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สารจากประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ ่ ายบริหารของเรา
่ มั่นกับผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียรายสาคัญ ผ่านความมุ่งมั่นโดยไม่ย่อ
เป็ นเวลากว่า 90 ปี แล ้วที่ MacLean-Fogg ได ้สร ้างความสัมพันธ์แห่งความเชือ
่ สัตย์ ความตัง้ ใจนี้เป็ นหลักปรัชญานาทางของ MacLean-Fogg มาตัง้ แต่คุณทวดของผม John MacLean ได ้
ท ้อทีจ
่ ะปฏิบัตงิ านด ้วยความซือ
ก่อตัง้ บริษัทขึน
้ เมือ
่ ค.ศ. 1925 ในขณะเดียวกัน เราก็ได ้สร ้างประวัตก
ิ ารเติบโตอย่างยั่งยืนด ้วยการขยายกิจการเข ้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ และภูมภ
ิ าค
่ เสียงของการดาเนินกิจการอย่างถูกต ้องตามกฎหมายและถูกจริยธรรม
ใหม่ ๆ เรายังได ้สั่งสมชือ
ความภาคภูมใิ จสูงสุดของผมนัน
้ มาจากวิถท
ี างทีเ่ ราใช้เพือ
่ บรรลุเป้าหมายของเรา เราประสบความสาเร็จได ้เพราะความมุ่งมั่นของเราทีม
่ ี
ต่อค่านิยมพื้นฐานดังต่อไปนี้:

บุคลากรคือทร ัพยากรทีส
่ าค ัญทีส
่ ุดของเรา
การตระหน ักรูด
้ า้ นความปลอดภ ัยและสิง่ แวดล้อมคือว ัตถุประสงค์หล ัก
ลูกค้าคือศูนย์กลางของทุกสิง่ ทีเ่ ราทา
คุณภาพคือสิง่ สาค ัญหล ัก
การพ ัฒนาปร ับปรุงอย่างต่อเนือ
่ งคือวิถช
ี วี ต
ิ ของเรา
่ ส ัตย์
เราจะไม่ยอมประนีประนอมในเรือ
่ งความซือ
เมือ
่ ถึงเวลาทีเ่ กิดการดูถูกเหยียดหยามเกีย
่ วกับธุรกิจมากกว่าทีเ่ คยเป็ น MacLean-Fogg ยังคงต ้องได ้รับความไว ้วางใจอย่างสูงในทุก ๆ วัน
จากผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสีย โดยการปฏิบัตต
ิ ามไม่ใช่แค่เฉพาะตัวบทกฎหมายเท่านัน
้ แต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณแห่งกฎหมาย นี่คอ
ื เหตุผลทีผ
่ ม
ต ้องขอให ้สมาชิกในทีม MacLean-Fogg แต่ละท่าน ให ้สัญญาเป็ นการส่วนบุคคลว่าจะปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา หลัก
จรรยาบรรณจะทาหน ้าทีเ่ ป็ นคู่มอ
ื เชิงปฏิบัตแ
ิ ละพื้นฐานสาหรับนโยบายและระเบียบวิธก
ี ารของบริษัทของเรา โดยเนื้อหาทัง้ หมดจะเป็ นการ
้ นะแนวทางเพิม
ชีแ
่ เติมเกีย
่ วกับพฤติกรรมทีเ่ ราคาดหวัง
หลักจรรยาบรรณจะมีผลใช ้โดยเท่าเทียมกันสาหรับพนักงาน ผู ้บริหาร และเจ ้าหน ้าทีข
่ อง MacLean-Fogg ทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกที่
ดาเนินธุรกิจในนามของเรา ไม่ว่าเราจะทางานอยู่ทไี่ หน และไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทใด เราทุกคนล ้วนมีหน ้าทีป
่ ระพฤติตนและดาเนินธุรกิจ
ตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
อย่ายินยอมให ้สิง่ ใดก็ตามทาลายความมุ่งมั่นของคุณทีม
่ ต
ี ่อมาตรฐานของเรา ผมอยากจะวิง วอนให ้ทุกคนรายงานการดาเนินการใด ๆ ทีอ
่ าจ
่ สัตย์ของเรา และผมอยากให ้คุณมั่นใจได ้ว่า จะไม่มีผู ้ใดต ้องประสบกับผลสืบเนื่องในเชิงลบ สาหรับการถามคาถามหรือ
เป็ นภัยต่อความซือ
การรายงานเหตุฝ่าฝื นโดยเจตนาบริสุทธิ์ หากคุณมีคาถามหรือข ้อวิตกกังวลว่าการดาเนินการนัน
้ เหมาะสมหรือไม่ โปรดแจ ้งเรือ
่ งผ่านช่อง
ทางการติดต่อด ้านการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบและจริยธรรมทีบ
่ ริษัทจัดหาไว ้ให ้โดยทันที
จะต ้องไม่มค
ี วามขัดแย ้งกันระหว่างผลการปฏิบัตงิ านทางการเงินทีเ่ ป็ นเลิศ และมาตรฐานระดับสูงสาหรับการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบและ
จริยธรรม สองสิง่ นีจ
้ ะช่วยส่งเสริมกระตุ ้นร่วมกัน ด ้วยความช่วยเหลือของคุณ การดาเนินการของเราจะยังคงก่อให ้เกิดความเคารพนับถือต่อ
่ สัตย์ในสิง่ ทีเ่ ราทา และสาหรับการมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อลูกค ้าและสังคมของเรา
ความซือ
่ สัตย์ของ MacLean-Fogg
ขอบคุณทีท
่ าหน ้าทีข
่ องคุณเพื่อคงไว ้ซึง่ ตานานแห่งความสาเร็จด ้วยความซือ

ขอแสดงความนับถือ

Duncan A. L. MacLean
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1. ว ัตถุประสงค์ของหล ักจรรยาบรรณ

5

่ สัตย์สูงสุด
ที่ MacLean-Fogg เรามุ่งมั่นทีจ
่ ะทาธุรกิจด ้วยความซือ
โดยจะปฏิบัตต
ิ ามทงจิ
ั้ ตวิญญาณและตัวบทของกฎหมายอย่าง
เต็มที่ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของพันธะหน ้าทีน
่ ี้ เราต ้องทาสิง่ ทีถ
่ ูกต ้อง
และต ้องเลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสม ในขณะทีเ่ ราดาเนินกิจกรรมประจาวัน
ของเรา โดยจะรวมถึงการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนให ้เกิด
สิง่ แวดล ้อมทีเ่ ราปฏิบัตต
ิ ่อกันและกันด ้วยความเคารพ ส่งมอบ
่ ตรง และมีความ
ผลิตภัณฑ์ระดับโลกให ้แก่ลูกค ้า แข่งขันอย่างซือ
ภาคภูมใิ จในบริษัทของเรา
การระบุถงึ วิธก
ี ารดาเนินการที่เหมาะสมนัน
้ ไม่ใช่เรือ
่ งง่ายเสมอไป
ในสถานการณ์ทต
ี่ ้องใช ้การกากับทิศทางเพิ่มเติม หลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจนี้ ("หลักจรรยาบรรณ") จะทาหน ้าทีเ่ ป็ นคู่มอ
ื เชิงปฏิบัต ิ
เพื่อช่วยคุณตัดสินใจเชิงกฎหมายและจริยธรรมได ้อย่างเหมาะสม
หลักจรรยาบรรณจะเน ้นย้าถึงข ้อกาหนดทีส
่ าคัญจานวนมากในด ้าน
กฎหมาย จริยธรรม และระเบียบข ้อบังคับ ซึง่ ข ้อกาหนดเหล่านี้จะ
กากับดูแลการปฏิบัตก
ิ ารทั่วโลกของ MacLean-Fogg หลัก
จรรยาบรรณยังจะเป็ นแหล่งข ้อมูลและคาแนะนาเพิ่มเติมเกีย
่ วกับ
วิธก
ี ารรายงานการฝ่ าฝื นทีอ
่ าจเกิดขึน
้

คุณต้องอ่าน ทาความเข้าใจ และปฏิบ ัติตามหล ัก
จรรยาบรรณ เราคาดหว ังให้คุณสน ับสนุนค่านิยมและ
หล ักการในหล ักจรรยาบรรณนีอ
้ ย่างเต็มที่

พ ันธะหน้าทีข
่ องเราต่อการติดต่อเจรจาทีจ
่ ริงใจและ
เป็นธรรม
คณะกรรมการบริหารของ MacLean-Fogg ได ้นาหลักจรรยาบรรณ
นี้มาใช ้เพื่อจะได ้แน่ใจว่าการดาเนินกิจการนัน
้ เป็ นไปอย่างซื่อตรง
และมีจริยธรรม มีการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับที่มี
และมีความเป็ นธรรมต่อลูกค ้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และพนักงาน
เราเล็งเห็นคุณค่าของการเป็ นพลเมืองทีด
่ ี และไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู ้อืน
่ ผ่านการยักย ้าย การปิ ดบัง การบิดเบือนข ้อเท็จจริงทีส
่ าคัญ
หรือหลักปฏิบัตท
ิ ไี่ ม่เป็ นธรรมใด ๆ
หลักจรรยาบรรณนี้จะมีผลใช ้สาหรับการทาธุรกิจทุกเมื่อ โดยจะ
บังคับใช ้อย่างเท่าเทียมกันสาหรับผู ้บริหารและพนักงานทุกคนของ
MacLean-Fogg รวมถึงเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละพนักงานของสานักงานสาขา
และบริษัทในเครือของ MacLean-Fogg เรายังคาดหวังให ้ผู ้จัด
จาหน่าย ซัพพลายเออร์ พนักงานสัญญาจ ้าง ตัวแทน ทีป
่ รึกษา
และบุคคลอืน
่ ๆ ทีก
่ ระทาการในนามของเรา ต ้องปฏิบัตต
ิ าม
หลักการในหลักจรรยาบรรณ

การปฏิบ ัติตามกฎหมาย
MacLean-Fogg กาหนดให ้ผู ้บริหาร พนักงาน และบุคคลใดก็
ตามทีก
่ ระทาการในนามของบริษัท ต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายที่มี
บังคับใช ้ทัง้ หมดในทุกแห่งที่เราดาเนินธุรกิจ เนื่องจากเราเป็ น
บริษัทข ้ามชาติสากล กฎหมายของเขตอานาจศาลหลาย ๆ แห่ง
อาจจะมีผลใช ้กับงานของเรา เมือ
่ กฎหมาย วัฒนธรรม หรือธรรม
เนียมในท ้องถิน
่ แตกต่างจากหลักการและมาตรฐานทีก
่ าหนดไว ้ใน
้ นะจากประธาน
หลักจรรยาบรรณนี้ สมาชิกของทีมควรขอรับคาชีแ
เจ ้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ

้ ล ักจรรยาบรรณ
การใชห
หลักจรรยาบรรณจะมีมาตรฐานเพื่อช่วยนาทางพฤติกรรมของคุณ
หลักจรรยาบรรณไม่ได ้กล่าวถึงทุกสถานการณ์ทค
ี่ ุณอาจพบเจอ

แต่จะทาหน ้าที่เป็ นส่วนเสริมสาหรับวิจ ารณญาณทีด
่ ข
ี องคุณ
สามัญสานึก และความรู ้ผิดรู ้ชอบ ด ้วยเหตุนี้ การดาเนินการใด ๆ ที่
ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย อาจจะทาให ้คุณถูกลงโทษตามความ
เหมาะสม แม ้ว่าจะไม่ได ้ระบุไว ้เป็ นการเฉพาะในหลักจรรยาบรรณก็
ตาม
จรรยาบรรณนี้มก
ี ารอ ้างอิงถึงนโยบายต่างๆ ของ MacLean-Fogg
ทีใ่ ห ้รายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับหัวข ้อเฉพาะ
เราจะเพิม
่ และปรับปรุงนโยบาย MacLean-Fogg
เนื้อหานี้อย่างต่อเนื่อง
และพนักงานสามารถเข ้าถึงนโยบายเหล่านี้ได ้ทาง HR Portal
หากคุณมีคาถามใด ๆ เกีย
่ วกับหลักจรรยาบรรณ หรือวิธก
ี ารรับมือ
กับสถานการณ์เฉพาะด ้าน คุณควรอ่านนโยบายของ MacLeanFogg ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหัวข ้อค าถามทีค
่ ุณสงสัย (หากมี) พูดคุยกับ
ตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรือ EHS ในท ้องถิน
่ หรือในองค์กร
ของคุณ ติดต่อประธานเจ ้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ าม
กฎระเบียบและ/หรือผู ้อานวยการฝ่ ายที่ปรึกษาของบริษัท หรือใช ้
บริการ ComplianceLine สายด่วนช่วยเหลือด ้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ MacLean-Fogg ได ้ที่

app.mycompliancereport.com/report?cid=MF
(หรือ หมายเลขโทรฟรีทอ
ี่ ยู่บนเว็บไซต์)

หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบของเรา
ความร ับผิดชอบในฐานะสมาชิกของทีม
MacLean-Fogg กาหนดให ้สมาชิกทุกคนในทีมต ้องเข ้าใจและ
ปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานทีร่ ะบุไว ้ในหลักจรรยาบรรณนี้ เช่นเดียวกับ
กฎหมายและนโยบายที่มผ
ี ลใช ้กับตาแหน่งของคุณในบริษัท เรา
ส่งเสริมให ้คุณขอความช่วยเหลือเมือ
่ คุณมีค าถามเกีย
่ วกับประเด็น
เรือ
่ งการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบเฉพาะด ้าน หรือสิง่ ทีก
่ ่อให ้เกิดการ
กระทาทีถ
่ ูกจริยธรรมและชอบด ้วยกฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราคาดหวังให ้สมาชิกทุกคนของทีม:
•
เข ้าใจและปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณนี้
•
ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับที่มท
ี งั ้ หมด
•
ขอความช่วยเหลือเมือ
่ คุณมีค าถาม
• การบอกว่
รายงานการฝ่
นทีรต
่ "ู ้ ้องสงสั
ใดขอ
นที ับด ้วยการใช ้
า "ฉัาฝื
นไม่
จะไม่ใยช่
้ๆ อ้โดยทั
างสาหร

ทรัพกยากรเกี
่ ด
บการปฏิ
ิ ามกฎระเบียบทีอ
่ ธิบายไว ้ใน
พฤติ
รรมทีผ
่ย
ิ วกัจริ
ยธรรมบัตต
หลักจรรยาบรรณนี้
•
รับผิดชอบการดาเนินการของคุณเอง และมีความภาคภูมใิ จ
ในการกระทาของคุณ
ในบางครัง้ คุณต ้องรับรองว่าได ้อ่าน ทาความเข ้าใจ และจะปฏิบัต ิ
ตามหลักจรรยาบรรณนี้ การไม่ปฏิบ ัติตามมาตรฐานทีร่ ะบุไว้ใน

หล ักจรรยาบรรณนี้ รวมถึงข้อกาหนดด้านการรายงาน
อาจจะส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวิน ัย สูงสุดรวมถึงการ
บอกเลิกจ้างงาน

ความร ับผิดชอบในฐานะผูจ
้ ัดการ
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สมาชิกใด ๆ ของทีมที่บริหารจัดการสมาชิกคนอืน
่ ๆ จะมีพันธะ
หน ้าทีพ
่ เิ ศษในการแสดงออก ส่งเสริม และสร ้างความมั่นใจว่าจะมี
การดาเนินการที่มจ
ี ริยธรรมและชอบด ้วยกฎหมาย คุณยังต ้อง
แน่ใจได ้ว่าสมาชิกในทีมของคุณจะไม่เกรงกลัวต่อการโต ้ตอบเอา
คืน หากพวกเขามีคาถามหรือต ้องการรายงานข ้อวิตกกัง วล
เกีย
่ วกับการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือหลักจรรยาบรรณทีเ่ กิดขึน
้ จริงหรือ
มีโอกาสจะเกิดขึน
้
รายงานใด ๆ ทีค
่ ุณได ้รับเกีย
่ วกับการฝ่ าฝื นทีเ่ กิดขึน
้ จริงหรือมี
โอกาสจะเกิดขึน
้ จะต ้องส่งเรือ
่ งต่อไปยังช่องทางการติดต่อเพื่อ
กากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ ดังทีร่ ะบุไว ้ในเอกสารนี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราคาดหวังให ้ผู ้จัดการทุกคน:
•
•

•

•
•

เป็ นแบบอย่างทีด
่ ี
แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณเข ้าใจและปฏิบัตต
ิ ามหลัก
จรรยาบรรณนี้ นโยบายของ MacLean-Fogg และกฎหมาย
และระเบียบข ้อบังคับทีม
่ ีทงั ้ หมด
เน ้นย้าถึงความสาคัญของหลักจรรยาบรรณนี้ และส่งเสริม
ความมุ่งมั่นของ MacLean-Fogg ในการดาเนินการธุรกิจได ้
อย่างถูกต ้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
่ สารทีเ่ ปิ ดกว ้างกับทีมของคุณ
ส่งเสริมให ้มีการสือ
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่ามีการบังคับใช ้จุดยืนของ MacLeanFogg เรือ
่ งการไม่ยน
ิ ยอมให ้โต ้ตอบเอาคืนต่อผู ้ทีร่ ายงาน

ด ้วยเจตนาบริสุทธิ์

ก่อนจะพิจารณาการดาเนินการในขณะทีต
่ ั วเลือกทีเ่ หมาะสมยังไม่
ชัดเจน โปรดถามตัวเองอยู่เสมอว่า:
•
•
•
•
•

ฉันได ้ตรวจสอบข ้อเท็จจริงอย่างละเอียดหรือยัง
การดาเนินการนัน
้ สอดคล ้องกับค่านิยมและนโยบายของ
MacLean-Fogg และหลักจรรยาบรรณนี้หรือไม่
การดาเนินการถูกกฎหมายหรือไม่
ฉันจะรู ้สึกสะดวกใจทีต
่ ้องอธิบายการดาเนินการต่อทีมงาน
ของฉันและผู ้จัดการหรือไม่
ฉันจะภาคภูมใิ จที่เพื่อนและครอบครัวจะได ้รู ้เกีย
่ วกับการ
ดาเนินการของฉันหรือไม่

ในกรณีส่วนใหญ่นน
ั้ หากมีบางสิง่ ทีด
่ ูเหมือนจะผิดจริยธรรมหรือไม่
เหมาะสม มันก็น่าจะเป็ นเช่นนัน
้ จริง ๆ เพียงแค่เพราะคนอืน
่ ๆ
กาลังทาบางสิง่ จะไม่ได ้หมายความว่าสิง่ นัน
้ เป็ นสิง่ ทีถ
่ ูกต ้อง

การรายงานและการสืบสวน
การถามคาถามและการรายงานถึงการฝ่าฝื น
เราทุกคนมีหน ้าที่ชว่ ยบริษัทเปิ ดเผยและจัดการกับกิจกรรมที่ผด
ิ
กฎหมาย และส่งเสริมการดาเนินการทีเ่ หมาะสมในประเด็นเรือ
่ ง
จริยธรรม หากคุณรับทราบถึงพฤติกรรมทีฝ
่ ่ าฝื น หรือดูเหมือนว่าจะ
ฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณนี้ นโยบายของ MacLean-Fogg หรือ
กฎหมายและระเบียบข ้อบังคับทีม
่ ี คุณมีหน้าทีภ
่ ายใต้หล ัก

จรรยาบรรณนีท
้ ต
ี่ อ
้ งรายงานพฤติกรรมโดยท ันที
คาถาม
ฉันเป็ นผู ้จัดการ และมีสมาชิกในทีมคนหนึ่งรายงานถึงฉันว่า
อาจจะมีการฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณ ฉันควรทาอย่างไร

มีวธ
ิ ก
ี ารมากมายในการรายงานถึงปัญหาหรือถามคาถาม ไม่ว่าคุณ
จะเลือกช่องทางใด เราจะปฏิบัตต
ิ ่อปั ญหาของคุณด ้วยความจริงจัง
และให ้ความส าคัญในระดับเดียวกัน
หลักจรรยาบรรณนี้จะมีข ้อมูลติดต่อสาหรับการรายงาน รวมถึง
เว็บไซต์และหมายเลขโทรฟรีสาหรับสายด่วน ComplianceLine
ของเรา

