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สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

พวกเรา บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“เอฟดบับลวิดี”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการประกนัภยั เรามุง่หวงัที่

จะช่วยลกูค้าของเราบรรเทาความกงัวลด้านการเงินและวางแผนอนาคตส าหรับลกูค้า ทกุธุรกรรมที่เราด าเนินการจะสง่ผลให้ผู้คนด าเนินชีวิต

อยา่งมีความมัน่คงทางการเงิน และเมื่อเรารู้เช่นนัน้แล้ว ยอ่มหมายถึงเรามีความรับผิดชอบที่ส าคญัเช่นกนั

เพื่อเตือนเราวา่ทกุสิง่ที่เราท าที่เอฟดบับลวิดี ควรวดัผลตามมาตรฐานจริยธรรมระดบัสงู เรายดึถือหลกัจรรยาบรรณและการด าเนินธุรกิจของ 

เอฟดบับลวิดี  ซึง่ไมไ่ด้เป็นเพียงกฎเกณฑ์ข้อบงัคบั แตย่งัเป็นหลกัพืน้ฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของเราในแตล่ะวนั   ในฐานะ

พนกังาน เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ หรือ คูค้่าทางธุรกิจ เช่น ตวัแทนประกนัชีวิต หรือคูส่ญัญาทางธุรกิจกับบริษัทประกนัชีวิตที่มีช่ือเสยีงและ

นา่เช่ือถือในภมูิภาคเอเชีย ประมวลจริยธรรมนีจ้ะกลา่วถึงความคาดหวงัที่เรามีตอ่กนั และมาตรฐานจริยธรรมที่สาธารณชนคาดหวงัจากเรา

เช่นกนั

พดูง่ายๆ คือพวกเราก าลงัสร้างวฒันธรรมแหง่ความซื่อสตัย์ โดยที่เรา “ท ำในสิ่งที่ถกูต้องอย่ำงเหมำะสม”  ในทกุสถานการณ์ที่เราพบเจอ 

เราจ าค าพดูนีแ้ละใช้เพื่อน าทางเรา ไมว่า่คณุจะเพิ่งมาท างานกบัเราหรือยูก่บัเรามาระยะหนึง่แล้ว ผมสนบัสนนุท่านให้อา่นและช่วยกนั

สง่เสริมประมวลจริยธรรมนี ้รวมถึงพิจารณาการกระท าของเราวา่มีผลกระทบอยา่งไรบ้างตอ่ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง

เพื่อสะท้อนถึงการเติบโตขึน้ขององค์กรของเรา เราได้ขยายประมวลจริยธรรมฉบบันีเ้พื่อให้ชดัเจนยิ่งขึน้ในการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และ

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของเรา การเปิดเผยถึงความโปร่งใสในขัน้ตอนการตดัสนิใจที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการให้ความส าคญักบัการท า

ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการด าเนินธรุกิจของเราตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

บทน า
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ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

โปรดจ าไว้เสมอวา่ทา่นไมไ่ด้เป็นคนเดียวที่ตัง้ใจปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม เพื่อนร่วมงานและหวัหน้าของทา่นจะคอยสนบัสนนุท่าน หากทา่นมีค าถามหรือ

ข้อสงสยัใดๆ เก่ียวกบัการจดัการกบัสถานการณ์ตา่งๆ กรุณาติดตอ่ไปยงัฝ่ายงานตามที่ระบใุนประมวลจริยธรรมและหลกัด าเนินธุรกิจนี ้ความกงัวลของ

ทา่นและการเปิดเผยทัง้หมดจะถกูเก็บรักษาไว้เป็นความลบั

ความมุง่มัน่ที่จะปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนีจ้ะช่วยเราสร้างเอฟดบับลวิดีให้ดียิ่งขึน้ และดงึดดูผู้ที่มีความสามารถระดบัหวักะทิ คูค้่าทางธุรกิจที่

ทรงคณุคา่และลกูค้าที่จงรักภกัดี มาหาเรา

ผมขอขอบคณุส าหรับการสนบัสนนุของพวกเราทกุคนที่ช่วยกนั ”ท ำในส่ิงที่ถกูต้องอย่ำงเหมำะสม” 

ขอแสดงความนบัถือ

ฮวิน ทัน ฟง (Huynh Thanh Phong)

Group Chief Executive Officer FWD Group
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ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

หลักพืน้ฐำนที่เป็นแนวทำงของเอฟดับบลิวดี

บทน ำสู่ประมวลจริยธรรมของเรำ

สำรบัญ

• พนัธะสญัญาของทา่น
• ความรับผิดชอบของผู้น าช่อง
• ทางการขอความช่วยเหลอื

1.      ควำมช่ือสัตย์สุจริต

บทน า

• การปฏิเสธสนิบนและการคอร์รับชัน่
• การร่วมบริจาคเงินสนบัสนนุทางการเมืองและการกศุล
• ของขวญัและการเลีย้งรับรอง
• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์สว่นตวั
• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้าง
• การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์
• การไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา
• การแสวงหาข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ขง่อยา่งถกูวธีิ
• การไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิ



ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

• ความเสีย่งที่สง่ผลตอ่ประสบการณ์ของลกูค้า
• การบนัทกึข้อมลูอยา่งถกูต้อง
• การรักษาข้อมลูความลบัและข้อมลูสว่นบคุคล
• การรักษาข้อมลูความลบัของพนกังาน
• การรักษาข้อมลูความลบัของลกูค้า
• ข้อมลูความลบั
• สทิธิความเป็นสว่นตวัและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
• การให้ข้อมลูแก่บคุคลภายนอก
• การขายและการตลาดที่เป็นธรรม
• การใช้สือ่ออนไลน์อยา่งรับผิดชอบ

• อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
• รู้จกัการฟอกเงินและแนวทางการหลกีเลีย่ง
• การตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย
• การกีดกนัทางเศรษฐกิจ
• การรู้จกัตวัตนของลกูค้า
• การแขง่ขนัทางการค้าที่เป็นธรรม
• การสมคบคิดกนัเพื่อก าหนดสว่นแบง่ทางการตลาด
• การสมคบคิดกนัก าหนราคา
• การใช้ข้อมลูภายใน

บทน า

2. รับฟังและปฏบิัตหิน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ

3. กำรเปิดเผยและชัดเจน



ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ บทน า

• การรักษาความปลอดภยัของกนัและกนั

• การคกุคามและการเลอืกปฏิบตัิ

• การเลอืกปฏิบตัิ

• การคกุคาม

4. ควำมเป็นมืออำชีพและเคำรพผู้อ่ืน

• การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม

• ความรับผิดชอบตอ่สงัคม

• สทิธิมนษุยชน

5. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

หลักพืน้ฐำนที่เป็นแนวทำงของเอฟดับบลิวดี

62



หลักพืน้ฐำนที่เป็นแนวทำงของเอฟดับบลิวดี

ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

โดยการท าในสิง่ที่ถกูต้องอยา่งเหมาะสม เราจะช่วยน าความส าเร็จ
ที่ยัง่ยืนและคงความนา่เช่ือถือให้แก่ช่ือเสยีงของเอฟดบับลวิดี ไมว่า่จะด ารงต าแหนง่ใดในบริษัท ไมว่า่เราจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการ พนกังาน 
หรือ คูค้่าทางธรุกิจ เช่นตวัแทนหรือคูส่ญัญา เราจึงได้รับการคาดหวงัให้ท าในสิง่ที่ถกูต้องอยา่งเหมาะสมอยูเ่สมอ

หลกัพืน้ฐานที่เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 5 ประการที่จะช่วยสง่เสริมประมวลจริยธรรม: หากน าข้อเหลา่นีม้าเป็นแนวทางในการท างานทกุๆ 
วนั เราจะสามารถท าในสิง่ที่ถกูต้องอยา่งเหมาะสมได้สม ่าเสมอ

หลกัพืน้ฐานที่เป็นแนวทางของเอฟดบับลิวดี

1

2

3

4

5

ซื่อสตัย์สจุริต

รับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

เปิดเผยแลชดัเจน

มคีวามเป็นมืออาชีพและเคารพผู้อื่น

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม
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กำรปฎิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
หมำยถึง :

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของเรา

• ปฏิบตัิตอ่เพ่ือนร่วมงาน ลกูค้า ผู้ที่มี
สว่นได้เสียในธุรกิจ และบริษัทคูค้่า 
ด้วยความไว้วางใจ ให้เกียรติ และมี
มารยาทตอ่กนั

• พิจารณาและท าในสิ่งที่เป็นธรรมและมี
จริยธรรมทกุเวลา

• ไมเ่ห็นแก่ผลประโยชน์สว่นตวัมากกวา่
ผลประโยชน์ของเอฟดบับลิวดีและ
ลกูค้า

• ต้องไมย่อมให้ใครกระท าการที่ไมส่จุริต
หรือไมมี่จริยธรรม

ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

ซื่อสัตย์สุจริต รับฟังและปฏบิัตหิน้ำที่
ด้วยควำมรับผิดชอบ

กำรรับฟังและปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ หมำยถึง :

• ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งภาคภมิูใจ
• ท าความคุ้นเคยและท าความเข้าใจ

ข้อก าหนดของกฎหมายและการก ากบัดแูล
การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวยข้องกบั
หน้าที่ของทา่น โดยเข้าร่วมการอบรม
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตาม
กฎหมายทัง้หมด

• ให้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยในนโยบาย 
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั
หน้าที่อยา่งเจาะจงของทา่นและปฏิบตัิ
หน้าที่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของทา่น

• ไปให้ถึงหรือเกินกวา่เป้าหมายที่ เอฟ
ดบับลิวดีและผู้บริหารงานตัง้ไว้ ด้วยวิธีการที่
ให้เกียรติและท าอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย

• ไมใ่ช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอือ้
ประโยชน์แก่ตนเอง

กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกำรเปิดเผยและชดัเจน 
หมำยถึง :

• ปฏิบตัิตอ่ลกูค้า บริษัทคูค้่า และบคุคล
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเป็นธรรม

• สื่อสารอยา่งโปร่งใส
• น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการอยา่ง

ถกูต้อง ให้ข้อมลูแก่ลกูค้าอยา่ง
ครบถ้วน ทัง้ลกัษณะที่ส าคญั 
ผลประโยชน์ ข้อยกเว้น และความเสี่ยง

• ไมใ่ช้ถ้อยค าเกินจริงหรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริงกบัลกูค้า หน่วยงานก ากบั
ดแูล ผู้ มีอ านาจที่เก่ียวข้อง หรือบคุคล
อ่ืนที่เก่ียวข้อง

• ทา่นควรรายงานและให้ข้อมลูกบั
หน่วยงานหรือบคุคลตามที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้

• แจ้งให้ห้วหน้าของทา่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานทราบ
เม่ือพบกรณีที่อาจเป็นการทจุริตหรือ
การกระท าที่เป็นการผิดกฎหมาย

เปิดเผยและ
ชัดเจน

1 2 3
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กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมืออำชีพและเคำรพ
ผู้ อ่ืนหมำยถึง :

• สง่เสริมองค์กรให้เต็มไปด้วยความ
หลากหลาย เป็นที่ที่คนจากหลากหลาย
พืน้ภมิู เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อาย ุ
และผู้ พิการได้รับการยอมรับและต้อนรับ

• สง่เสริมนวตักรรม ความคิด และปรับปรุง
วิธีการท างานของเรา โดยท าอยา่งถกูต้อง
และเหมาะสมเพื่อลกูค้าของเรา

• ไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นอนัธพาลหรือ
คกุคาม

มีควำมเป็นมืออำชีพ
และเคำรพผู้อ่ืน

กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม หมำยถึง :

• จดัการการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความ
รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบตอ่
คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม

• ตอบแทนชมุชนท้องถ่ิน สนบัสนนุกิจกรรม
การกศุลและสร้างความแตกตา่งอยา่งมี
คณุคา่

รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

4 5
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บทน ำสู่ประมวลจริยธรรมของเรำ



ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ บทน าสูป่ระมวลจริยธรรมของเรา

บทน ำสู่ประมวลจริยธรรมของเรำ
เราได้พฒันาหลกัประมวลจริยธรรมนีเ้พื่อเป็นแนวทางและแสดงความมุง่มัน่ของเราในการสร้างวฒันธรรมความเสีย่งให้แขง็แกร่ง ตามมาตรฐาน
ของวฒันธรรมที่มีจริยธรรมและโปร่งใส รวมถึงการสง่เสริมการก ากบัดแูลโดยรวมที่ดี การจดัการความเสีย่ง และการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าของเราอยา่ง
เป็นธรรม การสนบัสนนุสทิธิมนษุยชนและการสนบัสนนุ ความยัง่ยืนของชมุชนท่ีเราด าเนินการอยู่

ถึงแม้วา่จะไมม่ีหลกัเกณฑ์ไหนที่คลอบคลมุทกุสถานการณ์หรือปัญหาที่เราอาจเจอ แตเ่อฟดบับลวิดีหวงัวา่หลกัการตา่งๆ ที่อธิบายมานีจ้ะช่วยเป็น
แนวทางในการตดัสนิใจด้วยตวัเองโดยใช้หลกัจริยธรรมในการตดัสนิ

ประมวลจริยธรรมนี ้ใช้กบั:

เอฟดบับลวิดีทกุบริษัท

พนกังานเอฟดบับลวิดีทกุคน (พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว และพนกังานสญัญาจ้าง)

