ระเบียบขอบังคับเหลานี้มักมี
ความซับซอน ดังนั้น หากมีขอสงสัยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายการแขงขันในตอนที่ทําการติดตอซื้อขาย ใหรีบ
ปรึกษาฝายกฎหมายโดยทันที
หุนสวนทางธุรกิจซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร คือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนที่ชวยสงเสริมการประกอบธุรกิจของเครือแน็บเท
สโกไปพรอมกัน เพราะฉะนั้น เราจะปฏิบัติกับหุนสวนทางธุรกิจอยางเปนธรรม ไมนําเอาตําแหนงสถานะที่เหนือกวา
ไปใชกับพวกเขาตามอําเภอใจ
การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการอยางซื่อตรงโดยแสดงขอมูลอยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย
นั้น เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหลูกคา ผูบริโภค ฯลฯ ตัดสินใจในการซื้อหรือใชผลิตภัณฑและบริการไดอยางเหมาะสม

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัทที่เกี่ยวกับการปองกันการคารเทล การฮั้ว และการกระทําที่ชวนกอใหเกิดความสงสัยวาจะ
เปนการกระทําผิดเหลานั้น
‒ หากมีขอสงสัยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายการแขงขันในตอนที่ทําการคาขาย ใหรีบปรึกษาฝายกฎหมายโดยทันที
‒ หามโฆษณาหรือแสดงขอมูลที่เปนเท็จหรือชวนทําใหเกิดความเขาใจผิด
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การให้ และรับสิ นบน การเลีย้ งรับรอง และการมอบของที่
ระลึก
❶ เราจะไม่ ให้ และรั บสิ นบนหรื อผลประโยชน์ อันไม่ ชอบธรรมซึ่ งจัดเป็ นสิ นบน ไม่ ว่าจะทั้งทางตรงหรื อทางอ้ อม
และไม่ ว่าจะด้ วยวิธีใดก็ตาม
❷ เราจะไม่ ให้ และรั บการเลี้ยงรั บรองหรื อของที่ระลึก ยกเว้ นกรณีที่การกระทํานั้ นอยู่ในขอบข่ ายที่ถูกต้ องเหมาะ
สมตามหลักสามัญสํ านึ ก และเป็ นการกระทําที่ได้ รับการยอมรั บในกฎระเบียบภายในบริ ษัทและบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้ อง
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

●

การใหและรับสินบนถือเปนการทําผิดกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาในทุกประเทศที่เครือแน็บเทสโกดําเนินการ
ประกอบธุรกิจอยู ณ ปจจุบัน นอกจากนั้น ในประชาคมระหวางประเทศยังมีการเสริมสรางความแข็งแกรงในการ
ดําเนินการปองกันเรื่องดังกลาว ซึ่งที่ผานมาเครือแน็บเทสโกของเราก็ไดกําหนด “นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการปองกัน
การใหและรับสินบนระดับโลกของเครือแน็บเทสโก (Nabtesco Group Global Anti-Bribery Policy)” ขึ้น และสั่งหาม
ไมใหบุคลากรทําเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกับสินบนโดยเด็ดขาด
สวนในเรื่องการเลี้ยงรับรองลูกคาและบุคคลอื่นๆ รวมทั้งการมอบของที่ระลึกนั้น เครือแน็บเทสโกไดกําหนดจัดทํา
กฎระเบียบภายในบริษัทและแนวทางปฏิบัติขึ้นแลว เนื่องจากการกระทําเหลานี้อาจทําใหเกิดความสงสัยวาเปนการให
สินบนที่มีเจตนาทุจริตได
เปนที่แนนอนอยูแลววากรรมการผูบริหารและพนักงานหามรับสินบนจากคูคา สวนการรับของที่ระลึกหรือการเลี้ยง
รับรองจากคูคานั้นก็ควรจํากัดอยูในขอบเขตที่เปนพิธีการและไมกอใหเกิดผลกระทบตอการตัดสินใจ (เกี่ยวกับการซื้อ
ขาย ฯ) ที่ตองมีความเปนธรรม