การต ัดสินใจอย่างมีจริยธรรม
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คุณสามารถรายงานการฝ่ าฝื นผ่านสายช่วยเหลือ ComplianceLine
ได ้โดยไม่ระบุนาม อย่างไรก็ต าม กรุณาทาความเข ้าใจว่าอาจจะมี
ความยากลาบากหรืออาจจะเป็ นไปไม่ได ้ที่ MacLean-Fogg จะ
ตรวจสอบรายงานทีแ
่ จ ้งเข ้ามาโดยไม่ได ้ระบุน ามได ้อย่างถีถ
่ ้วน
คน
ดังนั
้ าตอบ
เราส่งเสริมให ้คุณพิจารณาแบ่งปันตัวตนของคุณ เพื่อช่วยให ้
่ บ
คุณควรส่
งเสริมให ้มีฒกนาปรั
ารสือ
สารที
เ่ ปิ ดกวบ้างจากสมาชิ
กในที
มีการติ
ดตามผลและพั
ปรุงการเก็
รวบรวมข ้อเท็
จจริงมได ้
ของคุ
ใจว่ามีกรุ
การบั
งคับ
ยืน
หากคุ
ณตัณ
ดสิและต
นใจที้องตรวจสอบให
จ
่ ะไม่ประสงค์อ้แน่
อกนาม
ณาให
้ข ใช
้อมูล้จุด
ใน
เรือ
่ งการไม่
ยน
ิส
รายงานให
้มากที
่ ยอมให
ุดเท่าที้โต
ค
่ ุณ้ตอบเอาคื
จะทาไดน้ ต่อผู ้ทีร่ ายงานด ้วยเจตนา
บริสุทธิ์ จากนัน
้ คุณควรตรวจสอบข ้อเท็จจริงด ้วยความ
รอบคอบ และถามตั วคุณเองว่าการดาเนินการนัน
้ ชอบด ้วย
กฎหมายและสอดคล
้องกับค่โาต้นิต
ยอบเอาคื
มและนโยบายของ
พ ันธะของเราต่
อการไม่
น
MacLean-Fogg และหลักจรรยาบรรณนี้หรือไม่ ขัน
้ ตอน
เราจะไม่
ยน
ิ ยอมให
้เกิด
การโต
้ตอบเอาคื
นทุ
อพนักงาน
่ ว่าการฝ่
สุดท ้ายก็
คอ
ื หาก
(1)
คุณเชื
อ
าฝืกนประเภทต่
หลักจรรยาบรรณ
สาหรั
บ
การรายงานหรื
อ
เข
้าร่
ว
มในการสื
บ
สวนด
้วยเจตนาบริ
ธิ์ง
เกิดขึน
้ จริง หรือ (2) คุณมีข ้อสงสัยว่าการฝ่ าฝื นนัน
้ เกิดขึสน
้ ุทจริ
หรือไม่ คุณควรรายงานเรือ
่ งไปยังหนึ่งในช่องทางการติดต่อ
การกระทา "ด ้วยเจตนาบริสุทธิ"์ จะหมายความว่า คุณเชื่ออย่าง
เพื่อกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบและจริยธรรมตามที่
สมเหตุสมผลว่าการฝ่ าฝื นได ้เกิดขึน
้ จริง (หรือจะเกิดขึน
้ ) และคุณ
อ ้างอิงถึงในเอกสารนี้โดยทันที หากคุณมั่นใจว่าไม่มก
ี ารฝ่ า
่ ว่าคุณได ้ให ้รายงานที่
ได ้เปิ ดเผยข ้อมูลทัง้ หมดทีค
่ ุณ มี และคุณเชือ
ฝื นเกิดขึน
้ คุณควรพูดคุยถึงเหตุผลกับสมาชิกในทีมของคุณ
ครบถ ้วนและถูกต ้อง บุคคลใดก็ตามทีโ่ ต ้ตอบเอาคืนต่อผู ้ทีร่ ายงาน
ด ้วยด ้วยเจตนาบริสุทธิ์ จะต ้องถูกลงโทษทางวินัย สูงสุดรวมถึงการ
บอกเลิกจ ้างงาน คุณไม่ควรนาส่งรายงานทีร่ ับทราบอยู่แล ้วว่าเป็ น
เท็จ หรือเป็ นการรายงานด ้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ การรายงานด ้วย
เจตนาทีไ่ ม่บริสุทธิอ
์ าจจะส่งผลให ้ถูกลงโทษทางวินัย สูงสุด
รวมถึงการบอกเลิกจ ้างงาน

คาถาม
Question
ฉันจะคาดหวั
งอะไรได
้บ ้างI หลั
งจากรายงานด
สุทธิ์
What
can I expect
after
make
a report in้วยเจตนาบริ
good faith?

คาถาม
Question
่ ว่าthat
ฉันเชือ
ฉันน่าIจะได
นการฝ่
าฝื นหลักจรรยาบรรณ
I believe
may้พบเห็
have
witnessed
a violationแต่
of the
ฉันไม่but
แน่ใจI am
ฉันควรท
าอย่างไร
Code,
not sure.
What should I do?

Answer
คาตอบ
After
making าaนช่อreport
หลังจากรายงานผ่
งทางกากัto
บดูแลany MacLean-Fogg
compliance
and ethics
resource,
youMacLean-Fogg
can expect the
การปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบี
ยบและจริ
ยธรรมของ
following:
แล ้ว คุณสามารถคาดหวังได ้ถึงสิง่ ดังต่อไปนี้:

คาตอบ
Answer
ณสงสัยอย่างสมเหตุ
สมผลว่
ามีการฝ่ าฝืofนหลั
If หากคุ
you reasonably
suspect
a violation
thisก Code, you
จรรยาบรรณนี
คุณจะต ้องรายงานสิ
ง่ ทีin
ค
่ ุณ
สงสัย faith”
การรายงาน
must
report it.้ Reporting
an issue
“good
does not
ปัญหาด
"เจตนาบริ
ุทธิthe
"์ ไม่facts
ได ้หมายความว่
าคุณ
มี “right.” It
mean
that้วยyou
have สall
or that you
are
ข ้อเท็จthat
จริงทัyou
ง้ หมด
หรือคุณ
นัน
้ information
"ถูกต ้อง" แต่you
จะหมายความว่
า
means
believe
the
are reporting
่ ว่าขand
่
ณเชือ
้อมูลที
ร่ ายงานมี
ความถู
ต ้องและเป็
นจริงand
และเชื
อ
is คุaccurate
truthful
and
thatกyou
are open
honest
าคุณinformation
เปิ ดเผยและจริ
งใจในข
้อมูลทีค
่ ุณแบ่ง ปัน
inว่the
you
share.

แล ้ว

••
••
•
•

Your
report
will be takenณ
seriously.
เราจะรั
บเรือ
่ งรายงานของคุ
อย่างจริงจัง
Your
report
will
be
investigated
เราจะตรวจสอบรายงานของคุณโดนทันทีแpromptly
ละถีถ
่ ้วน and
thoroughly.
เราจะเก็บรักษารายงานและข ้อมูลตัวตนของคุณไว ้เป็ น
Your
report
and your
be treated
ความลั
บตามขอบเขตที
พ
่ งึ ปฏิidentity
บัตไิ ด ้ หรือwill
ตามขอบเขตที
่
confidentially
to the้ extent practical or to the extent
กฎหมายอนุญาตไว
by law.
• permitted
รายงานของคุ
ณจะถูกแจ ้งเรือ
่ งขึน
้ ไปอย่างเหมาะสม
• Your
escalatedหารของ
appropriately,
รวมถึงreport
การแจ ้งเขwill
้าไปทีbe
ค
่ ณะกรรมการบริ
MacLean-Fogg
including,
if applicable, to the MacLean-Fogg board
directors.
• ofหากคุ
ณได ้เปิ ดเผยตัวตนของคุณ คุณ
่ สารเพื
อ
่อติดตามผลเกี
ย
่ วกับการรั
บและการ
• If จะได
you้รับการสื
have
disclosed
your
identity,
you
ปิ ดreceive
เรือ
่ งในขัfollow-up
น
้ ตอนสุดทcommunications
้ายสาหรับการรายงานของคุ
ณ the
will
regarding
and
closure
of ๆyour
report.
• receipt
คุณจะไม่
ถูกfinal
โต ้ตอบเอาคื
นใด
จากการรายงานด
้วย
เจตนาบริ
สุทbe
ธิ์ subject to any retaliation as a result
• You
will not

การสืบสวนและการร ักษาความล ับ
เราจะตอบสนองต่อรายงานทุกเรือ
่ งให ้เร็วทีส
่ ุดเท่าทีจ
่ ะทาได ้ เรา
จะปฏิบัตต
ิ ่อข ้อมูลทีไ่ ด ้รับรายงานเข ้ามาเสมือนเป็ นความลับ ตาม
ขอบเขตสูงสุดในทางปฏิบัตแ
ิ ละตามทีก
่ ฎหมายอนุญาตไว ้ ใน
ขณะเดียวกันเรายังส่งเสริมให ้เกิดการสืบสวนอย่างละเอียด
เราจะมอบหมายให ้บุคคลทีเ่ หมาะสมภายในบริษัทเป็ นผู ้สืบสวน
รายงานทัง้ หมดโดยทันที ในบางสถานการณ์ อาจจะมีผู ้สืบสวน
และทีป
่ รึกษาทางกฎหมายจากภายนอกเข ้ามาเกีย
่ วข ้อง ในฐานะ
สมาชิกของทีม เราคาดหวังให ้คุณร่วมมืออย่างเต็มทีก
่ ับ
กระบวนการสืบสวนหรือตรวจสอบทัง้ ภายในและภายนอก โดยจะ
รวมถึงการตอบสนองต่อการสืบสวนอย่างซื่อตรง และการเปิ ดเผย
ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมดทีค
่ ุณมี การบิด เบือนหรือการไม่เปิ ด เผย
ข ้อมูลอย่างจงใจ อาจจะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย สูงสุด
รวมถึงการบอกเลิกจ ้างงาน

ยิง่ รายงานปั
หาได
้เร็วเท่
เราก็จะแก
ญหาไดit้เร็can
ว be
The
earlier ญ
the
issue
isาไหร่
reported,
the้ไขปั
sooner
เท่านัน
้ แมEven
้ว่าคุณจะไม่
มข
ี don’t
้อเท็จจริhave
งทัง้ หมดก็
ตามthe
แต่ค
ุณก็ควร
resolved.
if you
all of
facts,
you
ปรึกษากั
บผู ้จัดการของคุ
หรือknow
หนึ่งในช่
องทางติ
ดต่อsuspected
เพื่อ
should
discuss
what ณ
you
about
the
กากับดูแลการปฏิ
บัตต
ิ manager
ามกฎระเบียorบและจริ
เกีย
่ วกับสิง่
violations
with your
one ofยธรรม
MacLean-Fogg’s
ทีค
่ ุณรู ้เรือ
่ งการฝ่
น ทีต
่ ้องสงสั
ย โดยการด
าเนินการเช่
นี้ จะwill
compliance
andาฝื
ethics
resources.
By doing
so, นyou
หมายความว่
ณได ้ปฏิ
บัตห
ิ น ้าทีต
่ under
ามพันธะของคุ
ณภายใต
have
fulfilledาคุyour
obligation
this Code
and้ will
หลักensure
จรรยาบรรณ
้ และจะช่
ยให ้แน่ใจได
้ว่า เราจะสามารถ
help
thatนีwe
can วcarefully
review
the issue to
ตรวจสอบปั
ญ
หาได
้อย่
า
งรอบคอบ
เพื
่
อ
พิ
จ
ารณาว่
ามีการฝ่ าฝื น
determine if a violation has occurred.
เกิดขึน
้ หรือไม่

ช่องทางติดต่อเพือ
่ กาก ับดูแลการปฏิบ ัติตาม
กฎระเบียบและจริยธรรม
ข ้อมูลติดต่อสาหรับช่องทางติดต่อเพื่อกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ าม
กฎระเบียบและจริยธรรมของ MacLean-Fogg จะอยู่ส่วนท ้ายของ
หลักจรรยาบรรณนี้

ผลสืบเนือ
่ งของการฝ่าฝื นหล ักจรรยาบรรณ
ที่ MacLean-Fogg พฤติกรรมทีม
่ จ
ี ริยธรรมคือค่านิยมหลัก และเรา
จะถือเรือ
่ งการฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณเป็ นเรือ
่ งร ้ายแรง การไม่
ปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณนี้ อาจจะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย
สูงสุดรวมถึงการบอกเลิกจ ้างงาน และการดาเนินคดีทางกฎหมาย
ในบางกรณี
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ั ันธ์ก ับ MacLean2. ความสมพ
Fogg
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การแน่ใจว่าสมาชิกในทีมของเราได ้ทางานได ้สภาวะทีป
่ ลอดภัยได ้
มากทีส
่ ุดเท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้ ได ้รับการปฏิบัต ิอย่างเป็ นธรรมและให ้
เกียรติ และปฏิบัตก
ิ ารในสภาพแวดล ้อมที่มค
ี วามซื่อสัตย์ เป็ น
ความสาคัญสูงสุดของเรา การสร ้างและคงไว ้ซึง่ สภาพแวดล ้อม
ดังกล่าว ต ้องอาศัยการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากสมาชิกทุกคน
ในทีมของเรา
นโยบายในหลักจรรยาบรรณนี้จะทาหน ้าทีเ่ ป็ นคู่มือนาทาง ทุกคน
ในทีมมีหน ้าทีใ่ นการมุ่งมั่นต่อ MacLean-Fogg และต่อกันและกัน
่ ตรง ความจริงใจ ความ
เพื่อจะได ้ทางานด ้วยการคานึงถึงความซือ
เป็ นธรรม และความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

การสร้างสถานทีท
่ างานทีน
่ า
่ เคารพ
ผูค
้ นสร้างความแตกต่างได้
Our
Standard: Create
a positive้อมในการท
work environment
มาตรฐานของเรา:
สร ้างสภาพแวดล
างานที่
that
fosters
others.
สนับ
สนุนให fairness
้เกิดความเป็for
นธรรมส
าหรับทุกคน

สินทรัพย์ทส
ี่ าคัญทีส
่ ุดของ MacLean-Fogg คือบุคลากรทัง้ ชาย
และหญิงทีท
่ างานหนักในทุก ๆ วันเพื่อให ้บริการลูกค ้าของเรา การ
มีแรงงานทีม
่ ท
ี ักษะสูงและมีส่วนร่วมคือสิง่ สาคัญต่อความส าเร็จที่
เรามีร่วมกันในฐานะบริษัท
MacLean-Fogg มุ่งมั่นอย่างจริงจังทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ่อสมาชิกทุกคนใน
ทีมอย่างเป็ นธรรม ภายในสภาพแวดล ้อมการทางานทีป
่ ลอดภัย
และดีต่อสุขภาพ มาตรฐานเดียวกันนี้ยังมีผลใช ้กับบุคคลและ
องค์กรทีเ่ ราทางานหรือต ้องการทาธุรกิจด ้วย รวมถึงลูกค ้า ซัพ
พลายเออร์ และคู่ค ้าทางธุรกิจอืน
่ ๆ เราทุกคนมีหน ้าทีใ่ นการแจ ้ง
เรือ
่ ง หากเราพบหรือเห็นการกระทาทีฝ
่ ่ าฝื นมาตรฐานเหล่านี้

โอกาสในการจ้างงานทีเ่ ท่าเทียมก ัน
Our Standard: We encourage a diverse and
มาตรฐานของเรา: เราส่งเสริมให ้มีแรงงานทีห
่ ลากหลาย
inclusive workforce.
และมีสว่ นร่วมโดยทุกฝ่ าย

ในฐานะบริษัทสากล เรามองว่าความหลากหลายคือข ้อได ้เปรียบ
ในการแข่งขัน เราจะตัดสินใจเรือ
่ งการจ ้างงาน ค่าตอบแทน และ
การเลือ
่ นตาแหน่งจากคุณงามความดี คุณสมบัต ิ และผลการ
ปฏิบัตงิ านของบุคคล MacLean-Fogg มุ่งมั่นทีจ
่ ะรวมบริษัทขนาด
้ จัด
เล็กและธุรกิจที่มผ
ี ู ้หญิงเป็ นเจ ้าของ เข ้าไว ้ในโอกาสการจัดซือ
จ ้างของเรา
MacLean-Fogg สมาชิกในทีมของเรา และบุคคลทีส
่ ามที่เรา
ทางานด ้วย จะต ้องไม่ยน
ิ ยอมให ้เกิด การเลือกปฏิบัต ิบนพื้นฐาน
้ ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถ ี ความ
ของเชือ
เป็ นพลเมือง สถานะการสมรสหรือครอบครัว สถานะการเป็ นทหาร
ผ่านศึก ข ้อมูลพันธุกรรม สัญชาติดงั ้ เดิม อายุ ความทุพพลภาพ
หรือสถานะอืน
่ ใดทีก
่ ฎหมายคุ ้มครอง

การต่อต้านการคุกคาม

Our Standard: We act professionally and are
มาตรฐานของเรา: เราจะปฏิบัตด
ิ ้วยความเป็ นมืออาชีพ และ
respectful
to other team members
and everyone that
จะให ้ความเคารพต่อสมาชิกในทีมคนอืน
่ ๆ และทุกคนที่เราทา
weธุรdo
business
with.
กิจด ้วย
ที่ MacLean-Fogg เราปฏิบัตต
ิ ่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิกในทีม
ของเรา ลูกค ้า ซัพพลายเออร์ หรือคู่ค ้าทางธุรกิจอืน
่ ๆ ด ้วยความ
เคารพและให ้เกียรติ ทุกคนสมควรทีจ
่ ะได ้ทางานในสภาพแวดล ้อม
ทีป
่ ลอดการคุกคามและพฤติกรรมทีข
่ าดความเคารพ
MacLean-Fogg จะไม่ยน
ิ ยอมให ้เกิดการคุกคามหรือพฤติกรรม
รูปแบบใดก็ต ามทีก
่ ่อให ้เกิดสภาพแวดล ้อมในการทางานทีเ่ ป็ นการ
ข่มขู่ ไม่เป็ นมิตร หรือรุกรานต่อบุคคลอืน
่
ตัวอย่างบางส่วนของการคุกคามได ้แก่:
•
•

•
•
•

การคุกคามทางเพศ ในรูปแบบของการสัมผัสหรืออากัปกิรย
ิ า
ทางร่างกายที่ไม่พงึ ประสงค์
การพูดวิจารณ์ การหยอกเย ้า หรือการกระทาทีน
่ ่ารังเกียจ
(รวมถึงตัวอย่างเช่น กิจกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความบันเทิง
ของผู ้ใหญ่)
รูปภาพหรือวัสดุเนื้อหาทีน
่ ่ารังเกียจหรือเด่นชัด
้ ชาติ
การพูดให ้ร ้ายในเรือ
่ งชาติพันธุห
์ รือเชือ
การกลั่นแกล ้งหรือข่มขู่

Question
คาถาม
One
myวหน
supervisors
has
meet
drinks
หนึ่งof
ในหั
้าของฉันขอให
้ฉันasked
ไปดืม
่ เป็me
นเพืto
่อนหลั
งเลิfor
กงาน
after
workง้ several
times. Iง้ have
him that
หลายครั
ฉันบอกเขาไปครั
แล ้วครัrepeatedly
ง้ เล่าว่าฉันไม่told
ว่างตอนเย็
น
I am
in the
but he keeps
asking.
แต่เnot
ขาก็ยavailable
ังไม่หยุดชวน
สัปevenings,
ดาห์ทแ
ี่ ล ้ว เขาบอกว่
าถ ้าฉันไปดื
ม
่
Last
week,
heกmentioned
that
I ควรได
joined้รับ
him
for drinks,
กับเขา
บางที
ารเลือ
่ นตาแหน่
งทีifฉ
่ ัน
น่าจะเกิ
ดขึน
้ ได ้ it
might
มันดูไgo
ม่ถaูกตlong
้องเลยที
wayฉ
่ ัน
inตgetting
้องไปดืม
่ the
กับเขาเพื
promotion
่อจะได ้เลื
I have
อ
่ น been
promised.
ตาแหน่งทีIt
ฉ
่ ันdoesn’t
ควรได ้อยูseem
่แล ้ว ฉัright
นเว่อร์that
มากไปหรื
I have
อเปล่
toาgo out for
drinks in order to get the promotion that I deserve. Am I

คาตอบ

Answer
ไม่ใช่ คุณไม่ได ้เว่อร์มากไป หากหัวหน ้าของคุณทาให ้คุณอึด
No.
You are
overreacting.
If your
supervisor
่ นัยnot
อัดใจและสื
อ
ว่าการปฏิ
เสธทีจ
่ ะทาตามค
าขอของเขา
อาจ is
making
you
uncomfortable
and
implying
that
your
refusal
ส่งผลต่อโอกาสทีจ
่ ะได ้เลื่อนตาแหน่งของคุณ การกระทาของ
to เขาจะเป็
complyนสิ
with
his
request
can
impact
your
potential
ง่ ทีย
่ อมรับไม่ได ้ คุณควรรายงานพฤติกรรมต่อหนึ่งfor
a promotion,
that
not
acceptable.
should report
ในช่องทางการติ
ดต่is
อเพื
่อกากั
บดูแลการปฏิYou
บัตต
ิ ามกฎระเบี
ยบ
this
behavior
one
your compliance
resources
ของคุ
ณ โปรดพึto
งระลึ
กไว ้ว่of
า MacLean-Fogg
ห ้ามโดย
immediately.
remember,
MacLean-Fogg
strictly
เคร่งครัดไม่ใหAlways
้โต ้ตอบเอาคื
นต่อการร ้องเรี
ยนทีท
่ าด ้วยเจตนา
prohibits
retaliation
for
claims
made
in
good
faith.
บริสุทธิ์

หากคุณรู ้สึกว่าถูกคุกคาม หรือได ้พบเห็นพฤติกรรมคุกคาม คุณควร
พูดคุยกับฝ่ ายทีร่ ุกรานก่อน
หากวิธน
ี ี้ไม่ช่วยแก ้ปัญหา หรือคุณอึดอัดใจทีจ
่ ะจัดการปัญหา
โดยตรง คุณควรรายงานเรือ
่ งนีโ้ ดยทันทีต่อผู ้จัดการของคุณ
ตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของคุณ ประธานเจ ้าหน า้ ทีฝ
่ ่ ายกากับ
ดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ หรือแจ ้งผ่านสายด่วน
ComplianceLine สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาดูนโยบายการ
ต่อต้านการคุกคามของ MacLean-Fogg ได ้บนระบบบริการ
ตนเองสาหรับพนักงานของเรา หรือที่ macleanfogg.com
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ความรุนแรงในสถานทีท
่ างาน

concern, and MacLean-Fogg will take every step
possible to protect our employees’ well-being.

