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สำรจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
พวกเรา บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี”) เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านการประกันภัย เรามุง่ หวังที่
จะช่วยลูกค้ าของเราบรรเทาความกังวลด้ านการเงินและวางแผนอนาคตสาหรับลูกค้ า ทุกธุรกรรมที่เราดาเนินการจะส่งผลให้ ผ้ คู นดาเนินชีวิต
อย่างมีความมัน่ คงทางการเงิน และเมื่อเรารู้เช่นนันแล้
้ ว ย่อมหมายถึงเรามีความรับผิดชอบที่สาคัญเช่นกัน
เพื่อเตือนเราว่าทุกสิง่ ที่เราทาที่เอฟดับบลิวดี ควรวัดผลตามมาตรฐานจริ ยธรรมระดับสูง เรายึดถือหลักจรรยาบรรณและการดาเนินธุรกิจของ
เอฟดับบลิวดี ซึง่ ไม่ได้ เป็ นเพียงกฎเกณฑ์ข้อบังคับ แต่ยงั เป็ นหลักพื ้นฐานที่ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของเราในแต่ละวัน ในฐานะ
พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการแต่งตัง้ หรื อ คูค่ ้ าทางธุรกิจ เช่น ตัวแทนประกันชีวิต หรื อคูส่ ญ
ั ญาทางธุรกิจกับบริ ษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงและ
น่าเชื่อถือในภูมิภาคเอเชีย ประมวลจริ ยธรรมนี ้จะกล่าวถึงความคาดหวังที่เรามีตอ่ กัน และมาตรฐานจริ ยธรรมที่สาธารณชนคาดหวังจากเรา
เช่นกัน
พูดง่ายๆ คือพวกเรากาลังสร้ างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ โดยที่เรา “ทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่ ำงเหมำะสม” ในทุกสถานการณ์ที่เราพบเจอ
เราจาคาพูดนี ้และใช้ เพื่อนาทางเรา ไม่วา่ คุณจะเพิ่งมาทางานกับเราหรื อยูก่ บั เรามาระยะหนึง่ แล้ ว ผมสนับสนุนท่านให้ อา่ นและช่วยกัน
ส่งเสริ มประมวลจริ ยธรรมนี ้ รวมถึงพิจารณาการกระทาของเราว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้ างต่อลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

เพื่อสะท้ อนถึงการเติบโตขึ ้นขององค์กรของเรา เราได้ ขยายประมวลจริ ยธรรมฉบับนี ้เพื่อให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นในการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจของเรา การเปิ ดเผยถึงความโปร่งใสในขันตอนการตั
้
ดสินใจที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงการให้ ความสาคัญกับการทา
ความเข้ าใจถึงผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของเราต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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โปรดจาไว้ เสมอว่าท่านไม่ได้ เป็ นคนเดียวที่ตงใจปฏิ
ั้
บตั ิตามหลักจริ ยธรรม เพื่อนร่วมงานและหัวหน้ าของท่านจะคอยสนับสนุนท่าน หากท่านมีคาถามหรื อ
ข้ อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการจัดการกับสถานการณ์ตา่ งๆ กรุณาติดต่อไปยังฝ่ ายงานตามที่ระบุในประมวลจริ ยธรรมและหลักดาเนินธุรกิจนี ้ ความกังวลของ
ท่านและการเปิ ดเผยทังหมดจะถู
้
กเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ
ความมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี ้จะช่วยเราสร้ างเอฟดับบลิวดีให้ ดียิ่งขึ ้น และดึงดูดผู้ที่มีความสามารถระดับหัวกะทิ คูค่ ้ าทางธุรกิจที่
ทรงคุณค่าและลูกค้ าที่จงรักภักดี มาหาเรา

ผมขอขอบคุณสาหรับการสนับสนุนของพวกเราทุกคนที่ช่วยกัน ”ทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่ ำงเหมำะสม”
ขอแสดงความนับถือ

ฮวิน ทัน ฟง (Huynh Thanh Phong)
Group Chief Executive Officer FWD Group
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สำรบัญ

หลักพืน้ ฐำนที่เป็ นแนวทำงของเอฟดับบลิวดี
บทนำสู่ประมวลจริยธรรมของเรำ
•
•
•

1.

พันธะสัญญาของท่าน
ความรับผิดชอบของผู้นาช่อง
ทางการขอความช่วยเหลือ

ควำมชื่อสัตย์ สุจริต
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การปฏิเสธสินบนและการคอร์ รับชัน่
การร่วมบริ จาคเงินสนับสนุนทางการเมืองและการกุศล
ของขวัญและการเลี ้ยงรับรอง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สว่ นตัว
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้ าง
การเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
การแสวงหาข้ อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่งอย่างถูกวิธี
การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
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2. รั บฟั งและปฏิบัตหิ น้ ำที่ด้วยควำมรั บผิดชอบ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
รู้จกั การฟอกเงินและแนวทางการหลีกเลีย่ ง
การต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
การกีดกันทางเศรษฐกิจ
การรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า
การแข่งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรม
การสมคบคิดกันเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทางการตลาด
การสมคบคิดกันกาหนราคา
การใช้ ข้อมูลภายใน

3. กำรเปิ ดเผยและชัดเจน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเสีย่ งที่สง่ ผลต่อประสบการณ์ของลูกค้ า
การบันทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
การรักษาข้ อมูลความลับและข้ อมูลส่วนบุคคล
การรักษาข้ อมูลความลับของพนักงาน
การรักษาข้ อมูลความลับของลูกค้ า
ข้ อมูลความลับ
สิทธิความเป็ นส่วนตัวและการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัท
การให้ ข้อมูลแก่บคุ คลภายนอก
การขายและการตลาดที่เป็ นธรรม
การใช้ สอื่ ออนไลน์อย่างรับผิดชอบ
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4. ควำมเป็ นมืออำชีพและเคำรพผู้อ่ นื
•
•
•
•

การรักษาความปลอดภัยของกันและกัน
การคุกคามและการเลือกปฏิบตั ิ
การเลือกปฏิบตั ิ
การคุกคาม

5. รั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
•
•
•

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิทธิมนุษยชน

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

หลักพืน้ ฐำนที่เป็ นแนวทำงของเอฟดับบลิวดี

62

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

หลักพื ้นฐานที่เป็ นแนวทางของเอฟดับบลิวดี

หลักพืน้ ฐำนที่เป็ นแนวทำงของเอฟดับบลิวดี
โดยการทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม เราจะช่วยนาความสาเร็ จ
ที่ยงั่ ยืนและคงความน่าเชื่อถือให้ แก่ชื่อเสียงของเอฟดับบลิวดี ไม่วา่ จะดารงตาแหน่งใดในบริ ษัท ไม่วา่ เราจะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ พนักงาน
หรื อ คูค่ ้ าทางธุรกิจ เช่นตัวแทนหรื อคูส่ ญ
ั ญา เราจึงได้ รับการคาดหวังให้ ทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสมอยูเ่ สมอ

หลักพื ้นฐานที่เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ 5 ประการที่จะช่วยส่งเสริ มประมวลจริ ยธรรม: หากนาข้ อเหล่านี ้มาเป็ นแนวทางในการทางานทุกๆ
วัน เราจะสามารถทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสมได้ สม่าเสมอ

1

ซื่อสัตย์สจุ ริ ต

2

รับฟั งและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

3

เปิ ดเผยแลชัดเจน

4

มีความเป็ นมืออาชีพและเคารพผู้อื่น

5

รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
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1

2

3

ซื่อสัตย์ สุจริ ต

รั บฟั งและปฏิบัตหิ น้ ำที่
ด้ วยควำมรั บผิดชอบ

เปิ ดเผยและ
ชัดเจน

กำรปฎิบัติงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต
หมำยถึง :

กำรรับฟั งและปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ หมำยถึง :

กำรปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยกำรเปิ ดเผยและชัดเจน
หมำยถึง :

•

•
•

•

•

•
•

•

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของเรา
ปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่วมงาน ลูกค้ า ผู้ที่มี
ส่วนได้ เสียในธุรกิจ และบริษัทคูค่ ้ า
ด้ วยความไว้ วางใจ ให้ เกียรติ และมี
มารยาทต่อกัน
พิจารณาและทาในสิ่งที่เป็ นธรรมและมี
จริยธรรมทุกเวลา
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตัวมากกว่า
ผลประโยชน์ของเอฟดับบลิวดีและ
ลูกค้ า
ต้ องไม่ยอมให้ ใครกระทาการที่ไม่สจุ ริต
หรือไม่มีจริยธรรม

•

•

•

ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างภาคภูมิใจ
ทาความคุ้นเคยและทาความเข้ าใจ
ข้ อกาหนดของกฎหมายและการกากับดูแล
การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวยข้ องกับ
หน้ าที่ของท่าน โดยเข้ าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายทังหมด
้
ให้ เวลาในการสร้ างความคุ้นเคยในนโยบาย
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หน้ าที่อย่างเจาะจงของท่านและปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในขอบเขตอานาจหน้ าที่ของท่าน
ไปให้ ถึงหรือเกินกว่าเป้าหมายที่ เอฟ
ดับบลิวดีและผู้บริหารงานตังไว้
้ ด้ วยวิธีการที่
ให้ เกียรติและทาอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื ้อ
ประโยชน์แก่ตนเอง

•
•

•

•

•

ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า บริษัทคูค่ ้ า และบุคคล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม
สื่อสารอย่างโปร่งใส
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ถูกต้ อง ให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ าอย่าง
ครบถ้ วน ทังลั
้ กษณะที่สาคัญ
ผลประโยชน์ ข้ อยกเว้ น และความเสี่ยง
ไม่ใช้ ถ้อยคาเกินจริงหรือบิดเบือน
ข้ อเท็จจริงกับลูกค้ า หน่วยงานกากับ
ดูแล ผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้ อง หรือบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ท่านควรรายงานและให้ ข้อมูลกับ
หน่วยงานหรือบุคคลตามที่กฎหมายได้
กาหนดไว้
แจ้ งให้ ห้วหน้ าของท่านหรือเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานทราบ
เมื่อพบกรณีที่อาจเป็ นการทุจริ ตหรือ
การกระทาที่เป็ นการผิดกฎหมาย
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หลักพื ้นฐานที่เป็ นแนวทางของเอฟดับบลิวดี

4

5

มีควำมเป็ นมืออำชีพ
และเคำรพผู้อ่ ืน

รั บผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม

กำรปฏิบัติหน้ ำที่อย่ ำงมืออำชีพและเคำรพ
ผู้อ่ นื หมำยถึง :

กำรปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม หมำยถึง :

• ส่งเสริมองค์กรให้ เต็มไปด้ วยความ
หลากหลาย เป็ นที่ที่คนจากหลากหลาย
พื ้นภูมิ เชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ
และผู้พิการได้ รับการยอมรับและต้ อนรับ
• ส่งเสริมนวัตกรรม ความคิด และปรับปรุง
วิธีการทางานของเรา โดยทาอย่างถูกต้ อง
และเหมาะสมเพื่อลูกค้ าของเรา
• ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นอันธพาลหรื อ
คุกคาม

• จัดการการดาเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงผลกระทบด้ านลบต่อ
คนรอบข้ างและสิ่งแวดล้ อม
• ตอบแทนชุมชนท้ องถิ่น สนับสนุนกิจกรรม
การกุศลและสร้ างความแตกต่างอย่างมี
คุณค่า

10

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

บทนำสู่ประมวลจริยธรรมของเรำ

2

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

บทนาสูป่ ระมวลจริยธรรมของเรา

บทนำสู่ประมวลจริยธรรมของเรำ
เราได้ พฒ
ั นาหลักประมวลจริ ยธรรมนี ้เพื่อเป็ นแนวทางและแสดงความมุง่ มัน่ ของเราในการสร้ างวัฒนธรรมความเสีย่ งให้ แข็งแกร่ง ตามมาตรฐาน
ของวัฒนธรรมที่มีจริ ยธรรมและโปร่งใส รวมถึงการส่งเสริ มการกากับดูแลโดยรวมที่ดี การจัดการความเสีย่ ง และการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าของเราอย่าง
เป็ นธรรม การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุน ความยัง่ ยืนของชุมชนที่เราดาเนินการอยู่
ถึงแม้ วา่ จะไม่มีหลักเกณฑ์ไหนที่คลอบคลุมทุกสถานการณ์หรื อปั ญหาที่เราอาจเจอ แต่เอฟดับบลิวดีหวังว่าหลักการต่างๆ ที่อธิบายมานี ้จะช่วยเป็ น
แนวทางในการตัดสินใจด้ วยตัวเองโดยใช้ หลักจริ ยธรรมในการตัดสิน
ประมวลจริ ยธรรมนี ้ ใช้ กบั :

1 เอฟดับบลิวดีทกุ บริ ษัท
2 พนักงานเอฟดับบลิวดีทกุ คน (พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว และพนักงานสัญญาจ้ าง)
3

