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บทนำ�
ถึงเพื่อนร่วมงานออลเน็กซ์
ขอขอบคุณที่คุณได้ใช้ความสามารถและประสบการณ์ของคุณ ออลเน็กซ์ถือเป็นผู้ผลิตเรซินสำ�หรับอุตสาหกรรมสีชั้น
นำ�ของโลก เรามีความใกล้ชิดกับลูกค้า และลูกค้าให้ความสำ�คัญกับเราในฐานะคู่ค้าที่เป็นเชื่อถือ ซึ่งมอบนวัตกรรม
ใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ
ค่านิยมของออลเน็กซ์เปรียบเสมือนสิ่งที่เราทุกคนใช้อ้างอิง
และเป็นตัวกำ�หนดแนวทางในการทำ�งานของเรา

และค่านิยมนี้ถูกนำ�มาสร้างเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของบริษัทเราเป็นพื้นฐานของความสำ�เร็จทางธุรกิจ ในสายตาของลูกค้า ซัพพลายเออร์
พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ยังมีการวัดความน่าเชื่อถือของเราจากความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในการ
ทำ�งานของเรา
ความซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมาย (ซึ่งมีการเปลี่ยนบ่อย ๆ) และข้อบังคับ แต่ยังหมายถึง
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและรวมถึงกฎและข้อกำ�หนดของออลเน็กซ์ด้วย เป้าหมายของเราคือ ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดทางกฎหมายและรวมถึงความคาดหวังที่ของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักพื้นฐานในการทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์ตามที่อธิบายในหลักจรรยาบรรณที่ใช้กับผู้จัดการและพนักงานของอ
อลเน็กซ์ทุกคน โดยไม่คำ�นึงถึงประเทศที่คุณทำ�งานอยู่หรืองานที่คุณทำ� ความมั่นคง ซื้อสัตย์นี้เป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะ
ตลาดและวิธีการดำ�เนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นเราจำ�เป็นต้องมีหลักจรรยาบรรณ ที่เป็นมาตรฐาน
ที่เชื่อถือได้
วัตถุประสงค์ของเราคือ เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกๆวัน ทุกๆกิจกรรมทั้งหมดในบริษัท ได้ดำ�เนินตามวิถีทางของหลักจรรยา
บรรณนี้ เราขอให้คุณศึกษาหลักจรรยาบรรณของเราอย่างรอบคอบ คำ�นึงถึง และยึดมั่นในหลักการตลอดเวลาในการ
ทำ�งาน อย่าลังเลที่จะสอบถามหากคุณไม่เข้าใจหลักการและหลักในการทำ�งานของคุณ ผู้จัดการมีบทบาทสำ�คัญ ที่จะ
เป็นแบบอย่างในการทำ�งาน เพื่อที่จะทำ�ให้มั่นใจว่ากฎของเราได้มีการปฏิบัติตาม
ด้วยการจัดการค่านิยมและกฎที่เป็นแบบอย่าง สามารถนำ�เราทุกคน ไปสู่ความสำ�เร็จที่ยั่งยืนของออลเน็กซ์ได้
เราขอขอบคุณ สำ�หรับการสนับสนุนของคุณ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
วิสัยทัศน์ของออลเน็กซ์ คือการได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำ�ในด้านอุตสาหกรรมเรซินสำ�หรับอุตสาหกรรมสีของโลก พันธกิจ
ของเรา คือรับฟังลูกค้าและทำ�ให้เหนือความคาดหวังของพวกเขา เพื่อเป็นผู้นำ�ด้านนวัตกรรม คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
และเพื่อสร้างค่านิยมให้กับทุกสิ่งที่เราทำ�
ค่านิยมของออลเน็กซ์ คือ ความปลอดภัย การปฏิบัติตาม ความหลากหลาย ความซื่อสัตย์ การสร้างค่านิยม และการทำ�งาน
เป็นทีม/การร่วมมือ