Our
Standard: We support
anนให
environment
มาตรฐานของเรา:
เราสนับสนุ
้เกิดสภาพแวดลthat
้อมที่ is
free
from
violence,
bullying,
threats,
or
intimidation.
ปลอดความรุนแรง การกลั่นแกล ้ง การคุกคาม หรือการข่มขู่

สมาชิกในทีมงานหรือคู่ค ้าทางธุรกิจ ไม่ควรทาให ้ผู ้อืน
่ เกิดความ
กลัวโดยไร ้เหตุผลสาหรับความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือสาหรับ
ิ ของพวกเขา
ความปลอดภัยของครอบครัว เพื่อน หรือทรัพย์สน
MacLean-Fogg ห ้ามครอบครองปื น ระเบิด และอาวุธอืน
่ ๆ ไว ้ใน
ิ ของบริษัท หรือในขณะทีด
ทรัพย์สน
่ าเนินธุรกิจของบริษัท เว ้นแต่
ข ้อห ้ามนี้จะเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายในท ้องถิน
่
หากคุณเผชิญกับสถานการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับความรุนแรง การ
คุกคาม หรือการกลั่นแกล ้ง คุณควรพูดคุยกับผู ้จัดการของคุณหรือ
ตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หากมีความจ าเป็ น คุณควรโทรติดต่อ
เจ ้าหน ้าทีฉ
่ ุกเฉินของรัฐทีเ่ หมาะสม สาหรับข ้อมูล เพิม
่ เติม กรุณาดู
นโยบายความรุนแรงในสถานทีท
่ างานของ
MacLean-Fogg และนโยบายปลอดอาวุธของเราได ้บนระบบ
บริการตนเองสาหรับพนักงานของเรา

สิทธิมนุษยชน

สภาพแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภ ัย (EHS)
สถานทีท
่ างานทีด
่ ต
ี อ
่ สุขภาพและปลอดภ ัย
Our Standard: Nothing comes before safety.

มาตรฐานของเรา: ไม่มส
ี งิ่ ใดสาคัญไปกว่าความปลอดภัย

ความปลอดภัยของสมาชิกในทีมของเราคือสิง่ ทีส
่ าคัญทีส
่ ุดที่
MacLean-Fogg เป้ าหมายของเราคือพันธกิจความเป็ นศูนย์ ซึง่
หมายถึงการมีอัตราบาดเจ็บเป็ นศูนย์ อัตราความเจ็บป่ วยเป็ นศูนย์
อัตราอุบัตเิ หตุเชิงสภาพแวดล ้อมเป็ นศูนย์ ความปลอดภัยจะ
เกิดขึน
้ ได ้เมือ
่ ได ้รับความร่วมมือจากทุกคน และเริม
่ ต ้นได ้ด ้วยการที่
สมาชิกในทีมได ้ทางานในบรรยากาศที่ทุกคนได ้รับอานาจการ
ตัดสินใจเพื่อเริม
่ ต ้นพัฒนาปรับปรุง

Our Standard: We respect the human rights of all
มาตรฐานของเรา:
ทธิมนุand
ษยชนของทุ
กคน
people
and expectเราเคารพในสิ
our suppliers
other business
และคาดหวังให ้ซัพพลายเออร์และคู่ค ้าทางธุรกิจอืน
่ ๆ ของเรา
partners to follow the same high standards of social
ปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงแบบ
responsibility.
เดียวกัน

MacLean-Fogg ตระหนักดีถงึ พันธะของเราในฐานะพลเมืองธุรกิจ
ทีม
่ ค
ี วามรับผิด ชอบ และต ้องการส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกใน
ทีมของเรา ลูกค ้าของเรา และชุมชนของเรา บริษัทของเราและผู ้
ถือหุ ้นของเรามีส่วนในโปรแกรมและแนวคิดริเริม
่ ทีจ
่ ะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ในพื้นที่ทเี่ ราทางาน อาศัย และดาเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่น
ในหลักปฏิบัตส
ิ าหรับแรงงานทีเ่ ป็ นธรรม และการปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมายทัง้ หมดทีค
่ ุ ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงาน สมาชิกใน
ทีมทุกคนจะได ้รับการว่าจ ้างโดยสมัครใจ และจะได ้รับค่าตอบแทน
ตามกฎหมาย MacLean-Fogg จะไม่ใช ้แรงงานเด็กหรือแรงงาน
บังคับในทุกการปฏิบัตก
ิ ารของเรา และจะไม่ยอมรับผู ้ขายหรือคู่ค ้า
ทางธุรกิจใด ๆ ทีเ่ ข ้าร่วมในการกระทาทารุณต่อสิทธิมนุษยชน
ดังกล่าว

Question
คาถาม
A เพื
co-worker
I’ve
for years
recently
got passed
่อนร่วมงานที
ฉ
่ ันรูknown
้จักมาหลายปี
เพิง่ ถูกมองข
้ามในการเลื
อ
่ น
over
for งa ถึpromotion.
Whileอ
was
known
forกhaving
ตาแหน่
งแม ้เขาจะเป็ นคนที
่ he
ารมณ์
ร ้อนอยู
่บ ้าง แต่
็ไม่เคย a
temper,
never
been violent
threatening.
มีความรุhe’s
นแรงหรื
อแสดงการคุ
กคาม อย่or
างไรก็
ตาม ช่วงหลัLately,
งมา
however,
his talk
“getting
back” atฉัน
our
supervisor
นี้เขาชอบบอกว่
าจะabout
"เอาคืน
" หัวหน ้าของเรา
ฟังแล
้วก็
is กัconcerning
งวล ฉันควรทme.
าอย่าWhat
งไร should I do?

Answer
Any threatening behavior or language at work is
prohibited. You should report the incident immediately,
even if you are unsure of the person’s true intent. The
physical safety of our team members is of the utmost
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ความปลอดภัยคือความรับผิด ชอบของทุกคน เราทุกคนต ้องมุ่งมั่น
ทีจ
่ ะปกป้ องและลดความบาดเจ็บส่วนบุคคลทีเ่ ป็ นผลมาจาก
อุปกรณ์ เครือ
่ งจักร หรือวัสดุอันตราย ให ้น ้อยลงทีส
่ ุด เราต ้องไม่
ผ่อนปรนระเบียบวิธก
ี ารด ้านความปลอดภัยเพื่อเพิม
่ ผลผลิตหรือ
ผลงาน ผลการปฏิบัตงิ านด ้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับโลก
จะช่วยพัฒนาความสามารถของเราในการสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
คุณภาพระดับโลก

คาถาม
Question
ผ
่ ลิตของฉันมีอ
อเดอร์ใหญ่
ทต
ี่ ้องท
าให ้เสร็order
จ
Myสถานที
manufacturing
location
has
a major
to fill.
เราผลิ
ต
เต็
ม
ก
าลั
ง
ของเราแล
้ว
และอยู
ภ
่
ายใต
้แรงกดดั
เพื่อให ้
We are running at full capacity and are underนpressure
้ ส่วdoor.
งสินคproduct
้าได ้ทัน หนึ
่งในชิ
น
นอุปกรณ์
ทางานได
้ไม่ด ีpieces
และฉัน of
to ส่get
out
the
One
of the
คิดว่ามันไม่ป
หากเราหยุดproperly,
อุปกรณ์ เราก็
อาจจะส่
งของit’s
equipment
isลอดภั
not ยoperating
and
I think
ไม่ทันกIfาหนดเวลา
ฉันควรท
าอย่างไรdown, we may not meet
unsafe.
we shut the
equipment
shipment deadlines. What should I do?
คาตอบ
คาตอบ
พฤติกรรมหรือคาพูดทีค
่ ุกคามใด ๆ ในทีท
่ างานเป็ นเรือ
่ ง
คุณตneed
้องรายงานสถานการณ์
ผู ้จัดการของคุ
โดยทันmanager
ที เพื่อ
You
to report theต่อsituation
to ณyour
ต ้องห ้าม คุณควรรายงานเหตุการณ์โดยทันที แม ้ว่าคุณจะไม่
จะได ้แน่ใจว่าอุ
ปกรณ์
มค
ี วามปลอดภั
ยequipment
ที่ MacLean-Fogg
แรง
immediately
to
make
sure
the
is
safe.
แน่ใจถึงเจตนาทีแ
่ ท ้จริงของบุคคลก็ตาม ความปลอดภัยทาง At
กดดันทีต
่ ้องทาใหthe
้สาเร็pressure
จจะไม่มวี ันto
เป็ นข
้อแก ้ตัวสcan
าหรับnever
การใช ้ be
MacLean-Fogg,
succeed
กายภาพของสมาชิกในทีมของเราคือสิง่ ทีเ่ ราห่วงใยมากทีส
่ ุด
่มเสีย
่ short-cuts
วิธexcuse
ท
ี างลัดซึfor
ง่ อาจสุ
งต่อความปลอดภั
ย หากคุcompromise
ณไม่สะดวก
anและ
taking
that น
MacLean-Fogg
จะด
าเนินการตามขั
้ would
ตอนทีเ่ ป็ นไปได ้
ใจทีจ
่ ะปรึกษากับผู ้จัดการของคุณ หรือเขาหรือเธอไม่ยอม
ทัง้ หมด เพื่อปกป้ องสวัสดิภาพของพนักงานของเรา
ดาเนินการทีเ่ หมาะสม โปรดติดต่อตัวแทน EHS ของคุณ
ตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในท ้องถิน
่ หรือช่องทางการ
ติดต่อด ้านการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบและจริยธรรม

safety. If you are uncomfortable discussing this with your
manager, or he or she is not taking appropriate action,
contact your EHS representative, local Human
Resources representative or other compliance and
ethics resource.

หรือในการใช ้ยาสั่งจ่ายในทางทีผ
่ ด
ิ ในขณะทีท
่ างานหรืออยู่ใน
สถานประกอบการของ MacLean-Fogg คุณต ้องไม่ดม
ื่ สุราเมือ
่ อยู่
ในสถานประกอบการของ MacLean-Fogg หรือในสถานทีท
่ ี่
เกีย
่ วข ้องกับงาน ยกเว ้นเมือ
่ ฝ่ ายบริหารได ้อนุญาตไว ้ นอกจากนี้
พนักงานจะไม่ได ้รับอนุญาตให ้ทางาน หากการใช ้ยาทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
ของพวกเขา ก่อให ้เกิดสภาวะทีไ่ ม่ปลอดภัย

เราคาดหวังให ้สมาชิกในทีมทุกคนรับรู ้ เข ้าใจ และปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมาย ระเบียบบังคับ และนโยบายด ้านความปลอดภัยที่มผ
ี ลใช ้
กับขอบเขตความรับผิดชอบของพวกเขา การปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อกาหนดเหล่านี้จะช่วยให ้แน่ใจได ้ว่า ไม่ใช่แค่คุณเท่านัน
้ ทีจ
่ ะ
ปลอดภัย แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยต่อผู ้อืน
่ ด ้วยเช่นกัน

MacLean-Fogg คงไว ้ซึง่ สิทธิใ์ นการตรวจค ้นบริษัทได ้ทุกเมือ
่ ตาม
ขอบเขตทีก
่ ฎหมายในท ้องถิน
่ อนุญาต หากพบสารทีอ
่ ยู่ในการ
ควบคุม ต ้องห ้าม หรือผิดกฎหมาย เราจะยึดสารดังกล่าวไว ้ และส่ง
มอบให ้เจ ้าหน ้าทีท
่ างการในท ้องถิน
่ ตามความเหมาะสม

หากคุณประสบหรือพบเห็นความบาดเจ็บทีเ่ กีย
่ วกับงาน คุณควร
รายงานเหตุการณ์โดยเร็วทีส
่ ุดเท่าทีจ
่ ะทาได ้ต่อผู ้จัดการของคุณ
หรือตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
คาถาม

Question
ฉันได ้รับบาดเจ็ บตอนทีป
่ ฏิบัตงิ านอยู่ แต่หัวหน ้ากดดันไม่ให ้
I ฉัwas
injured
while้ฉันท
working
theฉันfloor,
นรายงาน
และขอให
างานเบา on
ๆ แทน
ควรทา but my
supervisor
is
pressuring
me
to
not
report
it
and is asking
อย่างไร
me to perform light-duty work instead. What should I do?
คาตอบ
คุณควรรายงานความบาดเจ็บของคุณตามนโยบายและ
Answer
ระเบีshould
ยบวิธีการดreport
้าน EHSyour
ของ MacLean-Fogg
และหลัก with
You
injury in accordance
จรรยาบรรณนี
้
หั
ว
หน
้าต
้องไม่
ก
ดดั
น
พนั
ก
งานให
้ปิ ดบังความ
MacLean-Fogg’s EHS policies and procedures
and this
บาดเจ็
บ
ในสถานที
ท
่
างานเพื
อ
่
เป็
นช่
อ
งทางในการบรรลุ
Code. A supervisor must never pressure an employee
าหมายด
งานไม่
ไม่ใช่ทางเลื
อกของ
to เป้
cover
up ้านความปลอดภั
a workplace ยinjury
asหนัaกmeans
of achieving
การรายงานความบาดเจ็
บ work is not an alternative to a
safety
goals. Light-duty
อย่างเหมาะสม
กรุณreport.
าจาไว ้เสมอว่
าคุณalso
ไม่จ าเป็
นต ้องไปพบ
properly
filed injury
Please
keep
in mind that
แพทย์ส่วนตัวและจ่ายเงินค่ารับผิดส่วนแรก หากความบาดเจ็บ
you are not required to go to your personal physician and
ของคุณเกีย
่ วข ้องกับงาน ในกรณีเช่นนี้ หากคุณโน ้มน ้าวให ้
pay
a deductible
if your injury is work-related. In this
หัวหน ้ารายงานความบาดเจ็ บของคุณอย่างเหมาะสมไม่ได ้
case, if you cannot convince your supervisor to properly
คุณอาจจะต ้องติดต่อช่องทางการติดต่อด ้านการปฏิบัตต
ิ าม
report your injury, you may need to reach out to a
กฎระเบียบและจริยธรรมเอง โดยจะรวมถึง:
compliance and ethics resource. These include:
•
EHS ในท ้องถิน
่ หรือส่วนกลาง
•
Local or Corporate EHS
•
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในท ้องถิน
่ หรือส่วนกลาง
•
Local or Corporate Human Resources
•
สายด่วนช่วยเหลือ ComplianceLine
• • The
EthicsPoint Helpline
ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ าม
•
The
Company’s
กฎระเบียบของบริChief
ษัท Compliance Officer
MacLean-Fogg คือสถานทีท
่ างานทีป
่ ลอดบุหรีแ
่ ละควัน และเรา
ส่งเสริมให ้สมาชิกในทีมแจ ้งข ้อแนะนาเกีย
่ วกับวิธก
ี ารทีส
่ ร ้างสรรค์
เพื่อให ้เราพัฒนาปรับปรุงระเบียบวิธีการด ้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยของเราได ้อย่างต่อเนื่อง สาหรับข ้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดู
นโยบายสถานทีท
่ างานทีด
่ ต
ี อ
่ สุขภาพของ MacLean-Fogg ได ้
บนระบบบริการตนเองสาหรับพนักงานของเรา

การใช้สารและการใช้สารในทางทีผ
่ ด
ิ
Our Standard: MacLean-Fogg maintains a
workplace that is free from all forms of substance
abuse.
MacLean-Fogg ห ้ามการใช ้ ครอบครอง หรือแจกจ่ายยาผิด
กฎหมายหรือสารควบคุม เราไม่อนุญาตให ้สมาชิกในทีมที่อยู่
ภายใต ้ฤทธิข
์ องสารผิดกฎหมายหรือสารควบคุมหรือแอลกอฮอล์

ยาเสพติดและแอลกอฮอล์อาจส่งผลเสียต่อความสามารถของคุณ
่ ง
ในการปฏิบัตงิ าน และทาให ้สมาชิกในทีมคนอืน
่ ๆ เกิดความเสีย
สมาชิกในทีมทีฝ
่ ่ าฝื นนโยบายเกีย
่ วก ับยาเสพติดและ
แอลกอฮอล์ของ MacLean-Fogg (ศึกษาได ้จากเว็บไซต์นโยบาย
ของเรา) จะได ้รับโทษทางวินัย สูงสุดรวมถึงการบอกเลิกจ ้างงาน
เราคาดหวังให ้สมาชิกทุกคนในทีมรายงานการฝ่ าฝื นแนวทาง
เหล่านี้ต่อผู ้จัดการของพวกเขา หรือผ่านตั วแทนฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลในท ้องถิน
่ ของพวกเขา

การปกป้องสิง่ แวดล้อม
Our Standard: We conduct our business in a way that
มาตรฐานของเรา:
เราดาเนินกิจการของเราในวิถท
ี างที่
protects the environment, our people and the public.
ปกป้ องสิง่ แวดล ้อม ผู ้คนของเรา และสาธารณะ

ิ ทีเ่ ราได ้รับเอกสิทธิใ์ น
เราต ้องรักษาความสงบเรียบร ้อยให ้ทรัพย์สน
การใช ้ โดยต ้องปกป้ องสิง่ แวดล ้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
สิง่ แวดล ้อม
เรามุ่งมั่นทีจ
่ ะสร ้างผลิตภัณฑ์และบริการทีส
่ ่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล ้อมน ้อยทีส
่ ุด เรายังต ้องการบริโภคพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติให ้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการมุ่งเน ้นไปที่
การรีไซเคิลและการกาจัดทิง้ อย่างมีความรับผิด ชอบ
คาถาม

Question
้ ส่วนของอุปกรณ์มข
ชิน
ี องเหลวรั่วไหล ฉันควรทาอย่างไร
Answer
คาตอบ
Under this Code and MacLean-Fogg policies, all of us
ภายใต ้หลักจรรยาบรรณนี้และนโยบายของ MacLean-Fogg
have a responsibility to take action to eliminate situations
เราทุกคนมีหน ้าทีด
่ าเนินการเพื่อบรรเทาสถานการณ์ทอ
ี่ าจจะ
that might negatively impact the environment. You
ส่งผลกระทบในเชิงบนต่อสิง่ แวดล ้อม คุณควรปรึกษาหัวหน ้า
should discuss the situation with your supervisor, local
ของคุณ ตัวแทน EHS ในท ้องถิน
่ หรือผู ้จัดการโรงผลิตโดย
EHS represenative, or plant manager immediately.
ทันทีเกีย
่ วกับสถานการณ์

เราคาดหวังให ้ทุกคนรับรู ้ เข ้าใจ และปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข ้อบังคับ และนโยบายด ้านสิง่ แวดล ้อมที่มผ
ี ลใช ้กับขอบเขตความ
รับผิดชอบของเราที่ MacLean-Fogg เราแต่ละคนควรมุ่งมั่นทีจ
่ ะ
ลดของเสี
มาตรฐานของเรา:
ยและบรรเทาสถานการณ์
MacLean-Fogg
ทจ
ี่ ะส่จะดู
งผลกระทบในเชิ
แลรักษาให ้สถานที
งลบต่อ
่
้สารในทางที
สิง่ ท
แวดล
างานปลอดจากการใช
้อม ในการตัดสินใจประจ
าวันของเรา
่ผด
ิ ทุกหากคุ
รูปแบบ
ณมีคาถามหรือ
ข ้อกังวลใด ๆ เกีย
่ วกับผลกระทบทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ต่อสิง่ แวดล ้อมจาก
การปฏิบัตก
ิ ารของเรา คุณควรพูดคุยกับหัวหน ้าของคุณ หรือติดต่อ
ตัวแทน EHS ในท ้องถิน
่ ของคุณ หรือประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับ
ดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
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คาถาม
Question
่perform
หน ้าขอให ้ฉันasked
ทางานที
ฉ
่ ันto
เชือ
ว่าเป็ นการฝ่
าฝื นกฎหมาย
Myหัวsupervisor
me
a task
that I believe
สิง่ แวดลapplicable
้อมทีม
่ ี ฉันควรท
าอย่างไร
violates
environmental
laws. What should I d
คาตอบ
Answer
ห ้ามคาดเดาเกี
่ about
วกับกฎหมายสิ
ง่ แวดล ้อม หากคุ
น่ใจ are
Never
guess ย
environmental
laws.ณไม่
If แyou
ให ้ตรวจสอบกั
บหัวwith
หน ้าของคุ
เพื่อจะได ้แน่
จว่าsure
คุณเขthat
้าใจ you
uncertain,
check
your ณ
supervisor
to ใbe
ค
าร
้องขอ
หากคุ
ณ
ยั
ง
รู
้สึ
ก
ว่
า
ค
าร
้องขอนั
น
้
ฝ่
าฝื
น
กฎหมาย
have understood the request. If you still feel the request
สิง่ แวดลenvironmental
้อม ให ้รายงานข laws,
้อวิตกกัreport
งวลของคุ
ณต่อ
ผู ้จัดการโรง
violates
your
concern
to your
ผลิ
ต
ตั
ว
แทน
EHS
ในท
้องถิ
น
่
หรื
อ
ช่
อ
งทางติ
ด
ต่
อเพื่อor
กากับ
plant manager, local EHS representative,
other
ดูแลการปฏิบand
ัตต
ิ ามกฎระเบี
ยบและจริยธรรม
compliance
ethics resource.

