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การท าในสิ่งท่ีถกูต้องอย่างเหมาะสม
ประมวลจริยธรรมและหลกัด าเนินธุรกิจ



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พวกเรา, บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน), ให้บริการประกนัภยั 
หรืออาจกลา่วได้วา่เราช่วยแบง่เบาความกงัวลของลกูค้าเก่ียวกบัความกงัวล
ด้านการเงินและช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินให้แก่ลกูค้า ทกุธุรกรรมที่เรา
ด าเนินการจะสง่ผลให้ผู้คนด าเนินชีวิตอยา่งมีความมัน่คงทางการเงิน และเมื่อ
เรารู้เช่นนัน้แล้ว ยอ่มหมายถึงเรามีความรับผิดชอบท่ีส าคญัเช่นกนั เพื่อเป็นการ
ย า้เตือนวา่เราต้องวดัทกุสิง่ที่เราท าที่เอฟดบับลวิดี กบัมาตรฐานจริยธรรมที่สงู 
เราจึงขอเสนอ “ให้ท าในสิง่ที่ถกูต้องอยา่งเหมาะสม” ตาม “ประมวลจริยธรรม
และหลกัปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ”

ประมวลจริยธรรมนีไ้มไ่ด้เป็นเพียงกฎเกณฑ์ข้อบงัคบั แตย่งัเป็นหลกัพืน้ฐานท่ี
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของเราในแตล่ะวนัในฐานะพนกังาน ผู้บริหาร
ของบริษัท หรือ คูค้่าทางธุรกิจ เช่น ตวัแทนประกนัชีวิต หรือคู่สญัญาทางธุรกิจ
กบับริษัทประกนัชีวิตที่มีช่ือเสยีงและนา่เช่ือถือในภมูิภาคเอเชีย ประมวล
จริยธรรมนีจ้ะกลา่วถึงความคาดหวงัที่เรามีตอ่กนั และมาตรฐานจริยธรรมที่
สาธารณชนคาดหวงัจากเรา

สรุปได้วา่”พวกเรา, เอฟดบับลวิดี”, จะท าในสิง่ที่ถกูต้องอยา่งเหมาะสม และ
ในทกุๆสถานการณ์ที่เราเผชิญ เราต้องนกึถึงค ากลา่วนีไ้ว้เสมอและน ามา
พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบตัิงานของเราในทกุๆ วนั

ผมสนบัสนนุทา่นให้อา่นประมวลจริยธรรมนี ้และช่วยกนัสง่เสริมทัง้
เจตนารมณ์และลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงพิจารณาการกระท าของเราวา่มี
ผลกระทบอยา่งไรบ้างตอ่ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ความ
มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนีจ้ะช่วยเราพฒันาเอฟดบับลวิดีให้
ยิ่งขึน้ และดงึดดูผู้ที่มีความสามารถระดบัหวักะทิ คูค้่าทางธุรกิจที่ทรงคณุคา่
และลกูค้าที่จงรักภกัดี มาหาเรา

สิง่ส าคญัที่สดุ โปรดจ าไว้เสมอวา่ทา่นไมไ่ด้เป็นคนเดียวที่ตัง้ใจปฏิบตัิตาม
หลกัจริยธรรม เพื่อนร่วมงานและหวัหน้าของทา่นจะคอยสนบัสนนุท่าน ถ้า
คณุมีค าถามหรือข้อสงสยัใดๆเก่ียวกบัการจดัการกบัสถานการณ์ตา่งๆ 
กรุณาติดตอ่ไปยงัฝ่ายงานตามที่ระบใุนหลกัจริยธรรมและหลกัด าเนินธรูกิจ
นี ้ข้อหว่งใยและการเปิดเผยทัง้หมดจะถกูเก็บรักษาไว้เป็นความลบั

ขอแสดงความนบัถือ

ฮวิน ทนั ฟง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
เอฟดบับลวิดกีรุป๊