ความปลอดภัย

สิ่งสำ�คัญอันดับแรกของเราคือความปลอดภัย,ป้องกันพนักงานจากการบาดเจ็บและความความเจ็บป่วย

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแต่ละประเทศที่เราทำ�งาน
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE)

รวมถึงกฎที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ความหลากหลาย

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก เราให้คุณค่าความหลากหลายที่มีอยู่ในตัวพนักงานของเราซึ่งจะช่วยให้เรามีความคล่องตัวสูง
และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

ความซื่อสัตย์

การมีความซื่อสัตย์หมายถึง มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และน่าเคารพ เรารับเอาแนวทางการทำ�ธุรกิจที่ดี ซึ่งรวมถึงความยั่งยืน
และเราคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่ทำ�ให้พวกเขาสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้

การสร้างค่านิยม

การสร้างค่านิยมต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเราคือ กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ ค่านิยมรวมถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่
ลูกค้าของเราและผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน รวมทั้งช่วยเหลือสังคมที่เราทำ�งาน

การทำ�งานเป็นทีม/ความร่วมมือ

การทำ�งานเป็นทีมและความร่วมมือเป็นสิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราใช้เทคนิคการทำ�งาน
ร่วมกันในองค์กรของเรา และการมีส่วนร่วมกับพันธมิตร, กับคู่ค้า ทั้งทางด้านต้นน้ำ�และปลายน้ำ�เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

3

การยึดมั่นหลักจรรยาบรรณ
หลั ก จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ นี้ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ เป็ น แนวทางในการตั ด สิ น ใจและเพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ราสามารถจั ด การกั บ
สถานการณ์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพและถูกกฎหมาย ซึ่งใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของบริษัท ท้ายที่สุด
เราต้องทำ�ให้มั่นใจว่า
ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการที่กำ�หนดในหลักจรรยาบรรณในเอกสารนี้และทำ�ให้
เกิดขึ้นในจิตใจของเรา
เราต้องคอยติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎและขั้นตอนภายใน
ของบริษัท จะไม่มีการยอมให้ทำ�ผิดกฎหมายหรือหลักจรรยาบรรณ โดยจะมีการติดตาม ดำ�เนินการแก้ไข ซึ่งการดำ�เนินการ
แก้ไขนี้อาจรวมถึงการยกเลิกการจ้างงานและการรายงานต่อผู้มีอำ�นาจที่เกี่ยวข้อง
หากคุณอยู่ในตำ�แหน่งที่เป็นผู้นำ� การสนับสนุนและส่งเสริมการทำ�งานที่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามเป็น
หน้าที่ส่วนบุคคลที่สำ�คัญที่สุดเป็นอันดับแรก ในฐานะผู้นำ� คุณเป็นแบบอย่างค่านิยมของออลเน็กซ์ทั้งโดยคำ�พูดและการก
ระทำ� คุณมีหน้าที่ที่จะทำ�ให้แน่ใจว่ากฎเกณฑ์และมาตรฐานจะเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันและยึดถือปฏิบัติตามในการทำ�งานและเพื่อ
แจ้งพนักงานของคุณให้ทราบถึงความสำ�คัญของพฤติกรรมที่ถูกต้อง รวมถึงผลของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วย
ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาและบุคคลอื่นที่อาจได้รับมอบหมายให้ทำ�งานหรือบริการชั่วคราวกับบริษัทออลเน็กซ์ ถือเป็นส่วนหหนึ่งที่
ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของออลเน็กซ์เช่นกัน