กรรมการ ผู้บริ หาร หัวหน้ าฝ่ ายและผู้จดั การ, ตัวแทนและคูค่ ้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่าย ได้ รับการคาดหวังว่าจะรั กษา เจตนารมณ์ของประมวล
จริ ยธรรมนี ้ และข้ อกาหนดต่างๆ ใน สัญญาเมื่อทาหน้ าที่ตามสัญญา เช่นเดียวกับบริ ษัทคูค่ ้ ารายอื่นๆ ก็ได้ รับการคาดหวังเช่นเดียวกัน

4 บุคคลภายนอกซึง่ ถือเป็ นบริษัทคูค่ ้ า เช่น ผู้ให้ บริการ ผู้รับเหมาได้ รับการคาดหวังว่าจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในประมวล

จริ ยธรรมนี ้ และข้ อกาหนดต่างๆ ในสัญญาเมื่อทาหน้ าที่ตามสัญญาในนามเอฟดับบลิวดี เราคาดหวังว่า บุคคลภายนอก และบริ ษัทคูค่ ้ า
ของเราจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานสูงสุดของผู้ประกอบวิชาชีพ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อกฎหมายทังหมดที
้
่บงั คับใช้
ในขณะดาเนินการในนามเอฟดับบลิวดี ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง การหลีกเลีย่ งการทุจริ ตและการให้ และรับสินบนทุกรูปแบบ การปฏิบตั ิ
ต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม และการรักษาข้ อมูลความลับของลูกค้ า
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พันธะสัญญำส่ วนตัวของท่ ำน
ท่านสามารถเข้ าถึงเอกสารหลักปฏิบตั ินี ้เมื่อได้ เริ่ มงานหรื อ
ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัท และบริ ษัทขอความ
ร่วมมือจากท่านในการประเมินและทบทวนประมวลจริ ยธรรม
นี ้ปี ละครัง้ การอ่านประมวลจริ ยธรรมนี ้ควรอ่านควบคูก่ บั
นโยบายที่เกี่ยวข้ อง

หากท่านมิได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ท่าน
อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ถึงระดับขันเลิ
้ กจ้ าง
จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่จะต้ องศึกษาประมวลจริ ยธรรม
อย่างละเอียด และอ่านหลักปฏิบตั ินี ้อย่างละเอียด
และและทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาอย่างถูกต้ อง
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ควำมรั บผิดชอบของผู้นำ
“ผู้นา หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จดั การ มีหน้ าที่รับผิดชอบพิเศษภายใต้ ประมวลจริ ยธรรมนี ้ มี
หน้ าที่รับผิดชอบสาคัญในการเป็ นแบบอย่างที่ดีและสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดี ในการส่งเสริ มหลักปฏิบตั ินี ้
ผู้นาควรเป็ นตัวอย่างที่ดีและสร้ างภาวะแวดล้ อมในการทางานที่ดเี พื่อส่งเสริ มหลักเกณฑ์ของบริ ษัท”

ผู้นาควรพูดคุยกับพนักงานในเรื่ องประมวลจริ ยธรรมนี ้ เพื่อให้ แน่ใจว่า พนักงานเข้ าใจวิธีการทา
ในสิง่ ที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม

สิง่ สาคัญที่สดุ คือ ผู้นาควรพร้ อมที่จะจัดการอย่างเหมาะสมในกรณีที่ได้ รับแจ้ งว่ามีการกระทา
ความผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎ หากมีพนักงานแจ้ งการกระทาหรื อหากท่านรู้สกึ ว่ามีสงิ่ ใดที่ ผิดปกติควรพร้ อม
ที่จะจัดการอย่างเหมาะสมและเป็ นความลับ ทังการด
้
าเนินการ การยกประเด็น และรายงานประเด็น
ไปยังช่องทางที่เหมาะสม

ผู้นาควรสือ่ สารพูดคุยและถ่ายทอดหลักเกณฑ์ตา่ งๆ กับพนักงานเป็ นประจาโดย
• อีเมล
• การสือ่ สารแบบหนึง่ ต่อหนึ่ง
• เปิ ดประตูต้อนรับสาหรับการพูดคุยเสมอ
• การประชุมทีม
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ช่ องทำงขอควำมช่ วยเหลือ?
วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ ความสาคัญกับความสุจริ ตจะส่งเสริ มให้ คนแสดงความคิดเห็นเมื่อรู้สกึ ว่ามีอะไรผิดปกติ เราสนับสนุนให้ พนักงานรวมถึง
บริ ษัทคูค่ ้ าของเราทุกคนรายงานข้ อกังวลหรื อความผิดปกติใด ๆ เมื่อท่านสังเหตเห็น หรื อสงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบเกิดขึ น้ ภายในเอฟดับบลิวดี
ท่านสามารถเลือกที่จะรายงานแบบไม่เปิ ดเผยตัวตนได้ โดยบริ ษัทจะเก็บรักษความลับของข้ อมูลรายงานให้ ดีที่สดุ และดาเนินการบนพื ้นฐานของการ
ไม่แก้ แค้ นตอบโต้ บริ ษัทจะไม่แก้ แค้ นตอบโต้ ใดๆ ต่อผู้ที่เปิ ดเผยข้ อมูลและบริ ษัทจะไม่ยอมให้ มีการแก้ แค้ นตอบโต้ ตอ่ ผู้ที่รายงานด้ วยความสุจริ ต

ท่ ำนสำมำรถแจ้ งกำรกระทำที่ฝ่ำฝื นกฎเกณฑ์ หรื อแจ้ งประเด็นได้ ท่ ี :
ทางโทรศัพท์– Concern Hotline (ดาเนินการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก):
China – 400-120-0253

Malaysia – 01548770361

Hong Kong– 800-903-375

Philippines – 2-86263210

Indonesia – 021-29223057

Singapore – 3158-7652

Japan – 0800-100-0081

Thailand – 021056128

Macau – 6262-5093

Vietnam – (028)44581010

URL: ConcernOnline

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมที่
FWD Whistleblower Policy
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กำรรำยงำนควำมคับข้ องใจ
เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานและเพื่อสร้ างช่องทางที่เป็ นทางการสาหรับพนักงานในการแสดงความคิดเห็นและยุ ติความคับข้ องใจใน
การทางาน เช่น การเลือกปฏิบตั ิ หรื อการล่วงละเมิด บริ ษัทได้ บงั คับใช้ กระบวนการเกี่ ยวกับการรายงานเรื่ องราวร้ องทุกข์ที่ มีความปลอดภัย
เพื่อให้ เพื่อนพนักงานสามารถรายงานความคับข้ องใจและเรื่ องร้ องเรี ยนในการทางานได้ อย่างเป็ นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทสนับสนุนให้
พนักงานพิจารณาเพื่อรายงานและแก้ ไขความคับข้ องใจใดๆ อย่างไม่เป็ นทางการก่อน

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมที่
Disciplinary and Grievance Policy
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

1. ควำมซื่อสัตย์ สุจริต
การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตนัน้ ท่านดาเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการทาในสิง่ ที่
เป็ นธรรมและถูกต้ อง ไม่นาเอาผลประโยชน์สว่ นตัวมาอยูเ่ หนือผลประโยชน์ของบริ ษัทเราคาดหวังพนักงานให้ ประพฤติ
ตนให้ เหมาะสมทังด้
้ านกิริยา มารยาทและการวางตัวในการติดต่อธุรกิจของบริ ษัท

ความสาเร็ จของเราเป็ นผลของการมุมานะและการอุทิศตนของพนักงาน ในการสร้ างธุรกิจของบริ ษัทพนักงานต้ องไม่ยงุ่
เกี่ยวกับสินบนและคอร์ รัปชัน่ ทุกชนิด
กฎหมายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ยังห้ ามการสร้ างเอกสาร หนังสือ หรื อบันทึกที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อเป็ นเท็ จ และกาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องพัฒนาและรักษามาตรการการควบคุมที่เพียงพออันเกี่ยวกับทรัพย์สนิ และการบัญชีของบริ ษัท

สินบนและคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิง่ ที่ผิดกฎหมายของหลายประเทศที่เอฟดับบลิวดีได้ ดาเนินธุรกิจ รวมถึงบทบัญญัติปอ้ งกันการให้
สินบน (ฮ่องกง) ประมวลกฎหมายอาญา(ประเทศไทย) และพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริ ต (ฟิ ลปิ ปิ นส์)
ท่านควรปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศด้ วย
กฎหมายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ห้ ามไม่ให้ เราเสนอให้ หรื อรับหรื อสัญญาว่าจะเสนอให้ หรื อรับสิง่ มีค่าแก่บคุ คลอื่นเพื่อคงไว้
ซึง่ ธุรกิจหรื อเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความได้ เปรี ยบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ซึง่ หมายความว่าคุณไม่สามารถให้ สงิ่ ใด ๆ รวมถึง
ของขวัญราคาแพง เงินสด อาหารหรื อความบันเทิงฟุ่ มเฟื อย ส่วนลด หรื อเงื่อนไขที่นา่ พอใจมากเกินไปและรายการที่
คล้ ายคลึงกันให้ กบั บุคคลอื่นเพื่อรักษาธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
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กำรปฏิเสธสินบนและกำรคอร์ รัปชั่น
เราไม่สามารถให้ เงินหรื อทรัพย์สนิ ใดๆ อย่างไม่เหมาะสมได้ แม้ จะผ่านบริ ษัทคูค่ ้ า (เช่น ตัวแทน) หรื อคนกลางอื่น ๆ
บริ ษัทห้ ามพนักงานจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก ซึง่ อาจะเป็ นการเร่งการดาเนินการหรื อให้ ได้ สงิ่ ใดมา หรื อเพื่อรักษาสิง่ ที่
เราได้ มาอยูแ่ ล้ ว เช่น เราไม่สามารถให้ เงินหรื อทรัพย์สนิ ใดๆ เพื่อเร่งให้ ธนาคารอนุมตั ิการโอนเงินจากบัญชีลกู ค้ ามายังบริ ษัท
ผ่านการโอนเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ (ไม่วา่ จะมีมลู ค่าเท่าไร) ซึง่ อาจทาให้ เราได้ รับชาระเงินจากลูกค้ าเร็ วขึ ้นหรื อประกันได้ วา่
การชาระเงินของลูกค้ าจะสมบูรณ์
หลายครัง้ อาจจะยากในการพิจารณาว่าใครเป็ นข้ าราชการ นอกจากเจ้ าหน้ าที่ข้าราชการแล้ ว บุคคลที่มีตาแหน่งในส่วนงาน
ราชการ เช่น หัวหน้ าส่วนราชการหรื อรัฐมนตรี ก็เป็ นกลุม่ ที่เราควรระมัดระวังเช่นกัน บุคคลที่ทางานในองค์กรของรัฐที่รัฐบาล
เป็ นเจ้ าของหรื ออยูใ่ นการควบคุมของรัฐบาลก็ถือว่าเป็ นข้ าราชการด้ วยและการจ่ายเงินที่ไม่ถกู ต้ องใดๆ ให้ แก่บคุ คลเหล่านี ้ก็
ถือว่าเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายเช่นกัน
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานในเชิงพาณิชย์ (เช่น บุคคลที่ทางาน
กับธุรกิจเอกชน) และข้ าราชการ เราควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษกับข้ าราชการ เพราะกฎหมายป้องกันการคอร์ รัปชั่นมักจะ
มุง่ เน้ นที่การจ่ายเงินที่ไม่ถกู ต้ องให้ กบั บุคลเหล่านี ้และกาหนดบทลงโทษสาหรับการจ่ายเงินดังกล่าวที่รุนแรง
บริ ษัทต้ องรับผิดชอบในการกาหนดว่าบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมนันเป็
้ นข้ าราชการหรื อไม่หากท่านสงสัยกรุณาปรึกษา
หัวหน้ าของท่าน หรื อติดต่อได้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงาน
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