สรุปได้ว่า “พวกเรา, เอฟดับบลิวดี,
จะท าในส่ิงทีถู่กต้องอย่างเหมาะสม”
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หลักพืน้ฐานที่เป็นแนวทางของเอฟดับบลิวดี
โดยการท าในสิ่งท่ีถกูต้องอย่างเหมาะสม เราจะช่วยน าความส าเร็จ
ท่ียัง่ยืนและคงความน่าเช่ือถือให้แก่ช่ือเสียงของเอฟดบับลิวดี ไม่
วา่จะด ารงต าแหน่งใดในบริษัท ไมว่า่เราจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้จดัการ พนกังาน หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจเช่นตวัแทนหรือ
คูส่ญัญา เราจงึได้รับการคาดหวงัให้ท าในสิ่งท่ีถกูต้องอย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ

ซ่ือสัตย์สุจริต1
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รับฟังและปฏิบัตหิน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ

มีความเป็นมืออาชีพและ
เคารพผู้อ่ืน

รับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

เปิดเผยแลชัดเจน

หลกัพืน้ฐานท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 5 ประการที่
จะช่วยสง่เสริมประมวลจริยธรรม: หากน าข้อเหลา่นีม้าเป็น
แนวทางในการท างานทกุๆ วนั เราจะสามารถท าในสิ่งท่ี
ถกูต้องอย่างเหมาะสมได้สม ่าเสมอ
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หลักพืน้ฐานที่เป็นแนวทางของเอฟดับบลิวดี

ซ่ือสัตย์สุจริต

รับฟังและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ

มีความเป็น
มืออาชีพและ
เคารพผู้อ่ืน

รับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

เปิดเผยแลชัดเจน

การปฎิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต หมายถึง :
• ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของเรา
• ปฏิบตัิตอ่เพ่ือนร่วมงาน ลกูค้า ผู้ที่มีสว่นได้เสียในธุรกิจ และพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้วยความไว้วางใจ ให้เกียรติ และมีมารยาทตอ่กนั
• พิจารณาและท าในสิ่งที่เป็นธรรมและมีจริยธรรมทกุเวลา
• ไมเ่ห็นแก่ผลประโยชน์สว่นตวัมากกวา่ผลประโยชน์ของเอฟดบับลิวดแีละลกูค้า
• ต้องไมย่อมให้ใครกระท าการที่ไมส่จุริตหรือไมมี่จริยธรรม

การรับฟังและปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ หมายถงึ :
• ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างภาคภมูิใจ
• ท าความคุ้นเคยและท าความเข้าใจข้อก าหนดของกฎหมายและการก ากบัดแูลการปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวยข้องกบัหน้าท่ีของทา่น โดยเข้าร่วมการอบรมเก่ียวกบัการก ากบั

ดแูลการปฏิบตัติามกฎหมายทัง้หมด
• ให้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยในนโยบาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีอย่างเจาะจงของท่านและปฏิบตัหิน้าท่ีในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของทา่น
• ไปให้ถงึหรือเกินกวา่เป้าหมายท่ีเอฟดบับลิวดีและผู้บริหารงานตัง้ไว้ ด้วยวธีิการท่ีให้เกียรตแิละท าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบเพ่ือเอือ้ประโยชน์แก่ตนเอง

การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยการเปิดเผยและชดัเจน หมายถึง :
• ปฏิบตัิตอ่ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และบคุคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเป็นธรรม
• สื่อสารอยา่งโปร่งใส
• น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการอยา่งถกูต้อง ให้ข้อมลูแก่ลกูค้าอยา่งครบถ้วน ทัง้ลกัษณะที่ส าคญั ผลประโยชน์ ข้อยกเว้น และความเสี่ยง
• ไมใ่ช้ถ้อยค าเกินจริงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงกบัลกูค้า หน่วยงานก ากบัดแูล ผู้ มีอ านาจที่เก่ียวข้อง หรือบคุคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง
• ทา่นควรรายงานและให้ข้อมลูกบัหน่วยงานหรือบคุคลตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้
• แจ้งให้ห้วหน้าของทา่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏบิตัิงานทราบเม่ือพบกรณีที่อาจเป็นการทจุริตหรือการกระท าที่เป็นการผิดกฎหมาย

การปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างมืออาชีพและเคารพผู้ อ่ืนหมายถึง :
• ส่งเสริมองค์กรให้เตม็ไปด้วยความหลากหลาย เป็นท่ีท่ีคนจากหลากหลายพืน้ภมูิ เชือ้ชาต ิสีผิว ศาสนา เพศ อาย ุและผู้ พิการได้รับการ