เราทุ ก คนมี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบว่ า
เราปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและหลั ก จรรยา
บรรณที่กำ�หนดไว้ใน Code of Conduct
ด้วยเจตนารมย์ที่มุ่งมั่นและตามเนื้อหาที่
ที่ระบุ
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พนักงานและความปลอดภัย
1. ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE)
ในออลเน็กซ์ เราให้คำ�มั่นต่อการปกป้องพนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่อยู่บริเวณเดียวกับที่ปฎิบัติงาน
ของเรา เราพิจารณาสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่จำ�เป็นต่อการยอมรับในการเป็นบริษัทเรซินสำ�หรับอุตสาหกรรมสีชั้นนำ� เรามอง
ว่าสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ ของการเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทชั้นนำ�ทางด้านเรซินเคลือบผิว
เราเชื่อว่าธุรกิจที่ยั่งยืนจะให้ความสำ�คัญทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพิจารณาสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรก มาตรฐานภายในองค์กร วัตถุประสงค์ การติดตามผลการดำ�เนินงาน คู่มือการทำ�งานและการตรวจ
สอบ เป็นพื้นฐานสำ�คัญของเราที่ทำ�ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความเป็นเลิศในการดำ�เนินงานที่นำ�มาใช้ในออลเน็กซ์
ทั่วโลก
เรามุ่งมั่นในด้านความปลอดภัยในทุกๆระดับและร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ทัศนคติที่ดีจาก
ทุกคนในองค์กรช่วยให้เราสามารถมีวัฒนธรรมด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม (SHE) ในระดับสูง ซึ่งเราให้คำ�มั่น
แนวการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม (SHE) ของเรา:
• เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
• พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพื่อปลูกฝัง วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม (SHE)
• ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา
• ปกป้องพนักงาน ผู้รับเหมา และแขกผู้มาเยือนของเรา โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่มีความ
ปลอดภัย
• ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและเป็นไปตามข้อกำ�หนดภายในของบริษัททั้งหมด
• ปกป้องพนักงานของเราและสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการผลิตโดยใช้การบริหารจัดการขั้นตอนที่มีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งความมีวินัยในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับการใช้งานที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสินค้าทั้งหมด
• ปกป้องทรัพย์สินเพื่อรับรองความต่อเนื่องและความมั่นคงทางธุรกิจ
เราคุ้นเคยกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานของเราที่ถูกนำ�มาใช้ในสถานที่ทำ�งาน
เราทำ�งานด้วยความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย ที่สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
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2. การจ้างงานงานที่เท่าเทียมกันและความหลากหลาย
ค่านิยมของเราคือการให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรบุคคล เรามุ่งที่จะดูแล ปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพด้วยความยุติธรรม
ความเคารพ และการให้เกียรติ เราส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรมทั่วโลกและเสนอโอกาสที่เท่าเทียมกันให้แก่พนักงานของ
เราทุกคน
นโยบายนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง
สัมพันธ์ในการจ้างงาน

แต่ยังรวมถึงการกำ�หนดหลักเกณฑ์ทุกอย่างของความ

เราเชื่อว่าความหลากหลายของบุคลากรของเราเป็นทรัพย์สิน ความหลากหลายหมายถึง บุคลากรที่สะท้อนวัฒนธรรมที่แตก
ต่าง เชื้อชาติ เพศ รุ่น กลุ่มชาติพันธุ์ ความสามารถ ภูมิหลังทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา เพศ และทั้งหมดที่แตกต่างอื่น
ๆ ที่ทำ�ให้เรามีเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
เรามีเป้าหมายที่จะครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ทุกคนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพื่อ
ทำ�ให้บริษัทของเราประสบความสำ�เร็จ นี่เป็นเหตุผลที่เราปฏิเสธการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ
เราปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายแรงงานทั้งหมดและสอดคล้องกับกฎหมายแต่ละประเทศที่เราทำ�งาน รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวกับแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และเสรีภาพในการสมาคม