กำรร่ วมบริจำคเงินสนับสนุนทำงกำรเมือง และกำรกุศล
ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ในภูมิภาคเอเชียอาจมีหลายคนมาขอให้ บริ ษั ทบริ จาคเงินสนับสนุนทาง
การเมือง หรื อเพื่อการกุศล เราไม่สามารถให้ การสนับสนุนสิง่ เหล่านี ้โดยใช้ เงิน ทรัพยากร หรื อสินทรัพ ย์หรื ออ้ างชื่อ
เอฟดับบลิวดีโดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิก่อน
ในกรณีที่การร่วมบริ จาคเงินสนับสนุนทางการเมืองหรื อเพื่อการกุศลเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าแก่การดาเนินการ การบริ จาค
ดังกล่าว อาจกลายเป็ นการให้ สนิ บนหากหากการบริ จาคนันเกี
้ ่ยวข้ องกับการสร้ างโอกาสทางธุรกิจหรื อเกี่ ยวข้ องกับ
ธุรกรรมของเอฟดับบลิวดี
ท่านสามารถมีสว่ นร่วมในการบริ จาคนี ้ได้ โดยใช้ เงินหรื อทรัพย์ของตนเองโดยไม่ต้องอ้ างอิงถึงชื่อบริ ษั ท ตราบใดที่การ
บริ จาคนันไม่
้ เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ให้ แก่ เอฟดับบลิวดี
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
คำถำม : แซนด้ า กาลังดาเนินการจัดตังส
้ านักงานแห่งใหม่ของบริ ษัทในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เธอติ ดต่อกับหน่วยงาน
ราชการเพื่อขอรับใบอนุญาตและด้ านอื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ การจัดตังเสร็
้ จสิ ้น เจ้ าหน้ าที่รั ฐคนหนึง่ ที่ดแู ลงาน
สาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอื่น ๆ) กล่าวว่า “ถ้ าคุณต้ องการให้ มีสานักงานใหม่นี ้ คุณจาเป็ นต้ องมีการ
ช่วยเหลือจากฉัน และฉันจะช่วยถ้ าฉันได้ รับเงินสดจานวน 45,000 บาท เป็ นค่าเสียเวลาของฉัน” แซนด้ าทราบดีวา่ มี
ค่าธรรมเนียมการจัดตังส
้ านักงานแต่ดเู หมือนว่าจะมีอะไรที่นา่ สงสัย เธอต้ องการให้ มีการจัดตัง้ สานักงานใหม่นี ้ขึ ้น
โดยเร็ ว แต่เธอคิดว่าอาจต้ องให้ สนิ บน เธอควรทาอย่างไร?
คำตอบ : แซนด้ าไม่ควรให้ เงินและรายงานการกระทาของเจ้ าหน้ าที่ทา่ นนันไปยั
้ งหัวหน้ าหน่วยงานของเธอและ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงาน การจ่ายเงินนี ้เป็ นที่นา่ สงสัยมากเพราะเป็ นการขอรับเงินสด ไม่นา่ จะเป็ น
ค่าธรรมเนียมปกติ และน่าจะเป็ นการจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก เราต้ องการทาให้ งานสาเร็ จแต่เราต้ องทาในสิง่ ที่
ถูกต้ องอย่างเหมาะสม การจ่ายสินบนจะไม่ใช้ สงิ่ ที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ของขวัญและกำรเลีย้ งรั บรอง
การแสดงไมตรี ในทางธุรกิจเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึง่ ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัท คูค่ ้ าและลูกค้ าของเรา
เราควรแน่ใจว่าของขวัญและการเลี ้ยงรับรองที่เราให้ นนไม่
ั ้ กลายถูกตีความว่าเป็ นการให้ สนิ บน หรื ออาจมองได้ วา่ แสดง
ไมตรี เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม

กำรให้ ของขวัญและกำรเลีย้ งรั บรอง จะยอมรั บได้ เมื่อ:
1

เป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมการส่งเสริ มหรื อ
การสาธิตสินค้ าหรื อบริ การของเรา

2

มีมลู ค่าที่เหมาะสม (ไม่หรูหราหรื อ
แพงเกินความจาเป็ น)

3

ไม่ได้ ให้ บอ่ ยครัง้

4

ไม่มีการร้ องขอจากอีกฝ่ าย

5

มีความเหมาะสม ซึง่ เป็ นเรื่ องปกติตามจารี ต
ประเพณีและถูกต้ องตามกฎหมายในประเทศ
หรื อภูมิภาค

6

ไม่จากัดแต่เพียงผู้เดียว
(โดยทัว่ ไปจะมอบให้ แก่ลกู ค้ า)
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ของขวัญและกำรเลีย้ งรั บรอง
ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรให้ หรื อกำรรั บ

รูปแบบของขวัญหรือกำรเลีย้ งรับรองที่
สำมำรถรับได้ :
ของชาร่วยของเอฟดับบลิวดี
ตัวอย่าง เช่น ปฏิทิน ปากกา แก้ วกาแฟ เป็ นต้ น

รูปแบบของขวัญและกำรเลีย้ งรับรองที่
ต้ องห้ ำมรวมถึง:
ของขวัญที่มีมลู ค่า
สูงเกินไป

มื ้ออาหารและเครื่ อง
ดื่มที่ราคาแพง

ของขวัญ ของที่ระลึกต่างๆ
ที่ราคาไม่สงู จนเกินไป

ตัว๋ เข้ าร่วมงานราคา
ไม่สงู

การแลกเปลีย่ นของขวัญ/การเลี ้ยงรับรองที่สง่ ผลต่อการ
ตัดสินใจในเชิงธุรกิจกับบุคคลหรื อหน่วยงานเดียวกันบ่อยครัง้

อาหารหรื อขนมที่ราคา
ไม่แพง

การเลี ้ยงอาหารและ
เครื่ องดื่มที่ราคาไม่แพง

การเข้ าใช้ บริ การในสถานบันเทิงสาหรับผู้ใหญ่เท่านัน้ เช่น
แหล่งท่องเที่ยวสาหรับผู้ชาย บ่อนการพนัน ไนท์คลับ และ
สถานอาบอบนวด
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
ใช้ วิจารณญาณของท่านให้ ดี
ที่สดุ เมื่อมีการให้ ของขวัญหรื อ
เลี ้ยงรับรองและเป็ นไป
ตามนโยบายของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง

คิดก่อนว่าของขวัญหรื อการรับรอง
ที่กาลังจัดให้ นนมี
ั ้ อิทธิตอ่ การ
ตัดสินใจของบุคคลหรื อสร้ าง
ความรู้สกึ ว่าเป็ นข้ อผูกพันหรื อไม่

ถ้ า ใช่ ของขวัญหรื อการเลี ้ยง
รับรองนันมี
้ โอกาสเป็ นสินบนหรื อ
ก่อให้ เกิดการคอร์ รัปชัน่ ได้ ซึง่ ขัด
กับประมวลจริ ยธรรมของเราและ
กฎหมายได้

ถ้ าไม่สามารถปฏิเสธของขวัญหรื อการรับรอง หรื อถ้ าการปฏิเสธจะทาให้ ฝ่ายที่เสนอเสียความรู้สกึ อย่างยิ่ง ท่านอาจรับของขวัญหรื อการ
รับรองนัน้ และรายงานไปยังเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ในกรณีที่เป็ นของขวัญ ท่านจะต้ องนาของขวัญนันไปมอบให้
้
กบั หน่วยงานที่เหมาะสม ตามนโยบายของบริ ษัท

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
FWD Gifts, Entertainment and
Anti-BriberyPolicy
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
คำถำม : โบรกเกอร์ รายหนึง่ ที่ร่วมงานกับเรามานาน ส่งไวน์ราคาแพงขวดหนึง่ และนาฬิกาหรูเรื อนหนึง่ ให้ แก่พนักงาน
เอฟดับบลิวดีคนหนึง่ ชื่อสตีเฟ่ น เพื่อเป็ นการขอบคุณสาหรับความสาเร็ จทางธุรกิจที่ได้ ร่วมกันมาเป็ นเวลาหลายปี สตี
เฟ่ นประเมินมูลค่าทังหมดของของขวั
้
ญนันอยู
้ ท่ ี่ประมาณ 15,000 บาท สเตีเฟ่ นสามารถเก็บของขวัญเหล่านี ้ไว้ เองได้
หรื อไม่?
คำตอบ : ไม่ได้ สตีเฟ่ นไม่ควรรับของขวัญนัน้ เพราะของขวัญที่ถกู ส่งให้ สตีเฟ่ นนันมี
้ มลู ค่า สูงไม่สมควรแก่เหตุและอาจ
มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของเขา เกี่ยวกับการทางานร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจนันได้
้ ในอนาคต เขาควรปฏิเสธ
ของขวัญนันอย่
้ างสุภาพ บอกให้ ห้ นุ ส่วนธุรกิจนันว่
้ าของขวัญดังกล่าวขัดกับนโยบายและหลักปฏิ บตั ิของบริ ษัทและ
รายงานเรื่ องนี ้ให้ ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานทราบ
คำถำม : ตัวแทนของเอฟดับบลิวดีคนหนึง่ ชื่อลินดาได้ ติดต่อธุรกิจกับลูกค้ าคนหนึง่ ของเธอมานานหลายปี และ
มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจที่ดี ช่วงเทศกาลใกล้ จะมาถึง ลินดาอยากจะส่งของขวัญที่เป็ นบัตรและปฏิทินให้ ลกู ค้ าเพื่อ
แสดงความขอบคุณและเป็ นการส่งเสริ มแบรนด์เอฟดับบลิวดี ลินดาสามารถส่งของขวัญเหล่านี ้ไปให้
ลูกค้ าของเธอได้ หรื อไม่?

คำตอบ : ส่งได้ เพราะบัตรและปฏิทินเป็ นของขวัญที่เหมาะสมซึง่ จะช่วยส่งเสริ มบริ การและผลิตภัณฑ์ของ
เรา การให้ ของขวัญที่มีมลู ค่าไม่สงู ในช่วงเทศกาลเป็ นวิธีที่ดีในการส่งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษัทและรักษาไว้ ซงึ่ การ
ติดต่อกับลูกค้ าที่มีคณ
ุ ค่าของเรา
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
การที่จะสนองความต้ องการของลูกค้ าและดาเนินการให้ ได้ ตามความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียนันต้
้ องมีการเอาใจใส่อย่างเต็ มที่ทกุ วัน ดังนัน้
เพื่อดารงความมุง่ มัน่ นี ้ เราต้ องหลีกเลีย่ งความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจากัดในการทาหน้ าที่ตามความรับผิดชอบของเราที่มีตอ่ เอฟดับบลิวดี
เพื่อให้ แน่ใจว่าเราดาเนินการด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและผู้ถือหุ้นของเรา แม้ วา่ มันอาจจะเป็ นไปไม่ได้ ที่เราจะ
สามารถชี ้แจงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงหมดที
ั้
่มี สาหรับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เอฟดับบลิวดีนนั ้ อาจเป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์สว่ นบุคคลหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในเชิงโครงสร้ าง

2
1

คู่แข่ ง

3
ญำติและ
ผู้มีควำม
สัมพันธ์
ใกล้ ชิด

4
หุ้นส่ วนธุรกิจ

5
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ส่วนตัว (ส่ วนบุคคล กับ ลูกค้ ำ/บริษัท)
ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลกับลูกค้ า / บริ ษัท ถือเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สว่ นบุคคลและอาจเกิดขึ ้นในสถานการณ์ที่พนักงานหรื อผู้รับเหมามี
ผลประโยชน์สว่ นตัวซึง่ อาจส่งผลต่อการตัดสินตามวัตถุประสงค์ของพวกเขาที่สร้ างความเสียหายให้ กบั ลูกค้ าหรื อเอฟดับบลิวดี

3
2

1

Competitoes

Relatives

4

Partners

5

คู่แข่ ง

การทางานให้ กบั คูแ่ ข่งของเอฟดับบลิวดีถือเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพราะความจงรักภักดีของท่านจะถูกแบ่ง
ระหว่างสองบริ ษัทและท่านอาจจะประสบกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในหลายกรณีนอกจากนี ้ การทางานให้ กบั คูแ่ ข่ง
ยังจะจากัดเวลาของท่านในการทางานให้ กบั เอฟดับบลิวดี และยังจะก่อให้ เกิดความเสีย่ งที่แผนทางธุร กิจและผลิตภัณฑ์
หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่เป็ นความลับ จะถูกเปิ ดเผย

กำรเงิน

การเป็ นกรรมการของบริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อการมีผลประโยชน์ทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญในบริ ษัทคูแ่ ข่งก่อให้ เกิดความเสีย่ ง
ในลักษณะนี ้ได้ ซึ ้งจะถือได้ วา่ เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ด้วย

ญำติและผู้มีควำม
สัมพันธ์ ใกล้ ชิด

บริ ษัทไม่ได้ ห้ามการว่าจ้ างญาติหรื อผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดมาทางาน แต่เขาจะต้ องถูกประเมิน และพิจารณาตาม
ขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์เดียวกันกับผู้สมัครงานคนอื่น ถ้ าท่านมีญาติที่สนใจทางานกับเอฟดับบลิวดี สามารถ
สอบถามได้ ที่สายงานบุคคลากรและวัฒนธรรมเพื่อขอคาแนะนาขันตอนว่
้
าจะดาเนินการต่อไปอย่างไร

ตัวแทน

การชี ้นาธุรกิจให้ มงุ่ ไปที่ตวั แทนหรื อคูค่ ้ าธุรกิจคนใดคนหนึง่ โดยเฉพาะอาจเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้ าตัวแทนหรื อหุ้นส่วนธุรกิจนันมี
้ ความเกี่ยวข้ องกับท่าน หรื อมีความสัมพันธ์กบั ท่ านนอกเหนือจากงาน หรื อ เป็ น
บริ ษัทที่ทา่ นมีผลประโยชน์อยูด่ ้ วย