ยอมรับและต้อนรับ
• ส่งเสริมนวตักรรม ความคิด และปรับปรุงวิธีการท างานของเรา โดยท าอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือลูกค้าของเรา
• ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นอนัธพาลหรือคกุคาม

การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม หมายถึง :
• จดัการการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ หลกีเลีย่งผลกระทบด้านลบตอ่คนรอบข้างและสิง่แวดล้อม
• ตอบแทนชมุชนท้องถ่ิน สนบัสนนุกิจกรรมการกศุลและสร้างความแตกตา่งอยา่งมีคณุคา่
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เราได้จดัท าประมวลจริยธรรมนีเ้พ่ือเป็นแนวทางและยดึมัน่ในการ
ปฏิบตังิานอยา่งมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมถึงสง่เสริมการก ากบั
ดแูลท่ีดี การบริหารจดัการความเส่ียง และการปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมตอ่
ลกูค้า
ถึงแม้วา่จะไมมี่หลกัเกณฑ์ไหนท่ีคลอบคลมุทกุสถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีเราอาจเจอ แตเ่อฟดบับลิวดีหวงัวา่หลกัการตา่งๆ ท่ี
อธิบายมานีจ้ะชว่ยเป็นแนวทางในการตดัสินใจด้วยตวัเองโดยใช้
หลกัจริยธรรมในการตดัสิน

ประมวลจริยธรรมนี ้ใช้กบั :
• เอฟดบับลิวดีทกุบริษัท
• พนกังานเอฟดบับลิวดีทกุคน (พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว 
และพนกังานสญัญาจ้าง)

• กรรมการ ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายและผู้จดัการ,
• ตวัแทนและพนัธมิตรทางธุรกิจ ได้รับการคาดหวงัวา่จะรักษา
เจตนารมของประมวลจริยธรรมนี ้และข้อก าหนดตา่งๆ ใน
สญัญาเม่ือท าหน้าท่ีตามสญัญา เชน่เดียวกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจรายอ่ืนๆ ก็ได้รับการคาดหวงัเชน่เดียวกนั
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บทน าสู่ประมวลจริยธรรม
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ของเรา



ท่านสามารถเข้าถึงเอกสารหลกัปฏิบตัินีเ้ม่ือได้เร่ิมงานหรือได้รับ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในบริษัท และบริษัทขอความร่วมมือจาก
ท่านในการประเมินและทบทวนประมวลจริยธรรมนีปี้ละครัง้ การ
อ่านประมวลจริยธรรมนีค้วรอ่านควบคู่กบันโยบายท่ีเก่ียวข้อง

หากท่านมิได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ท่านอาจ
ถกูพจิารณาลงโทษทางวินยัถึงระดบัขัน้เลิกจ้าง จงึ
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีจะต้องศกึษาประมวลจริยธรรม
อย่างละเอียด และอ่านหลกัปฏิบตัินีอ้ย่างละเอียดและ
และท าความเข้าใจกบัเนือ้หาอย่างถกูต้อง
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พันธะสัญญา

ส่วนตัวของท่าน
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“ผู้น า หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้จดัการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบพิเศษภายใต้
ประมวลจริยธรรมนี ้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ส าคญัในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีและสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดี ในการสง่เสริม
หลกัปฏิบตันีิ ้
ผู้น าควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีและ
สร้างภาวะแวดล้อมในการ
ท างานท่ีดีเพ่ือสง่เสริมหลกั
เกณฑ์ของบริษัท”

ผู้น าควรพดูคยุกบัพนกังานในเร่ือง
ประมวลจริยธรรมนี ้เพ่ือให้แนใ่จวา่ 
พนกังานเข้าใจวิธีการท าในสิ่งท่ี
ถกูต้องอยา่งเหมาะสม

ผู้น าควรส่ือสารพดูคยุและถ่ายทอดหลกั
เกณฑ์ตา่งๆ กบัพนกังานเป็นประจ าโดย :