คาดหวังให ้ใช ้และดูแลรักษาสินทรัพย์ของบริษัทด ้วยความ
ระมัดระวัง และต ้องเป็ นไปตามนโยบายเฉพาะด ้านใด ๆ ของ
MacLean-Fogg ทีม
่ ใี ช ้สาหรับสินทรัพย์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท รวมถึงข ้อมูลที่
สร ้างขึน
้ เข ้าถึง ส่งผ่าน หรือจัดเก็บโดยใช ้ระบบของบริษัท จะถือ
ว่าเป็ นเครือ
่ งมือทางธุรกิจทีบ
่ ริษัทจะตรวจตราดูแล เพื่อให ้แน่ใจว่า
มีการใช ้งานที่เหมาะสมตามขอบเขตทีก
่ ฎหมายท ้องถิน
่ อนุญาต
ในการช่วยรับรองว่าสินทรัพย์ของเราจะได ้รับการปกป้ องนัน
้ :
•

•

การปกป้องสินทร ัพย์และข้อมูลของบริษ ัท
การฉ้อโกง การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือ
การใช้ในทางทีผ
่ ด
ิ
Our Standard: We are all obligated to protect
มาตรฐานของเรา:
เราทุกคนมีพันธะหน ้าทีใ่ นการปกป้ อง
MacLean-Fogg’s assets and ensure their careful and
สินทรัพย์ของ MacLean-Fogg และต ้องสร ้างความมั่นใจว่าจะ
legitimate
use.
้งานสิ
ใช
นทรัพย์ด ้วยความระมัดระวังและในลักษณะที่ชอบด ้วย
กฎหมาย

สมาชิกแต่ละคนในทีมต ้องรับผิดชอบในการปกป้ องสินทรัพย์ของ
บริษัท และต ้องปกป้ องจากการฉ ้อโกง การสูญเสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์ หรือการใช ้ในทางทีผ
่ ด
ิ ภาระหน ้าทีน
่ ี้จะขยายครอบคลุม
ไปถึงสินทรัพย์ทจ
ี่ ับต ้องได ้ เช่น เงิน อุปกรณ์ วัสดุ และ
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสินทรัพย์ทจ
ี่ ับต ้อง
ไม่ได ้ เช่น ความลับทางการค ้า แผนงานธุรกิจ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ข ้อมูลทีบ
่ ันทึกไว ้ด ้วยวิธอ
ี เิ ล็กทรอนิกส์ และข ้อมูล
ความลับหรือข ้อมูลกรรมสิทธิอ
์ น
ื่ ๆ

Question
I occassionally work from home. Can I use my personal
computer to store the Company information I need to do
my job?

Answer
No. MacLean-Fogg has put systems in place on
Company IT devices to protect and maintain our
business records. You should maintain electronic copies
of Company records on Company devices only. If you
want to work from home, please work with local IT for a
permitted alternative.
สินทรัพย์ของบริษัทจะจัดหาไว ้ให ้เพื่อธุรกิจของ MacLean-Fogg
เท่านัน
้ ห ้ามใช ้สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล
ใดก็ตาม นอกเหนือจาก MacLean-Fogg เราทุกคนได ้รับการ
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•

•

คุณต ้องใช ้สามัญสานึก เช่น การรับสายโทรศัพท์หรืออีเมล
เรือ
่ งส่วนตัวในทีท
่ างานเป็ นครัง้ คราวจะยอมรับได ้ การใช ้
โทรศัพท์หรืออีเมลทีม
่ ากเกินจะถือเป็ นการใช ้สินทรัพย์
ในทางทีผ
่ ด
ิ
นโยบายของบริษัทอาจจะอนุญาตให ้มีการใช ้สินทรัพย์
บางอย่างเป็ นการส่วนตัวได ้ เช่น รถยนต์ของบริษัทหรือ
่ สารแบบไร ้สาย
อุปกรณ์การสือ
หมั่นตรวจสอบนโยบายเฉพาะด ้านทีเ่ กีย
่ วข ้องอยู่เสมอ
เพื่อให ้แน่ใจว่าคุณกาลังใช ้สินทรัพย์ของบริษัทตามเจตนา
ของบริษัท
ปฏิบัตต
ิ ามระเบียบวิธก
ี ารด ้านการรักษาความปลอดภัย ที่
กาหนดไว ้ สาหรับทรัพยากร IT ทุกอย่างทีค
่ ุณใช ้ เพื่อ
ป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และปกป้ องบัญชีและรหัสผ่านของ
คุณ

Question
คาถาม
I’mฉันtaking
vacation
where
want
it okay
กาลังจะไปพั
กผ่อนวั
นหยุดI ในที
ซ
่ งึ่ to
ไม่disconnect.
อยากติดต่อกับIsใคร
to จะเป็
leave
my laptop
colleague
handle
any
นอะไรไหมถ
้าฉันทิง้with
แล็ปท็aอปไว
้กับเพื่อนร่to
วมงาน
เพื่อให
้
approvals
I นtrust
and don’t
จัดการอนุมon
ัตเิ รืmy
อ
่ งต่าbehalf?
ง ๆ แทนฉั
ฉันไวthis
้ใจเพืperson
่อนร่วมงานคนนี
้
mind
sharing
password.
และไม่
กัง วลทีmy
จ
่ ะแบ่
ง ปันรหัสผ่านของฉัน

Answer
คาตอบ
No.
Employees
should สnever
give
their ้แก่
personal
ไม่ได
้ พนักงานไม่ควรมอบรหั
ผ่านส่วนตั
วของคนให
ผู ้ใด
password
Sharing
yourอนท
laptop
or passwords
การแบ่งปันtoแล็anyone.
ปท็อปและรหั
สผ่านจะบ่
าลายระบบความ
undermines
the security
of our
systems
and puts
ปลอดภัยในระบบของเรา
และท
าให ้เพื
่อนร่วมงานของคุ
ณตกyour
colleague
in้ฝ่ าฝื
the
position ofMacLean-Fogg
violating MacLean-Fogg
อยู่ในฐานะผู
นนโยบายของ
policy.
คาถาม
ฉั นทางานจากบ ้านในหลาย ๆ โอกาส ฉันจะใช ้คอมพิวเตอร์
้ทางานของฉั
ส่วมูนตั
วเพื่อเก็บท
ข ธิ
้อมูแ
ของบริัพย์
ษัทส
ทีฉ
่น
ต ้องใชญ
นได ้
ิ ันทางปั
ข้อ
ลกรรมสิ
์ ลละทร
ญา
ไหม
มาตรฐานของเรา: เราคาดหวังให ้สมาชิกทุกคนในทีม
Our
Standard: All team members are expected to
ิ ทางปัญญาของ MacLean-Fogg และเคารพ
ปกป้ องทรัพย์สน
คาตอบMacLean-Fogg’s intellectual property and
protect
ิ ทางปัญญาของผู ้อืน
สิทธิในทรัพย์สน
่
ไม่ได ้ MacLean-Fogg
ได property
้จัดให ้มีระบบบนอุ
IT ของ
respect
the intellectual
rightsปกรณ์
of others.

บริษัทเพื่อปกป้ องและรักษาบันทึกทางธุรกิจของเรา คุณควร
เก็บสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ของบันทึกข ้อมูลของบริษัทไว ้บน
ิ ทางปั
ทรัอุพปย์กรณ์
สน
ญษ
ญาของเรา
รวมถึงณ
สิต
ท้องการท
ธิบัตร เครื
อ
่ งหมายการค
ของบริ
ั ทเท่านัน
้ หากคุ
างานจากบ
้าน ้า
ลิขกรุ
สิท
์ ความลั
ทางการค
นวัน
กรรม
้ของเรา
จะถื
ณธิาติ
ดต่อฝ่บาย
IT ในท้า้องถิ
่ ตเพื
่อรับและความรู
ทราบทางเลื
อกทีไ่ ด
้รับอ
เป็ อนุ
นสิญ
นทรั
ี่ ค
ี ุณค่ามากทีส
่ ุดของเราบางส่วน และมี
าตพย์ทม
ความสาคัญต่อการส่งมอบนวัตกรรมให ้ลูกค ้าของเรา การปกป้ อง
ิ ทางปัญญาของ MacLean-Fogg คือหน ้าทีส
ทรัพย์สน
่ าคัญ ติดต่อ
ผู ้อานวยการทีป
่ รึกษาของบริษัท ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแล
การปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ หรือฝ่ ายบริหารระดับอาวุโสอืน
่ ๆ หาก

ิ ทางปัญญาของเราในทางทีผ
คุณสงสัยว่าจะมีการใช ้ทรัพย์สน
่ ด
ิ ใด
ๆ
นอกจากนี้ ในระหว่างทีค
่ ุณทางานกับ MacLean-Fogg คุณอาจจะ
ได ้รับทราบข ้อมูลความลับที่มค
ี ุณค่าอืน
่ ๆ ซึง่ จะเป็ นข ้อได ้เปรียบ
ในการแข่งขันของเรา ข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับจะรวมถึงข ้อมูลทีไ่ ม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึง่ อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อคู่แข่ง หรือเป็ น
อันตรายต่อ MacLean-Fogg ลูกค ้าของเรา ซัพพลายเออร์ของเรา
หรือผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา นอกเหนือจากข ้อมูลอืน
่ ๆ แล ้ว
ข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับจะรวมถึงจะรวมถึงข ้อมูลการเงิน แผนงาน
ธุรกิจ แผนผลิตภัณฑ์ กระบวนการทางธุรกิจ ข ้อมูลกลยุทธ์และ
การตลาด เช่นเดียวกับข ้อมูลเกีย
่ วกับสมาชิกในทีม ลูกค ้า ซัพ
พลายเออร์ และคู่ค ้าทางธุรกิจของเรา
เราคาดหวังให ้สมาชิกในทีมทุกคนของ MacLean-Fogg และคู่ค ้า
ทางธุรกิจ ต ้องปกป้ องข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของ MacLean-Fogg
ไม่ให ้สูญหาย ถูกนาไปใช ้ในทางที่ผด
ิ ถูกยักยอก หรือมีการ
เปิ ดเผยโดยไม่ได ้รับอนุญาตใด ๆ

คาถาม
Question
เป็engineer
นวิศวกรทีท
่ working
างานเกีย
่ on
วกับaโปรโตไทป์
่อการเปิ
ดตัproduct
ว
I’mฉัน
an
prototypeเพืfor
a new
ผลิตภัthat
ณฑ์ใI’m
หม่ทexcited
ฉ
ี่ ันตืน
่ เตabout.
้นมาก ฉัMay
นจะเล่
รายละเอี
ยดเกีย
่ about
วกับ
launch
I าshare
details
งานนีmy
้ให ้ครอบครั
และเพื
่อนของฉันฟังได ้ไหม
it with
family วand
friends?

No. Disclosure of proprietary and confidential information
through what appears to be innocent or innocuous
discussion could be highly damaging to MacLean-Fogg
and our partners. Prototype samples may only be
protected as trade secrets until patent applications can
be filed. Particular care should be made not to disclose
prototypes except as permitted by the General Counsel
or senior management.

ในการจะแน่ใจได ้ว่าข ้อมูลการเงินของเราได ้รับการปกป้ อง ห้าม:
•
•
•
•
•

เปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับเกีย
่ วบริษัท ลูกค ้า หรือคู่ค ้าทาง
ธุรกิจ หากไม่ได ้รับอนุมัตแ
ิ ละไม่มค
ี วามจาเป็ นต ้องรับทราบ
พูดคุยถึงข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน
ร่วมงานในวงธุรกิจ หรือเพื่อน
เสาะหาหรือรับข ้อมูลที่เป็ นความลับจากคู่แข่งในลักษณะทีไ่ ม่
ชอบด ้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
เปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับจากหรือเกีย
่ วกับอดีตนายจ ้าง
แลกเปลีย
่ นข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับกับบุคคลภายนอก
MacLean-Fogg เว ้นแต่ข ้อมูลจะอยู่ภายใต ้ข ้อตกลงการเก็บ
รักษาความลับ/การไม่เปิ ดเผย ทีผ
่ ู ้อานวยการที่ปรึกษาของ
บริษัทอนุมัตแ
ิ ล ้ว

พ ันธะหน้าทีใ่ นการปกป้องข้อมูลทีเ่ ป็นความล ับใด ๆ จะย ังคง
อยูต
่ อ
่ ไปแม้วา่ ความส ัมพ ันธ์ของคุณก ับ MacLean-Fogg จะ
้ สุดลงแล้วก็ตาม
สิน

Question
คาถาม
My
team
has created aตแบบใหม่
cool new
production
ทีมproduction
ผลิตของฉันได
้สร ้างกระบวนการผลิ
ที่เจ๋
งมาก
process.
Can
I videotape
and
post
on my Facebook
page
ฉันจะถ่ายวี
ดโี อและโพสต์
บนบั
ญชี
Facebook
หรือ YouTube
orของฉั
to YouTube?
นได ้ไหม
คาตอบ
Answer
ไม่ไOur
ด ้ กระบวนการผลิ
นกรรมสิ
ธิแ
์ ละเป็ น
No.
productionตของเราจะเป็
processes
are ทproprietary
and
ความลับ และไม่
งปันออกไปนอก
confidential
andควรแบ่
should
not be MacLean-Fogg
shared outside of
นอกจากนี้ ห ้ามแบ่In
งปัaddition,
นวีดโี อหรือ
ภาพนิ
่ง (ไม่
เกีย
่ วกับ (either
MacLean-Fogg.
no
videos
orว่าpictures
ปกรณ์หรือบุคor
คล)
ทีถ
่ ่ายภายในสถานประกอบการของ
of อุequipment
people)
taken within a MacLean-Fogg
่ สังคมใด
MacLean-Fogg
อ
ๆ ยกเว
้นตามที
ผ
่ ู ้จัดการ
facility
should beบนสื
shared
on any
social
media
except as
ทั่วไปของสถานประกอบได
้อนุญ
าตแล ้ว และจะแบ่
งปันand
/
authorized
by the facility’s
general
manager,
can
โพสต์
ไ
ด
้โดยที
ม
การตลาดเท่
า
นั
น
้
only be shared/posted by the Marketing Team.

ิ ทางปัญญาของผู ้อืน
สิง่ ทีส
่ าคัญเท่าเทียมกันก็คอ
ื การใช ้ทรัพย์สน
่
ทีไ่ ด ้มาอย่างถูกต ้องตามกฎหมายให ้เหมาะสม และเป็ นไปตาม
กฎหมายทัง้ หมดและข ้อตกลงที่มี ลูกค ้า ซัพพลายเออร์ คู่ค ้าใน
กิจการร่วมค ้าของเรา ไว ้วางใจทีจ
่ ะมอบข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับและ
ข ้อมูลกรรมสิทธิไ์ ว ้กับเรา และสิง่ สาคัญคือเราต ้องดูแลจัดการ
่ มั่นของพวก
ข ้อมูลด ้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อคงไว ้ซึง่ ความเชือ
เขา
คาตอบ
ไม่ได ้ การเปิ ดเผยข ้อมูลกรรมสิทธิแ
์ ละข ้อมูล ทีเ่ ป็ นความลับใด
คาถาม ่
ๆ ผ่านสิงทีด
่ ูเหมือนว่าจะเป็ นการพูดคุยทีบ
่ ริสุทธิใ์ จหรือไม่เป็ น
Question
เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งจากบริษัทอืน
่
แนะนาวีดโี ออบรมความ
อันตราย อาจจะสร
้างความเสี
ยหายต่อ
MacLean-Foggaและคู
่
A colleague
in another
company
recommended
safety
ปลอดภัยทีเ่ ขาบอกว่าเป็ นประโยชน์มากให ้แก่ทม
ี ของเขา ฉัน
ค ้าของเราได
างมาก
ตัวอย่was
างโปรโตไทป์
้รับการ
training
video ้อย่
that
he said
helpful toจะต
his้องได
team.
I’d like
อยากให ้ทีมของฉันได ้ดู วด
ี โี อดังกล่าวบ ้าง ฉันจะขอยืมวีดโี อ
องเฉกเช่
นเดียto
วกัmy
บความลั
บทางการค
้า จนกว่his
าจะยื
น
่ ขอand
to ปกป้
show
the video
team.
Can I borrow
video
ของเขาและทาสาเนาไว ้ได ้ไหม
้ความระมั
สิ
ท
ธิ
บ
ต
ั
รได
้
ควรใช
ดระวังเป็ นพิเศษในการไม่
make a copy?
เปิ ดเผยถึงโปรโตไทป์ ยกเว ้นตามที่ผู ้อานวยการที่ปรึกษาและ
ฝ่ ายบริหารระดับอาวุโสอนุญาต
Answer
คาตอบ
No.
materials
copyrighted,
which means
ไม่Video
ได ้ เนื้อหาวั
สดุในวีดare
โี อจะมี
ลข
ิ สิทธิ์ ซึง่ หมายความไม่
ค วรthey
should
not
be
copied.
Sometimes
even
the
original
video
ทาสาเนา บางครัง้ วีดโี อต ้นฉบับก็ไม่สามารถยืมและนามาฉาย
cannot
be borrowed
andวงหน
reshown
ได ้ หากไม่
ได ้รับอนุญาตล่
้าจากเจwithout
้าของลิขสิthe
ทธิ์ copyright
หากคุณ
owner’s
prior ดpermission.
want
toอ
show
the
้ ส
ต ้องการฉายวี
โี อให ้ทีมของคุIfณyou
ดู คุณ
ต ้องซื
าเนาฉบั
บทีvideo
่
to ถูกyour
team,
you
must
buy
a
legitimate
ต ้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ อย่าลืมว่าเนื้อหาวัสดุในวีดcopy.
โี อ
Furthermore,
aware
that
even
้อมาแล
้งานไดmaterials,
บางอย่าง แม ้ว่be
าจะซื
้ว ก็ยsome
ังจะใชvideo
้เฉพาะด ้านหรื
อ
when
purchased,
a specific use
ฉายได
้ครัง้ เดียวเท่าare
นัน
้ available
ตรวจสอบสิonly
ทธิท
์ ี่ for
MacLean-Fogg
ได ้ or
a รัone-time
Verify
้ หรือฉายวี
บมา ก่อนทีจ
่ showing.
ะซือ
ดโี อ the rights obtained by

MacLean-Fogg before purchasing and showing the
video.
คุณควรรายงานผู ้จัดการของคุณ ผู ้อานวยการที่ปรึกษาของบริษัท
หรือประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบีย บ
ิ ทางปัญญา
หากคุณสงสัยว่าจะมีการใช ้หรือการเปิ ดเผยทรัพย์สน
หรือข ้อมูลความลับและข ้อมูล กรรมสิทธิข
์ องเรา
โดยไม่ได ้รับ
อนุญาต
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่ ส ัตย์และการรายงานทางการเงิน
ความซือ
Our Standard: We keep complete and accurate
มาตรฐานของเรา:
เราจัดfairly
ทาบันทึrepresent
กทางการเงินthe
ทีค
่ รบถ
้วน
financial
records that
condition
และถูกต ้อง ซึง่ จะนาเสนอสภาวะและผลประกอบการของ
and results of the Company in accordance with GAAP
บริษัทอย่างเป็ นธรรม ตามหลัก GAAP และหากมีหลักการอืน
่
and, if applicable, other local or statutory principles.
ๆ ในท ้องถิน
่ หรือตามตัวบทกฎหมายทีม
่ ี

ความครบถ ้วนสมบูรณ์และความถูกต ้องของบันทึกข ้อมูลธุรกิจและ
่ ถือของ
การเงินของ MacLean-Fogg มีความสาคัญต่อความน่าเชือ
เรา เราต ้องบันทึกธุรกรรมทัง้ หมดขอบริษัทให ้ถูกต ้อง มีความ
ครบถ ้วน และตรงตามเวลาทีเ่ หมาะสม โดยจะต ้องสอดคล ้องกับ
หลักการทาบัญชีทย
ี่ อมรับได ้โดยทั่วไป (GAAP) ของสหรัฐอเมริกา
และหลักการอืน
่ ๆ ในท ้องถิน
่ หรือตามตัวบทกฎหมายที่มี

เราคาดหวังให ้สมาชิกทุกคนของทีมปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดเชิง
สัญญาและข ้อกาหนดเชิงกฎหมายทีม
่ ท
ี งั ้ หมด รวมถึงหลักการ
ควบคุมภายในและนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการรายงานทาง
การเงิน สาหรับการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดเหล่านี้ สมาชิกในทีมทุก
คนต ้องมีเอกสารประกอบทีเ่ พียงพอ เพื่อสนับสนุนข ้อมูลทุก
รายการทีป
่ ้ อนเข ้าในสมุด บันทึก และบัญชีของบริษัท
คุณไม่ควรวางโครงสร ้างหรือบันทึกธุรกรรมใด ๆ สินทรัพย์ใด ๆ
ิ ใด ๆ หรือคาร ้องขอเบิกจ่ายใด ๆ หรือมีส่วนเกีย
หนี้สน
่ วข ้องในการ
กระทาอืน
่ ใด เพื่อพยายามหลบเลีย
่ งระบบควบคุมภายในของ
MacLean-Fogg
สมาชิกในทีมแต่ละคนทีเ่ กีย
่ วข ้องในการจัดเตรียม การประมวล
การบันทึกและ/หรือการรับรองบันทึกข ้อมูลการเงินของบริษัท
จะต ้อง:
•