บริษัทคู่ค้ำ

ถ้ าท่านมีตวั แทนหรื อบริ ษัทคูค่ ้ าที่จะแนะนาให้ เอฟดับบลิวดีวา่ จ้ างหรื อมีธุรกรรมใดๆ ด้ วย ต้ องแน่ใจว่าบุคคลเหล่านันจะ
้
ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับบุคคลอื่น
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เชิงโครงสร้ ำง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้ าง เกิดขึ ้นในกรณีที่อาจมีผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันระหว่างเอฟดับบลิวดี กับลูกค้ า หรื อกั บ กลุม่ บริ ษัทเอฟดับบลิวดี
หรื อ ระว่างลูกค้ ากับลูกค้ า
บริษัท กับ ลูกค้ ำ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท และ
ลูกค้ าอาจเกิดขึ ้นในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทเอฟดับบลิวดี
(หรื อ บริ ษัทหนึง่ บริ ษัทใด ในกลุม่ เอฟดับบลิวดี)
ได้ รับประโยชน์แต่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
ลูกค้ า ตัวอย่าง เช่น:
• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
(Remuneration and incentive) อาจจูงใจให้
พนักงานขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้ ได้
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่สงู ขึ ้น แทนการ
ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามความต้ องการ
และตามความเหมาะสมของลูกค้ า
• การจัดการกองทุนเพื่อเพิ่มผลกาไรของผู้ถือหุ้น
แต่กระทบเประโยชน์ผ้ ถู ือกรมธรรม์
• มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับนายหน้ าประกันชีวิต หรื อที่
ปรึกษาทางการเงินที่ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ
ของเอฟดับบลิวดี
• ได้ รับการชักจูงจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลกู ค้ าและ
ได้ รับประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่
ต้ องให้ ตามมาตรฐาน หรื อตามธรรมแนียม

บริษัท กับ บริษัท
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริ ษัท กับ บริ ษัท อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มี
ความขัดแย้ งภายใน โดย กลุม่ บริ ษัทเอฟ
ดับบลิวดี อาจได้ รับประโยชน์จาก
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทอื่นภายในกลุม่
เอฟดับบลิวดีหรื อบริ ษัทในเครื อ หรื อ
ในทางกลับกัน บริ ษัทอื่นภายในกลุม่
เอฟดับบลิวดีหรื อบริ ษัทในเครื ออาจได้ รับ
ประโยชน์จากการดาเนินการของกลุม่
บริ ษัทเอฟดับบลิวดี ตัวอย่าง เช่น :
• ผู้จดั การการลงทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่
ให้ ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียแก่
กลุม่ บรษัทเอฟดับบลิวดี หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
• กลุม่ บริ ษัทเอฟดับบลิวดี อาจมีกิจการ
ร่วมค้ าหรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียในบริ ษัท
ที่เป็ นคูแ่ ข่งทางการค้ าโดยตรงกับ
บริ ษัทอื่นภายในกลุม่ เอฟดับบลิวดี
หรื อบริ ษัทในเครื อ

ลูกค้ ำ กับ ลูกค้ ำ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ลูกค้ ากับลูกค้ าอาจเกิดขึ ้นในกรณีที่
ลูกค้ า (หรื อกลุม่ ลูกค้ า) อาจได้ รับ
ประโยชน์อื่น ซึง่ ลูกค้ ารายอื่นอาจต้ อง
เสียประโยชน์ ตัวอย่าง เช่น:
• ผลประโยชน์อื่นๆ หรื อค่าตอบแทน
อันตีเป็ นเงินได้ (เช่น ส่วนลดค่าเบี ้ย
ประกัน และโปรโมชัน่ พิเศษ) ทีม่ อบ
ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าเพียงบางกลุม่
• ผู้จดั การการลงทุนจัดสรรการลงทุน
ให้ แก่ลกู ค้ าและกองทุนมากกว่า
หนึง่ ราย
• กลุม่ ลูกค้ าที่แตกต่างกันในกองทุน
พาร์
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ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เชิงโครงสร้ ำง
กำรจัดกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เชิงโครงสร้ ำง
เอฟดับบลิวดีพยายามหลีกเลีย่ งและป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้ างที่เกิดขึ ้น หรื ออาจเกิดขึ ้น แต่เราก็ต้ องยอมรับว่าเราไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ในทุกกรณี ทังนี
้ ้ หากมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้ างเกิดขึ ้น Group Compliance
จะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อทาให้ มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุมและกระบวนการที่กาหนดไว้ มีความเหมาะสม และสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ในการบรรเทาหรื อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้ าง และไม่เป็ นปฏิปักษ์ ต่ อการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
อย่างเป็ นธรรมหรื อส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น ตัวอย่างของการควบคุมและกระบวนการที่สามารถนามาใช้ เพื่อจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เชิงโครงสร้ าง เช่น:
การควบคุมเพื่อจากัดการใช้ ข้อมูล (Chinese walls): เพื่อป้องกันหรื อ จากัด การถ่ายโอนข้ อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษและเป็ น
ความลับระหว่างพนักงาน บริ ษัทในกลุม่ เอฟดับบลิวดี หรื อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อ
อาจเกิดขึ ้น หรื อเป็ นอันตรายต่อผลประโยชน์ของลูกค้ า
การกาหนดโครงสร้ างองค์กรและการแบ่งแยกหน้ าที่: เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นภายในองค์กร ทังนี
้ ้การ
ดาเนินการเหล่านี ้มักจะถูกกาหนดไว้ ในนโยบายหรื อแนวทางการดาเนินการภายในของบริ ษัท
การควบคุมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ : กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการจ่ายหรื อรับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมแก่เอฟดับบลิวดี พนักงาน ผู้รับเหมา หรื อผู้ขาย เพื่อไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
และเป็ นการส่งเสริ มประโยชน์ของลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
การประเมินความเสีย่ งประจาปี และการทบทวนความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้ าง
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กำรเปิ ดเผยควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ท่านต้ องเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนให้
ั ้ เอฟดับบลิวดีทราบในกรณีที่มีสถานการณ์หรื อโอกาสที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชนกับท่านในฐานะพนักงานของเอฟดับบลิวดี การเปิ ดเผยเหตุการณ์ที่อาจเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไม่ ได้
หมายความว่าเอฟดับบลิวดีจะห้ ามท่านดาเนินการนัน้ แต่หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทได้ ตรวจสอบเหตุการณ์นัน้ ก่อนและจะสือ่ สาร
ให้ ทา่ นทราบว่าท่านสามารถดาเนินกิจกรรมหรื อโอกาสนันได้
้ อย่างปลอดภัยหรื อไม่
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
คำถำม : บริ ษัทต้ องว่าจ้ างพนักงานประจาที่จะมาทาความสะอาด
สานักงานและฉันคิดว่าน้ องชายของฉันน่าจะเหมาะกับงานนี ้เป็ นอย่างยิง่ เขาเป็ นคนขยันทางาน มีประสบการณ์
และกาลังมองหางานใหม่อยู่ แต่ไม่อยากแนะนาน้ องชายไปให้ ทางแผนกบุคลากร เพราะไม่อยากให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ฉนั ควรทอย่างไร?
คำตอบ : การจ้ างสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เสมอไป ที่จริ งแล้ ว การแนะนาคนที่เรา
รู้จกั ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมนันนั
้ บว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเอฟดับบลิวดี อย่างไรก็ตาม ก่อนที่น้องชายของท่านจะถูก
ว่าจ้ าง ท่านต้ องถอนตัวออกจากขันตอนในการตั
้
ดสินเพื่อที่จะไม่ให้ คนอื่นมองว่าน้ องชายของท่านได้ รับการปฏิบตั ิพิเศษ
เขาต้ องได้ รับพิจารณาคัดเลือกเพราะความสามารถและคุณสมบัติของเขาเองไม่ใช่เพราะมีความสัมพันธใกล้ ชิด เพียง
แค่แนะนาเขาให้ ไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านันก็
้ พอ หลังจากนันทางฝ่
้
ายทรัยากรบุคคลจะเป็ ผ้ ูดาเนินการเอง

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมที่นโยบายความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
FWD Conflicts of Interest Policy
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

กำรไม่ ละเมิดทรั พย์ สินทำงปั ญญำ
ส่วนหนึง่ ของการทาธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตคือการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อนื่ ทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่เป็ นความลับต่างๆ หลากหลายรูปแบบที่เป็ นของคูแ่ ข่งของเราและ
บุคคลภายนอก ทรัพย์สนิ ทางปั ญญามีหลากหลายรูปแบบ เช่น

แผนธุรกิจ

ข้ อมูลกำรกำหนดรำคำ

ผลกำรวิจัยตลำด

ข้ อมูลที่มีลิขสิทธิ์ เช่ น ซอฟต์ แวร์
รูปภำพ สิ่งพิมพ์ และ สิ่งที่ถกู บันทึก

การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหมายความว่าท่านต้ องรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการที่ถกู กฎหมายและหลักจริ ยธรรม
เท่านัน้
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

กำรแสวงหำข้ อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ งอย่ ำงถูกวิธี
เราควรแสวงหาข้ อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่งผ่านช่องทางหรื อแหล่งที่หาได้ โดยทัว่ ไป เช่น

เว็บไซต์ของคูแ่ ข่ง

รายงานประจาปี ของคูแ่ ข่ง

ข่าวสาร นิตยสาร และบทความธุรกิจที่ได้ มี
หัวข้ อเกี่ยวกับคูแ่ ข่ง

สังคมออนไลน์ (เช่น ฟอรั่มหรื อ
บล็อกอินเตอร์ เน็ต)

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้ องอยู่หรื อไม่ ?
ถ้ าท่านพบข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งผ่านช่องทางที่ไม่ได้ เปิ ดให้ คนทัว่ ไปเข้ าถึง ท่านก็ไม่ควรใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลนัน้ แม้ วา่ จะดูเป็ น
ประโยชน์ตอ่ เอฟดับบลิวดี แต่เรามุง่ มัน่ กับการดาเนินธุรกิจอย่างชื่อสัตย์สจุ ริ ตเท่านัน้
ถ้ าท่านมีคาถามใด ๆ เกี่ยวกับข้ อมูลบางอย่างที่ทา่ นมีอยูว่ า่ จะสามารถนาไปใช้ ได้ หรื อไม่ กรุณาขอรับคาแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
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1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

กำรไม่ ละเมิดลิขสิทธิ์
นอกจากการใช้ วิธีในการหาข้ อมูลด้ วยวิธีที่ถกู ต้ องแล้ ว เราควรจะเข้ าไปใช้ ข้อมูลหรื อเอกสารที่เรามีสทิ ธิทจี่ ะใช้ เท่านัน้
เช่น ในการจัดเตรี ยมเอกสารทางการตลาด เราควรใช้ เฉพาะภาพที่เราได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เท่านัน้ เช่น รูปภาพต่างๆ ทีเ่ อฟดับบลิวดี
ได้ สทิ ธิ์ในการใช้ อย่างถูกต้ อง
เช่นเดียวกับที่เราใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเรารวมเพลงที่เราใช้ ประกอบการโฆษณาและวิดโี อด้ วย
ถ้ าท่านมีคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลหรื อเครื่ องมือ ว่าจะสามารถนามาใช้ ในงานบริ ษัทได้ หรื อไม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าของท่าน

34

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
คำถำม : ไมค์กาลังทางานจัดการระบบฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ภายในบริ ษัท เขาพบ โฟลเดอร์ แปลกๆ อันหนึ่งที่ตงว่
ั้ า
“เพลงและโปรแกรม” เมื่อไมค์เปิ ดโฟลเดอร์ นนก็
ั ้ พบว่า มีเพลง รูปภาพ ภาพยนตร์ หลายร้ อยรายการและมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จานวนหนึง่ ที่เหมือนถูกดาวน์โหลดมาโดยไม่ได้ รับอนุญาต ไมค์ควรทาอย่างไรดี ?