กรรมการ ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายและผู้จดัการ, ตวัแทนและคูค้่าที่เป็นผู้จดัจ าหนา่ย ได้รับการคาดหวงัวา่จะรักษา เจตนารมณ์ของประมวล
จริยธรรมนี ้และข้อก าหนดตา่งๆ ใน สญัญาเมื่อท าหน้าที่ตามสญัญา เช่นเดียวกบับริษัทคูค้่ารายอื่นๆ ก็ได้รับการคาดหวงัเช่นเดียวกนั

บคุคลภายนอกซึง่ถือเป็นบริษัทคูค้่า เช่น ผู้ให้บริการ ผู้ รับเหมาได้รับการคาดหวงัวา่จะปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในประมวล
จริยธรรมนี ้และข้อก าหนดตา่งๆ ในสญัญาเมื่อท าหน้าที่ตามสญัญาในนามเอฟดบับลวิดี  เราคาดหวงัวา่ บคุคลภายนอก และบริษัทคูค้่า
ของเราจะปฏิบตัิตามมาตรฐานสงูสดุของผู้ประกอบวชิาชีพ และเพื่อให้มัน่ใจวา่ได้มีการปฏิบตัิตามระเบียบข้อกฎหมายทัง้หมดที่บงัคบัใช้
ในขณะด าเนินการในนามเอฟดบับลวิดี ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง การหลกีเลีย่งการทจุริตและการให้และรับสนิบนทุกรูปแบบ การปฏิบตัิ
ตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม และการรักษาข้อมลูความลบัของลกูค้า
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ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

พันธะสัญญำส่วนตัวของท่ำน
ทา่นสามารถเข้าถึงเอกสารหลกัปฏิบตัินีเ้มื่อได้เร่ิมงานหรือ
ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในบริษัท และบริษัทขอความ
ร่วมมือจากทา่นในการประเมินและทบทวนประมวลจริยธรรม
นีปี้ละครัง้ การอา่นประมวลจริยธรรมนีค้วรอา่นควบคูก่บั
นโยบายที่เก่ียวข้อง

หากทา่นมิได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ทา่น
อาจถกูพิจารณาลงโทษทางวินยัถึงระดบัขัน้เลิกจ้าง 
จึงเป็นเร่ืองที่ส าคญัที่จะต้องศกึษาประมวลจริยธรรม
อยา่งละเอียด และอา่นหลกัปฏิบตัินีอ้ยา่งละเอียด
และและท าความเข้าใจกบัเนือ้หาอยา่งถกูต้อง
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ควำมรับผิดชอบของผู้น ำ
“ผู้น า หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้จดัการ มีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษภายใต้ประมวลจริยธรรมนี ้มี
หน้าที่รับผิดชอบส าคญัในการเป็นแบบอยา่งที่ดีและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในการส่งเสริมหลกัปฏิบตัินี ้
ผู้น าควรเป็นตวัอยา่งที่ดีและสร้างภาวะแวดล้อมในการท างานท่ีดเีพื่อสง่เสริมหลกัเกณฑ์ของบริษัท”

ผู้น าควรพดูคยุกบัพนกังานในเร่ืองประมวลจริยธรรมนี ้เพื่อให้แนใ่จวา่ พนกังานเข้าใจวิธีการท า
ในสิง่ที่ถกูต้องอยา่งเหมาะสม

สิง่ส าคญัที่สดุคือ ผู้น าควรพร้อมที่จะจดัการอยา่งเหมาะสมในกรณีที่ได้รับแจ้งวา่มีการกระท า
ความผิดหรือฝ่าฝืนกฎ หากมีพนกังานแจ้งการกระท าหรือหากทา่นรู้สกึวา่มีสิง่ใดที่ผิดปกติควรพร้อม
ที่จะจดัการอยา่งเหมาะสมและเป็นความลบั ทัง้การด าเนินการ การยกประเด็น และรายงานประเด็น
ไปยงัช่องทางที่เหมาะสม 

ผู้น าควรสือ่สารพดูคยุและถ่ายทอดหลกัเกณฑ์ตา่งๆ กบัพนกังานเป็นประจ าโดย 

• การสือ่สารแบบหนึง่ตอ่หนึ่ง
• การประชมุทีม

• อีเมล
• เปิดประตตู้อนรับส าหรับการพดูคยุเสมอ
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ช่องทำงขอควำมช่วยเหลือ?
วฒันธรรมองค์กรที่ให้ความส าคญักบัความสจุริตจะสง่เสริมให้คนแสดงความคิดเห็นเมื่อรู้สกึวา่มีอะไรผิดปกติ เราสนบัสนนุให้พนกังานรวมถึง
บริษัทคูค้่าของเราทกุคนรายงานข้อกงัวลหรือความผิดปกติใด ๆ  เมื่อทา่นสงัเหตเห็น หรือสงสยัวา่มีการประพฤติมิชอบเกิดขึน้ภายในเอฟดบับลวิดี 

ทา่นสามารถเลอืกที่จะรายงานแบบไมเ่ปิดเผยตวัตนได้ โดยบริษัทจะเก็บรักษความลบัของข้อมลูรายงานให้ดีที่สดุและด าเนินการบนพืน้ฐานของการ
ไมแ่ก้แค้นตอบโต้ บริษัทจะไมแ่ก้แค้นตอบโต้ใดๆ ตอ่ผู้ที่เปิดเผยข้อมลูและบริษัทจะไมย่อมให้มีการแก้แค้นตอบโต้ตอ่ผู้ที่รายงานด้วยความสจุริต

ท่ำนสำมำรถแจ้งกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์หรือแจ้งประเดน็ได้ที่ :

URL: ConcernOnline

China – 400-120-0253

Hong Kong– 800-903-375

Indonesia – 021-29223057

Japan – 0800-100-0081

Macau – 6262-5093

Malaysia – 01548770361

Philippines – 2-86263210

Singapore – 3158-7652

Thailand – 021056128

Vietnam – (028)44581010

ทางโทรศพัท์– Concern Hotline (ด าเนินการโดยหนว่ยงานอิสระภายนอก):

ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมที่ 
FWD Whistleblower Policy
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กำรรำยงำนควำมคับข้องใจ
เพื่อรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีในการท างานและเพื่อสร้างช่องทางที่เป็นทางการส าหรับพนกังานในการแสดงความคิดเห็นและยุติความคบัข้องใจใน
การท างาน เช่น การเลือกปฏิบตัิ หรือการล่วงละเมิด บริษัทได้บงัคบัใช้กระบวนการเก่ียวกับการรายงานเร่ืองราวร้องทุกข์ที่ มีความปลอดภัย 
เพื่อให้เพื่อนพนกังานสามารถรายงานความคบัข้องใจและเร่ืองร้องเรียนในการท างานได้อย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทสนบัสนนุให้
พนกังานพิจารณาเพื่อรายงานและแก้ไขความคบัข้องใจใดๆ อยา่งไมเ่ป็นทางการก่อน

ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมที่ 
Disciplinary and  Grievance Policy
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1. ควำมซ่ือสัตย์สุจริต



ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

1. ควำมซื่อสัตย์สุจริต
การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตนัน้ ทา่นด าเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการท าในสิง่ที่
เป็นธรรมและถกูต้อง ไมน่ าเอาผลประโยชน์สว่นตวัมาอยูเ่หนือผลประโยชน์ของบริษัทเราคาดหวงัพนกังานให้ประพฤติ
ตนให้เหมาะสมทัง้ด้านกิริยา มารยาทและการวางตวัในการติดตอ่ธุรกิจของบริษัท

ความส าเร็จของเราเป็นผลของการมมุานะและการอทุิศตนของพนกังาน ในการสร้างธุรกิจของบริษัทพนกังานต้องไมยุ่ง่
เก่ียวกบัสนิบนและคอร์รัปชัน่ทกุชนิด

กฎหมายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ยงัห้ามการสร้างเอกสาร หนงัสอื หรือบนัทกึที่ไมถ่กูต้อง หรือเป็นเท็จ และก าหนดให้บริษัท
ต้องพฒันาและรักษามาตรการการควบคมุที่เพียงพออนัเก่ียวกบัทรัพย์สนิและการบญัชีของบริษัท

สนิบนและคอร์รัปชัน่เป็นสิง่ที่ผิดกฎหมายของหลายประเทศที่เอฟดบับลวิดไีด้ด าเนินธุรกิจ รวมถึงบทบญัญตัิปอ้งกนัการให้
สนิบน (ฮ่องกง) ประมวลกฎหมายอาญา(ประเทศไทย) และพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต (ฟิลปิปินส์) 
ทา่นควรปฏิบตัิหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศด้วย

กฎหมายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ห้ามไมใ่ห้เราเสนอให้หรือรับหรือสญัญาวา่จะเสนอให้หรือรับสิง่มีค่าแก่บคุคลอื่นเพื่อคงไว้
ซึง่ธุรกิจหรือเพื่อให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบทางธรุกิจที่ไมเ่หมาะสม ซึง่หมายความวา่คณุไมส่ามารถให้สิง่ใด ๆ รวมถึง
ของขวญัราคาแพง เงินสด อาหารหรือความบนัเทิงฟุ่ มเฟือย สว่นลด หรือเง่ือนไขที่นา่พอใจมากเกินไปและรายการท่ี
คล้ายคลงึกนัให้กบับคุคลอ่ืนเพื่อรักษาธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม
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กำรปฏิเสธสินบนและกำรคอร์รัปช่ัน

เราไมส่ามารถให้เงินหรือทรัพย์สนิใดๆ อยา่งไมเ่หมาะสมได้ แม้จะผา่นบริษัทคูค้่า (เช่น ตวัแทน) หรือคนกลางอื่น ๆ

บริษัทห้ามพนกังานจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก ซึง่อาจะเป็นการเร่งการด าเนินการหรือให้ได้สิง่ใดมา หรือเพื่อรักษาสิง่ที่
เราได้มาอยูแ่ล้ว เช่น เราไมส่ามารถให้เงินหรือทรัพย์สนิใดๆ เพื่อเร่งให้ธนาคารอนมุตัิการโอนเงินจากบัญชีลกูค้ามายงับริษัท
ผา่นการโอนเงินทางอิเลค็ทรอนิกส์ได้ (ไมว่า่จะมีมลูคา่เทา่ไร) ซึง่อาจท าให้เราได้รับช าระเงินจากลกูค้าเร็วขึน้หรือประกนัได้วา่
การช าระเงินของลกูค้าจะสมบรูณ์

หลายครัง้อาจจะยากในการพิจารณาวา่ใครเป็นข้าราชการ นอกจากเจ้าหน้าที่ข้าราชการแล้ว บคุคลที่มีต าแหนง่ในสว่นงาน
ราชการ เช่น หวัหน้าสว่นราชการหรือรัฐมนตรี ก็เป็นกลุม่ที่เราควรระมดัระวงัเช่นกนั บคุคลที่ท างานในองค์กรของรัฐที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของหรืออยูใ่นการควบคมุของรัฐบาลก็ถือวา่เป็นข้าราชการด้วยและการจ่ายเงินท่ีไมถ่กูต้องใดๆ ให้แก่บคุคลเหลา่นีก็้
ถือวา่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายเช่นกนั

นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน่ครอบคลมุไปถึงหนว่ยงานในเชิงพาณิชย์ (เชน่ บคุคลที่ท างาน
กบัธุรกิจเอกชน) และข้าราชการ เราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัข้าราชการ เพราะกฎหมายปอ้งกนัการคอร์รัปชั่นมกัจะ
มุง่เน้นท่ีการจ่ายเงินท่ีไมถ่กูต้องให้กบับคุลเหลา่นีแ้ละก าหนดบทลงโทษส าหรับการจ่ายเงินดังกลา่วที่รุนแรง

บริษัทต้องรับผิดชอบในการก าหนดวา่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมนัน้เป็นข้าราชการหรือไมห่ากทา่นสงสยักรุณาปรึกษา
หวัหน้าของทา่น หรือติดตอ่ได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน
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ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

กำรร่วมบริจำคเงนิสนับสนุนทำงกำรเมือง และกำรกุศล
ในฐานะท่ีเป็นบริษัทประกนัภยัที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ในภมูิภาคเอเชียอาจมีหลายคนมาขอให้บริษัทบริจาคเงินสนบัสนนุทาง
การเมือง หรือเพื่อการกศุล เราไมส่ามารถให้การสนบัสนนุสิง่เหลา่นีโ้ดยใช้เงิน ทรัพยากร หรือสนิทรัพย์หรืออ้างช่ือ
เอฟดบับลวิดีโดยไมไ่ด้รับการอนมุตัิก่อน

ในกรณีที่การร่วมบริจาคเงินสนบัสนนุทางการเมืองหรือเพื่อการกศุลเป็นสิง่ที่มีคณุคา่แก่การด าเนินการ การบริจาค
ดงักลา่ว อาจกลายเป็นการให้สนิบนหากหากการบริจาคนัน้เก่ียวข้องกบัการสร้างโอกาสทางธรุกิจหรือเก่ียวข้องกบั
ธุรกรรมของเอฟดบับลวิดี

ทา่นสามารถมีสว่นร่วมในการบริจาคนีไ้ด้โดยใช้เงินหรือทรัพย์ของตนเองโดยไมต้่องอ้างอิงถึงช่ือบริษัท ตราบใดที่การ
บริจาคนัน้ไมเ่ก่ียวกบัการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ เอฟดบับลวิดี
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ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?