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ การใหและรับสินบนเปนเรื่องที่มิอาจยอมรับได ไมวาบริษัทหรือตัวบุคคลจะเปนผูกระทําก็ตาม
‒ หามใหเงินขาราชการหรือบุคคลอื่นๆ (การจายเงินคาอํานวยความสะดวก) เพื่อทําใหการเดินเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริการ
ของภาครัฐ (ซึ่งไมมีความสามารถในการตัดสินใจ) ดําเนินไปอยางราบรื่น
‒ หากถูกรองขอสินบน ตองปฏิเสธคํารองนั้นดวยทาทีที่หนักแนนตั้งแตแรก
‒ ทําการเลี้ยงรับรอง มอบของที่ระลึก หรืออื่นๆ ในขอบขายที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักสามัญสํานึกและไดรับการยอมรับ
ในกฎระเบียบภายในบริษัทและบทบัญญัติที่เกี่ยวของเทานั้น นอกจากนี้ ตองจัดทําและเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองหรือการมอบของที่ระลึกเอาไวอยางเหมาะสม
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การจัดการนําเข้ าและส่ งออก
❶ เราจะดําเนิ นการติดต่ อซื้ อขายที่เกี่ยวกับการส่ งออกและนํ าเข้ า โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริ ษัทและ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้ องของประเทศและภู มิภาคแต่ ละแห่ ง
❷ ในการติดต่ อซื้ อขายที่เกี่ยวกับการส่ งออกและนํ าเข้ า เราจะทําการเดินเรื่ องต่ างๆอย่ างเหมาะสมตามบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้ อง เช่ น ขออนุ ญาต ยื่นเอกสาร รายงานต่ อทางหน่ วยงานรั ฐ ฯลฯ และดําเนิ นการตามความจําเป็ น
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

●

ในปจจุบัน การสงออกและการนําเสนอซอฟตแวร เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชในทางทหารโดยผิด
จากวัตถุประสงคเดิมไดนั้น เปนสิ่งที่ถูกควบคุมอยางเขมงวดตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของของประเทศและภูมิภาคตางๆ
นอกจากนี้ ในประเทศและภูมิภาคตางๆยังมีการกําหนดสินคาหามนําเขาและสินคาหามสงออก หรือบางกรณีตองขอ
อนุญาตหรือขออนุมัติในตอนที่จะนําเขาและสงออกดวย
การนําเขาหรือสงออกที่ละเมิดกฎขอบังคับเหลานี้อาจทําใหเกิดผลลัพธรายแรงตางๆตามมา เชน บริษัทอาจถูกเรียกเก็บ
คาปรับ ถูกลงโทษใหหยุดทําการสงออก หรือตัวบุคคลอาจไดรับโทษทางอาญา ฯลฯ

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ หากเปนการนําเขาสงออกในแขนงธุรกิจที่ทุกคนมีสวนเกี่ยวของ ตองพยายามศึกษาทําความเขาใจวามีบทบัญญัติหรือกฎขอบังคับ
แบบใดบางเกี่ยวกับการนําเขาสงออกนั้น
‒ ถึงแมจะเปนผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีที่บริษัทของตัวเองไมไดเปนผูออกแบบและผลิต แตในฐานะที่เปนผูสงออกหรือผูนําเสนอ
ตองตรวจเช็กดวยวาสิ่งๆนั้นจัดอยูในกลุมเปาหมายซึ่งมีการควบคุมโดยบทบัญญัติที่เกี่ยวของหรือไม
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ความสั มพันธ์ กบั การเมืองและภาครัฐ
❶ เราจะไม่ กระทําการใดๆ ที่อาจทําให้ เข้ าใจผิดว่ ามีการพึ่งพาอาศั ย มีความสั มพันธ์ อันสนิ ทชิ ดเชื้ อทางการเมือง
หรื อกับภาครั ฐ แต่ เราจะรั กษาความสั มพันธ์ เหล่ านั้ นให้ มีความสมดุลไม่ เอนเอียง ให้ เป็ นปกติวิสัย และมีความ
โปร่ งใสในระดับสู ง
❷ เราจะไม่ สนับสนุนเงินทุน บริจาคเงินแก่ พรรคการเมืองหรือนักการเมืองอย่ างเฉพาะเจาะจง หากกรรมการผู้บริหารหรือ
พนักงานต้ องการสนับสนุนหรือบริจาคให้ แก่ พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ต้ องดําเนินการเป็ นการส่ วนตัวและทําให้
ถูกต้ องตามทีก่ ฎหมายกําหนด

▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

ในเครือแน็บเทสโก เราอาจมีความสัมพันธทางการเมืองหรือกับภาครัฐในดานการทํางาน แตทงั้ นีก้ ต็ อ งระวังไมใหมใี ครเกิดความสงสัย
คลางแคลงใจหรือไมไววางใจตอเราได
ในสวนของการใหและรับสินบน การเลีย้ งรับรอง และการมอบของทีร่ ะลึก โปรดดูหวั ขอ 3-2 ประกอบ

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ เครือแน็บเทสโกจะไมบริจาคเงินในทางการเมืองหรือซื้อบัตรเขารวมงานเลี้ยงระดมเงินทุนทางการเมือง
‒ ทําการล็อบบี้ได แตตองอยูในขอบเขตที่ถูกตองตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของของแตละประเทศ
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ความสั มพันธ์ กบั ผู้มอี ทิ ธิพลทีเ่ ป็ นภัยต่ อสั งคม
❶ เราจะปิ ดกั้นไม่ มีความสั มพันธ์ ใดๆ กับผู้มีอิทธิ พลที่เป็ นภัยต่ อสั งคม
❷ หากได้ รับข้ อเรี ยกร้ องที่ไม่ ชอบธรรมจากผู้มีอิทธิ พลที่เป็ นภัยต่ อสั งคม เราจะเผชิ ญหน้ าด้ วยท่ าทีอันหนั กแน่ น
มั่นคงและจะไม่ ทําตามข้ อเรี ยกร้ องใดๆ
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

ในปจจุบัน เครือแน็บเทสโกไดปดกั้นไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูมีอิทธิพลที่เปนภัยตอสังคม และพยายามดําเนินการ
ดานการรับผิดชอบตอสังคมอยู

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ หามขอความชวยเหลือ เสนอเงินแกผูมีอิทธิพลที่เปนภัยตอสังคม หรือใชอิทธิพลของบุคคลเหลานั้นโดยเด็ดขาด
‒ หากมีการติดตอ เชน ไดรับขอเรียกรองที่ไมชอบธรรมหรือไดรับการชักชวนจากผูมีอิทธิพลที่เปนภัยตอสังคม ใหรายงานตอบริษัท
โดยทันที
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การจัดการทรัพย์ สินของบริษทั
เราจะจัดการทรั พย์ สินของบริ ษัท (ทั้งที่จับต้ องได้ และจับต้ องไม่ ได้ ) ตามกฎระเบียบภายในบริ ษัทอย่ างเข้ มงวด และ
จะใช้ ทรั พย์ สินเหล่ านั้ นเพื่อการทํางานที่ถูกต้ องชอบธรรมเท่ านั้ น

▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

ทรัพยสนิ ของเครือแน็บเทสโกเปนสิง่ ทีม่ ไี วเพือ่ การประกอบธุรกิจ หากทําสูญหายหรือละเมิดกฎระเบียบจนทําใหไมสามารถใช
งานทรัพยสนิ ดังกลาวได การประกอบธุรกิจอาจเกิดความขัดของ และบริษทั รวมทัง้ ผูม สี ว นไดเสียอาจสูญเสียผลประโยชน

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ ทําความเขาใจวาทรัพยสินของบริษัทเปนสิ่งที่มีไวเพื่อการประกอบธุรกิจ และใชเพื่อการทํางานที่ถูกตองชอบธรรมเทานั้น
‒ รักษา จัดการทรัพยสินของบริษัทอยางเหมาะสม และพยายามปองกันมิใหสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนําไปใชในทางมิชอบ
‒ หามใชโทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรที่เปนทรัพยสินของบริษัทเพื่อกระทําการที่เปนเรื่องสวนตัว (เลนเกม ใชสื่อสังคมออนไลน
หรือซื้อขายหุน ฯลฯ)
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การจัดการข้ อมูลความลับ
❶ เราจะจัดการข้ อมูลความลับของบริษทั ตัวเองและของบุคคลทีส่ ามตามกฎระเบียบภายในบริษทั อย่ างเข้ มงวด ในขณะ
เดียวกันก็จะไม่ ทาํ ให้ ข้อมูลดังกล่ าวรั่วไหลออกนอกบริษทั และจะใช้ ข้อมูลดังกล่ าวเพือ่ การทํางานทีถ่ ูกต้ องชอบธรรม
เท่ านั้น
❷ เราจะไม่ เอาข้ อมูลความลับของบุคคลทีส่ ามมาโดยมิชอบ
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