คำตอบ : ไมค์ควรแจ้ งหัวหน้ าของตนและฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานในสิง่ ที่เขาพบต้ องมีใครที่ละเมิดลิขสิทธิ์
โดยการดาวน์โหลดสิง่ เหล่านี ้โดยไม่ได้ จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ เราสามารถใช้ ได้ เฉพาะสิง่ ที่ได้ มา
อย่างถูกกฎหมายและได้ รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์เท่านัน้ (เช่น เพลง รูปภาพ และซอฟต์แวร์ ) ในการทางานของ
บริ ษัท
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2. รั บฟั งและปฏิบัตหิ น้ ำที่ด้วยควำมรั บผิดชอบ
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2. รั บฟั งและปฏิบัตหิ น้ ำที่ด้วยควำมรั บผิดชอบ
การรับฟั งและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ หมายถึงเราทางานในหน้ าที่
ของเราด้ วยความภาคภูมิใจ ไปให้ ถึง
เป้าหมายที่บริ ษัทและผู้บริ หารได้ ตงไว้
ั้
ด้ วยวิธีการที่ให้ เกียรติและทาอย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรม
ไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง การรับฟั งและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความรับผิดชอบนี ้ยังหมายถึงเราไม่
จาเป็ นต้ องพยายามในการรับรู้ทกุ สิง่
หากเราไม่แน่ใจว่าจะทาอย่างไร เราควร
ทาควรจะสอบถามจากผู้เกี่ยวข้ อง
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ
เอฟดับบลิวดีเป็ นบริ ษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัยและให้ บริ การผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่สามารถช่วยเหลือลูกค้ าบุคคล ครอบครัว และองค์กรได้ หลากหลาย
วิธี เราสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ลูกค้ าหลายหลายกลุม่ ด้ วยการการมี
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดทาให้ เราเป็ นที่นา่ สนใจของลูกค้ าทุกกลุม่
“ขณะที่ลกู ค้ าของเราส่วนใหญ่เป็ นคนที่ซื่อสัตย์และเป็ นองค์กรที่มีชื่อเสียง
ประสงค์จะใช้ ผลิตภัณฑ์ของเราด้ วยเจตนาที่ดี แต่ลกู ค้ าบางกลุม่ อาจจะพยายาม
ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของเราไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น เพื่อการฟอกเงินหรื อสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
นอกจากนี ้ ลูกค้ ากลุม่ นี ้อาจจะพยายามชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์และบริ การ
หรื อค่าธรรมเนียม (เช่น ค่าเบี ้ยประกันภัย) ผ่านการโอนเงินทางอิเล็คทรอนิกส์หรื อ
การชาระเงินในรูปแบบอื่นๆ โดยผู้ที่ชาระคือบุคคลที่ถกู ขึ ้นบัญชีต้องห้ ามหรื อบัญชีดา
เพื่อป้องกันไม่ให้ สงิ่ เหล่านี ้เกิดขึ ้น เราควรมีข้อมูลของลูกค้ าทังหมดเท่
้
าที่เป็ นไปได้ และ
พิจารณาด้ วยความระมัดระวังว่า ลูกค้ าคนใดที่เราสามารถให้ บริ การได้ ในส่วนต่อไปนี ้จะ
เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งเหล่านี ้

กำรฟอกเงิน
มำตรกำรลงโทษ
ทำงเศรษฐกิจ
กำรสนับสนุ น
ทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำย
ลูกค้ ำ
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

รู้ จักกำรฟอกเงินและแนวทำงกำรหลีกเลี่ยง
การฟอกเงินเป็ นกระบวนการปกปิ ดแหล่งที่มาของเงิน โดยการโอนเงินที่ได้ มาอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางการโอนเงินที่ถกู กฎหมาย เช่น คนที่มี
รายได้ จากการค้ ายาเสพติดอาจจะปกปิ ดแหล่งที่มาโดยการนาเงินที่ได้ มาไปลงทุน

ในฐานะที่เราเป็ นบริ ษัทประกันภัย เราต้ องแน่ใจว่าลูกค้ าของเราไม่ได้ ใช้ เราเป็ นเครื่ องมือฟอกเงินโดยซื ้อหรื อลงทุนในผลิต ภัณฑ์ของเราด้ วยเงินที่
ได้ มาอย่างผิดกฎหมาย เราต้ องใช้ เวลาทาความรู้จกั ลูกค้ าของเราว่า เป็ นใคร มีทรัพย์สมบัติขึ ้นมาได้ อย่างไร และหาข้ อมูล ประวัติเบื ้องหลังว่าทาไม
ลูกค้ าถึงสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
หากไม่สามารถพิสจู น์ทราบว่าลูกค้ ามีแผนใช้ เอฟดับบลิวดีเพื่อการฟอกเงิน อาจทาให้ เอฟดับบลิวดีต้องรับผิดชอบฐานที่ ให้ ความช่วยเหลืออาชญา
กรเหล่านี ้ ซึง่ บทลงโทษสาหรับการฝ่ าฝื นกฎหมายป้องกันการฟอกเงินนันนั
้ บว่ารุนแรงมาก
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

กำรต่ อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่ อกำรร้ ำย
อีกความเสีย่ งหนึง่ ที่เราควรระวังคือลูกค้ าใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของเราไปสนับสนุนทางการเงินแก่กลุม่ ก่อการร้ าย
ขณะที่รัฐบาลกาลังเฝ้าติดตามอยูต่ ลอดเวลาถึงวิธีที่ผ้ กู ่อการร้ ายใช้ สนับสนุนทางการเงินแก่แผนการก่อการร้ าย กลุ่มก่อการร้ ายก็พยายามหา
วิธีการใหม่ๆ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่แผนการก่อการร้ ายของตน
การลุงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็ นวิธีหนึง่ ที่ผ้ กู ่อการร้ ายใช้ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่แผนการของตน ในฐานะที่ เป็ นบริ ษัทประกันภัยที่มี
ชื่อเสียง เราไม่ต้องการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ากลุม่ ดังกล่าว หรื อเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับพวกเขาไม่วา่ จะในทางใดก็ตาม
เช่นเดียวกันกับการฟอกเงิน เราจาเป็ นต้ องทาความรู้จกั ว่าลูกค้ าของเราเป็ นใคร เราควรหาข้ อมูลให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่ จะทาได้ เพื่อให้ ทราบว่าใคร
คือ ผู้ได้ รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

มำตรกำรคว่ำบำตรทำงเศรษฐกิจ
เอฟดับบลิวดีมงุ่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับการคว่าบาตรที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมาย
และระเบียบข้ อบังคับของประเทศที่เรามีธุรกิจอยู่
นอกเหนือจากประเด็นเรื่ องการฟอกเงินและการก่อการร้ าย เราต้ องมัน่ ใจว่าลูกค้ าของเรา ผู้รับผลประโยชน์ และผู้รับเงิน ไม่ใช่บคุ คลที่ถกู
กาหนดหรื อถูกขึ ้นบัญชีดา
เป็ นความรับผิดชอบของเราที่จะตรวจสอบว่าลูกค้ าหรื อกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นกลุม่ หรื อบุคคลที่ถกู กีดกันหรื ออยูใ่ นบัญชีเฝ้าระวัง
เอฟดับบลิวดีห้ามการดาเนินธุรกิจในทางที่เชื่อได้ วา่ อาจเป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคว่าบาตร (Sanctions laws) หรื อ
นโยบายการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย การติดต่อกับบุคคลหรื อหน่วยงานที่ถกู กาหนดจะมีบทลงโทษอย่างหนักแก่
บริ ษัทและพนักงานของเอฟดับบลิวดี ในกรณีที่ทา่ นมีข้อสงสัยว่าลูกค้ า ผู้ให้ บริ การ บริ ษัทคูค่ ้ า หรื อผู้รับผลประโยชน์ ฯลฯ เป็ นบุคคลที่ถกู อยู่
ในรายชื่อต้ องห้ าม (sanctioned) หรื อไม่ ท่านควรส่งเรื่ องไปยัง Chief Compliance Officer (AML Officer) โดยทันที

41

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

กำรรู้ จักตัวตนของลูกค้ ำ (KYC)
บริ ษัทได้ มีกระบวนการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า (KYC) เพื่อจะได้ ร้ ูจกั ลูกค้ าของเราให้ มากขึ ้น ทังประวั
้
ติเบื ้องหลัง ผู้รับผลประโยชน์และข้ อมูลอื่นๆของ
ลูกค้ า กระบวนการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ านี ้จะเริ่ มต้ นทันทีเมื่อมีการติดต่อกับลูกค้ าและตลอดระยะเวลาการเสนอขาย
กระบวนการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า ควรแสดงข้ อมูล
ดังต่อไปนี ้ :
ประวัติและสัญชาติของลูกค้ า

แหล่งที่มาของรายได้

แหล่งที่มาของรายได้
การระบุตวั ตนและสัญชาติของผู้รับ
ผลประโยชน์

นี่ไม่ใช่รายการทังหมด
้
หากคุณต้ องการคาแนะนาในการ
ดาเนินการตามกระบวนการ KYC โปรดขอคาแนะนาจาก
ผู้จดั การแผนก หรื อ ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
คำถำม : ลูกค้ ารายหนึง่ เพิ่งซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยที่มีมลู ค่าสูง แต่อีกไม่กี่วนั ต่อมาลูกค้ ารายนี ้มาขอรับเงินคืนและ
ยกเลิกการขายนี ้ ลูกค้ ายังขอรับเงินคืนเป็ นเช็คสัง่ จ่ายให้ กบั กิจการส่วนตัวของตนเอง แทนที่จะจ่ายคืนให้ กบั ลูกค้ า
เอง (ซึง่ เป็ นคนซื ้อกรมธรรม์ตงแต่
ั ้ แรก) ตัวแทนของเอฟดับบลิวดีที่ดแู ลลูกค้ ารายนี ้ชื่อวาเนสสา เธอต้ องการ
ช่วยเหลือลูกค้ า แต่เห็นว่าเป็ นคาขอที่แปลกและเธอก็ร้ ูสกึ ว่าอาจไม่ถกู ต้ อง วาเนสสาควรทาอย่างไร?
คำตอบ : วาเนสสาควรรับรู้ถึงความรู้สกึ ของตนที่วา่ มีบางอย่างไม่ถกู ต้ อง การให้ เอฟดับบลิวดี จ่ายเงินเงินคืนไป
ให้ กบั บริ ษัทหรื อบุคคลอื่นควรเป็ นเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินก่อนที่จะมีการคืนเงิ นใด ๆ ให้ ลกู ค้ า วาเนสสา
ควรหารื อกับหัวหน้ าของเธอและฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน

กรุณาศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมที่ Anti-Money
Laundering and Counter-Terrorism Financing
Policy (AML and CTF Policy).
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

กำรแข่ งขันทำงกำรค้ ำที่เป็ นธรรม
ความสาเร็ จของบริ ษัทต้ องมาจากการทุม่ เททางานหนัก จากความรู้ และจากนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริ การ มิใช่การดาเนินธุรกิจ
ด้ วยวิธีที่ไม่เป็ นธรรม เช่นการสมคบคิดกับบริ ษัทคูแ่ ข่งเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทางการตลาดและกาหนดราคาที่ไม่เป็ นธรรม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ าและนโยบายของเราห้ ามยุง่ เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมเพราะอาจทาให้ ลกู ค้ าเสีย ประโยชน์และ
ส่งผลเสียต่อความสาเร็ จของเราในระยะยาว
การฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขันทางการค้ ามีบทลงโทษหนัก รวมถึงโทษจาคุกและโทษปรับในอัตราสูงสาหรับพนักงานที่รั บผิดชอบ

กำรสมคบคิดกันเพื่อกำหนดส่ วนแบ่ งทำงกำรตลำด
ในการสมคบคิดกันแบ่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดนี ้ บริ ษัทต่าง ๆ
จะตกลงแบ่งพื ้นที่ในการทาตลาด
กัน และห้ ามเข้ าไปทาธุรกิจในพื ้น
ที่อื่นๆ

การสมคบคิดกันเพื่อกาหนดส่วนแบ่ง
ทางการตลาด เป็ นการสมคบคิดกับ
บริ ษัทคูแ่ ข่งเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้ แก่ผ้ สู มคบคิดแต่ละราย

การสมคบคิดเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็ นการกระทาที่ผิด
กฎหมายเนื่องจากทาให้ ลกู ค้ าไม่มี
ทางเลือกอื่นให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การในพื ้นที่ของตน และยังเป็ นการ
ทาให้ ต้องจ่ายค่าสินค้ าหรื อบริ การที่
สูงขึ ้น
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

กำรสมคบคิดกันกำหนดรำคำ
การสมคบคิดกันกาหนดราคาเป็ นการตกลงกันระหว่างบริ ษัทคูแ่ ข่ง เพื่อกาหนดราคาสินค้ าหรื อบริ การในราคาที่เท่ากัน
การสมคบคิดกันกาหนดราคาเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายเพราะลูกค้ าคาดหวังว่าราคาจะเป็ นไปตามอุปสงค์ อุปทาน และปั จจัยอื่นๆใน
ตลาด ไม่ใช่จากการตกลงสมคบคิดกันระหว่างคูแ่ ข่งทางการค้ า

กำรทำในสิ่งที่ถูกต้ องให้ เหมำะสม เรำควรไม่ เจรจำกับคู่แข่ งในเรื่ อง:
1
3

กิจกรรมหรื อแผนธุรกิจของเรา

2

ข้ อมูลลูกค้ า และข้ อมูลภายใน

3

การตังราคาผลิ
้
ตภัณฑ์รวมถึง เบี ้ยประกันภัยความรับผิดส่วนแรก จานวนที่จ่าย ส่วนลดและ รายการอื่นๆเกี่ยวกับราคา

4

ผลิตภัณฑ์หรื อแผนการตลาดในอนาคต
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
คำถำม : ขณะไปงานสัมมนาเกี่ยวกับประกันภัย แจ็คกี ้ได้ พบกับตัวแทนคนหนึง่ จากบริ ษัทคูแ่ ข่ง ตอนแรก แจ็คกี ้
และตัวแทนคูแ่ ข่งพูดคุยกันถึงเรื่ องที่สมั มนา แต่อยูด่ ีๆ ตัวแทนของบริ ษัทคูแ่ ข่งก็เปลี่ยนเรื่ องคุยและกล่าวขึ ้นว่า “รู้
ไหม เรากาลังเสียเวลาและเสียเงินเยอะมากกับการแข่งขันเพื่อเอาชนะกันในพื ้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ฉันคิดว่า
เราทังสองจะไม่
้
ต้องยุง่ ยากลาบากอีกต่อไปถ้ าเอฟดับบลิวดีมงุ่ เน้ นที่ตลาดในพื ้นที่ภาคเหนือ และบริ ษัทของฉัน
มุง่ เน้ นที่ตลาดในพื ้นที่ภาคอีสาน เราทังสองก็
้
จะทาเงินได้ มากขึ ้นเธอคิดยังไง?” แจ็คกี ้ควรตอบกลับไปอย่างไร?
คำตอบ : แจ็คกี ้ควรบอกให้ ตวั แทนของบริ ษัทคูแ่ ข่งรู้วา่ การพูดคุยเรื่ องการสมคบคิดกันเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็ นสิง่ ที่ผิดนโยบายของเอฟดับบลิวดีและชี ้แจงให้ ชดั เจนว่าไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคู่แข่ง แจ็คกี ้ควรยุติ
การสนทนาและรายงานเรื่ องนี ้ไปที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั ิการบริ ษัทคูแ่ ข่งพยายามชักชวนเอฟดับบลิวดีให้ ร่วม
กิจกรรมกีดกันการแข่งขันทางการค้ า เราจึงจาเป็ นต้ องบันทึกเหตุการณ์นี ้ไว้ เป็ นหลักฐานเพื่อป้องกันตัวเราเอง”