21

ค ำถำม : แซนด้า ก าลงัด าเนินการจดัตัง้ส านกังานแหง่ใหมข่องบริษัทในประเทศฟิลปิปินส์ เธอติดตอ่กบัหนว่ยงาน
ราชการเพื่อขอรับใบอนญุาตและด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การจดัตัง้เสร็จสิน้ เจ้าหน้าที่รัฐคนหนึง่ที่ดแูลงาน
สาธารณปูโภค (ประปา ไฟฟา้ โทรศพัท์ และอื่น ๆ) กลา่ววา่ “ถ้าคณุต้องการให้มีส านกังานใหมน่ี ้คุณจ าเป็นต้องมีการ
ช่วยเหลอืจากฉนั และฉนัจะช่วยถ้าฉนัได้รับเงินสดจ านวน 45,000 บาท เป็นคา่เสยีเวลาของฉนั”     แซนด้าทราบดีวา่มี
คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้ส านกังานแตด่เูหมือนวา่จะมีอะไรท่ีนา่สงสยั เธอต้องการให้มีการจดัตัง้ส านกังานใหมน่ีข้ึน้
โดยเร็ว แตเ่ธอคิดวา่อาจต้องให้สนิบน เธอควรท าอยา่งไร?

ค ำตอบ : แซนด้าไมค่วรให้เงินและรายงานการกระท าของเจ้าหน้าที่ทา่นนัน้ไปยงัหวัหน้าหนว่ยงานของเธอและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน การจ่ายเงินนีเ้ป็นท่ีนา่สงสยัมากเพราะเป็นการขอรับเงินสด ไมน่า่จะเป็น
คา่ธรรมเนียมปกติ และนา่จะเป็นการจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก เราต้องการท าให้งานส าเร็จแตเ่ราต้องท าในสิง่ที่
ถกูต้องอยา่งเหมาะสม การจ่ายสนิบนจะไมใ่ช้สิง่ที่ถกูต้องและเหมาะสม

1. ความซื่อสัตย์สุจริต



กำรให้ของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง จะยอมรับได้ เม่ือ:

ของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง
การแสดงไมตรีในทางธุรกิจเป็นองค์ประกอบส าคญัอยา่งหนึง่ที่จะพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทคูค้่าและลกูค้าของเรา 
เราควรแนใ่จวา่ของขวญัและการเลีย้งรับรองที่เราให้นัน้ไมก่ลายถกูตีความวา่เป็นการให้สนิบน หรืออาจมองได้วา่แสดง
ไมตรีเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอยา่งไมเ่หมาะสม

เป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมการสง่เสริมหรือ
การสาธิตสนิค้าหรือบริการของเรา

มีมลูคา่ที่เหมาะสม (ไมห่รูหราหรือ
แพงเกินความจ าเป็น)

ไมไ่ด้ให้บอ่ยครัง้ ไมม่ีการร้องขอจากอีกฝ่าย

มีความเหมาะสม ซึง่เป็นเร่ืองปกติตามจารีต
ประเพณีและถกูต้องตามกฎหมายในประเทศ
หรือภมูิภาค

ไมจ่ ากดัแตเ่พียงผู้ เดียว
(โดยทัว่ไปจะมอบให้แก่ลกูค้า)

1 2

3

5

4

6
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ของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง

รูปแบบของขวัญและกำรเลีย้งรับรองที่
ต้องห้ำมรวมถงึ:

รูปแบบของขวัญหรือกำรเลีย้งรับรองที่
สำมำรถรับได้:

การเข้าใช้บริการในสถานบนัเทิงส าหรับผู้ใหญ่เทา่นัน้ เช่น
แหลง่ทอ่งเที่ยวส าหรับผู้ชาย บอ่นการพนนั ไนท์คลบั และ
สถานอาบอบนวด
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ของช าร่วยของเอฟดบับลวิดี
ตวัอยา่ง เช่น ปฏิทิน ปากกา แก้วกาแฟ เป็นต้น

ของขวญั ของที่ระลกึตา่งๆ
ที่ราคาไมส่งูจนเกินไป

ตัว๋เข้าร่วมงานราคา
ไมส่งู

อาหารหรือขนมที่ราคา
ไมแ่พง

ของขวญัที่มีมลูคา่
สงูเกินไป

มือ้อาหารและเคร่ือง
ดื่มที่ราคาแพง

การแลกเปลีย่นของขวญั/การเลีย้งรับรองที่สง่ผลตอ่การ
ตดัสนิใจในเชิงธุรกิจกบับคุคลหรือหนว่ยงานเดียวกันบอ่ยครัง้

ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ หรือกำรรับ

การเลีย้งอาหารและ
เคร่ืองดื่มที่ราคาไมแ่พง

1. ความซื่อสัตย์สุจริต



ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?

ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่
FWD Gifts,  Entertainment and
Anti-BriberyPolicy

ใช้วิจารณญาณของทา่นให้ดี
ที่สดุเมื่อมีการให้ของขวญัหรือ
เลีย้งรับรองและเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทท่ี
เก่ียวข้อง
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คิดก่อนวา่ของขวญัหรือการรับรอง
ที่ก าลงัจดัให้นัน้มีอิทธิตอ่การ
ตดัสนิใจของบคุคลหรือสร้าง
ความรู้สกึวา่เป็นข้อผกูพนัหรือไม่

ถ้า ใช่ ของขวญัหรือการเลีย้ง
รับรองนัน้มีโอกาสเป็นสนิบนหรือ
ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน่ได้ ซึง่ขดั
กบัประมวลจริยธรรมของเราและ
กฎหมายได้

ถ้าไมส่ามารถปฏิเสธของขวญัหรือการรับรอง หรือถ้าการปฏิเสธจะท าให้ฝ่ายที่เสนอเสยีความรู้สกึอยา่งยิ่ง ทา่นอาจรับของขวญัหรือการ
รับรองนัน้ และรายงานไปยงัเจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน

ในกรณีที่เป็นของขวญั ทา่นจะต้องน าของขวญันัน้ไปมอบให้กบัหนว่ยงานท่ีเหมาะสม ตามนโยบายของบริษัท

ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต



ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?
ค ำถำม : โบรกเกอร์รายหนึง่ท่ีร่วมงานกบัเรามานาน สง่ไวน์ราคาแพงขวดหนึง่และนาฬิกาหรูเรือนหนึง่ให้แก่พนกังาน
เอฟดบับลวิดีคนหนึง่ช่ือสตีเฟ่น เพื่อเป็นการขอบคณุส าหรับความส าเร็จทางธุรกิจที่ได้ร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปี สตี
เฟ่นประเมินมลูคา่ทัง้หมดของของขวญันัน้อยูท่ี่ประมาณ 15,000 บาท สเตีเฟ่นสามารถเก็บของขวญัเหลา่นีไ้ว้เองได้
หรือไม?่

ค ำตอบ : ไมไ่ด้สตีเฟ่นไมค่วรรับของขวญันัน้ เพราะของขวญัที่ถกูสง่ให้ สตีเฟ่นนัน้มีมลูคา่สงูไมส่มควรแก่เหตแุละอาจ
มีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของเขา เก่ียวกบัการท างานร่วมกบัหุ้นสว่นธุรกิจนัน้ได้ในอนาคต เขาควรปฏิเสธ
ของขวญันัน้อยา่งสภุาพ บอกให้หุ้นสว่นธุรกิจนัน้วา่ของขวญัดงักลา่วขดักบันโยบายและหลกัปฏิบตัิของบริษัทและ
รายงานเร่ืองนีใ้ห้ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานทราบ
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ค ำถำม : ตวัแทนของเอฟดบับลวิดีคนหนึง่ช่ือลนิดาได้ติดตอ่ธุรกิจกบัลกูค้าคนหนึง่ของเธอมานานหลายปีและ
มีความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจที่ดี ช่วงเทศกาลใกล้จะมาถึง ลนิดาอยากจะสง่ของขวญัที่เป็นบตัรและปฏิทินให้ลกูค้าเพื่อ
แสดงความขอบคณุและเป็นการสง่เสริมแบรนด์เอฟดบับลวิดี ลนิดาสามารถสง่ของขวญัเหลา่นีไ้ปให้
ลกูค้าของเธอได้หรือไม?่

ค ำตอบ : สง่ได้เพราะบตัรและปฏิทินเป็นของขวญัท่ีเหมาะสมซึง่จะชว่ยสง่เสริมบริการและผลติภณัฑ์ของ
เรา การให้ของขวญัที่มีมลูคา่ไมส่งูในช่วงเทศกาลเป็นวิธีที่ดีในการสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทและรักษาไว้ซึง่การ
ติดตอ่กบัลกูค้าที่มีคณุคา่ของเรา
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
การท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าและด าเนินการให้ได้ตามความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีนัน้ต้องมีการเอาใจใสอ่ยา่งเต็มที่ทกุวนั ดงันัน้ 
เพื่อด ารงความมุง่มัน่นี ้เราต้องหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจ ากดัในการท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบของเราที่มีตอ่เอฟดบับลวิดี
เพื่อให้แนใ่จวา่เราด าเนินการด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและผู้ ถือหุ้นของเรา แม้วา่มันอาจจะเป็นไปไมไ่ด้ที่เราจะ
สามารถชีแ้จงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้หมดที่มี ส าหรับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เอฟดบับลวิดีนัน้ อาจเป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์สว่นบคุคลหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเชิงโครงสร้าง

1

2 4

5คู่แข่ง

3

หุ้นส่วนธุรกิจ
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ญำตแิละ
ผู้มีควำม
สัมพันธ์
ใกล้ชิด
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตัว (ส่วนบุคคล กับ ลูกค้ำ/บริษัท)
ความขดัแย้งระหวา่งบคุคลกบัลกูค้า / บริษัท ถือเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์สว่นบคุคลและอาจเกิดขึน้ในสถานการณ์ที่พนักงานหรือผู้ รับเหมามี
ผลประโยชน์สว่นตวัซึง่อาจสง่ผลตอ่การตดัสนิตามวตัถปุระสงค์ของพวกเขาที่สร้างความเสยีหายให้กบัลกูค้าหรือเอฟดบับลวิดี

การท างานให้กบัคูแ่ขง่ของเอฟดบับลวิดีถือเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพราะความจงรักภกัดีของท่านจะถกูแบง่
ระหวา่งสองบริษัทและทา่นอาจจะประสบกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในหลายกรณีนอกจากนี ้การท างานให้กบัคูแ่ขง่
ยงัจะจ ากดัเวลาของทา่นในการท างานให้กบัเอฟดบับลวิดี และยงัจะก่อให้เกิดความเสีย่งที่แผนทางธุรกิจและผลติภณัฑ์
หรือข้อมลูอื่นๆ ที่เป็นความลบั จะถกูเปิดเผย

การเป็นกรรมการของบริษัทคูแ่ขง่หรือการมีผลประโยชน์ทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัในบริษัทคูแ่ข่งกอ่ให้เกิดความเสีย่ง
ในลกัษณะนีไ้ด้ ซึง้จะถือได้วา่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

บริษัทไมไ่ด้ห้ามการวา่จ้างญาติหรือผู้มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดมาท างาน แตเ่ขาจะต้องถกูประเมินและพิจารณาตาม
ขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์เดียวกนักบัผู้สมคัรงานคนอื่น ถ้าทา่นมีญาติที่สนใจท างานกบัเอฟดบับลิวด ีสามารถ
สอบถามได้ที่สายงานบคุคลากรและวฒันธรรมเพื่อขอค าแนะน าขัน้ตอนวา่จะด าเนินการตอ่ไปอยา่งไร

การชีน้ าธุรกิจให้มุง่ไปท่ีตวัแทนหรือคูค้่าธุรกิจคนใดคนหนึง่โดยเฉพาะอาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งถ้าตวัแทนหรือหุ้นสว่นธรุกิจนัน้มีความเก่ียวข้องกบัทา่น หรือมีความสมัพนัธ์กบัท่านนอกเหนือจากงาน หรือ เป็น
บริษัทท่ีทา่นมีผลประโยชน์อยูด้่วย

ถ้าทา่นมีตวัแทนหรือบริษัทคูค้่าที่จะแนะน าให้เอฟดบับลวิดีวา่จ้างหรือมีธุรกรรมใดๆ ด้วย ต้องแนใ่จวา่บคุคลเหลา่นัน้จะ
ผา่นกระบวนการพิจารณาคดัเลอืกเช่นเดียวกนักบับคุคลอ่ืน

คู่แข่ง
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เชิงโครงสร้ำง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้าง เกิดขึน้ในกรณีที่อาจมีผลประโยชน์ที่ไมต่รงกนัระหวา่งเอฟดบับลวิด ีกบัลกูค้า หรือกับ กลุม่บริษัทเอฟดบับลวิดี 
หรือ ระวา่งลกูค้ากบัลกูค้า

• การจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ 
(Remuneration and incentive) อาจจงูใจให้
พนกังานขายผลติภณัฑ์ประกนัภยัเพื่อให้ได้
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่สงูขึน้ แทนการ
ขายผลติภณัฑ์ประกนัภยัตามความต้องการ
และตามความเหมาะสมของลกูค้า

• การจดัการกองทนุเพื่อเพิ่มผลก าไรของผู้ ถือหุ้น
แตก่ระทบเประโยชน์ผู้ ถือกรมธรรม์

• มีสว่นได้สว่นเสยีกบันายหน้าประกนัชีวิต หรือที่
ปรึกษาทางการเงินท่ีขายผลติภณัฑ์ประกนัชีวติ
ของเอฟดบับลวิดี