ขอมูลความลับจะหมายรวมถึงขอมูลผลิตภัณฑกอนนําเสนอ ความรูเชิงขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิต หรือขอมูลเกี่ยวกับ
ลูกคาดวย อนึ่ง หากขอมูลความลับเหลานี้รั่วไหลหรือแพรกระจายออกไป แมวาจะเกิดจากความไมระวังและไมไดตั้งใจ
ก็ตาม ความสามารถในการแขงขันของบริษัทอาจตกตํ่าลงเปนอยางมากและอาจเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงอื่นๆ
ตามมา เชน ระดับความไววางใจลดนอยลง ฯลฯ

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ หามกระทําการตางๆ ที่อาจทําใหขอมูลรั่วไหลออกนอกบริษัท ยกตัวอยางเชน การกระทําดังตอไปนี้
●

●

●

●

พูดคุยเกี่ยวกับขอมูลความลับในที่สาธารณะ เชน สถานที่ในระบบการคมนาคม รานอาหาร ฯลฯ
วางอุปกรณเขาถึงขอมูล (ที่เซฟขอมูลความลับเก็บเอาไว) ในจุดที่ตนมองไมเห็น ตอนนําเอาอุปกรณนั้นออกไปนอกบริษัท
สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยที่ไมไดตรวจสอบชื่ออีเมลผูรับใหดีเสียกอน
โพสตขอมูลเกี่ยวกับงานลงในสื่อสังคมออนไลน

‒ ในกรณีที่จะรับเอาขอมูลความลับของบุคคลที่สามมา ใหรับมาจากแหลงขอมูลที่มีสิทธิโดยชอบธรรมและรับโดยใชวิธีการที่ถูกตอง
ชอบธรรม พรอมกับทําการบันทึกเนื้อหาของขอมูลนั้นอยางถูกตอง
‒ หากเปนขอมูลความลับที่รับมาจากบริษัทอื่นภายใตการทําสัญญา ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ถูกกําหนดไวในสัญญาดังกลาว เชน
ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชงาน เปนตน
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การจัดการข้ อมูลทางการเงิน
เราจะทําการบันทึกข้ อมู ลทางการเงินและข้ อมู ลการบัญชี อย่ างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะควรตามบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบภายในบริ ษัท และมาตรฐานการจัดทําบัญชี ที่ถูกต้ องเหมาะสม
▶▶

ประเด็นสําคัญ

ขอมูลทางการเงินและขอมูลการบัญชีคือสิ่งที่เปนรากฐานในการตัดสินใจดานการบริหารของบริษัท ดังนั้น หากบันทึก
หรือขอมูลเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีบังเอิญไมถูกตองหรือไมครบถวนสมบูรณ บริษัทอาจไมสามารถตัดสินใจดาน
การบริหารไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังทําใหผูมีสวนไดเสียไววางใจในตัวบริษัทนอยลงอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได มิ
หนําซํ้ายังอาจเปนการละเมิดกฎบทบัญญัติอยางรายแรงอีกดวย

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ จัดทํารายงาน ขอมูล และบันทึกที่เกี่ยวกับการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง พรอมกับรักษาไวซึ่งความแมนยํา ความเหมาะ
สมถูกตอง และความครบถวนสมบูรณในเนื้อหาของสิ่งเหลานั้น
‒ จัดทําบัญชีผานขั้นตอนการอนุมัติที่ถูกตองเหมาะสม และจัดทําในขอบเขตความรับผิดชอบกับอํานาจหนาที่ที่ไดรับมา
‒ เก็บรักษาและจัดการเอกสารที่เปนหลักฐานในการทําบัญชี (อาทิเชน บันทึก ขอมูล ฯลฯ) อยางเหมาะสม
‒ หามระบุความเท็จหรือแกไขปลอมแปลงบันทึก ขอมูล หรือรายงานเหลานี้
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การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราจะตระหนั กถึงความสํ าคัญของการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล และจะจัดการข้ อมู ลส่ วนบุ คคลอย่ างเหมาะสมตาม
กฎระเบียบภายในบริ ษัทและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