โปรดหารื อกับฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานก่อนที่จะ
เริ่ มเจรจา หรื อประชุมกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
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2. รับฟังและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ

กำรใช้ ข้อมูลภำยใน
ธุรกิจของเรามีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ตอบสนองต่อสิง่ ท้ าทายและโอกาสต่างๆ ที่
ปรากฏในชีวิต พวกเราในฐานะพนักงานของเอฟดับบลิวดี เราอาจจะได้ รับทราบข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับทิศทางหรื อแนวโน้ มในอนาคตเกี่ยวกับ
บริ ษัทของเราหรื อบริ ษัทอื่นก่อนที่สาธารณชนจะได้ รับทราบ
เราไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่สาคัญเหล่านี ้ก่อนที่ข้อมูลเหล่านี ้จะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปลงทุน เช่น การซื ้อหรื อขายหุ้นได้ และเรา
ก็ไม่สามารถบอกข้ อมูลสาคัญดังกล่าวแก่เพื่อน ญาติพี่น้องหรื อผู้ใดให้ ตดั สินใจในการลงทุนได้

ข้ อมูลภายในจะถือว่าเป็ นข้ อมูล “สาธารณะ” ก็ตอ่ เมื่อได้ ถกู เปิ ดเผยโดยสือ่ แล้ วเท่านัน้ ในฐานะพนักงานที่ต้องได้ รับข้ อมูลและมีหน้ าที่
รับผิดชอบ เราต้ องตรวจสอบกับฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลสาคัญที่ทา่ นมีอยูน่ นได้
ั ้ ถกู เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ ว
ก่อนการซื ้อขายหลักทรัพย์

กรุณาศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมที่
Personal (Insider) Dealing Policy.
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กำรเปิ ดเผยและชัดเจน

การปฏิบตั ิงานของเราอย่างเปิ ดเผยและ
ชัดเจนนัน้ มากกว่าการทางานด้ วยความ
สุจริ ต แต่ยงั รวมไปถึงการปฏิบตั ิต่อลูกค้ า
หุ้นส่วน และเพื่อนร่วมงานของเราอย่าง
เป็ นธรรม และโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
ในทุกๆ วัน เรานาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริ การอย่างถูกต้ องและไม่พดู เกินความ
จริ ง หรื อปิ ดบังข้ อมูลต่อลูกค้ า หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท เรามีหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่จะต้ องรายงานเมื่อ
มีเหตุหรื อมีการกระทาที่อาจจะฝ่ าฝื นได้
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ควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่ อประสบกำรณ์ ของลูกค้ ำ
ที่เอฟดับบลิวดี เราให้ คาจากัดความของ “ความเสีย่ งที่สง่ ผลต่อประสบการณ์ของลูกค้ า” ว่าเป็ นความเสีย่ งในการสร้ างผลลัพธ์ หรื อ
ประสบการณ์ที่ไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า หรื อไม่เป็ นไปตามความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของลูกค้ า ในระหว่างการพัฒนา
การจัดจาหน่าย หรื อการจัดการผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา

การจัดการความเสีย่ งที่สง่ ผลต่อประสบการณ์ของลูกค้ า ถือเป็ นหัวใจสาคัญในวัฒนธรรมและประสบการณ์ของลูกค้ า เนื่องจาก
กระบวนการนี ้จะช่วยให้ เราสามารถระบุถึงความเสีย่ งและจัดการกับความเสีย่ งที่อาจกระทบต่อเป็ นอันตรายในการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็ น
ธรรมแก่ลกู ค้ าของเรา
เราทุกคนมีหน้ าที่ในการการจัดการความเสีย่ งที่สง่ ผลต่อประสบการณ์ของลูกค้ า เนื่องจากเราทุกคนสร้ างและมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมตลอดกระบวนการ
ตัวอย่างการจัดการความเสีย่ งที่สง่ ผลต่อประสบการณ์ของลูกค้ า

1

2

3

การแนะนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้ องกับ
ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของลูกค้ า
ณ จุดขาย

การขาย การสือ่ สาร หรื อการปฏิบตั ิที่ไม่
ชัดเจน ไม่เป็ นธรรมหรื ออาจทาให้ เกิด
การเข้ าใจผิด

กระบวนการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
การร้ องเรี ยน หรื อกระบวนการยกเลิก ที่มี
ความซับซ้ อนโดยไม่จาเป็ น
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ควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่ อประสบกำรณ์ ของลูกค้ ำ
ตัวอย่าง กระบวนการติดต่อกับลูกค้ า
ผลิตภัณฑ์ และ
รำคำ
กำรตลำดและ
กำรจัดจำหน่ ำย
กำรขำย /
กำรต่ ออำยุ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าและมีราคาที่ยตุ ิธรรม
ข้ อความทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจนและไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด
ผู้จดั จาหน่ายที่ดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์

กำรดูแลและ
กำรบริกำร

บริ การที่มีราคายุติธรรม ตรงไปตรงมาและตรงเวลา

กำรเรียกร้ อง
สินไหม

การพิจาณาสินไหมทดแทนรวดเร็ วและการอธิบายการปฏิเสธอย่างชัดเจน

กำรร้ องเรียน

การแก้ ปัญหาเรื่ องร้ องเรี ยน สือ่ สารอย่างชัดเจนและภายในเวลาที่เหมาะสม

กำรยกเลิก

กระบวนการการยกเลิกที่ตรงไปตรงมาและมีราคาไม่สงู เกินไป

โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมที่ Conduct Risk Policy
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กำรบันทึกข้ อมูลอย่ ำงถูกต้ อง
การลงบันทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ อง จะทาให้ บริ ษัทเรายังคงรักษาชื่อเสียงในการเป็ นบริ ษัทประกันชีวิตที่นา่ เชื่อถือและไว้ วางใจได้

การรักษาการลงบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องจะช่วยให้:
• ตรวจสอบรายการธุรกรรมที่ไม่ถกู ต้ อง
• ยืนยันว่าธุรกรรมกับลูกค้ าได้ ถกู ดาเนินการตามมาตรฐานของเรา
• เป็ นไปตามกฎระเบียบของกลุม่ ธุรกิจในด้ านมาตรฐานการบัญชี
• รักษาให้ ภาพของสถานะทางการเงินของบริ ษัทมีความชัดเจนและโปร่งใส
• ทาให้ การคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตชัดเจนมากขึ ้น
• เป็ นไปตามขันตอนการตรวจสอบจากทั
้
งภายในและภายนอก
้
เราต้ องบริ หารจัดการข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ให้ เหมาะสมด้ วย การบริ หารจัดการข้ อมูลอย่างเหมาะสมมีความสาคัญที่จะให้บริ ษัทได้ มีมาตรฐาน
ตามกฎระเบียบของกลุม่ ธุรกิจและเป็ นไปตามข้ อกาหนดของผู้ตรวจสอบทังจากภายในและภายนอกที
้
่จะช่วยรับรองว่าบริ ษทั ของเรา
ดาเนินการได้ ตามเป้าหมายเกี่ยวกับการเงิน
สิง่ สาคัญที่สดุ ในการเก็บรักษาบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องคือการทาตามขันตอนการบั
้
นทึกบัญชีที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วรวมถึงการเสนอรายงาน
เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากตาแหน่งงานของเรา (เช่นรายงานบันทึกเวลาและค่าใช้ จ่าย) และบันทึกการติดต่องานกับลูกค้ าอย่างถูกต้ อง
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ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
คำถำม : งานของฉันกาลังใกล้ จะปิ ดงานการขายประจาไตรมาสและบรรลุเป้ายอดขายเรี ยบร้ อยแล้ ว ฉันมี ยอดขาย
อีกจานวนหนึง่ ที่เข้ ามาในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ ายของไตรมาศและคิดว่าจะรอจนกว่าสัปดาห์หน้ าถึงจะลงบันทึกการขาย
เพื่อให้ เป็ นยอดของไตรมาสใหม่ เพราะถึงอย่างไร เอฟดับบลิวดีก็ยงั ได้ ยอดขายนี ้อยูด่ ี ฉันจึงคิ ดว่าฉันไม่ได้ ทาอะไร
ผิด การทาแบบนี ้ถูกต้ องหรื อไม่?
คำตอบ : ความคิดแบบนี ้ไม่ถกู ต้ อง การบันทึกข้ อมูลและธุรกรรมต่างๆต้ องบันทึกให้ ถกู ต้ องตรงตามเวลาที่ธรุ กรรมนัน้
เกิดขึ ้นจริ ง การรอเวลาดาเนินการในการขายไว้ ก่อนจะไม่สะท้ อนภาพสถานะทางการเงินที่ถกู ต้ องของเอฟดับบลิวดี

คำถำม : อริ นเป็ นผู้จดั การและกาลังอ่านรายงานค่าใช้ จา่ ยที่ถกู ส่งมาจากพนักงานของเธอ ในระหว่างนัน้ นาราตรวจ
พบว่ามีคา่ ใช้ จ่ายรายการหนึง่ ในรายงานที่ถกู ระบุวา่ เป็ น “ค่าธรรมเนียมการประชุม” ซึง่ เป็ นการประชุมที่
อริ นรู้วา่ พนักงานคนนันไม่
้ ได้ เข้ าร่วมประชุม นอกจากนี ้ ยังมีคา่ ใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม โดยไม่มี
ใบเสร็ จรับเงิน ซึง่ ดูเหมือนว่ามีพนักงานของนาราคนหนึง่ กาลังพยายามเบิกค่าใช้ จ่ายโดยทุจริ ต เธอควรทาอย่างไร?
คำตอบ : อริ นควรคุยกับพนักงานคนนันของเธอก่
้
อนเพื่อดูวา่ พนักงานคนนันท
้ ารายการเบิกค่าใช้ จ่ ายการประชุมนันด
้
พลาดไปหรื อไม่ ทุกคนทาผิดพลาดได้ และครัง้ นี ้อาจจะเป็ นเพียงการเข้ าใจผิด แต่หากพนักงานคนนี ้ยังยืนยันว่า
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ขอเบิกนันเป็
้ นจริ ง อริ นควรตรวจสอบต่อไปว่าการเบิกค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นการทุจริ ต
หรื อไม่ นอกจากนี ้ เราควรใช้ ความระมัดระวังเมื่อยื่นเบิกค่าใช้ จ่ายโดยให้ แน่ใจว่าเป็ นการเบิกรายการที่ถกู ต้ อง
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3. การเปิ ดเผยและชัดเจน

กำรรั กษำข้ อมูลควำมลับและข้ อมูลส่ วนบุคคล
การรักษาข้ อมูลความลับเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึง่ ที่จะทาให้ เรารักษาความสามารถในการแข่งขันทางธู รกิจได้ และแสดงให้ ลกู ค้ า
รู้วา่ เราเป็ นบริ ษัทน่าไว้ วางใจและมีคณ
ุ ค่าเพียงพอที่ยงั คงป็ นลูกค้ าเราต่อไป นอกจากนันเรายั
้
งให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการปกป้อง
รักษาข้ อมูลที่มีนยั สาคัญ

กำรรั กษำข้ อมูลควำมลับของพนักงำน
บริ ษัทสามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานเอฟดับบลิวดีได้ รวมถึงข้ อมูลติดต่อและค่าตอบแทนของพนักงาน แต่เราจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเฉพาะตามที่มีกฎหมายกาหนดเท่านันและให้
้
แก่หน่วยงานของรัฐ เช่นเพื่อประโยชน์ ทางด้ านภาษี
ในฐานะพนักงานของเอฟดับบลิวดี ท่านสามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวพนักงานได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ บัต รเครดิต ข้ อมูลธนาคาร
และข้ อมูลอื่นๆ ท่านต้ องเก็บรักษาข้ อมูลเหล่านี ้ไว้ เป็ นความลับในระหว่างที่ทางานเป็ นพนักงานอยูก่ ับเราและหลังจากที่ทา่ นพ้ น
จากการเป็ นพนักงานแล้ ว