• ได้รับการชกัจงูจากบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ลกูค้าและ
ได้รับประโยชน์อื่นนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่
ต้องให้ตามมาตรฐาน หรือตามธรรมแนียม

• ผู้จดัการการลงทนุลงทนุในสนิทรัพย์ที่
ให้ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีแก่
กลุม่บรษัทเอฟดบับลวิดี หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่

• กลุม่บริษัทเอฟดบับลวิดี อาจมีกิจการ
ร่วมค้าหรือมีสว่นได้สว่นเสยีในบริษัท
ที่เป็นคูแ่ขง่ทางการค้าโดยตรงกบั
บริษัทอ่ืนภายในกลุม่เอฟดบับลิวดี
หรือบริษัทในเครือ

• ผลประโยชน์อื่นๆ หรือคา่ตอบแทน
อนัตีเป็นเงินได้ (เช่น สว่นลดคา่เบีย้
ประกนั และโปรโมชัน่พิเศษ) ทีม่อบ
ให้กบักลุม่ลกูค้าเพียงบางกลุม่

• ผู้จดัการการลงทนุจดัสรรการลงทนุ
ให้แก่ลกูค้าและกองทนุมากกวา่
หนึง่ราย

• กลุม่ลกูค้าที่แตกตา่งกนัในกองทนุ
พาร์

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท และ
ลกูค้าอาจเกิดขึน้ในกรณีที่กลุม่บริษัทเอฟดบับลวิดี
(หรือ บริษัทหนึง่ บริษัทใด ในกลุม่เอฟดบับลวิดี)
ได้รับประโยชน์แตอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
ลกูค้า ตวัอยา่ง เช่น:
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่ง 
บริษัท กบั บริษัท อาจเกิดขึน้ในกรณีที่มี
ความขดัแย้งภายใน โดย กลุม่บริษัทเอฟ
ดบับลวิดี อาจได้รับประโยชน์จาก
คา่ใช้จ่ายของบริษัทอ่ืนภายในกลุม่
เอฟดบับลวิดีหรือบริษัทในเครือ หรือ
ในทางกลบักนั บริษัทอื่นภายในกลุม่
เอฟดบับลวิดีหรือบริษัทในเครืออาจได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการของกลุม่
บริษัทเอฟดบับลวิดี ตวัอยา่ง เช่น :

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่ง
ลกูค้ากบัลกูค้าอาจเกิดขึน้ในกรณีที่
ลกูค้า (หรือกลุม่ลกูค้า) อาจได้รับ
ประโยชน์อื่น ซึง่ลกูค้ารายอื่นอาจต้อง
เสยีประโยชน์ ตวัอยา่ง เช่น:

บริษัท กับ ลูกค้ำ บริษัท กับ บริษัท ลูกค้ำ กับ ลูกค้ำ
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เชิงโครงสร้ำง
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เชิงโครงสร้ำง
เอฟดบับลวิดีพยายามหลกีเลีย่งและปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้างที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ แตเ่ราก็ต้องยอมรับวา่เราไมส่ามารถ
หลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วได้ในทกุกรณี ทัง้นี ้หากมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้างเกิดขึน้ Group Compliance

จะด าเนินการร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อท าให้มัน่ใจวา่มาตรการควบคมุและกระบวนการท่ีก าหนดไว้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ในการบรรเทาหรือลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากความขดัแย้งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้าง และไมเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า
อยา่งเป็นธรรมหรือสง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ผู้ ถือหุ้น ตวัอยา่งของการควบคมุและกระบวนการท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์
เชิงโครงสร้าง เช่น:

การควบคมุเพื่อจ ากดัการใช้ข้อมลู (Chinese walls): เพื่อปอ้งกนัหรือ จ ากดั การถ่ายโอนข้อมลูที่มีความออ่นไหวเป็นพิเศษและเป็น
ความลบัระหวา่งพนกังาน บริษัทในกลุม่เอฟดบับลวิดี หรือบคุคลที่สามที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ
อาจเกิดขึน้ หรือเป็นอนัตรายตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้า

การก าหนดโครงสร้างองค์กรและการแบง่แยกหน้าที่: เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ภายในองค์กร ทัง้นีก้าร
ด าเนินการเหลา่นีม้กัจะถกูก าหนดไว้ในนโยบายหรือแนวทางการด าเนินการภายในของบริษัท

การควบคมุคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ : ก าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้มีการจ่ายหรือรับคา่ตอบแทน
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไมเ่หมาะสมแก่เอฟดบับลวิดี พนกังาน ผู้ รับเหมา หรือผู้ขาย เพื่อไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
และเป็นการสง่เสริมประโยชน์ของลกูค้าอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส

การประเมินความเสีย่งประจ าปีและการทบทวนความขดัแย้งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้าง
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กำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

30

ทา่นต้องเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ให้เอฟดบับลวิดีทราบในกรณีที่มีสถานการณ์หรือโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชนกบัทา่นในฐานะพนกังานของเอฟดบับลวิด ี การเปิดเผยเหตกุารณ์ที่อาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไม่ได้
หมายความวา่เอฟดบับลวิดีจะห้ามทา่นด าเนินการนัน้ แตห่มายถึงการเปิดโอกาสให้บริษัทได้ตรวจสอบเหตกุารณ์นัน้ก่อนและจะสือ่สาร
ให้ทา่นทราบวา่ทา่นสามารถด าเนินกิจกรรมหรือโอกาสนัน้ได้อยา่งปลอดภยัหรือไม่
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ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมที่นโยบายความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์
FWD Conflicts of  Interest Policy
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ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?

31

ค ำถำม : บริษัทต้องวา่จ้างพนกังานประจ าที่จะมาท าความสะอาด
ส านกังานและฉนัคิดวา่น้องชายของฉนันา่จะเหมาะกบังานนีเ้ป็นอยา่งยิง่ เขาเป็นคนขยนัท างาน มีประสบการณ์
และก าลงัมองหางานใหมอ่ยู ่แตไ่มอ่ยากแนะน าน้องชายไปให้ทางแผนกบคุลากร เพราะไมอ่ยากให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ฉนัควรทอยา่งไร?

ค ำตอบ : การจ้างสมาชิกในครอบครัวไมไ่ด้เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์เสมอไป ที่จริงแล้ว การแนะน าคนที่เรา
รู้จกัที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมนัน้นบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่เอฟดบับลวิดี อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีน้องชายของทา่นจะถกู
วา่จ้าง ทา่นต้องถอนตวัออกจากขัน้ตอนในการตดัสนิเพื่อที่จะไมใ่ห้คนอื่นมองวา่น้องชายของทา่นได้รับการปฏิบตัิพิเศษ 
เขาต้องได้รับพิจารณาคดัเลอืกเพราะความสามารถและคณุสมบตัิของเขาเองไมใ่ช่เพราะมีความสมัพนัธใกล้ชิด เพียง
แคแ่นะน าเขาให้ไปท่ีฝ่ายทรัพยากรบคุคลเทา่นัน้ก็พอ หลงัจากนัน้ทางฝ่ายทรัยากรบคุคลจะเป็ผู้ ด าเนินการเอง

1. ความซื่อสัตย์สุจริต
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กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
สว่นหนึง่ของการท าธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริตคือการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อืน่ ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาเก่ียวข้องกบัข้อมลูที่เป็นความลบัตา่งๆ หลากหลายรูปแบบที่เป็นของคูแ่ขง่ของเราและ
บคุคลภายนอก ทรัพย์สนิทางปัญญามีหลากหลายรูปแบบ เช่น

การไมล่ะเมิดสทิธิทรัพย์สนิทางปัญญาหมายความวา่ทา่นต้องรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการท่ีถกูกฎหมายและหลกัจริยธรรม
เทา่นัน้

แผนธุรกิจ

ผลกำรวิจัยตลำด
ข้อมูลที่มีลิขสิทธ์ิ เช่น ซอฟต์แวร์ 
รูปภำพ สิ่งพิมพ์ และ สิ่งที่ถกูบันทึก

ข้อมูลกำรก ำหนดรำคำ
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1. ความซื่อสัตย์สุจริต
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กำรแสวงหำข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งอย่ำงถกูวิธี
เราควรแสวงหาข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ขง่ผา่นชอ่งทางหรือแหลง่ที่หาได้โดยทัว่ไป เช่น

ฉันก ำลังท ำในส่ิงที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?

ถ้าทา่นพบข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ผา่นชอ่งทางที่ไมไ่ด้เปิดให้คนทัว่ไปเข้าถึง ทา่นก็ไมค่วรใช้ประโยชน์จากข้อมลูนัน้ แม้วา่จะดเูป็น
ประโยชน์ตอ่เอฟดบับลวิดี แตเ่รามุง่มัน่กบัการด าเนินธุรกิจอยา่งช่ือสตัย์สจุริตเทา่นัน้

ถ้าทา่นมีค าถามใด ๆ เก่ียวกบัข้อมลูบางอยา่งที่ทา่นมีอยูว่า่จะสามารถน าไปใช้ได้หรือไม ่กรุณาขอรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน

เว็บไซต์ของคูแ่ขง่ รายงานประจ าปีของคูแ่ขง่

ขา่วสาร นิตยสาร และบทความธุรกิจที่ได้มี
หวัข้อเก่ียวกบัคูแ่ขง่

สงัคมออนไลน์ (เช่น ฟอร่ัมหรือ
บลอ็กอินเตอร์เน็ต)
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1. ความซื่อสัตย์สุจริต
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กำรไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ

34

1. ความซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากการใช้วิธีในการหาข้อมลูด้วยวิธีที่ถกูต้องแล้ว เราควรจะเข้าไปใช้ข้อมลูหรือเอกสารที่เรามีสทิธิทีจ่ะใช้เทา่นัน้

เช่น ในการจดัเตรียมเอกสารทางการตลาด เราควรใช้เฉพาะภาพที่เราได้รับอนญุาตให้ใช้เทา่นัน้ เช่น รูปภาพตา่งๆ ทีเ่อฟดบับลวิดี
ได้สทิธ์ิในการใช้อยา่งถกูต้อง

เช่นเดียวกบัที่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรารวมเพลงที่เราใช้ประกอบการโฆษณาและวิดโีอด้วย

ถ้าทา่นมีค าถามเก่ียวกบัข้อมลูหรือเคร่ืองมือ วา่จะสามารถน ามาใช้ในงานบริษัทได้หรือไม ่กรุณาติดตอ่หวัหน้าของทา่น
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ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?
ค ำถำม : ไมค์ก าลงัท างานจดัการระบบฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท เขาพบ โฟลเดอร์แปลกๆ อนัหนึ่งที่ตัง้วา่ 
“เพลงและโปรแกรม” เมื่อไมค์เปิดโฟลเดอร์นัน้ก็พบวา่ มีเพลง รูปภาพ ภาพยนตร์ หลายร้อยรายการและมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จ านวนหนึง่ที่เหมือนถกูดาวน์โหลดมาโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ไมค์ควรท าอยา่งไรดี?

ค ำตอบ : ไมค์ควรแจ้งหวัหน้าของตนและฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานในสิง่ที่เขาพบต้องมีใครท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิ
โดยการดาวน์โหลดสิง่เหลา่นีโ้ดยไมไ่ด้จ่ายเงินคา่ลขิสทิธ์ิให้แก่เจ้าของลขิสทิธ์ิ เราสามารถใช้ได้เฉพาะสิง่ที่ได้มา
อยา่งถกูกฎหมายและได้รับอนญุาตจากผู้ถือลขิสทิธ์ิเทา่นัน้ (เช่น เพลง รูปภาพ และซอฟต์แวร์) ในการท างานของ
บริษัท

35

1. ความซื่อสัตย์สุจริต
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2. รับฟังและปฏบิัตหิน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ



การรับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ หมายถึงเราท างานในหน้าที่
ของเราด้วยความภาคภมูิใจ ไปให้ถึง
เปา้หมายที่บริษัทและผู้บริหารได้ตัง้ไว้ 
ด้วยวิธีการท่ีให้เกียรติและท าอยา่ง
ถกูต้องตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม 
ไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง การรับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบนีย้งัหมายถึงเราไม่
จ าเป็นต้องพยายามในการรับรู้ทกุสิง่ 
หากเราไมแ่นใ่จวา่จะท าอยา่งไร เราควร
ท าควรจะสอบถามจากผู้ เก่ียวข้อง

ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 2. รับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

2. รับฟังและปฏิบัตหิน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ
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กำรฟอกเงิน

มำตรกำรลงโทษ
ทำงเศรษฐกิจ
กำรสนับสนุน

ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ลูกค้ำ
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อำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิ

2. รับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

เอฟดบับลวิดีเป็นบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการรับประกนัภยัและให้บริการผลติภณัฑ์
ทางการเงินท่ีสามารถช่วยเหลอืลกูค้าบคุคล ครอบครัว และองค์กรได้หลากหลาย
วิธี เราสามารถสร้างแรงจงูใจให้กบัลกูค้าหลายหลายกลุม่ด้วยการการมี
ผลติภณัฑ์หลายชนิดท าให้เราเป็นท่ีนา่สนใจของลกูค้าทกุกลุม่