เครือแน็บเทสโกจะใหความเคารพตอขอมูลสวนบุคคลของผูม สี ว นไดเสียทัง้ หมดรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทุกๆคน โดยเฉพาะใน
ปจจุบนั ประเทศและภูมภิ าคทีค่ วบคุมการเก็บรวบรวม การจัดการ และการใชงานขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัดเพือ่ คุม ครองขอมูลดัง
กลาวนัน้ มีเพิม่ มากขึน้ อยางรวดเร็ว ซึง่ ทําใหเราตองระมัดระวังในเรือ่ งเหลานี้

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในบทบัญญัติของประเทศและภูมิภาคแตละแหงที่เครือบริษัทของเราดําเนินการ
ประกอบธุรกิจ
‒ เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคลเพื่อการทํางานที่ถูกตองชอบธรรมเทานั้น
‒ หากจะโอนยายขอมูลไปยังตางประเทศ ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูกกําหนดโดยบทบัญญัติที่เกี่ยวของ กอนดําเนินการโอนยาย
‒ จัดการขอมูลสวนบุคคลใหเหมาะสมตามกฎระเบียบภายในบริษัท
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การคุ้มครองและเคารพสิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา
❶ เราจะตระหนักว่ าสิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา (รวมถึงสิ ทธิบัตร สิ ทธิด้านผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ สิ ทธิด้านการ
ออกแบบ สิ ทธิด้านเครื่องหมายการค้ า ลิขสิ ทธิ์ และความลับทางการค้ า) เป็ นทรัพย์ สินทีส่ ํ าคัญของบริษทั พร้ อมทั้งจะ
พยายามคุ้มครองและจัดการให้ เหมาะสมตามกฎระเบียบภายในบริษทั
❷ เราจะเคารพสิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญาของบุคคลทีส่ าม และจะไม่ กระทําการล่ วงละเมิดสิ ทธิดงั กล่ าว
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

●

●

ในปจจุบัน เครือแน็บเทสโกไดครอบครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาจํานวนมาก และใชประโยชนจากสิทธิเหลานั้น
มานําเสนอผลิตภัณฑรวมทั้งการบริการใหแกลูกคาและสังคมอยางมากมาย สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเหลานี้ลวน
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความพยายามของพนักงานทุกคนและถือเปนฐานธุรกิจของเครือแน็บเทสโก
หากบุคคลที่สามใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาโดยไมไดรับอนุญาต บริษัทและตัวบุคคลอาจถูกเรียกรองใหชดเชย
ความเสียหายและถูกลงโทษทางอาญาได

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ จัดการเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเครือแน็บเทสโกใหเหมาะสมตามกฎระเบียบภายในบริษัท
‒ ระมัดระวังไมใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาโดยบุคคลที่สาม หากมีขอสงสัย ใหปรึกษาฝายทรัพยสินทางปญญา

อธิบายเพิม่ เติม
“สิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา” คืออะไร
สิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา คือ สิทธิทมี่ กี ารบัญญัตขิ นึ้ ในบทบัญญัตเิ กีย่ วกับทรัพยสนิ ทาง
ปญญาตางๆ อาทิเชน การประดิษฐ การคิดคน การออกแบบ เครือ่ งหมายการคา งานประพันธ
ความรูเ ชิงขัน้ ตอน ฯลฯ ซึง่ ผูถ อื สิทธิส์ ามารถครอบครองทรัพยสนิ ทางปญญานัน้ ไวไดแตเพียงผู
เดียว หากบริษทั เราครอบครองสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาเปนจํานวนมากในตลาดธุรกิจหนึง่
บริษทั เราก็จะสามารถสรางความเปนตอในตลาดธุรกิจนัน้ ได
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การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายใน
❶ เราจะไม่ซือ้ ขายหุ้นของแน็บเทสโก้ หุ้นของบริษทั ทั้งหมดทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอืน่ ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้มี
การประกาศอย่างเป็ นทางการซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนอย่างเห็นได้ชัด
❷ หากเป็ นข้อมูลบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารประกาศอย่างเป็ นทางการซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงข้อมูลที่
อาจเข้าข่ายเป็ นข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่เปิ ดเผยหรือทําให้ข้อมูลนั้นรั่วไหลไปยังบุคคลทีส่ าม ยกเว้นกรณีทจี่ าํ เป็ นต้องทําเนือ่ งด้วยเหตุผลด้าน
การทํางาน
▶▶