•

•
•

แน่ใจว่าได ้ร่าง ตรวจสอบ และวิเคราะห์รายงานการเงิน
ทัง้ หมดด ้วยความละเอียดสาหรับความถูกต ้องและความ
สมบูรณ์
ไม่จงใจบิดเบือนหรือทาให ้ผู ้อืน
่ บิดเบือนรายละเอียดเกีย
่ วกับ
บริษัททีแ
่ จ ้งต่อหน่วยงานรัฐบาล ผู ้ตรวจสอบบัญชี ผู ้ถือหุ ้น
หรือบุคคลอืน
่ ใด
เข ้าใจและยึดถือปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดเรือ
่ งการเปิ ดเผยทีม
่ ี
ของบริษัท
เข ้าใจและยึดถือปฏิบัตต
ิ ามนโยบายการควบคุมภายในของ
บริษัทเกีย
่ วกับการรายงานทางการเงิน

เนื่องจากความซื่อสัตย์ในการทาบัญชีและบันทึกข ้อมูลของเรานัน
้ มี
ความสาคัญ สมาชิกในทีมทุกคนมีหน ้าทีต
่ ้องรายงานให ้หัวหน ้า
ของเขา/
เธอ ประธานเจ ้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
และ/หรือผู ้อานวยการทีป
่ รึกษา เกีย
่ วกับข ้อมูลหรือบันทึกทีไ่ ม่
ถูกต ้อง เป็ นเท็จ หรือทาให ้เข ้าใจผิด

Question
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I’m a division controller and my GM asked me to record
an expense accrual I believe is not in accordance with G
Answer
คาตอบ
่ believe
Discuss
พูดคุยกับwith
GM ของคุ
your ณGM
ว่าทาไมคุ
whyณyou
ถึงเชือ
ว่าสิง่ ทีเ่ ขาร
it is
้องขอถึ
notง in
accordance.
If บnot
satisfied
with
this
report
ไม่สอดคล ้องกั
หลัก
การ หากได
้ผลลั
พธ์outcome,
ทไี่ ม่น่าพอใจ
ให ้ the
matter
รายงานเรื
toอ
่ งไปยั
the งประธานเจ
Chief Compliance
้าหน า้ ทีฝ
่ ่ ายกากัOfficer,
บดูแลการปฏิ
General
บัต ิ
ตามกฎระเบี
บ ผูEthicsPoint.If
้อานวยการที่ปรึกany
ษา หรื
อผ่านmember has a
Counsel,
or ยvia
team
ComplianceLine
หากสมาชิ
มมีค วามกั
good
faith concern
that กaคนใดในที
transaction
hasงวลด
not้วยbeen
เจตนาทีด
่ วี ่าไม่ได ้รายงานธุ
้วยความถูwith
กต ้องและเป็
reported
accurately
and inรกรรมด
accordance
GAAP,นไป
he or
ตามmust
GAAPreport
เขาหรืthis
อเธอต
้องรายงานเรื
อ
่ งนี้โดยทันที
she
concern
immediately
toต่อ
the Chief
ประธานเจ ้าหน
้าทีฝ
่ ่ ายก
ากับดูแลการปฏิ
บัตต
ิ orามกฎระเบี
ยบ หัว
Compliance
Officer,
General
Counsel,
via EthicsPoint.
้าทีป
่ รึกto
ษาreport
หรือผ่าน
ComplianceLine
การไม่
อ
A หน
failture
a good
faith concern
isรายงานข้
a violation
ังวลที
เ่ กิดขึน
้ ด้วยเจตนาทีด
่ ค
ี อ
ื การฝ่ าฝื นหล ัก
ofกthis
Code.
จรรยาบรรณนี้

การจ ัดการบ ันทึกข้อมูล
Our Standard: We will create and maintain honest,
มาตรฐานของเรา: เราจะสร ้างและดูแลให ้บันทึกข ้อมูลธุรกิจ
accurate
complete business
records้วนinตาม
ของเรามีคand
วามตรงไปตรงมา
ถูกต ้อง และครบถ
compliance
with
all applicable
and commercial
กฎหมายและข
้อตกลงเชิ
งพาณิชย์ทlaws
ี่มท
ี งั ้ หมด
agreements.
ในการปฏิบัตก
ิ ารประจาวันของเรานัน
้ เราจะมีการสร ้างบันทึกข ้อมูล
ทางธุรกิจทีส
่ าคัญในปริมาณมาก ข ้อมูลเหล่านี้มห
ี ลายรูปแบบ
ด ้วยกัน เช่น อีเมล ข ้อเสนอ ใบแจ ้งหนี้ รายงานค่าใช ้จ่าย และ
สัญญา โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร
ทีพ
่ ม
ิ พ์ออกมา และอาจจะถูกจัดเก็บไว ้บนสถานประกอบการของ
เราหรือนอกสถานที่ "บันทึกข ้อมูลทางธุรกิจ" จะรวมถึงบันทึกหรือ
ข ้อมูลใด ๆ ทีบ
่ ริษัทสร ้าง ได ้รับ และ/หรือดูแลรักษาไว ้ เพื่อเป็ น
หลักฐานแห่งพันธะผูกพันทางกฎหมายหรือธุรกรรมของธุรกิจทีม
่ ี
มูลค่าในเชิงการปฏิบัตก
ิ าร กฎหมาย หรือข ้อบังคับ
เราต ้องทาการตัดสินใจทางธุรกิจทีส
่ าคัญจากข ้อมูลทีส
่ มาชิกของ
ทีมงานทั่วองค์กรสร ้างขึน
้ ดังนัน
้ ข ้อมูลการเงินทีไ่ ม่ถูกต ้องหรือไม่
ครบถ ้วน อาจจะทาให ้เกิดผลสืบเนื่องในเชิงลบทีข
่ ยายวงกว ้าง
ออกไปไกล เมื่อใดก็ตามทีส
่ ร ้าง เก็บรักษา อนุมัต ิ หรือวิเคราะห์
บันทึกข ้อมูลทางธุรกิจใด ๆ เราทุกคนมีหน ้าทีต
่ ้องทาให ้แน่ใจว่า
บันทึกข ้อมูลทางธุรกิจเหล่านัน
้ มีค วามถูกต ้องและครบถ ้วน
เราต ้องดูแลจัดทาบันทึกข ้อมูลทางธุรกิจทัง้ หมดด ้วยความ
ระมัดระวัง และต ้องทาลายบัน ทึกตามนโยบายการจัดการบันทึก
ข ้อมูลของเรา อย่าเข ้าไปยุ่มย่ามกับบันทึกข ้อมูล อย่าทาลายโดย
ไม่ได ้รับอนุญาต หรือทาการเปลีย
่ นแปลงใด ๆ เพื่อพยายามปกปิ ด
การกระทาผิดทีอ
่ าจเกิดขึน
้
ในระหว่างการฟ้ องร ้องคดี การดาเนินคดีทางกฎหมายทีถ
่ ูกข่มขู่
การสืบสวนของรัฐบาลหรือเป็ นการภายใน เราอาจจะต ้องป้ องกัน
การทาลายหรือการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงบันทึกข ้อมูลทางธุรกิจที่มี
เพื่อจะได ้ยืน
่ ส่งเพื่อการตรวจสอบได ้ หากมีการ "ระงับไว ้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย" คุณจะได ้รับแจ ้งจากผู ้อานวยการที่
ปรึค
กาถาม
ษาหรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ในเวลานัน
้ คุณจะได ้รับคาแนะน า
ฉันเป็ นผู ้ควบคุมแผนกงาน และ GM ของฉันขอให ้ฉันลงบัญชี
่ ว่าไม่เป็ นไปตาม GAAP ฉันควรทาอย่างไร
ค่าใช ้จ่ายทีฉ
่ ันเชือ

เฉพาะด ้านเพื่อใช ้รักษา แต่ไม่ใช่ลบหรือแก ้ไขบันทึกข ้อมูล ทาง
ธุรกิจทีม
่ ี

•
•

ลูกพี่ลูกน ้อง ลุง ป้ า น ้า อา หลาน
บุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในบ ้านเดียวกับคุณ

ความเป็นส่วนต ัวและการร ักษาความปลอดภ ัยทาง
ข้อมูล
Our Standard: We respect and will protect the
มาตรฐานของเรา: เราเคารพและจะปกป้ องความเป็ นส่วนตัว
privacy and personal information of our team
และข ้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในทีม ลูกค ้า ซัพพลายเออร์
members, customers, suppliers, and business
และคู่ค ้าทางธุรกิจของเรา
partners.
MacLean-Fogg มุ่งมั่นทีจ
่ ะคงไว ้ซึง่ ความเป็ นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยของข ้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเรา
บริษัทจะเก็บรวบรวม ส่งผ่าน เปิ ดเผย หรือใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายทีม
่ บ
ี ังคับใช ้ และเฉพาะเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจทีช
่ อบด ้วยกฎหมาย การปกป้ องข ้อมูลส่วน
บุคคลเกีย
่ วกับตัวบุคคลจะรวมถึง การคงไว ้ซึง่ ความลับเกีย
่ วกับชื่อ
อายุ สัญชาติ ข ้อมูลบัญชีธนาคาร ประวัตอ
ิ าชญากรรม ฯลฯ
พนักงานทีไ่ ด ้รับสิทธิเ์ ข ้าถึงหรือทางานกับข ้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานของ MacLean-Fogg จะมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบดูแลจัดการ
ข ้อมูลให ้เหมาะสม และต ้องด าเนินการตามขัน
้ ตอนทีส
่ มเหตุสมผล
ทัง้ หมดเพื่อปกป้ องความลับของข ้อมูล การไม่คงไว ้ซึง่ ความลับ
และความปลอดภัยของข ้อมูลส่วนบุคคล อาจนาไปสู่การลงโทษ
ทางวินัย สูงสุดรวมถึงการบอกเลิกจ ้างงาน
ข ้อมูลทีเ่ ราเก็บรวบรวมและจัดเก็บเกีย
่ วกับลูกค ้า ซัพพลายเออร์
และบุคคลทีส
่ ามอืน
่ ๆ จะยังคงเป็ นความลับและมีความ
ละเอียดอ่อนโดยลักษณะของข ้อมูล ข ้อมูลนี้ต ้องใช ้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MacLean-Fogg ทีช
่ อบด ้วยกฎหมาย
เท่านัน
้ ห ้ามสมาชิกในทีมแบ่งปันข ้อมูลนี้กับบุคคลใดก็ต ามนอก
บริษัท หากไม่ได ้รับอนุญาตจากบุคคลทีส
่ าม

้ น
ผลประโยชน์ท ับซอ
ความข ัดแย้งโดยทว่ ั ไป
Our Standard: We are responsible for acting in the
best interest of the Company at all times.
ที่ MacLean-Fogg เราเคารพในสิทธิของสมาชิกในทีมของเรา
สาหรับการจัดการเรือ
่ งส่วนตัวและการลงทุนของพวกเขา ใน
ขณะเดียวกัน เราต ้องไม่เข ้าร่วมในกิจกรรมที่ก่อให ้เกิด หรือแม ้แต่
ดูเหมือนว่าจะก่อให ้เกิดความทับซ ้อนระหว่างผลประโยชน์ของ
ตนเองและผลประโยชน์ของ MacLean-Fogg หรือผลประโยชน์ที่
อาจทาให ้เราสูญเสียความเป็ นกลางของเรา ผลประโยชน์ทับซ ้อน
อาจจะเกิดขึน
้ ได ้เมือ
่ คุณ ครอบครัวของคุณ หรือบางคนทีค
่ ุณมี
ความสัมพัน ธ์ใกล ้ชิดด ้วย มีผลประโยชน์ทางการเงินในองค์กรทีท
่ า
ธุรกิจหรือแข่งขันกับ MacLean-Fogg
ผู ้ทีค
่ ุณมี "ความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล ้ชิด" ด ้วยอาจจะรวมถึง:
•
•
•

Question
Myคาถาม
uncle owns interest in a company that has supplied
ลุงของฉันถื
ในบริษัทfor
ทีจ
่ ัดmany
ส่งวัสดุใyears.
ห ้แก่
materials
toอผลประโยชน์
MacLean-Fogg
I was
MacLean-Fogg
มาเป็
นเวลาหลายปี
ฉั
น
เพิ
ง
่
เข
้ามาท
recently hired, and in my new position, I างาน
now และ
have
ในตาแหน่
ตอนนี้ with ฉัthat
นมีอsame
านาจในการท
าสัญAm
ญากัIบfaced
ซัพ
authority
toงใหม่
contract
supplier.
พลายเออร์
รายเดิ
ฉันตกอยู่ในสถานการณ์ของผลประโยชน์
with
a conflict
of มinterest?
ทับซ ้อนหรือไม่

คาตอบ
Answer
ใช่ แม
้ว่าซัพ
พลายเออร์
ะเป็ นผู ้ขายระยะยาวของบริ
ั ท แต่ of
Yes.
Even
though
theจsupplier
is a long-timeษvendor
้อนได
อาจจะดู
เ
หมื
อ
นว่
า
เกิ
ด
ผลประโยชน์
ท
ั
บ
ซ
้
เพราะคุ
ณมี been
the Company, an appearance of a conflict has now
ส่
ว
นเกี
ย
่
วข
้องในกระบวนการตั
ด
สิ
น
ใจเกี
ย
่
วกั
บ
การเลื
อ
กซั
พ
created because you are involved in the decision-making
พลายเออร์
ในกรณี
น
้
ี
จะแก
้ปั
ญ
หาได
้ด
้วยให
้ผู
้ตั
ด
สิ
น
ใจอิ
ส
ระ this
process regarding the selection of the supplier. In
ทาหนthe
้าทีแ
่ problem
ทนคุณ การด
าเนิน
การที
ส
่ าคัญสาหรั
บคุindependent
ณก็คอ
ื การ
case,
might
be
resolved
if an
เปิ ดเผยอย่
างเป็ นทางการถึ
งความทั
บซ ้อนต่
วหน ้าของคุaction
ณ
decision
maker
acts instead
of you.
Theอหั
important
และประธานเจ
้าหน
้าที
ฝ
่
่
ายก
ากั
บ
ดู
แ
ลการปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
าม
for you to take is to formally disclose the conflict with your
กฎระเบียบand Chief Compliance Officer.
supervisor

MacLean-Fogg เลือกพนักงาน ผู ้ขาย ซัพพลายเออร์ และคู่ค ้า
่ มโยง
ทางธุรกิจทัง้ หมดจากคุณสมบัตข
ิ องพวกเขา ไม่ใช่ความเชือ
ทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สมาชิกในทีมควรละ
าตอบ
เว ค
้นจากการเข
้าร่วม หรือพยายามโน ้มน ้าว การตัดสินใจใด ๆ ที่
ไม่
น่า้องกั
จะมีบปการติ
ัญหาดต่
อย่
งไรก็ตาม งานนอกอาจจะเป็
เกีย
่ วข
อาเจรจาทางธุ
รกิจของบริษัทกับนญาติหรือ
ซ ้อนได
่ บวข
การแข่
ขับ
นบั
ในด
้าน
เพืผลประโยชน์
่อนสนิท คุณทตับ้องไม่
ว่าจ้ หากเกี
้าง กากัย
สั่ง้องกั
การบอยู
่ใต ้บังงคั
ญชา
ฑ์ลเหนื
หรือบริ
ของเรา
หรืมอพั
หากจะส่
อ เว ้นแต่
หรืผลิ
อมีตอภั
ท
ิ ณ
ธิพ
อบุกคารใด
คลทีๆค
่ ุณ
มีความสั
นธ์ใกลง้ชิผลต่
ดด ้วย
ความสามารถของคุ
ณในการปฏิ
บัตดห
ิ เผยต่
น ้าทีไอ
่ ม่
่าในลัพกยากรบุ
ษณะใดก็
ความสั
มพัน ธ์ดังกล่าวจะได
้รับการเปิ
ฝ่ วายทรั
คคล
ตาม
ก่
อ
นจะเข
้าร่
ว
มงานนอก
ให
้หารื
อ
กั
บ
หั
ว
หน
้าของคุ
ณ เพื่อ
และได ้รับอนุมัตแ
ิ ล ้ว
พิจารณาว่าจะเป็ นผลประโยชน์ทับซ ้อนหรือไม่
การทางานภายนอกกับคู่แข่ง ซัพพลายเออร์ หรือลูกค ้าของ
MacLean-Fogg มักจะก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อนที่เราอนุญาต
เรามี
หน ้าที
ก
่ ระท
าการเพื
ไม่มาตรฐานของเรา:
ได ้เป็ นส่วนใหญ่ สมาชิ
กในที
มไม่
ควรแข่
งขัน่อ
กัประโยชน์
บ MacLeanสูงสุและไม่
ดของบริ
ษัทอยู
่เสมอ
Fogg
ควรท
าหน
้าทีเ่ ป็ นทีป
่ รึกษา พนักงาน หรือ
คณะกรรมการบริหารสาหรับคู่แข่งหรือคู่ค ้าทางธุรกิจใด ๆ หากยัง
ไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ ้งจาก MacLeanFogg
คาถาม
หนึ่งในลูกค ้าของเราได ้ถามว่าฉันจะช่วยรับงานทีป
่ รึกษาให ้
Question
บริ
ษ
ั
ท
ของเขาระหว่
า
งเวลาส่
ว
นตั
ว
ของฉั
น
ได
้ไหม
ฉันสามารถ
One of our customers has asked if I could
do some
ท
างานช่
ว
งกลางคื
น
และช่
ว
งสุ
ด
สั
ป
ดาห์
ไ
ด
้
ฉั
น
จะรั
บ
ข ้อเสนอนี
้
consulting work for his company during my
personal
ได ้หรืI อcan
ไม่ หากโครงการไม่
กีย
่ night
วข ้องกัand
บงานของฉั
่
time.
do the work เat
on theนทีweekends.
MacLean-Fogg
้าไม่ไดif้ ฉัthe
นจะให
้พี่ชายของฉั
บงานแทน
Can
I accept theถoffer
project
is notนรัrelated
to my
ได ้ไหม
work
at MacLean-Fogg? If I can’t do it, can I see if my b

คู่สมรส คู่ครอง คู่ชวี ต
ิ
สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล ้ชิด
ญาติจากการสมรส
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สมาชิกในทีมทุกคนต้องแจ้งห ัวหน้าและประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายกาก ับดูแลการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบถึงความส ัมพ ันธ์
ส่วนบุคคล ตาแหน่งทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์หรือกิจกรรม
ใด ๆ ทีอ
่ าจจะถูกมองว่าเป็นการสร้างผลประโยชน์ท ับซ้อน

Answer
First, while you are employed at MacLean-Fogg, you
may not accept a job with a customer even if it is not
related to your work with the Company. It may also be
inappropriate to get your brother involved. If you want to
get your brother the job, you should discuss the situation
with the Company’s Chief Compliance Officer.
งานนอกยังอาจจะทาให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อน เมื่องานดังกล่าว
แทรกแซงความรับผิด ชอบในงานของคุณ หรือส่งผลเสียต่อผลการ
ปฏิบัตงิ านของคุณที่ MacLean-Fogg เมือ
่ พิจารณารับงานนอก
บริษัท MacLean-Fogg กรุณาหารือกับหัวหน ้างานของคุณก่อน
เพือ
่ จะได ้แน่ใจว่างานนัน
้ ไม่ก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อนที่
เกิดขึน
้ จริงหรือดูเหมือนว่าจะเกิดขึน
้

Question
Can I work part-time for my brother-in-law’s construction
business after work and on my days off?
Answer
Most likely. However, outside work can present a conflict
of interest if it involves competing with
any of our
products or services, or if it affects your ability to perform
your duties in any way. Before engaging in outside work,
discuss it with your supervisor to determine if it presents
a conflict of interest.

หากต ้องการทาให ้แน่ใจว่ากิจ กรรม ผลประโยชน์ และความสัมพันธ์
ของคุณ จะไม่ดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อการปฏิบัตงิ านของคุณที่
MacLean-Fogg คุณต ้อง:
•
•

•
•
•
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หลีกเลีย
่ งผลประโยชน์หรือกิจกรรมใด ๆ ทีอ
่ าจทาให ้คุณ
ลาบากใจทีจ่ ะเป็ นกลางในงานของคุณ
หลีกเลีย
่ งสถานการณ์ทค
ี่ ุณหรือความสัมพันธ์สว่ นบุคคลที่
ใกล ้ชิดของคุณ จะได ้รับประโยชน์สว่ นบุคคลทีไ่ ม่เหมาะสม
ใด ๆ อันเป็ นผลมาจากตาแหน่งของคุณที่ MacLean-Fogg
ห ้ามทางานใด ๆ หรือลงทุนใด ๆ ทีแ
่ ทรกแซงหรือดูเหมือนจะ
แทรกแซงหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของคุณที่ MacLean-Fogg
ห ้ามใช ้เวลาและทรัพยากรของ MacLean-Fogg เพื่อธุรกิจ
ส่วนบุคคลหรือภายนอก
ห ้ามรับของขวัญหรือการช่วยเหลืออืน
่ ๆ ทีอ
่ าจจะหรือดู
เหมือนว่าจะโน ้มนาการตัดสินใจของคุณได ้ ข ้อห ้ามเหล่านี้จะ
รวมถึงของขวัญและการช่วยเหลืออืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้รับมาพร ้อมการ
เป็ นหนี้บุญคุณ (การแลกเปลีย
่ นกับบางสิง่ )

คาตอบ
อันดับแรกนัน
้ ในขณะทีค
่ ุณทางานให ้ MacLean-Fogg คุณ
คาถาม
ต ้องไม่รับงานกับลูกค ้า แม ้ว่าจะไม่เกีย
่ วข ้องกับงานของคุณที่
Question
เพื่อนขอให ้ฉันลงทุนในบริษัททีจ
่ ะผลิตสินค ้าซึง่ สุดท ้ายแล ้ว
บริษัทก็ตาม การให ้พี่ชายเข ้าไปเกีย
่ วข ้องแทนนัน
้ ก็อาจจะไม่
A อาจจะจ
friend าหน่
asked
to invest in
a company
that
ายใหme
้ MacLean-Fogg
หากการมี
ส่วนเกีย
่ วข
้อง will
เหมาะสมเช่นกัน หากคุณต ้องการให ้พี่ชายทางานแทนคุณ
produce
a
product
that
might
eventually
be
sold
ของฉันในบริษัทใหม่เป็ นแค่ในเรือ
่ งการเงินเท่านัน
้ จะยังคง to
คุณควรพูดคุยถึงสถานการณ์กับประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับ
MacLean-Fogg.
If ่หmy
เป็ นความทับซ ้อนอยู
รือไม่only involvement in the new
ดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของบริษัท

company is financial, is it still a conflict?