• การส่ือสารแบบหนึง่ตอ่หนึง่

• การประชมุทีม

• อีเมล

• เปิดประตตู้อนรับส าหรับการพดูคยุ
เสมอ

สิ่งส าคญัท่ีสดุคือ ผู้น าควรพร้อมท่ีจะจดัการ
อยา่งเหมาะสมในกรณีท่ีได้รับแจ้งว่ามีการ
กระท าความผิดหรือฝ่าฝืนกฎ หากมี
พนกังานแจ้งการกระท าหรือหากทา่นรู้สกึวา่
มีสิ่งใดท่ีผิดปกตคิวรพร้อมท่ีจะจดัการอยา่ง
เหมาะสมและเป็นความลบั ทัง้การด าเนิน
การ การยกประเดน็ และรายงานประเดน็
ไปยงัชอ่งทางท่ีเหมาะสม 

ความรับผิดชอบ
ของผู้น า
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ช่องทางขอความช่วยเหลือ?
วฒันธรรมองค์กรท่ีให้ความส าคญักบัความสจุริตจะส่ง
เสริมให้คนแสดงความคิดเห็นเม่ือรู้สกึว่ามีอะไรผิดปกติ
บริษัทจะเก็บรักษาความลบัของข้อมลูรายงานให้ดีท่ีสดุและ
ด าเนินการบนพืน้ฐานของการไม่แก้แค้นตอบโต้ บริษัทจะไม่
แก้แค้นตอบโต้ใดๆ ต่อผู้ ท่ีเปิดเผยข้อมลูและบริษัทจะไม่ยอม
ให้มีการแก้แค้นตอบโต้ต่อผู้ ท่ีรายงานด้วยความสจุริต

ท่านสามารถแจ้งการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือแจ้งประเด็นได้ท่ี :

• ทางโทรศพัท์ – “Concern Hotline”

Hong Kong – 800-903-375

Indonesia – 021-29223057

Japan – 0800-100-0081

Macau – 6262-5093

Philippines – 2-6263210

Singapore– 3158-7652

Thailand – 021056128

Vietnam – (028) 44581010

• URL: Concern Online
24
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1. ความซื่อสัตย์

สุจริต

1.0 ความซ่ือสัตย์สุจริต



1.0 ความซ่ือสัตย์สุจริต

สินบนและคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งท่ีผิด
กฎหมายของหลายประเทศท่ี
เอฟดบับลิวดีได้ด าเนินธุรกิจ รวมถึง
บทบญัญตัปิอ้งกนัการให้สินบน 
(ฮอ่งกง) ประมวลกฎหมายอาญา
(ประเทศไทย) และพระราชบญัญตัิ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 
(ฟิลิปปินส์) ทา่นควรปฏิบตัหิรือไม่
ปฏิบตัติามกฎหมายของประเทศด้วย

กฎหมายปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่ห้ามไมใ่ห้เรา
เสนอ ให้ หรือ รับสิ่งมีมลูคา่ใด ๆ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม กลา่วคือ 
ทา่นไมส่ามารถเสนอสิ่งใด ๆ รวมถึงของขวญัท่ีมี
ราคาแพง เงิน การเลีย้งรับรองใดๆ ท่ีมีราคาสงู 
สว่นลดหรือเง่ือนไขเกินเหตอุนัควร และสิ่งใดๆ 
ในลกัษณะเดียวกนั เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทาง
ธุรกิจอยา่งไมเ่หมาะสม

ประมวลจริยธรรมและหลักด าเนินธุรกิจ 2020

ความซื่อสัตย์
สุจริต
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1
การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริตนัน้ ทา่นด าเนินการตาม
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงการท าในสิ่งท่ีเป็นธรรม
และถกูต้อง ไมน่ าเอาผลประโยชน์
สว่นตวัมาอยูเ่หนือผลประโยชน์
ของบริษัท เราคาดหวงัพนกังานให้
ประพฤตตินให้เหมาะสมทัง้ด้าน
กิริยา มารยาทและการวางตวัใน
การตดิตอ่ธุรกิจของบริษัท

ความส าเร็จของเราเป็นผลของการ
มมุานะและการอทุิศตนของพนกังาน 
ในการสร้างธุรกิจของบริษัทพนกังานต้อง
ไมยุ่ง่เก่ียวกบัสินบนและคอร์รัปชัน่ทกุ
ชนิด
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การปฏิเสธสินบนและ
การคอร์รัปช่ัน
เราไมส่ามารถให้เงินหรือทรัพย์สินใดๆ อยา่ง
ไมเ่หมาะสมได้ แม้จะผา่นพนัธมิตรทางธุรกิจ 
(เชน่ ตวัแทน) หรือคนกลางอ่ืน ๆ