“ขณะที่ลกูค้าของเราสว่นใหญ่เป็นคนท่ีซื่อสตัย์และเป็นองค์กรที่มีช่ือเสยีง 
ประสงค์จะใช้ผลติภณัฑ์ของเราด้วยเจตนาที่ดี แตล่กูค้าบางกลุม่อาจจะพยายาม
ใช้ผลติภณัฑ์และบริการของเราไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น เพื่อการฟอกเงินหรือสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นอกจากนี ้ลกูค้ากลุม่นีอ้าจจะพยายามช าระเงินคา่ผลติภณัฑ์และบริการ 
หรือคา่ธรรมเนียม (เช่น คา่เบีย้ประกนัภยั) ผา่นการโอนเงินทางอิเลค็ทรอนิกส์หรือ
การช าระเงินในรูปแบบอื่นๆ โดยผู้ที่ช าระคือบคุคลที่ถกูขึน้บญัชีต้องห้ามหรือบญัชีด า

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้สิง่เหลา่นีเ้กิดขึน้ เราควรมีข้อมลูของลกูค้าทัง้หมดเทา่ที่เป็นไปได้และ
พิจารณาด้วยความระมดัระวงัวา่ ลกูค้าคนใดที่เราสามารถให้บริการได้ ในสว่นต่อไปนีจ้ะ
เป็นข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ความเสีย่งเหลา่นี ้
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รู้จักกำรฟอกเงนิและแนวทำงกำรหลีกเล่ียง

2. รับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

การฟอกเงินเป็นกระบวนการปกปิดแหลง่ที่มาของเงิน โดยการโอนเงินท่ีได้มาอยา่งผิดกฎหมายผา่นชอ่งทางการโอนเงินท่ีถกูกฎหมาย เช่น คนท่ีมี
รายได้จากการค้ายาเสพติดอาจจะปกปิดแหลง่ที่มาโดยการน าเงินท่ีได้มาไปลงทนุ

ในฐานะที่เราเป็นบริษัทประกนัภยั เราต้องแนใ่จวา่ลกูค้าของเราไมไ่ด้ใช้เราเป็นเคร่ืองมือฟอกเงินโดยซือ้หรือลงทนุในผลติภณัฑ์ของเราด้วยเงินท่ี
ได้มาอยา่งผิดกฎหมาย เราต้องใช้เวลาท าความรู้จกัลกูค้าของเราวา่ เป็นใคร มีทรัพย์สมบตัิขึน้มาได้อยา่งไร และหาข้อมลูประวตัิเบือ้งหลงัวา่ท าไม
ลกูค้าถึงสนใจในผลติภณัฑ์ของเรา

หากไมส่ามารถพิสจูน์ทราบวา่ลกูค้ามีแผนใช้เอฟดบับลวิดีเพื่อการฟอกเงิน อาจท าให้เอฟดบับลวิดีต้องรับผิดชอบฐานท่ีให้ความช่วยเหลอือาชญา
กรเหลา่นี ้ซึง่บทลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนกฎหมายปอ้งกนัการฟอกเงินนัน้นบัวา่รุนแรงมาก
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กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย
อีกความเสีย่งหนึง่ที่เราควรระวงัคือลกูค้าใช้ผลติภณัฑ์และบริการของเราไปสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุม่กอ่การร้าย

ขณะที่รัฐบาลก าลงัเฝา้ติดตามอยูต่ลอดเวลาถึงวธีิที่ผู้ก่อการร้ายใช้สนบัสนนุทางการเงินแก่แผนการก่อการร้าย กลุ่มก่อการร้ายก็พยายามหา
วิธีการใหม่ๆ  ในการสนบัสนนุทางการเงินแก่แผนการก่อการร้ายของตน

การลงุทนุในผลติภณัฑ์ประกนัภยัเป็นวิธีหนึง่ที่ผู้ก่อการร้ายใช้ในการสนบัสนนุทางการเงินแก่แผนการของตน ในฐานะท่ีเป็นบริษัทประกนัภยัที่มี
ช่ือเสยีง เราไมต้่องการให้บริการแก่ลกูค้ากลุม่ดงักลา่ว หรือเข้าไปเก่ียวข้องกบัพวกเขาไมว่า่จะในทางใดก็ตาม

เช่นเดียวกนักบัการฟอกเงิน เราจ าเป็นต้องท าความรู้จกัวา่ลกูค้าของเราเป็นใคร เราควรหาข้อมลูให้ได้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้ เพื่อให้ทราบวา่ใคร 
คือ ผู้ได้รับประโยชน์จากผลติภณัฑ์ประกนัภยัและผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยั

2. รับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
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มำตรกำรคว ่ำบำตรทำงเศรษฐกจิ
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เอฟดบับลวิดีมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัการคว ่าบาตรท่ีออกโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลระหวา่งประเทศ ตลอดจนกฎหมาย
และระเบียบข้อบงัคบัของประเทศท่ีเรามีธุรกิจอยู่

นอกเหนือจากประเด็นเร่ืองการฟอกเงินและการก่อการร้าย เราต้องมัน่ใจวา่ลกูค้าของเรา ผู้ รับผลประโยชน์ และผู้ รับเงิน ไมใ่ช่บคุคลที่ถกู
ก าหนดหรือถกูขึน้บญัชีด า

เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะตรวจสอบวา่ลกูค้าหรือกลุม่ที่เก่ียวข้องกนัเป็นกลุม่หรือบคุคลที่ถกูกีดกนัหรืออยูใ่นบญัชีเฝา้ระวงั

เอฟดบับลวิดีห้ามการด าเนินธุรกิจในทางที่เช่ือได้วา่อาจเป็นการฝ่าฝืนตอ่กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการคว ่าบาตร (Sanctions laws) หรือ 
นโยบายการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย การติดตอ่กบับคุคลหรือหนว่ยงานท่ีถกูก าหนดจะมีบทลงโทษอยา่งหนกัแก่
บริษัทและพนกังานของเอฟดบับลวิดี  ในกรณีที่ทา่นมีข้อสงสยัวา่ลกูค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคูค้่า หรือผู้ รับผลประโยชน์ ฯลฯ เป็นบคุคลที่ถกูอยู่
ในรายช่ือต้องห้าม (sanctioned) หรือไม ่ทา่นควรสง่เร่ืองไปยงั Chief Compliance Officer (AML Officer) โดยทนัที

2. รับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
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กำรรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (KYC)
บริษัทได้มีกระบวนการรู้จกัตวัตนของลกูค้า (KYC) เพื่อจะได้รู้จกัลกูค้าของเราให้มากขึน้ ทัง้ประวตัิเบือ้งหลงั ผู้ รับผลประโยชน์และข้อมลูอื่นๆของ
ลกูค้า กระบวนการรู้จกัตวัตนของลกูค้านีจ้ะเร่ิมต้นทนัทีเมื่อมีการติดตอ่กบัลกูค้าและตลอดระยะเวลาการเสนอขาย

กระบวนการรู้จกัตวัตนของลกูค้า ควรแสดงข้อมลู
ดงัตอ่ไปนี ้:

ประวตัิและสญัชาติของลกูค้า

แหลง่ที่มาของรายได้

การระบตุวัตนและสญัชาติของผู้ รับ
ผลประโยชน์

นี่ไมใ่ช่รายการทัง้หมด  หากคณุต้องการค าแนะน าในการ
ด าเนินการตามกระบวนการ KYC โปรดขอค าแนะน าจาก
ผู้จดัการแผนก หรือ ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน

42
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แหลง่ที่มาของรายได้
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ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?
ค ำถำม : ลกูค้ารายหนึง่เพิ่งซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัที่มีมลูคา่สงู แตอ่ีกไมก่ี่วนัตอ่มาลูกค้ารายนีม้าขอรับเงินคืนและ
ยกเลกิการขายนี ้ลกูค้ายงัขอรับเงินคืนเป็นเช็คสัง่จ่ายให้กบักิจการสว่นตวัของตนเอง แทนที่จะจ่ายคืนให้กบัลกูค้า
เอง (ซึง่เป็นคนซือ้กรมธรรม์ตัง้แตแ่รก) ตวัแทนของเอฟดบับลวิดีที่ดแูลลกูค้ารายนีช่ื้อวาเนสสา  เธอต้องการ
ช่วยเหลอืลกูค้า แตเ่ห็นวา่เป็นค าขอที่แปลกและเธอก็รู้สกึวา่อาจไมถ่กูต้อง วาเนสสาควรท าอย่างไร?

ค ำตอบ : วาเนสสาควรรับรู้ถึงความรู้สกึของตนที่วา่มีบางอยา่งไมถ่กูต้อง การให้เอฟดบับลวิดีจ่ายเงินเงินคืนไป
ให้กบับริษัทหรือบคุคลอื่นควรเป็นเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัการฟอกเงินก่อนท่ีจะมีการคืนเงินใด ๆ ให้ลกูค้า วาเนสสา
ควรหารือกบัหวัหน้าของเธอและฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน

กรุณาศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมที่ Anti-Money 
Laundering and Counter-Terrorism Financing 
Policy (AML and CTF Policy).
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กำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม

กำรสมคบคิดกันเพื่อก ำหนดส่วนแบ่งทำงกำรตลำด

ความส าเร็จของบริษัทต้องมาจากการทุม่เทท างานหนกั จากความรู้ และจากนวตักรรมของผลติภณัฑ์และบริการ มิใช่การด าเนินธุรกิจ
ด้วยวิธีที่ไมเ่ป็นธรรม เช่นการสมคบคิดกบับริษัทคูแ่ขง่เพื่อก าหนดสว่นแบง่ทางการตลาดและก าหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม

กฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าและนโยบายของเราห้ามยุง่เก่ียวกบัการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรมเพราะอาจท าให้ลกูค้าเสยีประโยชน์และ
สง่ผลเสยีตอ่ความส าเร็จของเราในระยะยาว

การฝ่าฝืนกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้ามีบทลงโทษหนกั รวมถึงโทษจ าคกุและโทษปรับในอตัราสงูส าหรับพนกังานท่ีรับผิดชอบ

ในการสมคบคิดกนัแบง่สว่นแบง่ทาง
การตลาดนี ้บริษัทตา่ง ๆ
จะตกลงแบง่พืน้ท่ีในการท าตลาด
กนั และห้ามเข้าไปท าธุรกิจในพืน้
ที่อื่นๆ
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การสมคบคิดกนัเพื่อก าหนดสว่นแบง่
ทางการตลาด เป็นการสมคบคิดกบั
บริษัทคูแ่ขง่เพื่อก าหนดสว่นแบง่ทาง
การตลาดให้แก่ผู้สมคบคิดแตล่ะราย

การสมคบคิดเพื่อก าหนดสว่นแบง่ทาง
การตลาดเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมายเนื่องจากท าให้ลกูค้าไมม่ี
ทางเลอืกอื่นให้ใช้ผลติภณัฑ์หรือ
บริการในพืน้ที่ของตน และยงัเป็นการ
ท าให้ต้องจ่ายคา่สนิค้าหรือบริการท่ี
สงูขึน้

2. รับฟังและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
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กำรสมคบคิดกันก ำหนดรำคำ
การสมคบคิดกนัก าหนดราคาเป็นการตกลงกนัระหวา่งบริษัทคูแ่ขง่ เพื่อก าหนดราคาสนิค้าหรือบริการในราคาที่เทา่กัน

การสมคบคิดกนัก าหนดราคาเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายเพราะลกูค้าคาดหวงัวา่ราคาจะเป็นไปตามอปุสงค์ อปุทาน และปัจจยัอื่นๆใน
ตลาด ไมใ่ช่จากการตกลงสมคบคิดกนัระหวา่งคูแ่ขง่ทางการค้า

การตัง้ราคาผลติภณัฑ์รวมถึง เบีย้ประกนัภยัความรับผิดสว่นแรก จ านวนที่จ่าย สว่นลดและ รายการอื่นๆเก่ียวกบัราคา

ผลติภณัฑ์หรือแผนการตลาดในอนาคต

กำรท ำในสิ่งที่ถูกต้องให้เหมำะสม เรำควรไม่เจรจำกับคู่แข่งในเร่ือง:

3

4
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กิจกรรมหรือแผนธุรกิจของเรา

ข้อมลูลกูค้า และข้อมลูภายใน

1
3

2
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ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?

ค ำถำม : ขณะไปงานสมัมนาเก่ียวกบัประกนัภยั แจ็คกีไ้ด้พบกบัตวัแทนคนหนึง่จากบริษัทคูแ่ข่ง ตอนแรก แจ็คกี ้
และตวัแทนคูแ่ขง่พดูคยุกนัถึงเร่ืองที่สมัมนา แตอ่ยูด่ีๆ ตวัแทนของบริษัทคูแ่ขง่ก็เปลี่ยนเร่ืองคยุและกลา่วขึน้วา่ “รู้
ไหม เราก าลงัเสยีเวลาและเสยีเงินเยอะมากกบัการแขง่ขนัเพื่อเอาชนะกนัในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน ฉนัคิดวา่
เราทัง้สองจะไมต้่องยุง่ยากล าบากอีกตอ่ไปถ้าเอฟดบับลวิดีมุง่เน้นท่ีตลาดในพืน้ท่ีภาคเหนือ และบริษัทของฉนั 
มุง่เน้นท่ีตลาดในพืน้ท่ีภาคอีสาน เราทัง้สองก็จะท าเงินได้มากขึน้เธอคิดยงัไง?”  แจ็คกีค้วรตอบกลบัไปอยา่งไร?