คาตอบ
Answer
สถานการณ์
ี้มโี อกาสทีจ
่ toะกลายเป็
นความทั
บซ ้อน โดยจะ
This
has theนpotential
be a conflict
depending
on your
ขึ
น
้
อยู
ก
่
บ
ั
ต
าแหน่
ง
ของคุ
ณ
ที
่
MacLean-Fogg
ความสามารถ
position at MacLean-Fogg, your ability
to influence
้ ของthe
ของคุณในการโนpurchasing
้มน ้าวการตัดสินdecisions,
ใจจัดซือ
MacLeanMacLean-Fogg
amount of
Fogg
จานวนเงินลงทุ
นของคุ
ณ และความสof
าคัญ
ของ
your
investment,
and
the importance
MacLean-Fogg
ในฐานะลูก
นี้ คุณ
ควร
asMacLean-Fogg
a future customer
toค ้าในอนาคตของบริ
this company.ษัท
You
should
หารื
อ
เรื
อ
่
งนี
ก
้
บ
ั
ประธานเจ
้าหน
้าที
ฝ
่
่
ายก
ากั
บ
ดู
แ
ลการปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
าม
discuss this matter with the Company’s Chief
กฎระเบี
ย
บของบริ
ษ
ั
ท
ก่
อ
นจะลงทุ
น
คาถาม
Compliance
Officer before investing.
ฉันทางานพาร์ทไทม์ให ้ธุรกิจก่อสร ้างของพี่เขยหลังเวลางาน
และในวันหยุดของฉันได ้ไหม
ทุกคนมีหน ้าทีร่ ายงานต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการ
ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ หรือผ่านสายช่วยเหลือ ComplianceLine
ถึงการฝ่ าฝื นใด ๆ เกีย
่ วกับนโยบายด ้านผลประโยชน์ทับซ ้อนของ
เรา

โอกาสทางธุรกิจ
Our Standard: We must not take for ourselves any
มาตรฐานของเรา: เราต ้องไม่ฉวยโอกาสทางธุรกิจใด ๆ ที่
business opportunity that rightfully belongs to
เป็ นของ MacLean-Fogg โดยชอบธรรมมาเป็ นของเราเอง
MacLean-Fogg.
เราทุกคนมีหน ้าที่ปกป้ องผลประโยชน์ของบริษัท และต ้องเพิ่มพูน
ผลประโยชน์ให ้บริษัททุกเมือ
่ ที่เป็ นไปได ้ สมาชิกในทีมต ้องไม่ฉวย
ประโยชน์ส่วนบุคคลจากโอกาสทางธุรกิจ หากเป็ นไปได ้ว่า
MacLean-Fogg อาจจะมีผลประโยชน์ในโอกาสดังกล่าวเช่นกัน
เว ้นแต่บริษัทจะได ้รับทราบแล ้ว และปฏิเสธโอกาสดังกล่าว
คุณไม่ควรฉวยประโยชน์ส่วนบุคคลจากโอกาสทางธุรกิจทีค
่ ้นพบ
ิ หรือข ้อมูลของ MacLean-Fogg หรือผ่าน
ด ้วยการใช ้ทรัพย์สน
ตาแหน่งของคุณในบริษัท ละเว ้นจากการใช ้ข ้อมูลของบริษัทหรือ
ิ
ตาแหน่งของคุณในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ ทรัพย์สน
ทางปัญญาทีพ
่ ัฒนาขึน
้ มาโดยพนักงานในระหว่างชั่วโมงทางาน จะ
ถือเป็ นของบริษัท และเป็ นสินทรัพย์ของบริษัท ไม่ใช่ของพนักงาน

ั ันธ์ก ับผูอ
3. ความสมพ
้ น
ื่
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่ เสียงของเรา ไม่ใช่แค่
ที่ MacLean-Fogg เราภาคภูมใิ จในชือ
่ เสียงด ้านการสร ้างสรรค์นวัตกรรมการแก ้ไขปัญหาสาหรับลูกค ้า
ชือ
ของเรา แต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นทีเ่ รามีต่อการติดต่อดาเนินการกับ
ลูกค ้าของเราและทุกคนทีเ่ ราทางานด ้วย อย่างเป็ นธรรมและ
่ เสียงนี้เองทีเ่ รามุ่งมั่นจะรักษา ซึง่ ก็เป็ น
ถูกต ้องตามกฎหมาย ชือ
เหตุผลทีเ่ ราให ้คุณค่าอย่างมากในเรือ
่ งการดาเนินการอย่างมี
จริยธรรม โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้คนหรือองค์กรนอก
MacLean-Fogg
ด ้วยขนาดและธุรกิจทีค
่ รอบคลุมทั่วโลกของเรา สมาชิกในทีมจะมี
โอกาสได ้ทางานกับลูกค ้า ผู ้ขาย และแม ้แต่ เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
หลากหลายกลุ่มทั่วโลก เราห ้ามการมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ทีอ
่ าจทาให ้
่ เสียงของ MacLean-Fogg เกิดความเสีย
่ ง และเราขอให ้
ชือ
พนักงาน ในฐานะตัวแทนของ MacLean-Fogg มุ่งมั่นทีจ
่ ะรักษา
มาตรฐานสูงสุดด ้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมนี้ไว ้
นโยบายเหล่านี้จะทาหน ้าที่เป็ นคู่มือนาทาง ทุกคนในทีมมีหน ้าที่
ในการมุ่งมั่นต่อ MacLean-Fogg และต่อกันและกัน เพื่อจะได ้
ทางานด ้วยการคานึงถึงความซื่อตรง ความจริงใจ ความเป็ นธรรม
และความปลอดภัย

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้าน
การทุจริต
ข้อห้ามในเรือ
่ งสินบน
Our Standard: We are committed to conducting
มาตรฐานของเรา: เรามุ่งมั่นทีจ
่ ะดาเนินธุรกิจให ้สอดคล ้อง
business
in accordance with the
highest ethical
กับมาตรฐานสูงสุดด ้านจริยธรรม
และห ้ามการติดสินบนและ
standards and prohibit all forms of bribery and
การทุจริตทุกรูปแบบ
corruption.
สินบนคือสิง่ ทีผ
่ ด
ิ กฎหมายอย่างเห็นได ้ชัดในทุกประเทศ และ
เนื่องจาก MacLean-Fogg ดาเนินธุรกิจทั่วโลก เราจึงอยู่ภายใต ้
กฎหมายจานวนมากทีห
่ ้ามการรับ เสนอ มอบ หรืออนุญาตการจ่าย
สินบนให ้แก่บุคคลใดก็ตาม กฎหมายเหล่านี้จะรวมถึง กฎหมาย
ป้ องกันการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (“FCPA”) และ
กฎหมายเกีย
่ วกับการทุจริตของเจ ้าพนักงานในต่างประเทศของ
แคนาดา ซึง่ จะมีผลใช ้กับการปฏิบัตงิ านทั่วโลกของเรา สาหรับ
ข ้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาดูนโยบายการต่อต้านการทุจริตของ
MacLean-Fogg ได ้บนระบบบริการตนเองสาหรับพนักงานของเรา
หรือที่ macleanfogg.com
ที่ MacLean-Fogg เราจะไม่ตด
ิ สินบนหรือใช ้ช่องทางอืน
่ ใดเพื่อ
โน ้มน ้าวการตัดสินใจของผู ้อืน
่ อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงลูกค ้า ผู ้ที่มี
โอกาสจะเป็ นลูกค ้า หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ สมาชิกในทีมของ
MacLean-Fogg จะต ้องไม่อนุญาต มอบ หรือเสนอสิง่ ใดก็ตามที่มี
มูลค่า (หรือกระทาการผ่านบุคคลทีส
่ าม) ให ้แก่เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
บริษัท หรือบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการได ้มาหรือรักษาไว ้ซึง่
ธุรกิจ การได ้มาซึง่ อิทธิพลโน ้มนา หรือการเสาะหาข ้อได ้เปรียบอืน
่
ๆ เพื่อบริษัท
นอกจากนี้ การทีพ
่ นักงาน MacLean-Fogg รับสินบนหรือร ้องขอสิง่
ใดก็ตามที่มม
ี ูลค่าจากซัพพลายเออร์หรือบุคคลทีส
่ ามอืน
่ ๆ ก็เป็ น
เรือ
่ งผิดกฎหมายเช่นกัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตของเราจะมีผลใช้ก ับธุรกรรมทว่ั
โลกและในทุกแง่ของธุรกิจของเรา รวมถึงธุรกรรมเชิง
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พาณิชย์ระหว่างบริษท
ั เอกชน และธุรกรรมทีท
่ าก ับร ัฐบาล
และเจ้าพน ักงานของร ัฐ
นโยบายของเราจะมีผลใช ้ แม ้ว่าการจ่ายเงินเหล่านี้อาจจะเป็ นที่
ยอมรับได ้อย่างแพร่หลาย และแม ้แต่มีการคาดหวังได ้ ในประเทศ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สินบนอาจจะเกิดขึน
้ ได ้หลายรูปแบบ นอกเหนือจากการจ่ายเงินสด
ข ้อใดต่อไปนี้อาจก่อให ้เกิดสินบนภายใต ้สถานการณ์บางอย่าง:
•
•
•
•
•
•

การเดินทางหรือความบันเทิง
การจ่ายเงินใต ้โต๊ะ (การจ่ายเงินบางส่วนทีไ่ ด ้รับมาจากสัญญา
ให ้แก่ผู ้ทีม
่ อบสัญญาให ้)
ของขวัญ โดยเฉพาะทีม
่ ค
ี วามหรูหราฟุ่ มเฟื อย ให ้บ่อยครัง้
หรือเป็ นประจา
การบริจาคเพื่อการกุศล
ข ้อเสนอการจ ้างงาน (เช่น การเสนองานให ้ครอบครัวของผู ้ที่
มอบสัญญา)
เงินกู ้

ไม่มม
ี ูลค่าทางการเงินขัน
้ ต่าทีก
่ ่อให ้เกิดสินบน หากคุณมีคาถามใด
ๆ โปรดปรึกษาประธานเจ ้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ าม
กฎระเบียบของบริษัท

ไม่เคยมีสมาชิกในทีมทีต
่ อ
้ งถูกลงโทษทางวิน ัยจากการ
ปฏิเสธการจ่ายสินบน ไม่วา่ ผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ ยอดขาย ผล
กาไร การเสร็จสมบูรณ์ของโครงการ หรือแง่มุมอืน
่ ๆ เชิง
ธุรกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ค่าใช ้จ่ายและผลกระทบซึง่ ก่อให ้เกิดอันตรายในระยะยาวจากการ
้ ใด ๆ
ติดสินบนและการทุจริต จะมีมากเกินกว่าผลประโยชน์ระยะสัน
ก็ตาม
การไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการทุจริตใด ๆ อาจจะส่งผลให ้
เกิดการลงโทษทางวินัย สูงสุดรวมถึงการบอกเลิกจ ้างงาน (หรือ
การบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณกับ MacLean-Fogg)
นอกจากนี้ การฝ่ าฝื นใด ๆ ต่อกฎหมายต่อต ้านการติดสินบน รวมถึง
FCPA อาจจะก่อให ้เกิด บทลงโทษทัง้ ทางแพ่งและอาญา สาหรับ
ทัง้ MacLean-Fogg และตัวบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง บทลงโทษเหล่านี้
อาจจะรวมถึงโทษปรับและโทษจ าคุกทีส
่ าคัญ

การจ่ายเงินเพือ
่ อานวยความสะดวก
Our Standard: Our prohibition on bribery applies to
ข ้อห ้ามของเราในเรื
่ of
งการติ
สินบน
จะมี
allมาตรฐานของเรา:
improper payments
regardless อ
sizeดor
purpose,
ผลใช ้กับการจ่ายเงินทีไ่ ม่เหมาะสมทุกประเภท ไม่ว่าจะมี
including “facilitating” (or expediting) payments.
ขนาดเท่าไหร่ หรือเป็ นไปด ้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึง
การจ่ายเงิน "เพื่ออานวยความสะดวก" (หรือการเร่งรัดการ
ดาเนินการ)

การจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก คือการจ่ายเงินจานวนไม่มาก
ให ้แก่เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐทีม
่ ห
ี น ้าทีจ
่ าเป็ นในงานบริหารจัดการหรือ
ธุรการ วัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินประเภทนี้ คือการเร่งหรือ
รับรองว่าจะมีการปฏิบัตงิ านตามกระบวนการของรัฐบาล ซึง่
เจ ้าหน ้าทีด
่ ังกล่าวมีหน ้าทีต
่ ้องปฏิบัต ิ ตัวอย่างทีพ
่ บได ้บ่อยจะ
ได ้แก่ การจดทะเบียนยานพาหนะ การขอวีซ่า การจัดหากาลัง
คุ ้มครองจากตารวจ การให ้บริการสาธารณูปโภค หรือการโหลด
และเคลือ
่ นย ้ายสินค ้าเข ้าและออกจากคาร์โก ถึงแม ้กฎหมายบาง

ฉบับอาจจะอนุญาตให ้จ่ายเงินประเภทเหล่านี้ได ้ในสถานการณ์ที่
จากัด แต่กฎหมายของประเทศอืน
่ ๆ ทีเ่ ราดาเนินกิจการอยู่อาจจะ
ห ้ามไว ้
สมาชิกในทีมของ MacLean-Fogg จะต ้องไม่จ่ายเงินเพื่ออานวย
ความสะดวก ไม่ว่าจะในจ านวนเท่าใดก็ตาม ยกเว ้นในสถานการณ์
ทีจ
่ ากัดอย่างมากซึง่ ต้องได้ร ับอนุม ัติเป็นลายล ักษณ์อ ักษร จาก
ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ
บริษัทหรือผู ้อานวยการที่ปรึกษา หรือเมือ
่ ความปลอดภ ัยส่วนต ัว
ของบุคคลทีจ
่ า่ ยเงินเป็นประเด็นสาค ัญ หากคุณถูกขอหรือรู ้สึก
ว่าถูกกดดันให ้ต ้องจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก โปรดติดต่อ
หัวหน ้าและประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ าม
กฎระเบียบของบริษัทหรือผู ้อานวยการทีป
่ รึกษาโดยทันที

ความส ัมพ ันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
Our
Standard: We เราต
exercise
care and
diligence
มาตรฐานของเรา:
้องใช ้ความระมั
ดระวัdue
งและด
าเนินการin
selecting
international
distributors,
agents,
joint
สอบทานธุรกิจ สาหรับการเลือกผู ้จัดจาหน่ายระหว่างประเทศ
venture
partners,
and
other
service
providers.
คู่ค ้าในกิจการร่วมค ้า และผู ้ให ้บริการอืน
่ ๆ

MacLean-Fogg มักจะสร ้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลและ
บริษัทนอกสหรัฐฯ อยู่เสมอ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศเหล่านี้จะรวมถึง ตัวแทนการค ้าระหว่างประเทศ ตัวแทน
ขาย โบรกเกอร์ดาเนินการผ่านพิธศ
ี ุลกากร ผู ้ให ้บริการขนส่งทาง
่ งของ MacLeanเรือ ผู ้จัดจาหน่าย และซัพพลายเออร์ ความเสีย
Fogg จากความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศแต่ล ะประเภทจะ
แตกต่างกันออกไป ดังนัน
้ ปริมาณการสอบทานธุรกิจทีเ่ หมาะสม
และการอนุมัตข
ิ องฝ่ ายบริหารล่วงหน ้าทีจ
่ าเป็ น ก็จะแตกต่างกัน
ออกไปสาหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศแต่ละ
ประเภท ก่อนจะสร ้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศใหม่
ใด ๆ คุณต ้องติดต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบก่อนเป็ นอันดับแรก เพื่อพิจ ารณาในขัน
้ ตอนสุดท ้าย
เกีย
่ วกับลักษณะที่แท ้จริงของความสัมพันธ์ทเี่ สนอเข ้ามา และ
ประสานงานเพื่อดาเนินการสอบทานธุรกิจทีจ
่ าเป็ นได ้อย่าง
เหมาะสม

้ นะให ้สร ้าง
หากเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐในท ้องถิน
่ แนะนาหรือชีแ
ความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับตัวแทน ผู ้ขาย ผู ้รับจ ้างช่วง หรือคู่ค ้าใน
กิจการร่วมค ้า MacLean-Fogg จะต ้องแน่ใจว่ามีการสอบทานธุรกิจ
ก่อนทีจ
่ ะทาธุรกิจกับบุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลดังกล่าว เราจะไม่ขอ
คาแนะนาดังกล่าวจากเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
สมาชิกในทีมทีท
่ างานกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ มี
หน ้าทีต
่ รวจสอบให ้แน่ใจว่า คู่ค ้าทางธุรกิจของเราดาเนินการอย่าง
ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมในนามของบริษัทอยู่ทุกเมือ
่ หากคุณ
สงสัยว่าตัวแทนบุคคลทีส
่ ามกาลังฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต ้านการทุจริต
ใด ๆ หรือหลักจรรยาบรรณนี้ โปรดติดต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ าย
กากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของบริษัท ผู ้อานวยการที่
ปรึกษา หรือสายช่วยเหลือ ComplianceLine โดยทันที
คาถาม
Question
่วยเราได
นเพิง่ ได ้พบตั
่ an
้ในเรืwho
อ
่ งการท
าธุรassist
กิจใน us in
I ฉั
recently
metวแทนที
with ช
agent
can
ประเทศทีเ่ business
ราประสบความยากล
าบากเป็ นพิ
เศษ สitาหรัhas
บการbeen
obtaining
in a country
where
ก่
อ
ตั
ง
้
กิ
จ
การและขอรั
บ
ใบอนุ
ญ
าตที
จ
่
าเป็
นจากรั
ฐ
บาล
ฉันจะ and
particularly difficult for us to become established
ว่
า
จ
้างตั
ว
แทนรายนี
ใ
้
นนามของ
MacLean-Fogg
ได
้หรื
อไม่ this
obtain necessary government permits. May I engage
agent on behalf of MacLean-Fogg?
คาตอบ
Answer
ก่อนทีyou
จ
่ ะว่าengage
จ ้างตัวแทนรายนี
้ คุณตyou
้องปรึ
กษาประธาน
Before
this agent,
must
consult the Chief
เจ
้าหน
้าที
ฝ
่
่
ายก
ากั
บ
ดู
แ
ลการปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามกฎระเบี
บ เพื่อจะไดand
้
Compliance Officer to ensure the agent isยreputable
่ ถือได ้ และวิ
แน่its
ใจว่business
าตัวแทนเชืmethods
อ
ก
ี ารทาธุรwith
กิจของตั
วแทน
that
areธaligned
both
local and
สอดคล
้องกัDue
บกฎหมายในท
น
่ และกฎหมายในสหรั
ฐฯ การ is
U.S.
laws.
diligence้องถิ
on
this agent’s reputation
่ เสียงของตั
สอบทานธุ
รกิจในเรื
อ
่ งชื
อ
วแทนนี
ี legally
วามสาคัliable
ญ
critical
because
the
Company
could
be้มค
for
เพราะบริof
ษัทอาจจะต
ผิดในทางกฎหมาย
ต่our
อการกระท
า
acts
the ้องรับagent
on
behalf.
ของตัวแทนทีก
่ ระทาการในนามของเรา

ของขว ัญ ความบ ันเทิง และการเลีย
้ ง
ร ับรอง
ของขว ัญโดยทว่ ั ไป
Our Standard: We must avoid all gifts or benefits
มาตรฐานของเรา:
เราต ้องหลีกเลีย
่ งของขวัญหรือ
that
might compromise
or appear
ผลประโยชน์
ทุกรูปแบบทีอ
่ าจจะท
าให ้ผู ้รัto
บสูcompromise
ญเสียหรือดู the
recipient’s
objectivity.
เหมือนว่าจะสู
ญเสียความ