บริษัทห้ามพนกังานจา่ยเงินเพ่ือ
อ านวยความสะดวก ซึง่อาจะเป็น
การเร่งการด าเนินการหรือให้ได้สิ่ง
ใดมา หรือเพ่ือรักษาสิ่งท่ีเราได้มา
อยูแ่ล้ว เชน่ เราไมส่ามารถให้เงิน
หรือทรัพย์สินใดๆ เพ่ือเร่งให้
ธนาคารอนมุตักิารโอนเงินจากบญัชี
ลกูค้ามายงับริษัทผา่นการโอนเงิน
ทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ (ไมว่า่จะมี
มลูคา่เทา่ไร) ซึง่อาจท าให้เราได้รับ
ช าระเงินจากลกูค้าเร็วขึน้หรือ
ประกนัได้วา่การช าระเงินของลกูค้า
จะสมบรูณ์

นโยบายเก่ียวกบัการให้สินบนและการ
คอร์รัปชัน่ครอบคลมุไปถึงหนว่ยงานในเชิง
พาณิชย์ (เชน่ บคุคลท่ีท างานกบัธุรกิจ
เอกชน) และข้าราชการ เราควรให้ความสนใจ
เป็นพิเศษกบัข้าราชการ เพราะกฎหมาย
ปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่มกัจะมุง่เน้นท่ีการ
จา่ยเงินท่ีไมถ่กูต้องให้กบับคุลเหลา่นีแ้ละ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับการจา่ยเงิน
ดงักลา่วท่ีรุนแรง
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หลายครัง้อาจจะยากในการพิจารณาวา่ใครเป็นข้าราชการ นอกจากเจ้าหน้าท่ีข้าราชการ
แล้ว บคุคลท่ีมีต าแหนง่ในสว่นงานราชการ เชน่ หวัหน้าสว่นราชการหรือรัฐมนตรี ก็เป็นกลุ่มท่ีเราควรระมดัระวงั
เชน่กนั บคุคลท่ีท างานในองค์กรของรัฐท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของหรืออยูใ่นการควบคมุของรัฐบาลก็ถือวา่เป็น
ข้าราชการด้วยและการจา่ยเงินท่ีไมถ่กูต้องใดๆ ให้แก่บคุคลเหลา่นีก็้ถือวา่เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายเชน่กนั

บริษัทต้องรับผิดชอบในการก าหนด
วา่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมนัน้
เป็นข้าราชการหรือไม ่หากทา่นสงสยั
กรุณาปรึกษาหวัหน้าของทา่น หรือ
ตดิตอ่ได้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัการ
ปฏิบตังิาน

1.0 ความซ่ือสัตย์สุจริต
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การร่วมบริจาคเงนิสนับสนุนทางการ
เมืองและการกุศล

ถาม&ตอบ
ในฐานะท่ีเป็นบริษัทประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียง
แห่งหนึง่ในภมูิภาคเอเชีย อาจมีหลายคน
มาขอให้บริษัทบริจาคเงินสนบัสนนุทาง
การเมือง หรือเพ่ือการกศุล เราไมส่ามารถ
ให้การสนบัสนนุสิ่งเหลา่นีโ้ดยใช้เงิน 
ทรัพยากร หรือสินทรัพย์หรืออ้างช่ือ
เอฟดบับลิวดีโดยไมไ่ด้รับการอนมุตัิก่อน

ในกรณีท่ีการร่วมบริจาคเงินสนบัสนุนทาง
การเมืองหรือเพ่ือการกศุลเป็นสิ่งท่ีมี
คณุคา่แก่การด าเนินการ การบริจาค
ดงักลา่ว อาจกลายเป็นการให้สินบนหาก 
หากการบริจาคนัน้เก่ียวข้องกบั
การสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือเก่ียวข้องกบั
ธุรกรรมของเอฟดบับลิวดี