กำรรั กษำข้ อมูลควำมลับของลูกค้ ำ
บริ ษัทเอฟดับบลิวดีเข้ าใจถึงความสาคัญในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับลูกค้ า เพราะจะทาให้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตของพวกเขา
เรารู้วา่ โดยบทบาทของเรา เรามีข้อมูลส่วนตัวขอลูกค้ าประเภทต่าง ๆ จัดเก็บไว้ เรามีความภาคภูมิใจในการรักษาข้ อมูลความลับ
เหล่านี ้เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถไว้ วางใจได้ และเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
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ข้ อมูลควำมลับควรที่จะ:
ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของบริ ษัทเท่านัน้

เปิ ดเผยกับเพื่อนร่วมงานเฉพาะที่จาเป็ นเท่านัน้
ห้ ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด (เว้ นแต่เมื่อฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานอนุญาตให้ เปิ ดเผยได้ เช่นกรณีที่มีสญ
ั ญารักษา
ความลับควบคุมอยูห่ รื อเมื่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐขอข้ อมูล)

กรุณาศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมที่
Data Privacy Policy

55

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

3. การเปิ ดเผยและชัดเจน

สิทธิควำมเป็ นส่ วนตัวและกำรใช้ งำนระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท
ข้ อมูลทังหมดที
้
่พนักงานป้อนเข้ าโดยในระบบหรื อจัดเก็บในระบบของบริ ษัท บริ ษัทมีสทิ ธิที่จะดูข้อมูลเหล่านัน้ ได้
อย่างไรก็ตามบริ ษัทให้ ความเคารพในสิทธิความเป็ นส่วนตัวของพนักงานโดยจะไม่ได้ เฝ้าดูการปฏิบตั ิของพนักงานโดยไม่มีเหตุจาเป็ น
ข้ อมูลอาจจะถูกเปิ ดดูหรื อตรวจสอบเมื่อมีความจาเป็ นตามกฎหมายเท่านัน้

กำรให้ ข้อมูลแก่ บุคคลภำยนอก
บุคคลภายนอก เช่น เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อสือ่ สารมวลชน อาจขอทราบข้ อมูล บริ ษัทต้ องเตรี ยมพร้ อมที่จะให้ ข้อมูลตามคาขอของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย เมื่อท่านได้ รับคาร้ องขอของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ จดั ส่งข้ อมูลใดๆ โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบติั ้ งานเพื่อ
พิจารณาว่าเราต้ องให้ ข้อมูลตามคาร้ องขอหรื อไม่
เรามีการให้ ข้อมูลแก่สอื่ มวลชนด้ วย เพื่อให้ สาธารณชนได้ รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของเอฟดับบลิวดี ผู้ที่จะสามารถให้ ข้อมูลดังกล่าวได้
ได้ แก่พนักงานเอฟดับบลิวดีผ้ ทู ี่ได้ รับอนุมตั ิจากฝ่ ายสือ่ สารการตลาดของบริ ษัทเท่านัน้ ที่สามารถให้ ข้อมูลในนามบริ ษัท ถ้ ามีสอิ่ สารมวลชน
(เช่น ผู้สอื่ ข่าวโทรทัศน์หรื อหนังสือพิมพ์) สอบถามข้ อมูลจากท่าน ขอให้ ทา่ นติดต่อฝ่ ายสือ่ สารการตลาด เพื่อดาเนินการตามขันตอนที
้
่เหมาะสม
ต่อไป
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กำรขำยและกำรตลำดที่เป็ นธรรม
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเปลีย่ นแปลงทุกชีวิตไปในทางที่ดีกว่า เราควรนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยข้ อมูลที่ถกู ต้ องและใช้ เวลาในการ
อธิบายถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ สรุปผลประโยชน์และข้ อยกเว้ นและความเสีย่ งต่างๆ อย่างครบถ้ วน
ตัวแทนทุกคนที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทต้ องนาเสนอข้ อมูลที่ครบถ้ วนและสมบูรณ์แก่ลกู ค้ า หัวหน้ า ตัวแทนควรตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการขายของพนักงานและตัวแทนทุกคน เพื่อให้ แน่ใจว่าการสือ่ สารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเป็ นความจริ งและ
ถูกต้ อง
เราเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ องให้ ลกู ค้ าเสมอ ไม่ใช่แค่เพียงในช่วงเวลาที่ทาการขายผลิตภัณฑ์เท่านัน้ แต่เอกสาร
ประกอบการขายที่ใช้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากบริ ษัทด้ วย ห้ ามผู้เสนอขายทุกคนทาการเสนอขายอย่างไม่ถกู ต้ องไม่วา่ จะตังใจ
้
หรื อไม่ตงใจก็
ั ้ ตาม
ท่านควรใช้ เวลาในการทาความเข้ าใจในลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอย่างละเอียดก่อนการเสนอขายเพื่อสามารถเสนอขายได้ อย่าง
ดีที่สดุ ถ้ าท่านมีคาถามหรื อต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามที่หวั หน้ าของท่าน
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ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องหรื อไม่ ?
คำถำม : บรู๊คเพิ่งเป็ นตัวแทนสาหรับเอฟดับบลิวดี เพื่อนร่วมงานคนหนึง่ ของเขาชื่อคาลล์ ขอให้ บรู๊คฟั งการเสนอขาย
ของเขาผ่านทางโทรศัพท์บางตอนซึง่ ในระหว่างที่คาลล์ กาลังเสนอขายทางโทรศัพท์ ดิเรกเห็นว่าเขาไม่ ได้ นาเสนอ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ถกู ต้ องทังหมด
้
นอกจากนัน้ ทรรศนะยังใช้ คาศัพท์เฉพาะและคาพูดที่เข้ าใจยากในการ
อธิบายผลิตภัณฑ์ บรู๊คควรทาอย่างไร?
คำตอบ : บรู๊คควรให้ ความเห็นของเขาให้ คาลล์ทราบ และทังสองคนควรน
้
าประเด็นนี ้ไปปรึกษากับฝ่ ายกากับดูแล
การปฏิบตั ิการเพื่อขอทราบแนวทางในการปฏิบตั ิตอ่ ไป คาลล์ควรใช้ คาพูดและภาษาที่ชดั เจน โปร่ งใสและอธิบาย
ถึงผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง คาลล์ไม้ ได้ ดาเนินตามประมวลจริ ยธรรมของเราของเราที่ได้
นาเสนอด้ วยคาพูดที่ให้ ลกู ค้ าเข้ าใจยาก เมื่อเราทาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของเรา เราต้ องนาเสนอให้ ลกู ค้ าเข้ าใจ
ง่ายและถูกต้ อง พร้ อมกับระบุถึงความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นด้ วย
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กำรใช้ ส่ อื ออนไลน์ อย่ ำงมีควำมรั บผิดชอบ
บริ ษัทได้ นาสือ่ ออนไลน์มาเป็ นเครื่ องมือเพื่อส่งเสริ มการตลาดและให้ สาธารณชนได้ รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา ฝ่ ายการตลาด
และสือ่ สารองค์กรร่วมกับฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน จะแนะนาว่าใครจะเป็ นผู้ที่มีสทิ ธิในการสือ่ สารทางสือ่ สังคมออนไลน์ในนาม
เอฟดับบลิวดี
เราต้ องให้ เกียรติบริ ษัทและคนอื่นเมื่อเราใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ เราต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ หรื อ
นาเสนอความคิดเห็นของบริ ษัทโดยที่ไม่ได้ รับการอนุญาตจากบริ ษัทก่อน และต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางเกี่ยวกับข้ อมูลที่เป็ นความลับ
ถ้ าท่านต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อขอคาแนะนาจากหัวหน้ าของท่านและฝ่ ายกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน
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ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องหรื อไม่ ?
คำถำม : ฉันชอบดูเว็บไซต์ตา่ งๆเพื่ออ่านข้ อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยและการลงทุน ในช่วงที่ กาลังดูเว็บไซต์หนึง่ อยู่
ฉันเห็นว่ามีใครบางคนได้ ลงข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเอฟดับบลิวดีอย่างไม่ถกู ต้ อง ฉันควรจะบอก
คนในเว็บไซต์นนหรื
ั ้ อไม่ ว่าฉันทางานที่เอฟดับบลิวดีและจะให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องแก่เขา
คำตอบ : ไม่ถกู ต้ อง ท่านไม่ควรดาเนินการใดๆ แม้ ทา่ นจะมีเจตนาดี แต่บริ ษัทกาหนดให้ บางคนเท่านันที
้ ่ได้ รับ
อนุญาตให้ พดู หรื อลงข้ อความในสือ่ ออนไลน์ในนามเอฟดับบลิวดีได้ การใช้ สอื่ สังคมมีความซับซ้ อ นและยังเป็ นสิง่ ใหม่
สาหรับหลายๆคน ถ้ าท่านมีคาถามใด ๆ ขอให้ ติดต่อหัวหน้ าของท่าน

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมที่
Social Media Policy
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ควำมเป็ นมืออำชีพและเคำรพผู้อ่ ืน
การปฏิบตั ิงานด้ วยความเป็ นมืออาชีพและ
เคารพผู้อื่นเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญของการ
ทางานกับบริ ษัทระดับสากล เราเห็นคุณค่า
และสวัสดิภาพของผู้ร่วมงานและลูกค้ าของ
เรา และมุง่ มัน่ ที่จะมุง่ สูค่ วามสาเร็ จร่วมกัน
เราสามารถไปถึงเป้าหมายเหล่านี ้ได้ โดย
การรักษาสถานที่ทางานให้ มีความ
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยส่งเสริ มความ
หลากหลายของกลุม่ คน ให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วม
และเปิ ดรับความคิดใหม่ๆและสามารถพูด
ในสิง่ ที่ถกู ต้ อง หรื อรายงานพฤติกรรมไม่
เหมาะสมได้ โดยทันที

62

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

4. ความเป็ นมืออาชีพและเคารพผู้อื่น

กำรรั กษำควำมปลอดภัยของกันและกัน
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานของเราเป็ นสิง่ ที่เราใส่ใจเป็ นอย่างยิ่ง เราจึงจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดีเพื่อส่งเสริ ม
ความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานพนักงานจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัยของเรา เพื่อช่ วยรักษา
สภาพแวดล้ อมนี ้
ขอให้ ทา่ นใส่ใจสภาพแวดล้ อมในการทางานของท่านตลอดเวลา ถ้ าท่านมีเรื่ องกังวลเกี่ยวกับสถานที่ทางานคิดว่ามีทางที่จะปรับปรุง
หรื อทาให้ มีความปลอดภัยมากขึ ้นได้ หรื อเป็ นห่วงเรื่ องสุขภาพของพนักงานของท่านหรื อคนอื่น โปรดแจ้ งให้ บ ริ ษัททราบ เรายินดีรับ
ฟั งความคิดเห็นและจะพิจารณาทุกข้ อคิดเห็น
พนักงานต้ องให้ เกียรติบริ ษัทเสมอไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานที่ทางานหรื อออกปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ ท่านต้ องไม่ดื่ มแอลกอฮอล์หรื อเสพยา
เสพติด (ไม่วา่ จะถูกกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) ในขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ในนามเอฟดับบลิวดี
ในงานสังคมของบริ ษัทหรื อการร่วมประชุมกับลูกค้ านอกสถานที่ พนักงานอาจดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตามความเหมาะสมใน
ปริ มาณที่พอเหมาะ
ถ้ าท่านมีคาถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของเรา โปรดติดต่อหัวหน้ าของท่าน

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
Staff Handbook.
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กำรคุกคำมและกำรเลือกปฏิบัติ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสาคัญของเรา ในฐานบริ ษัทระหว่างประเทศที่มีความหลากหลาย เราคาดหวังความเป็ นมืออาชีพและการ
เคารพในการปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเป็ นธรรม และยอมรับในวัฒนธรรมสากลและค่านิยมขององค์กร เราคาดหวังว่าพนักงานทุกคน
(รวมถึงกรรมการ) ผู้รับเหมาทุกระดับและคูค่ ้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่าย (รวมทังตั
้ วแทนและนายหน้ า) จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทของเราแป็ น
สถานที่ทางานที่มีคณ
ุ ค่า
ในขณะเดียวกัน เราจะไม่ยอมให้ มีการเลือกปฏิบตั ิ การคุกคาม หรื อการกลัน่ แกล้ งใดๆต่อกัน ไม่วา่ จะเป็ น พนัก งาน บริ ษัทคูค่ ้ า
ตัวแทน หรื อผู้สมัครที่สนใจจะเข้ าร่วมงานกับเรา

กำรเลือกปฏิบัติ
การเลือกปฏิบตั ิหมายถึงการปฏิบตั ิตอ่ บางคนในลักษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะเฉพาะของบุคคล ไม่วา่ จะเป็ น ผิวสี
สัญชาติ เชื ้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส สภาพทางการแพทย์หรื อสภาพร่างกาย หรื อทุพพลภาพ หรื อลักษณะเฉพาะ
พิเศษอื่น ที่เอฟดับบลิวดี เรายอมรับลักษณะพิเศษของพนักงานและลูกค้ าทุกคน และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและ

เราไม่เลือกปฏิบตั ิในการตัดสินใจในการคัดเลือกพนักงานและเราคัดเลือกพนักงานของเราบนพื ้นฐานของความรู้ความสามารถของ
แต่ละคน

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
Anti-Harassment and Non-Discrimination Policy
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4. ความเป็ นมืออาชีพและเคารพผู้อื่น

กำรคุกคำม
การคุกคาม ยังรวมถึงการแสดงออกทางวาจา ทางกาย หรื อทางเพศต่อบุคคลอื่น ซึง่ ทาให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดความอึดอัด หรื อรู้สกึ โดน
ข่มขูห่ รื อถูกเหยียดหยาม การคุกคามใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออกทางวาจา ทางกายภาพ หรื อสภาพแวดล้ อม เป็ นสิง่ ต้ องห้ าม
เด็ดขาด โดยสาหรับเอฟดับบลิวดี และในตลาดการค้ าของเอฟดับบลิวดีบางแห่งอาจถือว่าการคุกคามเป็ นการกระทาที่ ผิดต่อ
กฎหมาย
เราใช้ มาตรฐานของวิญญูชนในการพิจารณาว่ามีการคุกคามเกิดขึ ้นหรื อไม่ กล่าวคือ อาจมีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ใด ๆ เกิดขึ ้นแก่
ผู้ถกู คุกคามตามที่วิญญูชนพึงคาดหมายได้ วา่ ผู้นนถู
ั ้ กคุกคาม ถูกทาให้ ขนุ่ เคือง อับอาย และหรื อถูกข่มขู่ ทังนี
้ ้ ไม่เกี่ยวข้ องว่าบุคคลผู้
ก่อเหตุคกุ คามนันจะรั
้ บรู้ถึงการคุกคามหรื อไม่ หรื อไม่วา่ จะมีเจตนาหรื อไม่ก็ตาม

กำรกลั่นแกล้ ง
พฤติกรรมการกลัน่ แกล้ งในสถานที่ทางาน โดยทัว่ ไปจะรวมถึง การพูดในเชิงเหยียดหยาม หรื อการดูถกู ซ ้า ๆ โดยเจตนา
แสดงออกทางวาจา หรื อทางกาย ที่ร้ายแรง หรื อซ ้า ๆ ซึง่ อาจถือได้ วา่ เป็ นการคุกคามข่มขูห่ รื อทาให้ อบั อาย โดยมีเจตนาเพื่อ
บัน่ ทอนประสิทธิภาพการทางานของผู้อื่น
พฤติกรรมการกลัน่ แกล้ ง ส่งผลกระทบโดยตรง และส่งผลในทางลบต่อความปลอดภัยในสถานที่ทางานและไม่ถื อเป็ นที่
ยอมรับสาหรับเอฟดับบลิวดี
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4. ความเป็ นมืออาชีพและเคารพผู้อื่น

กำรป้ องกัน
พนักงานของเอฟดับบลิวดี ทุกคน (รวมถึงกรรมการ) ผู้รับเหมาทุกระดับ และคุค่ ้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่าย (รวมถึงตัวแทน
และนายหน้ า) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมในลักษณะที่ไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ เคารพสิทธิและ
ความปลอดภัยต่อสภาพจิตใจของบุคคลอื่น เราคาดหวังที่จะทาให้ บริ ษัทของเราเป็ นสถานที่ที่เราจะสามารถให้ ความ
ไว้ วางใจและให้ ความเคารพซึง่ กันและกัน เราทุกคนจะประพฤติปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ไม่ก่อให้ เกิดความขุน่ เคืองหรื อ
ถูกมองว่าเป็ นการคุกคามต่อบุคคลใดๆ และหากพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับนโยบายนี ้ เราทุกคนมีหน้ าที่ที่
จะต้ องติดตาม
เอฟดับบลิวดีจะดาเนินการตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิ การคุกคาม และการกลั่นแกล้ ง
ความมุง่ มัน่ ของเราในการเคารพในสถานที่ทางาน ต่อความปลอดภัยทังทางร่
้
างกายและจิตใจ เอฟดับบลิ วดีมี
ทางเลือกในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการให้ แก่ผ้ ทู ี่ต้องการแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อข้ อกังวลผ่าน
ทางหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน หัวหน้ างานของท่าน สายงานบุคคลากรและวัฒนธรรมหรื อกระบวนการแจ้ ง
เบาะแสของเรา
รายงานทังหมดที
้
่จดั ทาผ่านช่องทางข้ างต้ นและกระบวนการตรวจสอบใด ๆ จะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ เราไม่ยอมรับ
หรื ออนุญาตให้ มีการตอบโต้ ตอ่ บุคคลใด ๆ ที่เปิ ดเผยข้ อมูลโดยสุจริ ต เราจะไม่ยอมให้ มีการข่มขู่ หรื อกลัน่ แกล้ ง
พนักงานที่รายงานหรื อช่วยเหลือในการสอบสวนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิ การคุกคาม หรื อการกลัน่ แกล้ ง
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4. ความเป็ นมืออาชีพและเคารพผู้อื่น

ฉันกำลังทำในสิ่งที่ถกู ต้ องหรื อไม่ ?
คำถำม : ฉันกาลังอยูท่ ี่โต๊ ะทางานขณะที่ได้ ยินเพื่อนร่วมงานคูห่ นึง่ คุยกันเกี่ยวกับมาเรี ยพนักงานใหม่ในฝ่ าย
การตลาด ฉันได้ ยินเพื่อนร่วมงานพูดว่า “มาเรี ยอายุมากเกินไปที่จะเข้ าใจในสิง่ ที่เรากาลังพยายามทา เพราะมาเรี ย
ไม่ใช่คนเอเชีย จึงไม่เข้ าใจวิธีการทาแผนการตลาดที่สามารถดึงดูดใจลูกค้ าของเราได้ พวกเราต้ องเลิกนาโครงการ
ต่างๆไปให้ มาเรี ยทา เธอจะได้ ร้ ูวา่ เธอไม่เป็ นที่ต้องการที่เอฟดับบลิวดี ” ฉันควรทาอย่างไรดี?

คำตอบ : ท่านควรแจ้ งหัวหน้ าของท่าน ตามนโยบายของบริ ษัท เราต้ องนามุมมองที่หลากหลายมาสร้ างผลงานให้ ดี
ที่สดุ เพื่อนร่วมงานทังสองของท่
้
านกาลังจะเลือกปฏิบตั ิตอ่ มาเรี ย ด้ วยเหตุจากอายุและประเทศกาเนิดของเธอ เราถูก
ทาร้ ายจากการเลือกปฏิบตั ิและเราจาเป็ นต้ องแน่ใจว่าจะไม่มีการกระทาเช่นนี ้ที่เอฟดับบลิวดี
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5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

ควำมรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ทุกคนคาดหวังให้ บริ ษัทที่มีชื่อเสียงเช่น
เอฟดับบลิวดี รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม และสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
นัน่ หมายความว่าบริ ษัทต้ องดาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ หลีกเลีย่ งสิ่งที่
ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบต่อคนและ
สิง่ แวดล้ อม บริ ษัทต้ องออกไปสูช่ ุมชน
เพื่อให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นธรรม พร้ อมทัง้
สนับสนุนสิทธิมนุษยชน
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กำรดูแลรั กษำสิ่งแวดล้ อม
เราจะดาเนินการเพื่อทาให้ แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานของเรามีผลกระทบในเชิงบวกต่อสิง่ แวดล้ อม และอย่างน้ อยที่สุด ต้ องเป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบด้ านสิง่ แวดล้ อมทังในและต่
้
างประเทศ เราจะคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมทังในการการด
้
าเนินงานและ
การลงทุนของเราด้ วย
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ควำมรั บผิดชอบต่ อสังคม
เราเชื่อว่าทุกคนมีความสาคัญและการสนับสนุนสังคมรอบตัวเรา เป็ นหนึง่ ในค่านิยมหลักของเรา
เพื่อที่จะมีสว่ นร่วมในเชิงบวกต่อสังคมของเรา เราควรตระหนักถึงประเด็นที่เกี่ยวข้ องที่สง่ ผลกระทบต่อผู้คนและสังคม เอฟดับบลิวดี
อาจจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินป่ า การเดินและการขับเคลือ่ นทางการกุศล เพื่อระดมทุนในประเด็นที่มีความสาคัญ ดังนัน้ เราจึง
ขอเชิญชวนให้ ทา่ นเข้ ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมเหล่านี ้

เราอาจสนับสนุนหรื อมีสว่ นร่วมกับองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ (NGO) ในนามเอฟดับบลิวดี หรื อใช้ ทรัพยากรของเอฟดับบลิว
ดี ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยบริ ษัทจะสนับสนุนเฉพาะลักษณะงานดังเหตุข้างต้ น และจะสนับสนุนก็ตอ่ เมื่อ ด้ รับการอนุมตั ิจาก
ผู้บริ หารที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ท่านสามารถสนับสนุนการดาเเนินการดังกล่าวในนามส่วนตัวโดยใช้ เงินทุนและทรัพยากรของท่านเอง
ไม่ใช่ในนามเอฟดับบลิวดี ตราบใดที่ทา่ นมีความตังใจ
้ จริ งใจและไม่ได้ รับผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ตอบแทนแก่ แอฟดับบลิวดี

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
FWD Community Care Guidelines.

70

ประมวลจริยธรรมและหลักดำเนินธุรกิจ

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

สิทธิมนุษยชน
เราให้ การสนับสนุนการส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน ซึง่ หมายความว่าเราจะ:
•
•
•

ส่งเสริ มความหลากหลายและการรวมเข้ าไว้ ในที่ทางานของเรา
ไม่ยอมให้ มีการคุกคามจากการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ทังสิ
้ ้น
จัดเตรี ยมสภาพแวดล้ อมการทางานที่ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ

•

เคารพและปกป้องสิทธิด้านแรงงานของพนักงาน เช่น การจ่ายค่าจ้ าง การให้ สทิ ธิลางาน และผลประโยชน์อื่น ๆ การจัดชัว่ โมง
ทางาน การพัฒนาทักษะ และการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง

•

ห้ ามการใช้ แรงงานเด็กและบังคับแรงงาน

•

เคารพสิทธิเสรี ภาพของพนักงานในการแสดงความคิดเห็น ทังนี
้ ้ภายใต้ ความจาเป็ น เพื่อการป้องกันชื่อเสียงและการรั กษาสภาพแวดล้ อม
การทางานของเรา
จัดให้ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการรายงานเรื่ องร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส โดยไม่ต้องกังวลถึงการโต้ ตอบคื น
ปกป้องความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลของลูกค้ าและพนักงานของเรา
ไม่ทางานร่วมกับลูกค้ าตัวแทนหรื อบริ ษัทคุค่ ้ าที่เป็ นที่ร้ ูจกั ว่าเป็ นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตระหนักถึงสิทธิของพนักงานในการรวมตัวกันตามความเหมาะสม เราอนุญาตให้ มีการรวมตัวกันได้ ตามความเหมาะสม ตราบใดที่ การ
รวมตัวนันได้
้ รับอนุญาตตามกฎหมายและไม่ทาลายความสามารถของเราในการปฏิบตั ิงานให้ แก่เอฟดับบลิวดี

•
•
•
•

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
Human Rights Guidelines
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ห้ ำมกำรใช้ แรงงำนเด็กหรื อบังคับใช้ แรงงำน
เราไม่ยอมให้ มีการใช้ แรงงานเด็กหรื อบังคับใช้ แรงงาน และหรื อการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการดาเนินธุรกิจใด ๆ บริ ษัทยึดมัน่
อย่างเคร่งครัด
ในหลักการที่วา่ พนักงานประจา หรื อพนักงานตามสัญญาจ้ างมีสทิ ธิ์เลิกงาน และออกจากสถานที่ทางานได้ หลังจากเสร็ จสิ ้นวันทางาน
ตามปกติ และกรณีบริ ษัทประสงค์จะเลิกจ้ าง บริ ษัทจะเลิกจ้ างหลังจากได้ แจ้ งให้ ทราบถึงเหตุผลแห่งการเลิกจ้ างอย่างสมเหตุสมผล
เราสนับสนุนและปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับด้ านแรงงานในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ การใช้ แรงงานเด็ก
และบังคับใช้ แรงงาน เราสนับสนุนการขจัดการใช้ แรงงานเด็กและบังคับใช้ แรงงานทุกรูปแบบและห้ ามการใช้ แรงงานที่มี อายุต่ากว่า
เกณฑ์และบังคับใช้ แรงงาน
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โปรดจำไว้ ว่ำ
ทำสิ่งที่ถกู ต้ องอย่ ำงหมำะสม!
ท่านสามารถแจ้ งการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์หรื อแจ้ งประเด็นได้ ที่ :
ทางโทรศัพท์– Concern Hotline (ดาเนินการโดยหน่วยงานอิสระ):
China – 400-120-0253

Malaysia – 01548770361

Hong Kong– 800-903-375

Philippines – 2-86263210

Indonesia – 021-29223057

Singapore – 3158-7652

Japan – 0800-100-0081

Thailand – 021056128

Macau – 6262-5093

Vietnam – (028)44581010

URL: Concern Online
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