เ ร า มุ่ ง มั่ น ส ร้ า ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร
ทำ�งานที่ทุกคนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ในการทำ�ให้
บริษัทฯประสบความ
สำ�เร็จ
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ความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจ
3. ความถูกต้องของบัญชีและบันทึกต่างๆ การรายงานอย่างซื่อสัตย์
เนื่องจากบริษัทของเราให้คำ�มั่นว่าจะทำ�รายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลา และ
ครอบคลุม เราอธิบายการทำ�ธุรกรรมทุกประเภทอย่างถูกต้องและทำ�ให้แน่ใจว่าจะคงไว้ซึ่งการทำ�บัญชีและการบันทึกอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของออลเน็กซ์ “บัญชีและการบันทึก” ยังรวมถึงเอกสารที่เป็นรูปแบบอิเลคทรอนิกส์และ
เอกสารแบบกระดาษ ใบรับรอง เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ต้อง
แสดง รวมถึงเอกสารที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก รวมทั้งรายงานค่าใช้จ่าย
เราทำ�ให้มั่นใจว่า บัญชีและการบันทึกทั้งหมดมีครบถ้วนสมบูรณ์สำ�หรับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู้
ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก การบันทึกต่างๆรวมถึงแต่ไม่จำ�กัด เช่น การบันทึกด้านการผลิต แผนการตลาดและธุรกิจ
รายงานด้านการขายและเทคนิค สัญญาต่างๆ เอกสารห่วงโซ่อุปทาน รายงานข้อมูลสารสนเทศ การบันทึกบัญชีและภาษี
การเดินทาง ที่พัก และบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตัวอย่างของการบันทึกที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำ�กัด:
• ทำ�รายงานค่าใช้จ่ายเท็จ
• การปลอมแปลงหรือแต่งข้อมูลการทดสอบการปล่อยไอเสีย
• การรับรองว่าการทดสอบการควบคุมคุณภาพผ่าน แต่ความจริงไม่ผ่าน
• การรับรองว่ามีการแก้ไขตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในแนะนำ�แล้วทั้งๆ ที่ไม่มี
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4. ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณแข่งกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท–ไม่ว่าจะ
เป็นความจริงหรือเมื่อผู้สังเกตการณ์สามารถรับรู้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดกรณีนี้ ดังนั้นเราทำ�ให้มั่นใจว่า จะดำ�เนินการ
เพื่อประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดของออลเน็กซ์เสมอและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆที่จะเกิดความขัดแย้งด้านการเงิน
สังคม
การเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ที่อาจขัดกันกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของออลเน็กซ์
เราใส่ใจเป็นอย่างมากกับการกระทำ�ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดกันในผลประโยชน์ เช่น:
• การจ้างสมาชิกครอบครัวของพนักงานจะได้รับอนุญาตเสมอตราบเท่าที่ได้มีการประเมินรายบุคคลว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สุดกับบทบาทหน้าที่ และไม่มีความขัดกันในผลประโยชน์เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นได้
• พนักงานที่ได้รับการพิจารณาว่าทำ�งานสองแห่งสำ�หรับธุรกิจอื่นใด หรือดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการของอีกองค์กร
หนึ่ง ต้องรายงานความสัมพันธ์ดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติก่อน