●

●

ประเด็นสํ าคัญ
ในฐานะที่เปนกรรมการผูบริหารและพนักงานของเครือแน็บเทสโก ทุกคนอาจรับรูขอมูลบริษัทที่สําคัญๆของเครือ
แน็บเทสโก ของลูกคา หรือของหุนสวนทางธุรกิจซึ่งยังไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการ แตการใชขอมูลเหลานั้น
มาทําการติดตอซื้อขายหุนหรืออื่นๆถือเปนการกระทําที่ละเมิดกฎบทบัญญัติ ซึ่งเรียกวาเปนการซื้อขายหลักทรัพยโดย
ใชขอมูลภายใน
หากรับรูข อ มูลบริษทั ทีส่ าํ คัญๆซึง่ ยังไมไดมกี ารประกาศอยางเปนทางการ ตองจัดการขอมูลนัน้ ใหถกู ตองเหมาะสมตามกฎ
ระเบียบภายในบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับขอมูลภายใน

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ หามกระทําการตางๆที่ถือเปนการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน ยกตัวอยางเชน การกระทําดังตอไปนี้
●

●

●

●

ซื้อหุนของบริษัทตัวเองในนามของครอบครัว โดยพิจารณาจากขอมูลบริษัทที่สําคัญๆซึ่งยังไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการ
ซื้อหุนของบริษัทเพื่อน โดยพิจารณาจากขอมูลบริษัทที่สําคัญๆซึ่งยังไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการจากเพื่อน
เทขายหุนของบริษัทนั้นๆ หลังจากทราบขอมูลบริษัทที่เกี่ยวกับการคาดคะเนความตกตํ่าของผลประกอบการซึ่งยังไมไดมีการประกาศอยางเปน
ทางการ
รูมาวาบริษัทแหงหนึ่งประสบความสําเร็จในการพัฒนาสินคาใหมที่จะพลิกโฉมวงการ แลวซื้อหุนของบริษัทนั้นทั้งๆที่ยังไมมีการประกาศ
ขอมูลดังกลาวอยางเปนทางการ

อธิบายเพิม่ เติม
“การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading)” คืออะไร
การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายในคือ การซื้อขายหลักทรัพย (หุน หุนกู ฯลฯ) ของ
บริษัทแหงหนึ่ง หรือแนะนําใหผูอื่นซื้อขายหลังจากทราบขอมูลสําคัญ (ขอมูลภายใน) ที่ยัง
ไมไดมีการประกาศอยางเปนทางการ ซึ่งการกระทําเหลานี้ถือเปนการซื้อขายหลักทรัพยโดย
ใชขอมูลภายในที่เปนเรื่องตองหาม
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ความสั มพันธ์ กบั สั งคม
เราจะประกอบธุ รกิจโดยตระหนั กถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้ อมในโลกอยู่เสมอ พร้ อมกับมุ่ งทําให้ เกิดการ
อยู่ร่วมกันกับท้ องถิ่นและสั งคม เพื่อสร้ างสั งคมอันยั่งยืนให้ บังเกิดขึ้นจริ ง

▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

ในปจจุบัน เครือแน็บเทสโกไดสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหเกิดสังคมอันยั่งยืน
โดยตัวอยางที่เปนรูปธรรมคือขอมูลตามที่ระบุใน “แนวคิดดานสิ่งแวดลอมและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ของเครือแน็บเทสโก (Nabtesco Group Environmental Philosophy/Environmental Action Plan)” ดานลางนี้

ข้ อมูลอ้ างอิง

แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิ่งแวดล้อมของเครือแน็บเทสโก้

แนวคิดด้ านสิ่ งแวดล้ อมของเครือแน็บเทสโก้
●

เราจะมุงสรางสังคมในอนาคตที่สมบูรณและสุขกายสบายใจใหเกิดขึ้นจริง โดยเราจะตระหนักถึงผลกระทบของการประกอบธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
กับสิ่งแวดลอมในโลกอยูเสมอ พรอมทั้งจะพยายามสรางสิ่งแวดลอมกับสินคาที่เปนมิตรตอผูคนและธรรมชาติ

แนวทางการปฏิบัติเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อมของเครือแน็บเทสโก้
●

●

●

●

●

เราจะตระหนักวาการอนุรักษสิ่งแวดลอมในโลกเปนประเด็นสําคัญที่มวลมนุษยชาติตองทํารวมกัน และทุกๆคนจะมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรนในการสงเสริมใหมีการกําหนดเปาหมายที่มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหมีการจัดการเพื่อ
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
ในการวางแผน พัฒนา และออกแบบสินคา เราจะตรวจสอบทําความเขาใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมในวงจรชีวิตของสินคานั้นๆ
พรอมกับพยายามยกระดับประสิทธิภาพของพลังงาน การประหยัดทรัพยากร และความสามารถในการรีไซเคิล
ในการผลิตสินคา จัดจําหนาย กระจายสินคา และบริการ เราจะพยายามลดภาระของสิ่งแวดลอม เชน ประหยัดพลังงาน ใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําสิ่งที่ทาทายเพื่อลดการปลอยของเสียใหเปนศูนย ฯลฯ ดวยการนําเอาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมที่ลํ้าหนามาใชและปรับใช
เทคโนโลยีดังกลาว
เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกําหนดมาตรฐานการจัดการของบริษัทตาม
ความจําเปน และดําเนินกิจกรรมซึ่งสอดคลองกับเปาหมายทางดานสิ่งแวดลอมตามความสมัครใจของตัวเอง
เราจะสงเสริมการแลกเปลี่ยนและการประสานความรวมมือกับสังคม เชน เปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม รวมวางแผนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
ฯลฯ และจะพยายามทําใหสังคมมีความเขาใจและไววางใจเรา
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การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษทั
เราจะเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญทีเ่ กีย่ วกับการเงิน การบริหาร และการประกอบธุรกิจให้ แก่ ผู้มสี ่ วนได้ เสี ยต่ างๆโดยเฉพาะผู้ถอื หุ้น
และนักลงทุนอย่ างเหมาะสม เทีย่ งตรง ในเวลาทีเ่ หมาะควร
▶▶

ประเด็นสํ าคัญ

ในการเปดเผยขอมูลสําคัญใหแกผูมีสวนไดเสียนั้น การปฏิบัติตามขอเรียกรองทางดานกฎหมายถือเปนเรื่องที่
ตองทําอยางแนนอนอยูแลว นอกจากนี้ เรายังตองพยายามรักษาความไววางใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอเครือ
แน็บเทสโกดวย

ตัวอย่ างที่เป็ นรู ปธรรม
‒ เราจะเปดเผยขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงาย และจะพยายามไมทําใหเกิดการเขาใจผิดหรือเห็นผิดเปนชอบ
‒ กรรมการผูบริหารและพนักงานจะตองไมตอบคําถามของสื่อและอื่นๆในนามตัวแทนของบริษัท หากยังไมไดรับการยินยอมจากฝาย
ประชาสัมพันธหรือฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations)
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แน็บเทสโก้ ฮอตไลน์
และช่ องทางแจ้ งเบาะแสอืน่ ๆ
ในเครือแน็บเทสโก เราไดสงเสริมใหมีการสรางระบบการรายงานขอมูลภายในบริษัทในระดับโลกผานแน็บ
เทสโกฮอตไลนและชองทางแจงเบาะแสอื่นๆ
ถึงแมระบบการรายงานขอมูลภายในบริษัทนี้จะมีการกําหนดสิ่งตางๆแตกตางกันไปตามภูมิภาค เชน วิธีการ
รายงาน ขอมูลที่สามารถรายงานได ฯลฯ แตที่เหมือนกันในทุกภูมิภาคคือ จะมีการรักษาขอมูลความลับที่ได
รับรายงาน และจะไมมีการดําเนินการใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียตอผูรายงานขอมูล ดังนั้น กรรมการผูบริหาร
และพนักงานทุกคนจึงสามารถใชระบบการรายงานขอมูลภายในบริษัทไดอยางสบายใจ

ตีพิมพ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปค.ศ. 2017
ฉบับพิมพครั้งแรก
เรียบเรียงและตีพิมพโดย ฝายสงเสริมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ บริษัท แน็บเทสโก จํากัด
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