ท่านสามารถมีสว่นร่วมในการ
บริจาคนีไ้ด้โดยใช้เงินหรือทรัพย์ของ
ตนเองโดยไมต้่องอ้างอิงถงึช่ือบริษัท 
ตราบใดท่ีการบริจาคนัน้ไมเ่ก่ียวกบั
การแสวงหาประโยชน์ให้แก่
เอฟดบับลิวดี

ค าถาม : แซนด้า ก าลงัด าเนินการจดัตัง้ส านกังานแห่งใหมข่อง
บริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ เธอติดตอ่กบัหน่วยงานราชการเพ่ือ
ขอรับใบอนญุาตและด้านอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การจดัตัง้เสร็จสิน้ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐคนหนึง่ท่ีดแูลงานสาธารณปูโภค (ประปา ไฟฟ้า 
โทรศพัท์ และอื่น ๆ) กลา่ววา่ “ถ้าคณุต้องการให้มีส านกังานใหม่
นี ้คณุจ าเป็นต้องมีการช่วยเหลือจากฉนั และฉนัจะช่วยถ้าฉนั
ได้รับเงินสดจ านวน 45,000 บาท เป็นคา่เสียเวลาของฉนั”     
แซนด้าทราบดีวา่มีคา่ธรรมเนียมการจดัตัง้ส านกังานแตดู่
เหมือนวา่จะมีอะไรที่น่าสงสยั เธอต้องการให้มีการจดัตัง้
ส านกังานใหมนี่ข้ึน้โดยเร็ว แตเ่ธอคิดวา่อาจต้องให้สินบน เธอ
ควรท าอย่างไร?

ค าตอบ : แซนด้าไมค่วรให้เงินและรายงานการกระท าของ
เจ้าหน้าท่ีท่านนัน้ไปยงัหวัหน้าหนว่ยงานของเธอและเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน การจ่ายเงินนีเ้ป็นท่ีน่าสงสยัมาก
เพราะเป็นการขอรับเงินสด ไมน่่าจะเป็นคา่ธรรมเนียมปกติ 
และน่าจะเป็นการจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวก เราต้องการ
ท าให้งานส าเร็จแตเ่ราต้องท าในสิ่งท่ีถกูต้องอย่างเหมาะสม 
การจ่ายสินบนจะไมใ่ช้สิ่งท่ีถกูต้องและเหมาะสม
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ของขวัญและการเลีย้งรับรอง
การแสดงไมตรีในทางธุรกิจเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหนึง่ท่ีจะพฒันา
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจและลกูค้าของเรา เราควรแน่ใจว่า
ของขวญัและการเลีย้งรับรองท่ีเราให้นัน้ไม่กลายถกูตีความว่าเป็นการให้
สินบน หรืออาจมองได้ว่าแสดงไมตรีเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่
เหมาะสม

เป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมการ
สง่เสริมหรือการสาธิตสินค้าหรือ
บริการของเรา

มีมลูคา่ท่ีเหมาะสม (ไมห่รูหราหรือ
แพงเกินความจ าเป็น)

ไมไ่ด้ให้บอ่ยครัง้

ไมมี่การร้องขอจากอีกฝ่าย

มีความเหมาะสม

การให้ของขวัญและ
การเลีย้งรับรอง จะ
ที่ยอมรับได้ เม่ือ:

13
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ของขวัญและการเลีย้งรับรอง
ของขวัญที่สามารถรับได้ :

$50

$100

ของช าร่วยของ
เอฟดบับลิวดี

ตวัอยา่ง เชน่ ปฏิทิน
ปากกา แก้วกาแฟ เป็นต้น

ของขวญั ของที่ระลกึตา่งๆ
ที่ราคาไมส่งูจนเกินไป

อาหารหรือขนมที่
ราคาไมแ่พง

การเลีย้งอาหารและ
เคร่ืองดื่มที่ราคาไมแ่พง

ของขวญัที่เป็นเงินสดทีมี่มลูคา่ต ่ากวา่หรือเทา่กบัมลูคา่ที่
ก าหนดไว้ ในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆประจ าปี

เชน่ วนัตรุษจีน ซึง่จะต้องไมใ่ห้
หรือรับของขวญัที่เป็นเงินสดจากบคุคล
คนเดียวมากกวา่หนึง่ครัง้ในชว่งเวลา
เทศกาลนัน้ๆ