• พนักงานที่อาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับด้านการเงินในบริษัทซึ่งสามารถทำ �ให้เกิดความขัดกันในผลประโยชน์
(เช่น ซัพพลายเออร์) ต้องรายงานสิทธิ์ดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติก่อน
• การเลือกผู้รับเหมาและผู้จัดจำ�หน่าย และการอนุมัติใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ เหล่านี้เป็นการทำ�งานที่เราต้อง
ใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัททุกข้อ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดกันด้านผลประโยชน์
• คู่สมรส คู่ชีวิต หรือญาติสนิทของพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงาน ซึ่งทำ�งานหรือ
เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ทำ�ธุรกิจร่วมกับ หรือแข่งขันกับออลเน็กซ์ ในสถานการณ์เหล่านี้ ต้องมีการเปิดเผยความ
สัมพันธ์ให้บริษัททราบ
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5. การทุจริต
การทุจริตเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับค่านิยมของเราและเป็นเรื่องต้องห้าม ดังนั้นเราเสนอ ให้สัญญา ให้สิทธิ หรือให้อำ�นาจทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมผ่านบุคคลที่สาม ให้เงินหรือสิ่งของมีค่าแก่ลูกค้า ผู้จัดจำ�หน่าย หรือบุคคลอื่นที่จะมีผลต่อการตัดสินใจ
หรือได้รับผลหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม และยังใช้กับทิศทางกลับกัน เพื่อบุคคลที่กระทำ�การแทนหรือทำ�ในนามของอ
อลเน็กซ์จะไม่ยอมรับหรือตกลงที่จะยอมรับสิ่งของมีค่าและเจตนาที่จะรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
การอำ�นวยความสะดวกหรือการจ่ายเงิน “เปิดทาง” ซึ่งแม้จะเป็นเงินจำ�นวนเล็กน้อยเพื่อเร่งหรือเพื่อเป็นหลักประกันเจ้า
หน้าที่รัฐที่ทำ�หน้าที่ประจำ� ถือเป็นการติดสินบน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องต้องห้าม
การเก็บรักษาบัญชีและการบันทึกรายละเอียดที่ถูกต้องถือเป็นเรื่องสำ�คัญต่อธุรกิจของเราเนื่องจากจะเป็นการช่วยในการ
ตัดสินใจและสิ่งสำ�คัญต่อหน้าที่รับผิดชอบจของออลเน็กซ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์และโปร่งใสต่อผู้ถือประโยชน์ร่วม ดัง
นั้นบัญชีและการบันทึกของเราต้องแสดงธุรกรรมด้านธุรกิจและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และจัดทำ�ตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับรวมถึงนโยบายและกระบวนการทางบัญชีและการทำ�รายงานของออลเน็กซ์
เรามีการติดต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ทั่วโลกเสมอ คำ�ว่า “เจ้าหน้าที่รัฐ” ตีความได้กว้างและครอบคลุม
เช่น พนักงานของสหพันธรัฐ รัฐ หรือผู้ควบคุมและผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานของบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานรัฐ พนักงานขององค์กรระหว่างประเทศ นักการเมือง รวมถึงพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง เขตอำ�นาจ
รัฐหลายแห่งจะมีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดมากที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การห้ามการให้สิ่งของมีค่า ดัง
นั้น เราต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐและทำ�ให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและ
มาตรฐานภายในของเราเองตลอดเวลา
การบริจาคและกิจกรรมการให้ความสนับสนุนทุกอย่าง ต้องเป็นไปตามค่านิยมของออลเน็กซ์และดำ�เนินการตามข้อกำ�หนด
ของเราเรื่องการต่อต้านการทุจริต ออลเน็กซ์ไม่เคยบริจาคเงินให้องค์กรทางการเมือง พรรคการเมือง หรือนักการเมืองราย
บุคคล
การเสนอหรือการยอมรับของขวัญตามเทศกาลต่างๆ การพาไปสังสรรค์ หรือการบริการต่างๆ อาจเกิดขึ้นตามแนวปฏิบัติ
ทางธุรกิจปกติ อย่างไรก็ตามเราไม่เคยให้สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่
เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือจากเอกชน ของขวัญ การพาไปเลี้ยงสังสรรค์ เราต้องไม่ให้มีผลต่อภาพลักษณ์ที่อาจส่งผลกระ
ทบต่อความเที่ยงธรรมและเป็นกลางของเรา เนื่องจากข้อเสนอของเรา หรือการยอมรับของขวัญต่าง ๆ หรือความมีน้ำ�ใจต้อง
พอประมาณ เหมาะสมกับบริบทของการให้ และให้ไม่บ่อยนัก ในกรณีที่มีข้อสงสัย ควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้จัดการหรือ
ฝ่ายกฎหมายทราบ
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6. การฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นวิธีการที่ทำ�ให้เงินที่ได้รับ หรือเงินที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น การค้ายาเสพติด การลักลอบขนยา
เสพติด การทุจริต) ถูกปกปิดโดยผ่านช่องทางของกฎหมายทางด้านการเงินและธุรกิจเพื่อปกปิดที่มาของเงิน เมื่อสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้า เราต้องระมัดระวังสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการฟอกเงิน
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับต่อต้านการฟอกเงินทุกประการ และเราจะดำ�เนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันออลเน็กซ์
ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกใช้ในธุรกิจฟอกเงิน หรือการกระทำ�ที่เป็นอาชญากรรมอื่นๆ
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การตลาด
7. การแข่งขันที่เป็นธรรม
เราเชื่อในประโยชน์ของหลักการแข่งขันเสรี ตลาดเสรีจะทำ�ให้เกิดความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และนำ�ไปสู่การจัดสวัสดิการ
สังคม แต่ต้องทำ�อย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงและทำ�ตามหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เราแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วย
คุณภาพและราคาของสินค้าที่มีนวัตกรรม
โดยเราจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆที่อาจเป็นเหตุให้ตีความได้ว่าเป็นการต่อ
ต้านการแข่งขัน เป็นอันตราย และไม่เป็นธรรม ตัวอย่างเช่น:
• แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพาณิชย์กับคู่แข่ง (เช่น ราคา เขตการค้า ลูกค้า ความสามารถในการผลิต กำ�ไร)
• การแบ่งสรรด้านตลาด ลูกค้า โปรแกรมการผลิตกับคู่แข่ง
• การกำ�หนดราคา สินค้าในแนวนอน
• การฮั้วประมูล (เช่น การยื่นการเสนอที่เป็นเท็จในการประมูล)
เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมทางการตลาดคำ�นึงถึงหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เขตอำ�นาจพื้นที่ต่างๆได้เริ่มใช้กฎหมายการห้าม
การดำ�เนินการที่ต่อต้านการแข่งขัน เราปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันทุกเมื่อและภายใต้
เขตอำ�นาจรัฐทุกเขต