ค ำตอบ : แจ็คกีค้วรบอกให้ตวัแทนของบริษัทคูแ่ขง่รู้วา่การพดูคยุเร่ืองการสมคบคิดกนัเพื่อก าหนดสว่นแบง่ทาง
การตลาดเป็นสิง่ที่ผิดนโยบายของเอฟดบับลวิดีและชีแ้จงให้ชดัเจนวา่ไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอของคู่แขง่ แจ็คกีค้วรยตุิ
การสนทนาและรายงานเร่ืองนีไ้ปท่ีฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิการบริษัทคูแ่ขง่พยายามชกัชวนเอฟดับบลวิดีให้ร่วม
กิจกรรมกีดกนัการแขง่ขนัทางการค้า เราจึงจ าเป็นต้องบนัทกึเหตกุารณ์นีไ้ว้เป็นหลกัฐานเพื่อป้องกนัตวัเราเอง”

โปรดหารือกบัฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานก่อนที่จะ
เร่ิมเจรจา หรือประชมุกบับริษัทคูแ่ขง่
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กำรใช้ข้อมูลภำยใน
ธุรกิจของเรามีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ มีการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ๆออกมาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ตอบสนองตอ่สิง่ท้าทายและโอกาสตา่งๆ ที่
ปรากฏในชีวิต พวกเราในฐานะพนกังานของเอฟดบับลวิดี เราอาจจะได้รับทราบข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัทิศทางหรือแนวโน้มในอนาคตเก่ียวกบั
บริษัทของเราหรือบริษัทอื่นก่อนที่สาธารณชนจะได้รับทราบ

เราไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่ส าคญัเหลา่นีก้่อนที่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชนไปลงทนุ เช่น การซือ้หรือขายหุ้นได้และเรา
ก็ไมส่ามารถบอกข้อมลูส าคญัดงักลา่วแก่เพื่อน ญาติพี่น้องหรือผู้ใดให้ตดัสนิใจในการลงทนุได้

ข้อมลูภายในจะถือวา่เป็นข้อมลู “สาธารณะ” ก็ตอ่เมื่อได้ถกูเปิดเผยโดยสือ่แล้วเทา่นัน้ ในฐานะพนกังานที่ต้องได้รับข้อมลูและมีหน้าที่
รับผิดชอบ เราต้องตรวจสอบกบัฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้แนใ่จวา่ข้อมลูส าคญัที่ทา่นมีอยูน่ัน้ได้ถกูเปิดเผยตอ่สาธารณะแล้ว
ก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์

กรุณาศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมที่ 
Personal (Insider) Dealing Policy.
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3. กำรเปิดเผยและชัดเจน



กำรเปิดเผยและชัดเจน

การปฏิบตัิงานของเราอยา่งเปิดเผยและ
ชดัเจนนัน้ มากกวา่การท างานด้วยความ
สจุริต แตย่งัรวมไปถึงการปฏิบตัิต่อลกูค้า 
หุ้นสว่น และเพื่อนร่วมงานของเราอย่าง
เป็นธรรม และโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ

ในทกุๆ วนั เราน าเสนอผลติภณัฑ์และ
บริการอยา่งถกูต้องและไมพ่ดูเกินความ
จริง หรือปิดบงัข้อมลูตอ่ลกูค้า หรือ
หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท เรามีหน้าที่
และความรับผิดชอบท่ีจะต้องรายงานเมื่อ
มีเหตหุรือมีการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนได้
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ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 3. การเปิดเผยและชดัเจน



ควำมเส่ียงที่ส่งผลต่อประสบกำรณ์ของลูกค้ำ
ที่เอฟดบับลวิดี เราให้ค าจ ากดัความของ “ความเสีย่งที่สง่ผลตอ่ประสบการณ์ของลกูค้า” วา่เป็นความเสีย่งในการสร้างผลลพัธ์ หรือ
ประสบการณ์ที่ไมเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูค้า หรือไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงัที่สมเหตสุมผลของลกูค้า ในระหวา่งการพฒันา 
การจดัจ าหนา่ย หรือการจดัการผลติภณัฑ์และบริการของเรา

การจดัการความเสีย่งที่สง่ผลตอ่ประสบการณ์ของลกูค้า ถือเป็นหวัใจส าคญัในวฒันธรรมและประสบการณ์ของลกูค้า เนื่องจาก
กระบวนการนีจ้ะช่วยให้เราสามารถระบถุึงความเสีย่งและจดัการกบัความเสีย่งที่อาจกระทบตอ่เป็นอนัตรายในการสง่มอบผลลพัธ์ที่เป็น
ธรรมแก่ลกูค้าของเรา

เราทกุคนมีหน้าที่ในการการจดัการความเสีย่งที่สง่ผลตอ่ประสบการณ์ของลกูค้า เนื่องจากเราทกุคนสร้างและมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมตลอดกระบวนการ

ตวัอยา่งการจดัการความเสีย่งที่สง่ผลตอ่ประสบการณ์ของลกูค้า 

การขาย การสือ่สาร หรือการปฏิบตัิที่ไม่
ชดัเจน ไมเ่ป็นธรรมหรืออาจท าให้เกิด
การเข้าใจผิด

กระบวนการเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทน
การร้องเรียน หรือกระบวนการยกเลกิ ที่มี
ความซบัซ้อนโดยไมจ่ าเป็น

2 3
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การแนะน าผลติภณัฑ์ที่ไมส่อดคล้องกบั
ความคาดหวงัที่สมเหตสุมผลของลกูค้า 
ณ จดุขาย

1

ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 3. การเปิดเผยและชดัเจน



โปรดศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมที่ Conduct Risk Policy

ผลติภณัฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลกูค้าและมีราคาที่ยตุิธรรม

ข้อความทางการตลาดและผลติภณัฑ์ที่ชดัเจนและไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด

ผู้จดัจ าหนา่ยที่ด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือกรมธรรม์

บริการท่ีมีราคายตุิธรรม ตรงไปตรงมาและตรงเวลา

การพิจาณาสนิไหมทดแทนรวดเร็วและการอธิบายการปฏิเสธอยา่งชดัเจน

กระบวนการการยกเลกิที่ตรงไปตรงมาและมีราคาไมส่งูเกินไป

การแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียน สือ่สารอยา่งชดัเจนและภายในเวลาที่เหมาะสม

ควำมเส่ียงที่ส่งผลต่อประสบกำรณ์ของลูกค้ำ
ตวัอยา่ง กระบวนการติดตอ่กบัลกูค้า

ผลิตภณัฑ์และ
รำคำ
กำรตลำดและ
กำรจัดจ ำหน่ำย

กำรขำย / 
กำรต่ออำยุ

กำรเรียกร้อง
สินไหม

กำรร้องเรียน

กำรยกเลิก

กำรดูแลและ
กำรบริกำร
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ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

กำรบันทกึข้อมูลอย่ำงถกูต้อง
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การลงบนัทกึข้อมลูอยา่งถกูต้อง จะท าให้บริษัทเรายงัคงรักษาช่ือเสยีงในการเป็นบริษัทประกนัชีวิตที่นา่เช่ือถือและไว้วางใจได้

การรักษาการลงบนัทกึข้อมลูที่ถกูต้องจะช่วยให้:
• ตรวจสอบรายการธุรกรรมที่ไมถ่กูต้อง
• ยืนยนัวา่ธุรกรรมกบัลกูค้าได้ถกูด าเนินการตามมาตรฐานของเรา 
• เป็นไปตามกฎระเบียบของกลุม่ธุรกิจในด้านมาตรฐานการบญัชี
• รักษาให้ภาพของสถานะทางการเงินของบริษัทมีความชดัเจนและโปร่งใส 
• ท าให้การคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดขึน้ในอนาคตชดัเจนมากขึน้
• เป็นไปตามขัน้ตอนการตรวจสอบจากทัง้ภายในและภายนอก

เราต้องบริหารจดัการข้อมลูที่บนัทกึไว้ให้เหมาะสมด้วย การบริหารจดัการข้อมลูอยา่งเหมาะสมมีความส าคญัที่จะให้บริษัทได้มีมาตรฐาน
ตามกฎระเบียบของกลุม่ธุรกิจและเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ตรวจสอบทัง้จากภายในและภายนอกที่จะชว่ยรับรองวา่บริษัทของเรา
ด าเนินการได้ตามเปา้หมายเก่ียวกบัการเงิน

สิง่ส าคญัที่สดุในการเก็บรักษาบนัทกึข้อมลูที่ถกูต้องคือการท าตามขัน้ตอนการบนัทกึบญัชีที่ได้รับการอนมุตัิแล้วรวมถึงการเสนอรายงาน
เก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากต าแหนง่งานของเรา (เช่นรายงานบนัทกึเวลาและคา่ใช้จ่าย) และบนัทกึการติดตอ่งานกบัลกูค้าอยา่งถกูต้อง

3. การเปิดเผยและชดัเจน



ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 

ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?
ค ำถำม : งานของฉนัก าลงัใกล้จะปิดงานการขายประจ าไตรมาสและบรรลเุปา้ยอดขายเรียบร้อยแล้ว ฉนัมียอดขาย
อีกจ านวนหนึง่ที่เข้ามาในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของไตรมาศและคิดวา่จะรอจนกวา่สปัดาห์หน้าถึงจะลงบนัทกึการขาย
เพื่อให้เป็นยอดของไตรมาสใหม ่เพราะถึงอยา่งไร เอฟดบับลวิดีก็ยงัได้ยอดขายนีอ้ยูด่ี ฉนัจึงคิดวา่ฉนัไมไ่ด้ท าอะไร
ผิด การท าแบบนีถ้กูต้องหรือไม?่

ค ำตอบ : ความคิดแบบนีไ้มถ่กูต้อง การบนัทกึข้อมลูและธุรกรรมตา่งๆต้องบนัทกึให้ถกูต้องตรงตามเวลาที่ธรุกรรมนัน้
เกิดขึน้จริง การรอเวลาด าเนินการในการขายไว้ก่อนจะไมส่ะท้อนภาพสถานะทางการเงินท่ีถกูต้องของเอฟดับบลวิดี

ค ำถำม : อรินเป็นผู้จดัการและก าลงัอา่นรายงานคา่ใช้จา่ยที่ถกูสง่มาจากพนกังานของเธอ ในระหว่างนัน้ นาราตรวจ
พบวา่มีคา่ใช้จ่ายรายการหนึง่ในรายงานท่ีถกูระบวุา่เป็น “คา่ธรรมเนียมการประชมุ” ซึง่เป็นการประชมุที่
อรินรู้วา่พนกังานคนนัน้ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการประชมุ โดยไมม่ี
ใบเสร็จรับเงิน ซึง่ดเูหมือนวา่มีพนกังานของนาราคนหนึง่ก าลงัพยายามเบิกคา่ใช้จ่ายโดยทจุริต เธอควรท าอยา่งไร?

ค ำตอบ : อรินควรคยุกบัพนกังานคนนัน้ของเธอก่อนเพื่อดวูา่พนกังานคนนัน้ท ารายการเบิกคา่ใช้จ่ายการประชมุนัน้ด
พลาดไปหรือไม ่ทกุคนท าผิดพลาดได้และครัง้นีอ้าจจะเป็นเพียงการเข้าใจผิด แตห่ากพนกังานคนนีย้ังยืนยนัวา่
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ขอเบิกนัน้เป็นจริง อรินควรตรวจสอบตอ่ไปวา่การเบิกคา่ใช้จ่ายดงักล่าวเป็นการทจุริต
หรือไม ่นอกจากนี ้เราควรใช้ความระมดัระวงัเมื่อยื่นเบิกคา่ใช้จ่ายโดยให้แนใ่จวา่เป็นการเบิกรายการท่ีถกูต้อง
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กำรรักษำข้อมูลควำมลับและข้อมูลส่วนบุคคล
การรักษาข้อมลูความลบัเป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหนึง่ที่จะท าให้เรารักษาความสามารถในการแขง่ขนัทางธูรกิจได้และแสดงให้ลกูค้า
รู้วา่เราเป็นบริษัทนา่ไว้วางใจและมีคณุคา่เพียงพอท่ียงัคงป็นลกูค้าเราตอ่ไป นอกจากนัน้เรายงัให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในการปกปอ้ง
รักษาข้อมลูที่มีนยัส าคญั

กำรรักษำข้อมูลควำมลับของพนักงำน
บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นตวัของพนกังานเอฟดบับลวิดีได้ รวมถึงข้อมลูติดตอ่และคา่ตอบแทนของพนกังาน แตเ่ราจะ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วเฉพาะตามที่มีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้และให้แก่หนว่ยงานของรัฐ เช่นเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี

ในฐานะพนกังานของเอฟดบับลวิดี ทา่นสามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นตวัพนกังานได้ เช่น ช่ือ ที่อยู ่อีเมล์ บตัรเครดิต ข้อมลูธนาคาร 
และข้อมลูอื่นๆ ทา่นต้องเก็บรักษาข้อมลูเหลา่นีไ้ว้เป็นความลบัในระหวา่งที่ท างานเป็นพนกังานอยูก่ับเราและหลงัจากที่ทา่นพ้น
จากการเป็นพนกังานแล้ว

กำรรักษำข้อมูลควำมลับของลูกค้ำ

บริษัทเอฟดบับลวิดีเข้าใจถึงความส าคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิดกบัลกูค้า เพราะจะท าให้สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ที่
เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่ชีวิตของพวกเขา

เรารู้วา่โดยบทบาทของเรา เรามีข้อมลูสว่นตวัขอลกูค้าประเภทตา่ง ๆ  จดัเก็บไว้ เรามีความภาคภมูิใจในการรักษาข้อมลูความลบั
เหลา่นีเ้พื่อให้ลกูค้าสามารถไว้วางใจได้และเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อมลูสว่นบคุคลที่เก่ียวข้อง
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ข้อมูลควำมลับควรที่จะ: 

ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ของบริษัทเทา่นัน้ 

เปิดเผยกบัเพื่อนร่วมงานเฉพาะที่จ าเป็นเทา่นัน้

ห้ามเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกโดยเด็ดขาด (เว้นแตเ่มื่อฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานอนญุาตให้เปิดเผยได้ เช่นกรณีที่มีสญัญารักษา
ความลบัควบคมุอยูห่รือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐขอข้อมลู)

กรุณาศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมที่ 
Data Privacy Policy
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สิทธิควำมเป็นส่วนตัวและกำรใช้งำนระบบคอมพวิเตอร์
ของบริษัท
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ข้อมลูทัง้หมดที่พนกังานปอ้นเข้าโดยในระบบหรือจดัเก็บในระบบของบริษัท บริษัทมีสทิธิที่จะดขู้อมลูเหลา่นัน้ได้

อยา่งไรก็ตามบริษัทให้ความเคารพในสทิธิความเป็นสว่นตวัของพนกังานโดยจะไมไ่ด้เฝา้ดกูารปฏิบตัิของพนกังานโดยไมม่ีเหตจุ าเป็น 
ข้อมลูอาจจะถกูเปิดดหูรือตรวจสอบเมื่อมีความจ าเป็นตามกฎหมายเทา่นัน้

กำรให้ข้อมูลแก่บุคคลภำยนอก

บคุคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสือ่สารมวลชน อาจขอทราบข้อมลู บริษัทต้องเตรียมพร้อมที่จะให้ข้อมลูตามค าขอของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย เมื่อทา่นได้รับค าร้องขอของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้จดัสง่ข้อมลูใดๆ โปรดติดตอ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบัต้ิงานเพื่อ
พิจารณาวา่เราต้องให้ข้อมลูตามค าร้องขอหรือไม่

เรามีการให้ข้อมลูแก่สือ่มวลชนด้วย เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขา่วสารเก่ียวกบักิจกรรมของเอฟดบับลวิดี ผู้ที่จะสามารถให้ข้อมลูดงักลา่วได้
ได้แก่พนกังานเอฟดบับลวิดีผู้ที่ได้รับอนมุตัิจากฝ่ายสือ่สารการตลาดของบริษัทเทา่นัน้ ที่สามารถให้ข้อมลูในนามบริษัท ถ้ามีสิอ่สารมวลชน 
(เช่น ผู้สือ่ขา่วโทรทศัน์หรือหนงัสอืพิมพ์) สอบถามข้อมลูจากทา่น ขอให้ทา่นติดตอ่ฝ่ายสือ่สารการตลาด เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสม
ตอ่ไป

3. การเปิดเผยและชดัเจน



กำรขำยและกำรตลำดที่เป็นธรรม
ผลติภณัฑ์ของเราสามารถเปลีย่นแปลงทกุชีวิตไปในทางที่ดีกวา่ เราควรน าเสนอผลติภณัฑ์ด้วยข้อมลูที่ถกูต้องและใช้เวลาในการ
อธิบายถึงลกัษณะผลติภณัฑ์ที่ส าคญั สรุปผลประโยชน์และข้อยกเว้นและความเสีย่งตา่งๆ อยา่งครบถ้วน

ตวัแทนทกุคนท่ีเสนอขายผลติภณัฑ์ของบริษัทต้องน าเสนอข้อมลูที่ครบถ้วนและสมบรูณ์แก่ลกูค้า หวัหน้าตวัแทนควรตรวจสอบการ
ปฏิบตัิหน้าที่ในการขายของพนกังานและตวัแทนทกุคน เพื่อให้แนใ่จวา่การสือ่สารเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของเราเป็นความจริงและ
ถกูต้อง

เราเสนอข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้องให้ลกูค้าเสมอ ไมใ่ช่แคเ่พียงในช่วงเวลาที่ท าการขายผลติภัณฑ์เทา่นัน้ แตเ่อกสาร
ประกอบการขายที่ใช้ต้องผา่นความเห็นชอบจากบริษัทด้วย ห้ามผู้ เสนอขายทกุคนท าการเสนอขายอยา่งไมถ่กูต้องไมว่า่จะตัง้ใจ
หรือไมต่ัง้ใจก็ตาม

ทา่นควรใช้เวลาในการท าความเข้าใจในลกัษณะผลติภณัฑ์ของบริษัทอยา่งละเอียดก่อนการเสนอขายเพื่อสามารถเสนอขายได้อยา่ง
ดีที่สดุ ถ้าทา่นมีค าถามหรือต้องการข้อมลูเพิ่มเติม โปรดสอบถามที่หวัหน้าของทา่น
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ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องหรือไม่?
ค ำถำม : บรู๊คเพิ่งเป็นตวัแทนส าหรับเอฟดบับลวิดี เพื่อนร่วมงานคนหนึง่ของเขาช่ือคาลล์ ขอให้บรู๊คฟังการเสนอขาย
ของเขาผา่นทางโทรศพัท์บางตอนซึง่ในระหวา่งที่คาลล์ ก าลงัเสนอขายทางโทรศพัท์ ดิเรกเห็นวา่เขาไม่ได้น าเสนอ
ลกัษณะของผลติภณัฑ์ที่ถกูต้องทัง้หมด นอกจากนัน้ ทรรศนะยงัใช้ค าศพัท์เฉพาะและค าพดูที่เข้าใจยากในการ
อธิบายผลติภณัฑ์ บรู๊คควรท าอยา่งไร?

ค ำตอบ : บรู๊คควรให้ความเห็นของเขาให้คาลล์ทราบ และทัง้สองคนควรน าประเด็นนีไ้ปปรึกษากบัฝ่ายก ากบัดแูล
การปฏิบตัิการเพื่อขอทราบแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ไป คาลล์ควรใช้ค าพดูและภาษาที่ชดัเจน โปร่งใสและอธิบาย
ถึงผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทอยา่งถกูต้อง คาลล์ไม้ได้ด าเนินตามประมวลจริยธรรมของเราของเราที่ได้
น าเสนอด้วยค าพดูที่ให้ลกูค้าเข้าใจยาก เมื่อเราท าการเสนอขายผลติภณัฑ์ของเรา เราต้องน าเสนอให้ลกูค้าเข้าใจ
ง่ายและถกูต้อง พร้อมกบัระบถุึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ด้วย
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กำรใช้สื่อออนไลน์อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
บริษัทได้น าสือ่ออนไลน์มาเป็นเคร่ืองมือเพื่อสง่เสริมการตลาดและให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงผลติภณัฑ์และบริการของเรา ฝ่ายการตลาด
และสือ่สารองค์กรร่วมกบัฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน จะแนะน าวา่ใครจะเป็นผู้ที่มีสทิธิในการสือ่สารทางสือ่สงัคมออนไลน์ในนาม
เอฟดบับลวิดี

เราต้องให้เกียรติบริษัทและคนอื่นเมื่อเราใช้สือ่สงัคมออนไลน์ เราต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ หรือ
น าเสนอความคิดเห็นของบริษัทโดยที่ไมไ่ด้รับการอนญุาตจากบริษัทก่อน และต้องปฏิบตัิตามแนวทางเก่ียวกบัข้อมลูที่เป็นความลบั 
ถ้าทา่นต้องการข้อมลูเพิ่มเติม โปรดติดตอ่ขอค าแนะน าจากหวัหน้าของทา่นและฝ่ายก ากบัดแูลการปฎิบตัิงาน
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ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมที่ 
Social Media Policy
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ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องหรือไม่?

ค ำถำม : ฉนัชอบดเูว็บไซต์ตา่งๆเพื่ออา่นข้อมลูเก่ียวกบัการประกนัภยัและการลงทนุ ในช่วงที่ก าลงัดเูว็บไซต์หนึง่อยู ่
ฉนัเห็นวา่มีใครบางคนได้ลงข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการของเอฟดบับลวิดีอยา่งไมถ่กูต้อง ฉนัควรจะบอก
คนในเว็บไซต์นัน้หรือไม ่วา่ฉนัท างานท่ีเอฟดบับลวิดีและจะให้ข้อมลูที่ถกูต้องแก่เขา

ค ำตอบ : ไมถ่กูต้อง ทา่นไมค่วรด าเนินการใดๆ แม้ทา่นจะมีเจตนาดี แตบ่ริษัทก าหนดให้บางคนเท่านัน้ท่ีได้รับ
อนญุาตให้พดูหรือลงข้อความในสือ่ออนไลน์ในนามเอฟดบับลวิดีได้ การใช้สือ่สงัคมมีความซบัซ้อนและยงัเป็นสิง่ใหม่
ส าหรับหลายๆคน ถ้าทา่นมีค าถามใด ๆ ขอให้ติดตอ่หวัหน้าของทา่น
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การปฏิบตัิงานด้วยความเป็นมืออาชีพและ
เคารพผู้อื่นเป็นสว่นหนึง่ที่ส าคญัของการ
ท างานกบับริษัทระดบัสากล เราเห็นคณุคา่
และสวสัดิภาพของผู้ ร่วมงานและลกูค้าของ
เรา และมุง่มัน่ท่ีจะมุง่สูค่วามส าเร็จร่วมกนั

เราสามารถไปถึงเปา้หมายเหลา่นีไ้ด้โดย
การรักษาสถานท่ีท างานให้มีความ
ปลอดภยัและถกูสขุอนามยัสง่เสริมความ
หลากหลายของกลุม่คน ให้ทกุคนมีสว่นร่วม 
และเปิดรับความคิดใหม่ๆ และสามารถพดู
ในสิง่ที่ถกูต้อง หรือรายงานพฤติกรรมไม่
เหมาะสมได้โดยทนัที



ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 
Staff Handbook.
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กำรรักษำควำมปลอดภยัของกันและกัน
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ความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังานของเราเป็นสิง่ที่เราใสใ่จเป็นอยา่งยิ่ง เราจึงจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีเพื่อสง่เสริม
ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานพนกังานจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามนโยบายความปลอดภยัของเรา เพื่อช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมนี ้

ขอให้ทา่นใสใ่จสภาพแวดล้อมในการท างานของทา่นตลอดเวลา ถ้าทา่นมีเร่ืองกงัวลเก่ียวกบัสถานท่ีท างานคิดว่ามีทางที่จะปรับปรุง
หรือท าให้มีความปลอดภยัมากขึน้ได้ หรือเป็นหว่งเร่ืองสขุภาพของพนกังานของทา่นหรือคนอื่น โปรดแจ้งให้บริษัททราบ เรายินดีรับ
ฟังความคิดเห็นและจะพิจารณาทกุข้อคิดเห็น

พนกังานต้องให้เกียรติบริษัทเสมอไมว่า่จะอยูใ่นสถานท่ีท างานหรือออกปฏิบตัิงานนอกสถานท่ี ทา่นต้องไมด่ื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยา
เสพติด (ไมว่า่จะถกูกฎหมายหรือไมก็่ตาม) ในขณะปฏิบตัิหน้าที่ในนามเอฟดบับลวิดี

ในงานสงัคมของบริษัทหรือการร่วมประชมุกบัลกูค้านอกสถานท่ี พนกังานอาจดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามความเหมาะสมใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะ

ถ้าทา่นมีค าถามใด ๆ เก่ียวกบันโยบายความปลอดภยัของเรา โปรดติดตอ่หวัหน้าของทา่น

4. ความเป็นมืออาชีพและเคารพผู้ อ่ืน
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กำรคุกคำมและกำรเลือกปฏิบัติ
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เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัส าคญัของเรา ในฐานบริษัทระหวา่งประเทศที่มีความหลากหลาย เราคาดหวงัความเป็นมืออาชีพและการ
เคารพในการปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเป็นธรรม และยอมรับในวฒันธรรมสากลและคา่นิยมขององค์กร เราคาดหวงัวา่พนกังานทุกคน 
(รวมถึงกรรมการ) ผู้ รับเหมาทกุระดบัและคูค้่าที่เป็นผู้จดัจ าหนา่ย (รวมทัง้ตวัแทนและนายหน้า) จะสง่เสริมให้บริษัทของเราแป็น
สถานท่ีท างานท่ีมีคณุคา่

ในขณะเดียวกนั เราจะไมย่อมให้มีการเลอืกปฏิบตัิ การคกุคาม หรือการกลัน่แกล้งใดๆตอ่กนั ไมว่า่จะเป็น พนกังาน บริษัทคูค้่า
ตวัแทน หรือผู้สมคัรที่สนใจจะเข้าร่วมงานกบัเรา

กำรเลือกปฏิบัติ
การเลอืกปฏิบตัิหมายถึงการปฏิบตัิตอ่บางคนในลกัษณะที่แตกตา่งกนั เนื่องจากลกัษณะเฉพาะของบคุคล ไมว่า่จะเป็น ผิวส ี
สญัชาติ เชือ้ชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส สภาพทางการแพทย์หรือสภาพร่างกาย หรือทพุพลภาพ หรือลกัษณะเฉพาะ
พิเศษอื่น ที่เอฟดบับลวิดี เรายอมรับลกัษณะพิเศษของพนกังานและลกูค้าทกุคน และปฏิบตัิตอ่พนกังานและ

เราไมเ่ลอืกปฏิบตัิในการตดัสนิใจในการคดัเลอืกพนกังานและเราคดัเลอืกพนกังานของเราบนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถของ
แตล่ะคน