กฎหมายต่อต ้านการทุจริตห ้ามบริษัทต่ าง ๆ ไม่ให ้จ่ายเงินทีเ่ ป็ น
การทุจริต เมือ
่ การจ่ายเงินโดยบุคคลทีส
่ ามเกิดขึน
้ ในนามของ
บริษัท ก็จะหมายความว่าบริษัทเป็ นผู ้จ่ายเงินนัน
้ เอง นอกจากนี้
บริษัทยังต ้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่เฉพาะเมื่อพวกเขารู ้ว่ากิจกรรม
ดังกล่าวกาลังเกิดขึน
้ เท่านัน
้ แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ทพ
ี่ วกเขา
น่าจะรับรู ้ว่ามีการจ่ายเงินดังกล่าวเกิดขึน
้
สมาชิกทุกคนในทีมต ้องใช ้ความระมัดระวังในการเลือกผู ้จัด
จาหน่ายระหว่างประเทศ คู่ค ้าในกิจการร่วมค ้า และผู ้ให ้บริการอืน
่ ๆ
เรายังต ้องระมัดระวังในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความ
โปร่งใสของค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีต
่ ัวแทน ผู ้จัดจาหน่าย
และฝ่ ายอืน
่ ๆ ทีก
่ ระทาการในนามของเรา เรียกเก็บเข ้ามา เพื่อจะ
ได ้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได ้ติดสินบนในนามของเราหรือแทนเรา เรา
ต ้องคอยระแวดระวังสัญญาณอันตราย รวมถึงค่าคอมมิชชั่นทีส
่ ูง
เกินควร การเดินทางหรือความบันเทิงทีฟ
่ มเฟื
ุ่
อยเกินเหตุ เงินเบีย
้
เลีย
้ งหรือค่าใช ้จ่ายทีผ
่ ด
ิ ปกติหรืออาพรางไว ้ หรือการบริจาคใน
เรือ
่ งการเมืองหรือการกุศล

ถึงแม ้ของขวัญ ความบันเทิง และการเลีย
้ งรับรองทีส
่ มเหตุสมผล
อาจจะเป็ นช่องทางที่มค
ี วามเหมาะสมในการส่งเสริมไมตรีทาง
ธุรกิจกับลูกค ้า ซัพพลายเออร์ หรือคู่ค ้าทางธุรกิจอืน
่ ๆ แต่สงิ่
่ สัตย์ของความสัมพันธ์ทาง
เหล่านี้จะต ้องไม่เป็ นภัยต่อความซือ
ธุรกิจของเรา การมอบหรือร ับของขว ัญ ความบ ันเทิง และการ

ึ ติด
เลีย
้ งร ับรอง หรือผลประโยชน์อน
ื่ ๆ ทีก
่ อ
่ ให้เกิดความรูส
้ ก
ค้างในฐานะผูร้ ับ จะเป็นสิง่ ต้องห้ามภายใต้หล ักจรรยาบรรณ
นีแ
้ ละกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่ คุณไม่ควรเสนอหรือรับสิง่
่ สัตย์ของความสัมพันธ์ทาง
ใดก็ตามที่อาจถูกมองว่าทาให ้ความซือ
ธุรกิจของเราต ้องเสียหาย
โดยทั่วไปแล ้ว ของขวัญ ความบันเทิง และการเลีย
้ งรับรองไม่ควร:
•
•

มีการเรียกร ้อง
เสนอหรือรับในระหว่างกระบวนการประกวดราคา (การขาย
้ )
หรือจัดซือ
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อยู่ในรูปแบบของเงินสดหรือสิง่ เทียบเท่าเงินสด (รวมถึงบัตร
กานัลของขวัญ)
เสนอหรือรับโดยผู ้รับคนเดิมอยู่บ่อยครัง้ โดยไม่สมเหตุสมผล
ไม่สอดคล ้องกับหลักปฏิบัตท
ิ างธุรกิจทีย
่ อมรับได ้และเป็ น
ธรรมเนียมปฏิบัตข
ิ องประเทศ
เสนอให ้เพื่อโน ้มน ้าวหรือให ้รางวัลการตัดสินใจหรือการ
ดาเนินการเพื่อธุรกิจบางอย่าง
เสนอให ้แก่เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐคนใดก็ตาม โดยทีไ่ ม่ได ้รับอนุมัติ
จากประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ าม
กฎระเบียบหรือผู ้อานวยการทีป
่ รึกษา
ฝ่ าฝื นกฎหมายใด ๆ และนโยบายของบริษัททีม
่ ีบังคับใช ้
่ มเสียหากมีการเปิ ดเผยต่อ
มีลักษณะที่อาจจะทาให ้บริษัทเสือ
สาธารณะ

•
•
•
•
•

•
•

ของขว ัญและเจ้าหน้าทีข
่ องร ัฐ
Our Standard: Providing anything of value to a
มาตรฐานของเรา:
การมอบสิง่ ใดก็ตามทีม
่ ีมูลค่าให ้แก่
government official requires the prior approval of the
เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
ต ้องได ้รับอนุมัตล
ิ ่วงหน ้าจากประธาน
Chief Compliance Officer or General Counsel.
เจ ้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบหรือ
ผู ้อานวยการทีป
่ รึกษา

เนื่องด ้วยกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนทีเ่ คร่งครัดในสหรัฐฯ และ
ต่างประเทศ จะมีข ้อพิจ ารณาพิเศษเมือ
่ มีการมอบของขวัญ ความ
บันเทิง หรือการเลีย
้ งรับรองให ้เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐในต่างประเทศ

ดังนัน
้ สมาชิกในทีมทุกคนและบุคคลภายนอกทีก
่ ระทาการในนาม
ของ MacLean-Fogg ต ้องขออนุมัตเิ ป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน ้า
จากประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบีย บหรือ
ผู ้อานวยการทีป
่ รึกษา ก่อนจะมอบของขวัญ ความบันเทิง หรือการ
เลีย
้ งรับรองให ้แก่เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
คาว่า "เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ" สามารถตีความได ้หลากหลายและไม่ได ้
รวมถึงเฉพาะพนักงานของรัฐบาล แต่ยังรวมถึงผู ้สมัครทางานใน
สานักงานการเมือง เจ ้าหน า้ ทีพ
่ รรค สมาชิกราชวงศ์ ญาติสนิทของ
เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ และแม ้แต่พนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจที่
รัฐบาลควบคุม (เช่น สาธารณูปโภคแห่งชาติ) และยังรวมถึง
เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละพนักงานขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ เช่น
องค์กรการค ้าโลก และธนาคารโลก
สิง่ สาคัญคือเราต ้องหลีกเลีย
่ งแม ้แต่การกระทาทีด
่ ูเหมือนจะเป็ น
การมีปฏิสัมพันธ์ทไี่ ม่เหมาะสมกับเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ บางครัง้ อาจจะ
ไม่ชัดเจนว่านิตบ
ิ ุคคลนัน
้ เป็ นรัฐวิสาหกิจหรือกิจการทีร่ ัฐบาล
ควบคุม และสิง่ สาคัญคือการพึงระลึกอยู่เสมอว่า บุคคลทีไ่ ม่ได ้จัด
อยู่ในกลุ่ม "เจ ้าหน ้าที"่ ภายใต ้กฎหมายท ้องถิน
่ ก็ยังอาจถูก
พิจารณาว่าเป็ นเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐได ้ ภายใต ้กฎหมายต่อต ้านการ
ทุจริตทีม
่ ี โปรดติดต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบของบริษัท หากมีคาถามใด ๆ

Question
Several employees from a national utility company
approached a local MacLean-Fogg sales team to jointly
form golf teams to participate in a local golf tournament.
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They suggested that MacLean-Fogg sponsor two teams,
each consisting of two players from their company and
two players from MacLean-Fogg. Can MacLean-Fogg s
คาตอบ
น่าจะได ้ ก่อนตกลงเข ้าเล่นในการแข่งขันกอล์ฟ ทีมขายต ้อง
Answer
ติดต่อประธานเจ
้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายก
บดูแin
ลการปฏิ
บัตต
ิ tournament,
าม
Maybe.
Before agreeing
toากั
play
the golf
กฎระเบี
ย
บเพื
่
อ
ขออนุ
ม
ต
ั
ก
ิ
อ
่
น
นี
ค
่
อ
ื
สถานการณ์
ท
ม
่
ี
ค
ี
however, the sales team must contact วาม
the Chief
ละเอียดอ่อนOfficer
เพราะพนั
งานของบริ
ษัทสาธารณู
Compliance
toกseek
approval.
This ปisโภค
a sensitive
แห่งชาติbecause
อาจจะถือว่the
าเป็ national
นเจ ้าหน ้าทีutility
ข
่ องรัฐemployees
การจ่ายเงินให
้ be
situation
may
พวกเขาเข ้าแข่
งขันกอล์ฟ officials.
อาจจะถูกพิPaying
จ ารณาว่for
าเป็them
นสินบน
considered
government
to play
ได ้
in ภายใต
a golf้บางสถานการณ์
tournament could
be considered bribery under
certain circumstances.

การร ับของขว ัญจากผูข
้ าย
Our Standard: We use common sense and do not
มาตรฐานของเรา:
เราต ้องใช ้สามัญสานึกและต ้องไม่รับ
accept gifts that could appear to influence or interfere
ของขวัญทีอ
่ าจจะดูเหมือนเป็ นการโน ้มน ้าวหรือแทรกแซง
with our objectivity.
ความเป็ นกลางของเรา

MacLean-Fogg ไม่แนะนาให ้สมาชิกในทีมของเรารับของขวัญ สิง่
บันเทิง หรือการเลีย
้ งรับรองใด ๆ จากลูกค ้าและผู ้ขาย เนื่องจาก
การกระทาดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณ
อย่างไม่ได ้ตัง้ ใจ อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าในบางสถานการณ์
นัน
้ การแลกเปลีย
่ นของขวัญ สิง่ บันเทิง หรือการเลีย
้ งรับรองกับ
ลูกคคาถาม
้าและผู ้ขายทีไ่ ม่ใช่รัฐบาล จะเป็ นหลักปฏิบัต ิทางธุรกิจที่
ตอนนี
ยอมรั
บได้เป็้ นช่วงเทศกาลปี ใหม่ ฉันอยากส่งกระเช ้าของขวัญ
ประเภท Harry & David ให ้ผู ้จัดจาหน่ายแต่ละรายของฉัน
ฉันทาได ้หรือไม่

Question
It is the holiday season, and I’d like to send a Harry &
David-type gift basket to each of my distributors. Is that
permitted?

คาตอบ

Generally, yes. Assuming that (i) the basket is of nominal
โดยทั่วไปแล ้วทาได ้ หาก (1) กระเช ้ามีมูลค่าพอประมาณ
value (e.g., generally not more than $100 in the U.S.), (ii)
(เช่น ปกติแล ้วต ้องไม่เกิน $100 ในสหรัฐฯ) (2) ผู ้จัดจาหน่าย
the distributor is not a government official, and (iii) this
ไม่ใช่เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ และ (3) ของขวัญมีความสอดคล ้องกับ
gift is consistent with accepted business practices in the
หลักปฏิบัตท
ิ างธุรกิจทีย
่ อมรับกันในประเทศของผู ้จัดจาหน่าย
country of the distributor, this would be permitted.
จะสามารถมอบให ้ได ้ หากเป็ นไปได ้ ของขวัญเช่นในลักษณะ
นี้ ควรติดตราของ MacLean-Fogg (เช่น กระเช ้าของขวัญควร
ิ้ ผ ้าทีม
ใช ้โบว์และ/หรือมีชน
่ ต
ี รา MacLean-Fogg)

คุณสามารถรับของขวัญ ความบันเทิง หรือการเลีย
้ งรับรองเชิง
ธุรกิจทีเ่ หมาะสมได ้ สาหรับเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับงานของคุณทีท
่ ากับคู่ค ้า
ทางธุรกิจและฝ่ ายอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่รัฐบาล โดยมีข ้อกาหนดว่า
ของขวัญดังกล่าวทัง้ หมดต ้องมีมูลค่าไม่มาก พนักงานต ้องไม่
เรียคกร
้องขอของขวัญ ความบันเทิง หรือการเลีย
้ งรับรองจากลูกค ้า
าถาม
หรืพนั
อผู ก้ขาย
โดยเฉพาะอย่
างยิง่ ษ
เพื
แลกเปลีปย
่ โภคแห่
นกับธุรงกิชาติ
จหรืไอดการ
งานจ
านวนมากจากบริ
ั ท่อสาธารณู
้
ปฏิติบดัตต่ท
ิ อเี่ ที
อือ
้มประโยชน์
ื่ ของ
ๆ MacLean-Fogg
ไม่ควรร ับของขว
่
ขายท ้องถิอน
่น
ใหัญใด
้ร่วมกัๆนที
ตัง้ ร่ ทีับรู
มว้ า
จะต้
องมี
ภาระผู
กพงันตามมา
กอล์
ฟเพื
่อเข ้าแข่
ขันในท ้องถิน
่ พวกเขาแนะนาให ้
MacLean-Fogg สนับสนุนสองทีม โดยแต่ละทีมจะมีผู ้เล่น
สองคนจากบริษัทของพวกเขา และอีกสองคนจาก MacLeanFogg MacLean-Fogg ให ้การสนับสนุนทีมเหล่านี้ได ้หรือไม่

ของขวัญทีเ่ ป็ นเงินสดหรือบัตรของขวัญทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมีมูลค่า
เท่าใดก็ต าม มีโอกาสมากกว่าทีจ
่ ะถูกมองว่าไม่เหมาะสม และเป็ น
สิง่ ต ้องห ้าม
สมาชิกในทีมไม่ค วรรับของขวัญหรือสิง่ บันเทิงจากผู ้ขาย หากคุณ
เป็ นสมาชิกของทีมที่ประเมินการประกวดราคาแบบเปิ ด เผยที่ผู ้ขาย
เข ้าร่วมด ้วย
คาถาม

Question
ซัพพลายเออร์ทฉ
ี่ ัน ทางานด ้วย เสนอบัตรชมเกม NFL ในห ้อง
The
supplier
with which I work
offered
รับรองพิ
เศษของพวกเขาให
้ฉัน ฉันhas
จะไปได
้ไหม me tickets to
an NFL game in their suite. Can I go?
Maybe. So long as (i) you’re not currently evaluating an
คาตอบ
open tender for which this vendor is competing and (ii)
อาจจะ ตราบเท่าที่ (1) คุณไม่ได ้เป็ นผู ้ประเมินการประกวด
members of the supplier will be in attendance, attending
ราคาแบบเปิ ดเผยทีผ
่ ู ้เข ้าร่วม และ (2) สมาชิกของซัพพลาย
the game in their suite would be an acceptable business
เออร์เข ้าร่วมชมด ้วย การเข ้าชมเกมในห ้องรับรองพิเศษจะเป็ น
practice. Remember to use good judgment and only
หลักปฏิบัตท
ิ างธุรกิจทีย
่ อมรับได ้ อย่าลืมใช ้วิจารณญาณทีด
่ ี
accept invitations that are business-related, freely
และยอมรับเฉพาะคาเชิญที่เกีย
่ วข ้องกับธุรกิจ มีการนาเสนอ
offered and with reasonable frequency. You should
อย่างอิสระ และมีความบ่อยครัง้ ทีส
่ มเหตุสมผล คุณไม่ควร
never accept an invitation or invitations that would create
รับคาเชิญหรือการเชิญทีจ
่ ะก่อให ้เกิด การดูเหมือนว่าไม่
an appearance of impropriety (singularly or in total).
เหมาะสม (ครัง้ เดียวหรือทัง้ หมด)

การแข่งข ันทีเ่ ป็นธรรม
กิจกรรมต่อต้านการผูกขาดและต่อต้านการแข่งข ัน
Our Standard: We are committed to competing fairly
and winning business ethically and legally by
delivering superior innovative products.

ธุรกิจของ MacLean-Fogg อยู่ภายใต ้การกากับของกฎหมายการ
แข่งขันทั่วโลกจานวนมาก (โดยทั่วไปแล ้วจะเรียกว่า "กฎหมาย
ต่อต ้านการผูกขาด" ในสหรัฐฯ) ทีส
่ ่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม โดยห ้ามใช ้หลักปฏิบัตห
ิ รือกิจกรรมทีจ
่ ากัดการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม แม ้ว่าเนื้อหาของกฎหมายเหล่านี้จะมีความตรงไปตรงมา
แต่ก็ค่อนข ้างซับซ ้อน และการฝ่ าฝื นกฎหมายอาจน าไปสู่
บทลงโทษทางแพ่งทีส
่ าคัญ เช่นเดียวกับโทษปรับและโทษจาคุก
MacLean-Fogg มุ่งมั่นทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายเหล่านี้ทงั ้ ตามตั ว
บทกฎหมายและจิตวิญญาณ
เราต ้องไม่มส
ี ่วนร่วมในพฤติกรรมทีต
่ ่อต ้านการแข่งขัน รวมถึงการ
ทาข ้อตกลงหรือความเข ้าใจทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นทางการเพื่อ:
•
•
•
•
•
•
•

กาหนดราคา กลยุทธ์ หรือเงือ
่ นไขการขาย
สนับสนุนการประกวดราคาหรือการสมยอมในการเสนอราคา
คว่าบาตรลูกค ้าหรือซัพพลายเออร์บางราย
แบ่งปันข ้อมูลกับคู่แข่งเกีย
่ วกับราคา ผลกาไร หรือผลกาไร
สุทธิ
แบ่งหรือจัดสรรตลาด เขตการขาย หรือลูกค ้า
แลกเปลีย
่ นหรือแบ่งปันข ้อมูลการแข่งขันทีย
่ ังไม่ได ้เปิ ดเผย
กับคู่แข่ง
ทาดีลต่างตอบแทนกันกับคู่ค ้าหรือซัพพลายเออร์

สิง่ สาคัญคือการหลีกเลีย
่ งการกระทาที่แม ้แต่จะดูเหมือนว่าเรา
กาลังสมรู ้ร่วมคิดกับคู่แข่งของเรา ในการหลีกเลีย
่ งการฝ่ าฝื น
กฎหมายต่อต ้านการแข่งขันและกฎหมายต่อต ้านการผูกขาดโดย
ไม่ได ้ตัง้ ใจ โปรดติดต่อประธานเจ ้าหน า้ ทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบและ/หรือผู ้อานวยการทีป
่ รึกษา ก่อนจะติดต่อใด ๆ
กับคู่แข่ง หรือเข ้าทาข ้อตกลงใด ๆ กับคู่แข่ง และหลีกเลีย
่ งการ
พูดคุยถึงหัวข ้อใด ๆ ทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น หากคู่แข่งดึงคุณเข ้าสู่การ
สนทนาทีท
่ าให ้คุณกังวล ให ้ยุตก
ิ ารสนทนาโดยทันที และรายงาน
เหตุการณ์ต่อประธานเจ ้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดู แลการปฏิบัตต
ิ าม
กฎระเบียบและ/หรือผู ้อานวยการทีป
่ รึกษา
ข ้อตกลงทีจ
่ ากัดหรือยับยัง้ การแข่งขันโดยมิชอบ จะเป็ นสิง่ ทีผ
่ ด
ิ
กฎหมาย แม ้ว่าคู่สัญญาทีเ่ กีย
่ วข ้องจะไม่ได ้ลงนามในสัญญาทีท
่ า
เป็ นลายลักษณ์อักษรก็ตาม หากคู่แข่งมุ่งมั่นตัง้ ใจทีจ
่ ะกระทาการ
ทีต
่ ่อต ้านการแข่งขัน พวกเขาอาจจะกาลังฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต ้าน
การแข่งขันและกฎหมายต่อต ้านการผูกขาด นโยบายทีด
่ ท
ี ส
ี่ ุดก็คอ
ื
่ สารหรือกิจกรรมทีต
หลีกเลีย
่ งการสือ
่ ่อต ้านการแข่งขันรูปแบบใดก็
่ สารใด ๆ กับคู่แข่ง
ตาม หากเป็ นไปได ้ เพื่อหลีกเลีย
่ งการสือ
ควรใช ้วิจารณญาณทีด
่ อ
ี ยู่เสมอ เมือ
่ เข ้าร่วมในกลุ่มอุตสาหกรรม
หรือกลุ่มการค ้า เช่น สถาบันอุตสาหกรรมตัวยึด (IFI),
Manufacturer’s Alliance for Productivity and Innovation
(MAPI) และ IEEE
เราคาดหวังให ้สมาชิกในทีมของ MacLean-Fogg รายงานถึง
กิจกรรมใด ๆ ของเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งทีด
่ ูเหมือนจะขัดต่อ
กฎหมายต่อต ้านการแข่งขันและกฎหมายต่อต ้านการผูกขาด โดย
ต ้องรายงานต่อผู ้อานวยการทีป
่ รึกษาและประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ าย
กากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
มาตรฐานของเรา: เรามุ่งมั่นทีจ
่ ะแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและ

ัมพ รกิจกอย่ับลู
ความส
กจค้ริายธรรมและถู
ซ ัพพลายเออร์
แ
่ ข่ง
เอาชนะในธุันธ์
างมี
กกฎหมายและคู
โดยการ
สร ้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีย
่ อดเยีย
่ ม

Our Standard: We deal fairly with our customers,
มาตรฐานของเรา: เราติดต่อเจรจาอย่างเป็ นธรรมกับลูกค ้า
suppliers
and และคู
competitors.
ซัพพลายเออร์
่แข่ง
MacLean-Fogg แข่งขันเฉพาะในเรือ
่ งคุณภาพและราคาของ
่ เสียงของเรา ในด ้านนี้นน
ผลิตภัณฑ์ของเรา และในเรือ
่ งชือ
ั้ การ
ทาความเข ้าใจขอบเขตในการแข่งขัน จะมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
ความสาเร็จทีต
่ ่อเนื่องของเรา ภายในแนวทางปฏิบัต ิบางอย่าง เรา
จะสามารถเก็บรวบรวมข ้อมูลเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กิจกรรมทางตลาดของคู่แข่งได ้และมีค วามเหมาะสม เราสามารถ
ตรวจสอบข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะได ้ เพื่อเรียนรู ้เกีย
่ วกับคู่แข่ง
แต่เราต ้องละเว ้นจากการเก็บรวบรวมข่าวกรองโดยใช ้วิธก
ี ารทีผ
่ ด
ิ
กฎหมาย หลอกลวง หรือไม่เหมาะสม
ิ ทางปัญญา
เมือ
่ เราเก็บรวบรวมข ้อมูล เราต ้องเคารพในทรัพย์สน
ของคู่แข่งอยู่เสมอ และต ้องไม่ใช ้ช่องทางทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อให ้
ได ้มาซึง่ ข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ ทัง้ นี้จะรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่:
•
•
•
•
•
•

ข ้อเสนอ
ใบราคา
แบบร่างและคุณลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรม
แผนธุรกิจ
เอกสารกระบวนการ
่ สาร
การสือ

ห ้ามเสาะหาข ้อมูลที่เป็ นความลับจากพนักงานหรือลูกค ้าของคู่แข่ง
หรือใช ้ข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับหรือข ้อมูลกรรมสิทธิท
์ ี่ได ้รับมาจากงาน
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ก่อนหน ้า หากคุณพบเห็นเนื้อหาวัสดุทค
ี่ ุณมีเหตุผลให ้เชื่อได ้ว่าจะ
เป็ นความลับ คุณต ้องหยุดอ่านโดยทันทีและปรึกษาประธาน
เจ ้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบหรือผู ้อานวยการ
ทีป
่ รึกษา
หากคุณมีข ้อสงสัยว่ากิจกรรมบางอย่างจะสอดคล ้องกับหลัก
จรรยาบรรณนีห
้ รือไม่ โปรดปรึกษาหัวหน ้างาน ประธานเจ ้าหน ้าที่
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ หรือผู ้อานวยการที่
ปรึกษาโดยทันที

Question
Can I have a drink with a competitor at a trade show and
discuss the possibility of MacLean-Fogg partnering with
his company to bid jointly on a contract tender? Working
together would increase the likelihood of us winning the
deal.