เราแข่ ง ขั น ในตลาดอย่ า งเป็ น ธรรม
ด้ ว ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ว ต ก ร ร ม ที่ เ น้ น
คุณภาพและราคา

11

8. หลักปฏิบัติในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
ประเทศต่างๆอาจกำ�หนดข้อบังคับและข้อจำ�กัดทางเศรษฐกิจต่างๆเพื่อกำ�หนดเป้าหมายทางธุรกิจด้วยขอบเขตอำ�นาจรัฐ
นิติบุคคล บุคคล ภาคเศรษฐกิจ หรือการควบคุมเชิงพาณิชย์ผู้ใช้ปลายทาง ลักษณะธุรกิจระหว่างประเทศของเราหมายความ
ว่า เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการค้าอย่างเต็มที่ รวมถึงบริษัทดำ�เนินการอย่างดีที่สุดในการควบคุมการ
ขายสินค้า บริการ และเทคโนโลยีในทุกประเทศที่เราทำ�ธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อ
กำ�หนดที่ใช้บังคับควบคุมสิ่งที่ถูกควบคุม กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด กฎหมายและข้อบังคับการคว่ำ�บาตร

หลักปฏิบัติทางการค้า

ในหลายประเทศมีกฎหมายและข้อบังคับที่จำ�กัดการค้า ของสินค้า บริการบางประเภท และเทคโนโลยีบางชนิดให้แก่ประเทศ
บางประเทศ ผู้ซื้อ หรือผู้จำ�หน่ายบางรายเท่านั้น ข้อบังคับที่จำ�กัดการขายสินค้าดังกล่าวต้องไม่ถูกหลบเลี่ยงด้วยการส่งออก
หรือการค้าขายอื่นใดที่อนุญาตให้แก่บุคคลที่สาม ส่งต่อสินค้าไปยังบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในข้อจำ�กัดนั้น
ซึ่งจำ�เป็นอาจต้องมี
การขอดูใบอนุญาตก่อนที่จะมีการจำ�น่ายสินค้าและบริการบางประเภท หรือข้อมูลด้านเทคโนโลยีบางชนิด เป็นที่รู้กันว่าการ
ส่งออกเทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการเยี่ยมชมโรงงานเป็นการส่วนตัว (ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่) รวมถึงพนัก
งานอื่นๆของออลเน็กซ์ ผ่านบทสนทนาทางโทรศัพท์หรือการแลกเปลี่ยนทางอีเมล กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม
ด้านพาณิชย์เป็นเรื่องซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักปฏิบัติทางการค้าเพื่อให้ข้อแนะนำ�เพิ่มเติมและ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กฎหมายว่าด้วยการทุ่มตลาด

ประเทศต่างๆห้ามไม่ใช้ผู้ผลิตจากประเทศอื่นขายสินค้าในประเทศนั้นในราคาที่ต่ำ�กว่าผู้ผลิตที่ขายในประเทศของตน รวมถึง
ค่าขนส่ง หากผู้ผลิตในท้องถิ่นได้รับความเสียหายจากรูปแบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
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การปกป้องข้อมูลและทรัพย์สิน
เรามอบความไว้วางใจให้คุณเข้าถึงทรัพย์สินของออลเน็กซ์เพื่อให้คุณสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพย์สินเหล่านี้
ประกอบด้วยสิ่งที่จับต้องได้ของมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ของใช้ อุปกรณ์สำ�นักงานและการสื่อสาร
รวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ข้อมูลทรัพย์สิน ค่าความนิยมของลูกค้า และแม้แต่ช่วงเวลาการทำ�งานของพนักงานของเรา เรา
ทุกคนมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทต่อการใช้ที่ไม่เหมาะสมและทำ�ให้ปลอดภัยจากขโมย การใช้ในทางที่ผิด และการใช้
โดยเปล่าประโยชน์
ที่ออลเน็กซ์ เราได้รับและสร้างข้อมูลที่สำ�คัญต่อการประสบผลสำ�เร็จทางธุรกิจของเรา ทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วยสิทธิ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้ความชำ�นาญ และข้อมูลทรัพย์สิน เราปกป้องและทำ�ให้ข้อมูลธุรกิจของเรามีความปลอดภัย
(ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ: เอกสาร อิเลคทรอนิกส์ ตัวอย่างสินค้า และอื่นๆ) และเราต้องไม่เปิดเผยโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ถูก
กฎหมาย เราต้องระมัดระวังเมื่อมีการพูดคุยถึงข้อมูลที่อ่อนไหวและหากต้องมีการเปิดเผยให้ข้อมูลของออลเน็กซ์กับบุคคล
อื่น ต้องเป็นในกรณีที่ต้องการข้อมูลสำ�หรับการทำ�ธุรกิจ และอยู่ภายใต้การปกป้องสัญญาปกปิดความลับที่เหมาะสมเท่านั้น
การเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถทำ�ลายมูลค่าของข้อมูลดังกล่าวต่อออลเน็กซ์และทำ�ให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของเราลดลงอย่างมาก
ข้อมูลทรัพย์สิน หมายรวมถึงความลับทางการค้า ข้อมูลทางเทคนิค การเงิน และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งออลเน็กซ์ต้องการเก็บเป็น
ความลับหรืออยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับ ข้อมูลทรัพย์สินอาจรวมถึงผลงานวิจัย ส่วนประกอบสินค้า
กระบวนการผลิต ข้อมูลต้นทุน กลยุทธ์การตลาด งบการเงินและแผนดำ�เนินงานระยะยาว
หากเราตั้งใจที่จะสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ
บริหารอาวุโส

การสื่อสารต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าก่อนเสมอจากแผนกสื่อสารและฝ่าย