4. ความเป็นมืออาชีพและเคารพผู้ อ่ืน
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กำรคุกคำม

65

การคกุคาม ยงัรวมถึงการแสดงออกทางวาจา ทางกาย หรือทางเพศตอ่บคุคลอื่น ซึง่ท าให้บคุคลนัน้เกิดความอดึอดั หรือรู้สกึโดน
ขม่ขูห่รือถกูเหยียดหยาม การคกุคามใด ๆ ไมว่า่จะเป็นการแสดงออกทางวาจา ทางกายภาพ หรือสภาพแวดล้อม เป็นสิง่ต้องห้าม
เด็ดขาด โดยส าหรับเอฟดบับลวิดี และในตลาดการค้าของเอฟดบับลวิดบีางแหง่อาจถือวา่การคกุคามเป็นการกระท าที่ผิดตอ่
กฎหมาย

เราใช้มาตรฐานของวิญญชูนในการพิจารณาวา่มีการคกุคามเกิดขึน้หรือไม ่กลา่วคือ อาจมีพฤติกรรมที่ไมพ่งึประสงค์ใด ๆ เกิดขึน้แก่
ผู้ถกูคกุคามตามที่วิญญชูนพงึคาดหมายได้วา่ผู้นัน้ถกูคกุคาม ถกูท าให้ขุน่เคือง อบัอาย และหรือถกูข่มขู ่ทัง้นี ้ไมเ่ก่ียวข้องวา่บคุคลผู้
ก่อเหตคุกุคามนัน้จะรับรู้ถึงการคกุคามหรือไม ่หรือไมว่า่จะมีเจตนาหรือไมก็่ตาม

กำรกลั่นแกล้ง 
พฤติกรรมการกลัน่แกล้งในสถานท่ีท างาน โดยทัว่ไปจะรวมถึง การพดูในเชิงเหยียดหยาม หรือการดถูกูซ า้ ๆ โดยเจตนา
แสดงออกทางวาจา หรือทางกาย ที่ร้ายแรง หรือซ า้ ๆ ซึง่อาจถือได้วา่เป็นการคกุคามขม่ขูห่รือท าให้อบัอาย โดยมีเจตนาเพื่อ
บัน่ทอนประสทิธิภาพการท างานของผู้อื่น

พฤติกรรมการกลัน่แกล้ง สง่ผลกระทบโดยตรง และสง่ผลในทางลบตอ่ความปลอดภยัในสถานท่ีท างานและไมถื่อเป็นท่ี
ยอมรับส าหรับเอฟดบับลวิดี

4. ความเป็นมืออาชีพและเคารพผู้ อ่ืน
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พนกังานของเอฟดบับลวิดี ทกุคน (รวมถึงกรรมการ) ผู้ รับเหมาทกุระดบั และคุค้่าที่เป็นผู้จดัจ าหนา่ย (รวมถึงตวัแทน
และนายหน้า) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตนอยา่งเหมาะสมในลกัษณะที่ไมเ่ป็นการเลอืกปฏิบตัิ เคารพสทิธิและ
ความปลอดภยัตอ่สภาพจิตใจของบคุคลอื่น เราคาดหวงัที่จะท าให้บริษัทของเราเป็นสถานท่ีที่เราจะสามารถให้ความ
ไว้วางใจและให้ความเคารพซึง่กนัและกนั เราทกุคนจะประพฤติปฏิบตัิตนในลกัษณะที่ไมก่่อให้เกิดความขุน่เคืองหรือ
ถกูมองวา่เป็นการคกุคามตอ่บคุคลใดๆ และหากพบวา่มีพฤติกรรมที่ไมส่อดคล้องกบันโยบายนี ้เราทกุคนมีหน้าที่ที่
จะต้องติดตาม

เอฟดบับลวิดีจะด าเนินการตามสมควรเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการเลอืกปฏิบตัิ การคกุคาม และการกลั่นแกล้ง

ความมุง่มัน่ของเราในการเคารพในสถานท่ีท างาน ตอ่ความปลอดภยัทัง้ทางร่างกายและจิตใจ เอฟดบับลิวดีมี
ทางเลอืกในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการให้แก่ผู้ที่ต้องการแจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือข้อกงัวลผา่น
ทางหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน หวัหน้างานของทา่น สายงานบคุคลากรและวฒันธรรมหรือกระบวนการแจ้ง
เบาะแสของเรา

รายงานทัง้หมดที่จดัท าผา่นช่องทางข้างต้นและกระบวนการตรวจสอบใด ๆ จะถกูเก็บไว้เป็นความลบั เราไมย่อมรับ
หรืออนญุาตให้มีการตอบโต้ตอ่บคุคลใด ๆ ท่ีเปิดเผยข้อมลูโดยสจุริต เราจะไมย่อมให้มีการขม่ขู ่หรือกลัน่แกล้ง
พนกังานท่ีรายงานหรือช่วยเหลอืในการสอบสวนเก่ียวกบัการเลอืกปฏิบตัิ การคกุคาม หรือการกลัน่แกล้ง

4. ความเป็นมืออาชีพและเคารพผู้ อ่ืน



ฉันก ำลังท ำในสิ่งที่ถกูต้องหรือไม่ ?

ค ำถำม : ฉนัก าลงัอยูท่ี่โต๊ะท างานขณะท่ีได้ยินเพื่อนร่วมงานคูห่นึง่คยุกนัเก่ียวกบัมาเรียพนกังานใหมใ่นฝ่าย
การตลาด ฉนัได้ยินเพื่อนร่วมงานพดูวา่ “มาเรียอายมุากเกินไปท่ีจะเข้าใจในสิง่ที่เราก าลงัพยายามท า เพราะมาเรีย
ไมใ่ช่คนเอเชีย จึงไมเ่ข้าใจวิธีการท าแผนการตลาดที่สามารถดงึดดูใจลกูค้าของเราได้ พวกเราต้องเลิกน าโครงการ
ตา่งๆไปให้มาเรียท า เธอจะได้รู้วา่เธอไมเ่ป็นท่ีต้องการท่ีเอฟดบับลวิดี” ฉนัควรท าอยา่งไรดี?

ค ำตอบ : ทา่นควรแจ้งหวัหน้าของทา่น ตามนโยบายของบริษัท เราต้องน ามมุมองที่หลากหลายมาสร้างผลงานให้ดี
ที่สดุ เพื่อนร่วมงานทัง้สองของทา่นก าลงัจะเลอืกปฏิบตัิตอ่มาเรีย ด้วยเหตจุากอายแุละประเทศก าเนิดของเธอ เราถกู
ท าร้ายจากการเลอืกปฏิบตัิและเราจ าเป็นต้องแนใ่จวา่จะไมม่ีการกระท าเช่นนีท้ี่เอฟดบับลวิดี
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5. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประมวลจริยธรรมและหลักด ำเนินธุรกิจ 



ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทกุคนคาดหวงัให้บริษัทท่ีมีช่ือเสยีงเช่น 
เอฟดบับลวิดี รับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม และสนบัสนนุสทิธิมนษุยชน 
นัน่หมายความวา่บริษัทต้องด าเนินธรุกิจ
อยา่งมีความรับผิดชอบ หลกีเลีย่งสิ่งที่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบตอ่คนและ
สิง่แวดล้อม บริษัทต้องออกไปสูชุ่มชน
เพื่อให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุ
กิจกรรมที่มีคณุคา่และเป็นธรรม พร้อมทัง้
สนบัสนนุสทิธิมนษุยชน
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กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
เราจะด าเนินการเพื่อท าให้แนใ่จวา่การปฏิบตัิงานของเรามีผลกระทบในเชิงบวกตอ่สิง่แวดล้อม และอยา่งน้อยที่สุด ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อมทัง้ในและตา่งประเทศ เราจะค านงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมทัง้ในการการด าเนินงานและ
การลงทนุของเราด้วย
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เราเช่ือวา่ทกุคนมีความส าคญัและการสนบัสนนุสงัคมรอบตวัเรา เป็นหนึง่ในคา่นิยมหลกัของเรา

เพื่อท่ีจะมีสว่นร่วมในเชิงบวกตอ่สงัคมของเรา เราควรตระหนกัถึงประเด็นที่เก่ียวข้องที่สง่ผลกระทบตอ่ผู้คนและสงัคม เอฟดบับลวิดี
อาจจดักิจกรรมตา่งๆ เช่น การเดินป่า การเดินและการขบัเคลือ่นทางการกศุล เพื่อระดมทนุในประเด็นที่มีความส าคญั ดงันัน้ เราจึง
ขอเชิญชวนให้ทา่นเข้ามามีสว่นร่วมกบักิจกรรมเหลา่นี ้

เราอาจสนบัสนนุหรือมีสว่นร่วมกบัองค์กรท่ีไมใ่ช่หนว่ยงานของรัฐ (NGO) ในนามเอฟดบับลวิดี หรือใช้ทรัพยากรของเอฟดบับลวิ
ดี ตามที่กลา่วไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะสนบัสนนุเฉพาะลกัษณะงานดงัเหตขุ้างต้น และจะสนบัสนนุก็ตอ่เมื่อด้รับการอนมุตัิจาก
ผู้บริหารที่มีสว่นเก่ียวข้อง ทา่นสามารถสนบัสนนุการด าเเนินการดงักลา่วในนามสว่นตวัโดยใช้เงินทนุและทรัพยากรของทา่นเอง 
ไมใ่ช่ในนามเอฟดบับลวิดี ตราบใดที่ทา่นมีความตัง้ใจ จริงใจและไมไ่ด้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ตอบแทนแก่แอฟดบับลวิดี

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 
FWD Community Care Guidelines.
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ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 
Human Rights Guidelines

สิทธิมนุษยชน
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เราให้การสนบัสนนุการสง่เสริมสทิธิมนษุยชน ซึง่หมายความวา่เราจะ:

• สง่เสริมความหลากหลายและการรวมเข้าไว้ในท่ีท างานของเรา
• ไมย่อมให้มีการคกุคามจากการเลอืกปฏิบตัิใด ๆ ทัง้สิน้
• จดัเตรียมสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยัและไมเ่ป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ

• เคารพและปกปอ้งสทิธิด้านแรงงานของพนกังาน เช่น การจ่ายคา่จ้าง การให้สทิธิลางาน และผลประโยชน์อื่น ๆ การจัดชัว่โมง
ท างาน การพฒันาทกัษะ และการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่อง

• ห้ามการใช้แรงงานเด็กและบงัคบัแรงงาน

• เคารพสทิธิเสรีภาพของพนกังานในการแสดงความคิดเห็น ทัง้นีภ้ายใต้ความจ าเป็น เพื่อการปอ้งกนัช่ือเสยีงและการรักษาสภาพแวดล้อม
การท างานของเรา

• จดัให้มีกระบวนการท่ีมีประสทิธิภาพในการรายงานเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยไมต้่องกงัวลถึงการโต้ตอบคืน
• ปกปอ้งความเป็นสว่นตวัของข้อมลูของลกูค้าและพนกังานของเรา

• ไมท่ างานร่วมกบัลกูค้าตวัแทนหรือบริษัทคุค้่าที่เป็นท่ีรู้จกัวา่เป็นผู้ละเมิดสทิธิมนษุยชน

• ตระหนกัถึงสทิธิของพนกังานในการรวมตวักนัตามความเหมาะสม เราอนญุาตให้มีการรวมตวักนัได้ตามความเหมาะสม ตราบใดที่การ
รวมตวันัน้ได้รับอนญุาตตามกฎหมายและไมท่ าลายความสามารถของเราในการปฏิบตัิงานให้แก่เอฟดบับลวิดี
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ห้ำมกำรใช้แรงงำนเดก็หรือบังคับใช้แรงงำน
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เราไมย่อมให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือบงัคบัใช้แรงงาน และหรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการด าเนินธุรกิจใด ๆ  บริษัทยดึมัน่
อยา่งเคร่งครัด
ในหลกัการท่ีวา่พนกังานประจ า หรือพนกังานตามสญัญาจ้างมีสทิธ์ิเลกิงาน และออกจากสถานท่ีท างานได้หลงัจากเสร็จสิน้วนัท างาน
ตามปกติ และกรณีบริษัทประสงค์จะเลกิจ้าง บริษัทจะเลกิจ้างหลงัจากได้แจ้งให้ทราบถึงเหตผุลแหง่การเลกิจ้างอยา่งสมเหตสุมผล

เราสนบัสนนุและปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัด้านแรงงานในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก
และบงัคบัใช้แรงงาน เราสนบัสนนุการขจดัการใช้แรงงานเด็กและบงัคบัใช้แรงงานทกุรูปแบบและห้ามการใช้แรงงานท่ีมีอายตุ ่ากวา่
เกณฑ์และบงัคบัใช้แรงงาน
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โปรดจ ำไว้ว่ำ
ท ำสิ่งที่ถกูต้องอย่ำงหมำะสม!
ท่านสามารถแจ้งการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือแจ้งประเด็นได้ท่ี :

URL: Concern Online

China – 400-120-0253

Hong Kong– 800-903-375

Indonesia – 021-29223057

Japan – 0800-100-0081

Macau – 6262-5093

Malaysia – 01548770361

Philippines – 2-86263210

Singapore – 3158-7652

Thailand – 021056128

Vietnam – (028)44581010

ทางโทรศพัท์– Concern Hotline (ด าเนินการโดยหนว่ยงานอิสระ):
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https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/dd888a1a-a53c-e811-80e2-000d3ab6ebad