Answer
Be extremely cautious in any conversations with
competitors. You may be violating competition laws if you
share information on competitively sensitive topics,
including prices, costs, fees, profit margins or credit and
billing practices. While competitors can work together as
partners in certain instances, competition laws prohibit
agreements between competitors to fix prices or allocate
customers, territories, products or services. Consult the
Chief Compliance Officer or General Counsel before you
make plans to speak with a competitor.

การค้าระหว่างประเทศ
การปฏิบ ัติตามกฎระเบียบเรือ
่ งการส่งออก การ
นาเข้า และการศุลกากร
Our Standard: We will comply with all applicable laws
with respect to the import and export of goods.

ในฐานะบริษัทสากล MacLean-Fogg ต ้องเคลือ
่ นย ้ายผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งใช ้ และอุปกรณ์ไปมาระหว่างหลาย ๆ ประเทศอยู่บ่อยครัง้
ด ้วยเหตุนี้ เราต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายของประเทศเหล่านัน
้
เกีย
่ วกับการนาเข ้าและส่งออกสิง่ ต่าง ๆ
เราต ้องพิจารณาถึงปัจจัยจานวนมากเพื่อกาหนดว่าจะสามารถ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ได ้หรือไม่ และมีข ้อจ ากัดใดสาหรับการส่งออก
รวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประเทศปลายทาง และผู ้ใช ้งาน
สุดท ้าย ก่อนจะดาเนินการส่งออกใด ๆ สมาชิกในทีมของ
MacLean-Fogg แต่ละคนทีร่ ับผิดชอบเรือ
่ งการส่งออก ต ้อง
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการส่งออกนัน
้ กระทาได ้ตามกฎหมายควบคุม
การส่งออกทีม
่ ี
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ในฐานะบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ MacLean-Fogg ต ้องไม่ส่งสินค ้าให ้
หรือดาเนินธุรกิจกับบางประเทศ รัฐบาลบางแห่ง นิตบ
ิ ุคคลบางราย
และบุคคลบางราย (เช่น เนื่องจากบทลงโทษการคว่าบาตรที่
สานักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign
Asset Control หรือ “OFAC”)

ได ้กาหนดไว ้ สมาชิกในทีมของ MacLean-Fogg ทุกคนมีหน ้า
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า ฝ่ ายที่ MacLean-Fogg กาลังติดต่อเจรจา
ด ้วยนั
น
้ ไม่อยู่ภายใต ้การคว่าบาตรทางการค ้าระหว่างประเทศ
คาถาม
ฉันจะไปดื
ม
่ กั้าที
บคู
ข่งที
านแสดงสิ
นคบ้าและพู
ดคุยถึงโอกาสที
ประธานเจ
้าหน
ฝ
่ ่ ่แายก
ากัง่ บ
ดูแลการปฏิ
ัตต
ิ ามกฎระเบี
ยบของ ่
MacLean-Fogg
จะเป็
นพั
น
ธมิ
ต
รกั
บ
บริ
ษ
ั
ท
ของเรา
เพื
่ คู่สัญญาทีถ
บริษัทจะต ้องมีบัญชีรายชือ
่ ูกคว่าบาตร ซึง่ จะ่อร่วม
เสนอราคาในการประกวดราคาได ้หรือไม่ การทางานร่วมกัน
เปลีย
่ นแปลงไปเป็ นระยะ ๆ
จะเพิม
่ โอกาสให ้เราชนะประมูลได ้มากขึน
้
สมาชิกในทีมทุกคนต ้องดาเนินการตามขัน
้ ตอนทีส
่ มเหตุสมผล
เพื่อป้ องกันการขายให ้ หรือการทาธุรกรรมกับคู่สัญญาทีถ
่ ูกคว่า
บาตรเหล่
คาตอบานี้ รวมถึงการตรวจสอบกับประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับ
ดูแระมั
ลการปฏิ
ัตต
ินพิ
ามกฎระเบี
ยบ ก่อนทาธุรๆกิจ
ดระวังบเป็
เศษในการสนทนาใด
กักั
บบ
คูคู
่แ่ส
ข่ัญ
ง ญาใน
คุณอาจจะ
ต่ากงประเทศ
าลังฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขัน หากคุณแบ่งปันข ้อมูล
เกีย
่ วกับหัวข ้อทีล
่ ะเอียดอ่อนในเชิงการแข่งขัน รวมถึงราคา
เราต
้องจั
นทึกข
ธุรกรรมระหว่
างประเทศของเราที
ต ้นทุ
นดค่ทาาบั
ธรรมเนี
ยม้อมูกลาไรสุ
ทธิ หรือแนวปฏิ
บัตใิ นการให่ ้
ครบถ
้วนและถู
ก
ต
้อง
เพื
อ
่
แสดงถึ
ง
การปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามระเบี
เครดิตและออกบิล ถึงแม ้คู่แข่งอาจจะทางานร่วมกัยนบทั
เป็ นง้ หมดใน
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านของเรา
นอกจากนี
้
การส่
ง
ออกผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
รือ
พันธมิตรได ้ในบางโอกาส แต่กฏหมายการแข่งขันจะหห้ามการ
เทคโนโลยี
โดยไม่ไาดงคู
้รับ่แอนุ
ัตอ
ิ ่อย่กาาหนดราคาตายตั
งเหมาะสมจากรัฐวบาล
อาจง
ทาข ้อตกลงระหว่
ข่งมเพื
หรือแบ่
ส่งสรรลู
ผลใหก้ขาดเอกสิ
ทธิใ์ นการส่
ยก
วกั
้องรับโทษ
ค ้า เขตการขาย
ผลิตงภัออก
ณฑ์เช่
หรืนอเดี
บริ
ารบการต
ปรึกษาประธาน
ทัง้ เจ
ทางแพ่
ง
และอาญา
้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบหรือ
ผู ้อานวยการทีป
่ รึกษาก่อนทีค
่ ุณจะวางแผนพูดคุยกับคู่แข่ง
และเช่นเดียวกันก็ค ือ เราต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและระเบียบ
ข ้อบังคับทัง้ หมดทีก
่ ากับควบคุ มหลักปฏิบัต ิการนาเข ้าของเรา การ
เคลือ
่ นย ้ายผลิตภัณฑ์ MacLean-Fogg ระหว่างประเทศ ต ้องมีการ
แบ่งแยกกลุ่มประเภททีเ่ หมาะสม มีการทาเอกสารประกอบด ้าน
ศุลกากร มีการทาเครือ
่ งหมายประเทศต ้นกาเนิด และมีการประกาศ
แจ ้งมูลค่าทีเ่ หมาะสม
สมาชิกทุกคนในทีมที่เกีย
่ วข ้องในกระบวนการนาเข ้า ต ้องรับทราบ
ถึงนโยบายการปฏิบัตต
ิ ามด ้านศุลกากรของเรา และต ้องแน่ใจว่าได ้
บันทึกธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ ราเกีย
่ วข ้องด ้วยอย่างเหมาะสม

การควา
่ บาตร

มาตรฐานของเรา: เราจะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีม
่ ีทงั ้ หมด

เกีย
่ วกั
บการนาเข ้าและการส่
งออกสิ
นค ้า
Our
Standard:
We will
comply
with all laws
มาตรฐานของเรา: เราจะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทัง้ หมดทีห
่ ้าม
prohibiting
MacLean-Fogg
from
participating
in or
MacLean-Fogg เข ้าร่วมหรือให ้ความร่วมมือในการคว่าบาตร
cooperating
with
illegal
economic
boycotts
that
ทางเศรษฐกิจที่ผด
ิ กฎหมาย ซึง่ อาจจะสนับสนุนโดยประเทศmay
beอืน
supported
by
nations
such
as the Arab Le
่ ๆ เช่น กลุ่มสันนิother
บาตอาหรั
บ (Arab
League)

ในฐานะบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ เราต ้องอยู่ภายใต ้กฎหมายของ
สหรัฐฯ ซึง่ ห ้ามร่วมมือในการคว่าบาตรทีก
่ ฎหมายของประเทศอืน
่ ๆ
กาหนด ในกรณีทส
ี่ หรัฐฯ ไม่ได ้เข ้าร่วมด ้วย (เช่น ข ้อตกลงปฏิเสธ
การทาธุรกิจกับอิสราเอล) กฎหมายของสหรัฐฯ ยังห ้ามการมอบ
ข ้อมูลเกีย
่ วกับตัวตนและสัญชาติของพนักงาน ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้น
ผู ้รับจ ้างช่วง หรือซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่
เกีย
่ วข ้องกับการคว่าบาตร หรือข ้อมูลทีว่ ่า MacLean-Fogg ได ้
ติดต่อเจรจาทาธุรกิจในประเทศทีถ
่ ูกคว่าบาตรหรือไม่ก็ตาม

กฏหมายกาหนดให้เราต้องรายงานคาร้องขอทีเ่ ราได้ร ับ
เพือ
่ ให้สน ับสนุนการคว่าบาตร แม้วา่ เราจะไม่ได้ปฏิบ ัติตาม
คาร้องขอเหล่านนก็
ั้ ตาม บางครัง้ คาร ้องขอในการสนับสนุนการ
คว่าบาตรทีต
่ ้องห ้ามก็ย ากทีจ
่ ะตรวจหาได ้
สมาชิกในทีมทุกคนและบุคคลทีส
่ ามทีท
่ างานในนามของเราซึง่
น่าจะได ้รับคาร ้องขอดังกล่าว จะต ้องรับทราบถึงข ้อจากัด เหล่านี้
ทัง้ หมด และต ้องรายงานทีจ
่ าเป็ นทัง้ หมดในกรอบเวลาทีเ่ หมาะสม
สมาชิกในทีมคนใดก็ตามทีไ่ ด ้รับคาร ้องขอดังกล่าว หรือมีคาถามว่า
บางอย่างจะเป็ นสิง่ ต ้องห ้ามหรือเป็ นคาร ้องขอคว่าบาตรทีต
่ ้อง
รายงานหรือไม่ โปรดติดต่อประธานเจ ้าหน ้าที่ฝ่ายกากับดูแลการ
ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบหรือผู ้อานวยการทีป
่ รึกษา

ั
่ สาร และสือ
่ สงคม
การโฆษณา การสือ
่ สาร
การโฆษณาและการสือ

่
เราควรใช ้วิจ ารณญาณอย่างรอบคอบเมือ
่ โพสต์ความคิด เห็นบนสือ
่ สารของคุณบนสือ
่ สังคมอาจจะมี
สังคม โปรดทราบว่าการสือ
นัยสาคัญต่อสาธารณะสาหรับบริษัท
ต ้องมีความชัดเจนอยู่เสมอว่าคุณกาลังแสดงความคิดเห็นของคุณ
่ สารในนามของบริษัท ความคิด เห็นของคุณจะต ้อง
และไม่ได ้สือ
เป็ นเนื้อหาที่ไม่หยาบคาย ดูหมิน
่ หรือทาให ้อับอาย และคุณไม่ควร
่ ของเพื่อนร่วมงานของคุณ (หรือ
โพสต์หรือเผยแพร่รูปภาพหรือชือ
่ สังคม) หากไม่ได ้รับอนุญาตอย่างชัดแจ ้ง
"แท็ก" พวกเขาบนสือ
และในลักษณะเดียวกัน คุณไม่ควรเผยแพร่ข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
หรือข ้อมูลกรรมสิทธิใ์ ด ๆ ของบริษัท คุณไม่ควร "แท็ก" ตาแหน่ง
ทีต
่ ัง้ หรือแผนกของบริษัท หากไม่ได ้รับอนุญาตอย่างชัดแจ ้งจาก
ฝ่ ายบริหารระดับอาวุโส
่ สังคมเพื่อวัตถุประสงค์ทเี่ กีย
หากคุณวางแผนจะใช ้สือ
่ วข ้องกับ
ธุรกิจ คุณต ้องขออนุญาตจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายบริหาร
ระดับอาวุโส หรือประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ าม
กฎระเบียบก่อน สาหรับข ้อมูล เพิม
่ เติม กรุณาดูนโยบายการใช้
เทคโนโลยีของ MacLean-Fogg ได ้บนระบบบริการตนเองสาหรับ
พนักงานของเรา

Our Standard: We are honest and straightforward in
่ ตรงและจริงใจในการ
มาตรฐานของเรา: เราต ้องมีความซือ
all advertising and
communications.
่
โฆษณาและการสือสาร

่ เสียงของเราต ้องอาศัยความจริงใจและความเป็ นธรรมของเราใน
ชือ
่ สารอืน
การโฆษณาและการสือ
่ ๆ ต่อสาธารณะ การทาการตลาด
และการโฆษณาของเราไม่ควรละเมิดเครือ
่ งหมายการค ้าหรือ
สโลแกนของบุคคลทีส
่ าม หรือมีความพยายามทีจ
่ ะทาการค ้าโดย
ใช ้ค่าความนิยมของผลิตภัณฑ์ของผู ้อืน
่
่ สารของเรามีความถูกต ้องและ
ในการตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการสือ
ต่อเนื่องอยู่เสมอนัน
้ จะมีบุคลากรภายใน MacLean-Fogg จานวน
ื่ สารในนามของเรา เฉพาะบุคลากรที่
จากัดเท่านัน
้ ทีจ
่ ะมีหน ้าทีส
่ อ
ได ้รับอนุญาตให ้พูดคุยต่อสาธารณะในนามของบริษัทเท่านัน
้ ทีจ
่ ะ
ดาเนินการได ้ หากคุณไม่ได ้อานาจและประชาชนทั่วไปหรือ
่ มวลชนเข ้ามาสอบถามคุณ โปรดส่งต่อพวกเขาไปยังหัวหน ้า
สือ
งานหรือฝ่ ายบริหารระดับอาวุโสโดยทันทีทเี่ ป็ นไปได ้

่ ส ังคม
อินเทอร์เน็ตและสือ
Our Standard: We are careful that our use of the
internet and social media is respectful and always in
compliance with this Code and any applicable
Company policies.

มาตรฐานของเรา: เราต ้องระมัดระวังการใช ้อินเทอร์เน็ตและ

่ สังคมให ้มีความเคารพ และต ้องปฏิบัตต
สือ
ิ ามหลัก
จรรยาบรรณนี้และนโยบายของบริษัททีม
่ ใี ด ๆ

เราคาดหวังให ้สมาชิกในทีมใช ้อินเทอร์เน็ตอย่างมีค วามรับผิดชอบ
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการใช ้งานส่วนบุคคลหรือเพื่อธุรกิจ สมาชิก
ในทีมของเราและคู่ค ้าทางธุรกิจไม่ควรเปิ ด เผยข ้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับใด ๆ เช่น ข ้อมูลของลูกค ้าหรือความลับทางการค ้า การ
เปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับหรือข ้อมูลกรรมสิทธิใ์ ด ๆ อาจจะ
ส่งผลให ้เกิดบทลงโทษทางวินัย สูงสุดรวมถึงการบอกเลิกจ ้างงาน
หากคุณใช ้ระบบสารสนเทศของ MacLean-Fogg เพื่อการใช ้งาน
ส่วนบุคคลทีจ
่ ากัด โปรดหลีกเลีย
่ งการเข ้าเว็บไซต์ทไี่ ม่เหมาะสม
ิ ธิต
่ สารทีเ่ กิดขึน
พึงระลึกไว ้ว่าบริษัทมีสท
์ รวจตราดูแลการสือ
้ บน
ระบบสารสนเทศของเรา ตามขอบเขตทีก
่ ฎหมายอนุญาต
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4. ช่องทางติดต่อเพือ
่ กาก ับดูแลการ
ปฏิบ ัติตามกฎระเบียบและ
จริยธรรม
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หากคุณมีข ้อกังวลหรือคาถามเกีย
่ วกับการฝ่ าฝื นกฎหมาย
หรือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจทีอ
่ าจเกิดขึน
้ MacLeanFogg ส่งเสริมให ้คุณขอรับคาแนะนาจากช่องทางติดต่อของ
่
บริษัททีร่ ะบุไว ้ด ้านล่าง ถึงแม ้เราจะส่งเสริมให ้คุณแจ ้งชือ
ของคุณเพือ
่ ให ้เราตรวจสอบเรือ
่ งให ้สะดวกมากขึน
้ แต่คุณก็
สามารถเลือกไม่ระบุตัวตนได ้ MacLean-Fogg ห ้ามการ
โต ้ตอบเอาคืนต่อบุคคลทีแ
่ จ ้งข ้อวิตกกังวลด ้วยเจตนาที่
บริสท
ุ ธิ์

สมาชิกในทีมกาก ับดูแลการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบ
ของ MacLean-Fogg
ผู ้จัดการของคุณ
สมาชิกระดับอาวุโสคนใดก็ตามในสายบังคับบัญชาของคุณ

หากคุณไม่สะดวกทีจ
่ ะใช ้ช่องทางติดต่อของ MacLean-Fogg
คุณสามารถแจ ้งข ้อวิตกกังวลของคุณได ้ผ่าน ComplianceLine
ซึง่ เป็ นสายด่วนช่วยเหลือกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ของ MacLean-Fogg ได ้ที่
app.mycompliancereport.com/report?cid=MF หรือ
ใช ้หมายเลขโทรฟรีทอ
ี่ ยู่บนเว็บไซต์ ComplianceLine
ComplianceLine ให ้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และทุกวันตลอด
สัปดาห์

การแจ ้งเรือ
่ งทางโทรศัพท์และรายงานทีแ
่ จ ้งผ่าน
ComplianceLine จะมีบริษัทภายนอกทีไ่ ม่ได ้อยู่ในสังกัดของ
MacLean-Fogg เป็ นผู ้รับเรือ
่ ง ผู ้ใช ้จะได ้รับหมายเลขการ
รายงาน เพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบสถานะการรายงานของตนได ้
หรือเพื่อให ้ข ้อมูลเพิม
่ เติม
ทุกเรือ
่ งทีไ่ ด ้รับแจ ้งผ่านสายด่วนช่วยเหลือ ComplianceLine
จะถูกส่งต่อไปยังประธานเจ ้าหนา้ ทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบเพือ
่ การจัดการทีเ่ หมาะสม เราจะตอบคาถาม
ทัง้ หมดโดยทันที

สมาชิกคนใดก็ตามของทีมบริหารระดับอาวุโส

หมายเลขโทรศ ัพท์ ComplianceLine:
EHS (ท ้องถิน
่ หรือส่วนกลาง)

บราซิล

0800-200-3534

(847) 837-3703 – (ส่วนกลางองค์กร)

แคนาดา

1-800-243-0140

จีน

400-120-0593

เยอรมนี

0-800-1860238

(847) 837-3732 – (ส่วนกลางองค์กร)

อินเดีย

000-800-320-1517

(847) 970-4639 – (ส่วนกลางองค์กร)

ญีป
่ ุ่ น

0120-974-845

ไทย

1800014554

สหรัฐอเมริกา

1-800-243-0140

EHS@macleanfogg.com

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (ท ้องถิน
่ หรือส่วนกลาง)

ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายกากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
(847) 837-3522

สาหรับข ้อความพร ้อมรับในภาษาอังกฤษ กรุณาโทร:
1-800-243-0140

CorporateCompliance@macleanfogg.com

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(847) 970-4605
InternalAudit@macleanfogg.com

พนักงานสามารถเข ้าถึงนโยบายของเราได ้ที่ HR Portal

สายด่วนช่วยเหลือ
MacLean-Fogg

ComplianceLine

ของ
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