นอกจากนี้ เราต้องให้คำ�มั่นต่อการคำ�นึงถึงสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เนื่องจากออลเน็กซ์อาจได้รับข้อมูลที่เป็น
ความลับหรือใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัทอื่น เรายังต้องทำ�ให้มั่นใจว่า ทรัพย์สินลักษณะนี้ได้รับการปกป้องตาม
สัญญาที่ให้สิทธิออลเน็กซ์ในการเข้าถึงและใช้ทรัพย์สินดังกล่าว
เช่นเดียวกัน
พนักงานคู่แข่งของเรามีข้อบังคับในการรักษาความลับต่อพนักงานของพวกเขาซึ่งอาจอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ความสัมพันธ์การจ้างงาน
เราจะไม่ชักนำ�พนักงานให้ทำ�ผิดข้อบังคับในการรักษาความลับที่มีก่อนหน้า: หากเรามีการจ้าง
พนักงานที่เคยทำ�งานกับคู่แข่ง เราจะไม่อนุญาตให้พวกเขาทำ�ผิดข้อบังคับของเขาหรือเธอต่อนายจ้างคนก่อน
ออลเน็กซ์ให้คำ�มั่นที่จะคำ�นึงถึงความเป็นส่วนตัวของพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ เรายึดมั่นกฎหมายและนโยบายการปกป้อง
ข้อมูลของออลเน็กซ์เมื่อดำ�เนินการข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
รวมถึงเราจะใช้มาตรการที่
เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการปกป้องและรักษาอย่างปลอดภัย
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การปรึกษาหารือ
เป็นไปได้ยากที่จะแจกแจงสถาณการณ์ทางด้านจริยธรรมทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯ
ขณะที่นโยบายและคู่มือ
การทำ�งาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำ�ให้หลักจรรยาบรรณนี้สมบูรณ์และให้ข้อแนะนำ�เฉพาะเจาะจงมากยิ่ง และหากคุณอาจยัง
คงมีคำ�ถามหรือต้องการคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม หากคุณไม่แน่ใจ อย่าลังเลที่จะถาม กับผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณ หรือหาก
คุณมีคำ�ถามเฉพาะที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำ�งานของคุณๆสามารถใช้ช่องทางต่างๆในการติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE) หรือองค์กรที่ดูแลการปฏิบัติระเบียบข้อ
บังคับ

การรายงานความเป็นไปได้ของการละเมิด
หากคุณเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง – ขอให้แจ้งเรา: เราสนับสนุนให้รายงานด้วยความสุจริตต่อการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา
ที่ทราบหรือเข้าข่ายต้องสงสัยโดยใช้ช่องทางดังนี้: หัวหน้างานของคุณ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ ฝ่ายการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ไว้ใจได้ภายในออลเน็กซ์ ข้อกังวลต่างๆ สามารถแจ้งเป็นความลับและ/หรือโดยไม่เปิด
เผย มีสายด่วน 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และให้บริการหลายภาษา สามารถติดต่อสายด่วนตามเว็บไซต์และหมายเลข
โทรศัพท์ต่อไปนี้:
• เว็บไซต์: www.lighthouse-services.com/allnex
• หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย:

ติดต่อโดยตรง
- 	 ภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 844-260-0005
- 	 ภาษาสเปนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 800-216-1288
- 	 ภาษาฝรั่งเศสในแคนาดา: 855-725-0002
- 	 ภาษาสเปนในเม็กซิโก: 01-800-681-5340
เอทีแอนด์ที สหรัฐอเมริกา
- ประเทศอื่น: 800-603-2869 (ต้องกดรหัสประเทศก่อน คลิกที่นี่ เพื่อดูรหัสประเทศและคำ�แนะนำ�การโทร)

• อีเมล: reports@lighthouse-services.com (ต้องใส่ชื่อบริษัทในรายงาน)
• แฟกซ์: +1 (215) 689-3885 (ต้องมีชื่อบริษัทเมื่อรายงาน)
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