ตัว๋เข้าร่วมงานราคาไมส่งู

หยุดที่จะให้

ของขวัญและการเลีย้งรับรองที่ต้องห้าม

รวมถงึ :
ของขวญัที่มีมลูคา่สงู

เกินไป
มือ้อาหารและเคร่ือง
ดื่มที่ราคาแพง

การแลกเปลี่ยนของขวญั/การเลีย้งรับรองกบับคุคล
หรือหน่วยงานเดียวกนับอ่ยครัง้

การเข้าใช้บริการในสถานบนัเทิงส าหรับผู้ใหญ่เท่านัน้

เชน่ แหลง่ทอ่งเที่ยวส าหรับ
ผู้ชาย บอ่นการพนนั ไนท์คลบั 
และ สถานอาบอบนวด
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ฉันก าลังท าในสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?
ใช้วิจารณญาณของท่านให้ดีท่ีสดุเม่ือมีการ
ให้ของขวญัหรือเลีย้งรับรองและเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

ถ้า ใช่ ของขวญัหรือการเลีย้งรับรองนัน้มีโอกาส
เป็นสินบนหรือก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน่ได้ ซึง่ขดั
กบัประมวลจริยธรรมของเราและกฎหมายได้

คิดก่อนว่าของขวญัหรือการรับรองท่ีก าลงั
จดัให้นัน้มีอิทธิต่อการตดัสินใจของบคุคล
หรือสร้างความรู้สกึว่าเป็นข้อผกูพนัหรือไม่

ถ้าไม่สามารถปฏิเสธของขวญัหรือการรับรอง หรือ
ถ้าการปฏิเสธจะท าให้ฝ่ายท่ีเสนอเสียความรู้สกึ
อย่างยิ่ง ท่านอาจรับของขวญัหรือการรับรองนัน้ 
และรายงานไปยงัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน

ในกรณีท่ีเป็นของขวญั ท่านจะต้องน า
ของขวญันัน้ไปมอบให้กบัหน่วยงานท่ี
เหมาะสม ตามนโยบายของบริษัท

ถาม&ตอบ ถาม&ตอบ
ค าถาม : โบรกเกอร์รายหนึง่ที่ร่วมงานกบัเรามานาน สง่ไวน์
ราคาแพงขวดหนึง่และนาฬิกาหรูเรือนหนึง่ให้แกพ่นกังาน
เอฟดบับลวิดีคนหนึง่ช่ือสตีเฟ่น เพื่อเป็นการขอบคณุส าหรับ
ความส าเร็จทางธุรกิจที่ได้ร่วมกนัมาเป็นเวลาหลายปี สตีเฟ่น
ประเมินมลูคา่ทัง้หมดของของขวญันัน้อยูท่ี่ประมาณ 15,000 
บาท สเตีเฟ่นสามารถเก็บของขวญัเหลา่นีไ้ว้เองได้หรือไม?่

ค าถาม : ตวัแทนของเอฟดบับลวิดีคนหนึง่ช่ือลนิดา
ได้ติดตอ่ธุรกิจกบัลกูค้าคนหนึง่ของเธอมานานหลายปีและ
มีความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจที่ดี ช่วงเทศกาลใกล้จะมาถึง 
ลนิดาอยากจะสง่ของขวญัท่ีเป็นบตัรและปฏิทินให้ลกูค้าเพื่อ
แสดงความขอบคณุและเป็นการสง่เสริมแบรนด์
เอฟดบับลวิดี ลนิดาสามารถสง่ของขวญัเหลา่นีไ้ปให้
ลกูค้าของเธอได้หรือไม?่

ค าตอบ : ไมไ่ด้สตีเฟ่นไมค่วรรับของขวญันัน้ เพราะของขวญั
ที่ถกูสง่ให้ สตีเฟ่นนัน้มีมลูคา่สงูไมส่มควรแก่เหตแุละอาจมี
อิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของเขา เก่ียวกบัการท างาน
ร่วมกบัหุ้นสว่นธุรกิจนัน้ได้ในอนาคต เขาควรปฏิเสธของขวญั
นัน้อยา่งสภุาพ บอกให้หุ้นสว่นธุรกิจนัน้วา่
ของขวญัดงักลา่วขดักบันโยบายและหลกัปฏิบตัิของบริษัท
และรายงานเร่ืองนีใ้ห้ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานทราบ

ค าตอบ : สง่ได้เพราะบตัรและปฏิทินเป็นของขวญัที่
เหมาะสมซึง่จะช่วยสง่เสริมบริการและผลติภณัฑ์ของ
เรา การให้ของขวญัที่มีมลูคา่ไมส่งูในช่วงเทศกาลเป็นวิธีที่
ดีในการสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทและรักษาไว้ซึง่การ
ติดตอ่กบัลกูค้าที่มีคณุคา่ของเรา

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีนโยบายการ
ให้และรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และ
การต่อต้านการให้และรบัสินบน
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าและด าเนินการให้ได้ตามความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสียนัน้
ต้องมีการเอาใจใสอ่ยา่งเตม็ท่ีทกุวนั ดงันัน้ เพ่ือด ารงความมุง่มัน่นี ้เราต้องหลีกเล่ียงความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจ ากดัในการท าหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของเราท่ีมีตอ่เอฟดบับลิวดี

16

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว

การท างานให้กบัคูแ่ข่งของเอฟดบับลิวดีถือเป็น
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพราะความ
จงรักภกัดีของทา่นจะถกูแบง่ระหว่างสองบริษัท
และทา่นอาจจะประสบกบัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในหลายกรณีนอกจากนี ้การ
ท างานให้กบัคูแ่ข่งยงัจะจ ากดัเวลาของทา่นใน
การท างานให้กบัเอฟดบับลิวดี และยงัจะ
ก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีแผนทางธุรกิจและ
ผลิตภณัฑ์หรือข้อมลูอื่นๆ ท่ีเป็นความลบั จะถกู
เปิดเผย

การเป็นกรรมการของบริษัทคูแ่ข่งหรือการมีผลประโยชน์ทางการเงิน
อย่างมีนยัส าคญัในบริษัทคูแ่ข่งก่อให้เกิดความเส่ียงในลกัษณะนีไ้ด้ 
ซึง้จะถือได้วา่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

บริษัทไม่ได้ห้ามทีวา่จ้างญาตหิรือผู้ มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดมาท างาน แตเ่ขา
จะต้องถกูประเมินและพิจารณาตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์เดียวกนั
กบัผู้สมคัรงานคนอ่ืน ถ้าทา่นมีญาตท่ีิสนใจท างานกบัเอฟดบับลิวดี สามารถ
สอบถามได้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพ่ือขอค าแนะน าขัน้ตอนว่าจะด าเนินการ
ตอ่ไปอย่างไร

การชีน้ าธุรกิจให้มุ่งไปท่ีตวัแทนหรือหุ้นส่วนธุรกิจคนใด
คนหนึง่โดยเฉพาะอาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตวัแทนหรือหุ้นส่วนธุรกิจนัน้มีความ
เก่ียวข้องกบัทา่น หรือมีความสมัพนัธ์กบัทา่นนอกเหนือจาก
งาน หรือ เป็นบริษัทท่ีทา่นมีผลประโยชน์อยู่ด้วย

ถ้าทา่นมีตวัแทนหรือคูค้่าทางธุรกิจท่ี
จะแนะน าให้เอฟดบับลิวดีวา่จ้างหรือ
มีธุรกรรมใดๆ ด้วย ต้องแน่ใจวา่บคุคล
เหล่านัน้จะผ่านกระบวนการพิจารณา
คดัเลือกเช่นเดียวกนักบับคุคลอ่ืน

คู่แข่ง

ญาตแิละ
ผู้มีความ
สัมพนัธ์
ใกล้ชิด

หุ้นส่วนธุรกจิ
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ท่านต้องเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ให้
เอฟดบับลิวดีทราบในกรณีท่ีมีสถานการณ์หรือโอกาสที่
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนกบัท่านใน 
ฐานะพนกังานของเอฟดบับลิวดี  การเปิดเผยเหตกุารณ์ท่ี
อาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไมไ่ด้หมายความ
วา่เอฟดบับลิวดีจะห้ามท่านด าเนินการนัน้ แต่หมายถงึ
การเปิดโอกาสให้บริษัทได้ตรวจสอบเหตกุารณ์นัน้ก่อน 
และจะสื่อสารให้ท่านทราบวา่ท่านสามารถด าเนิน
กิจกรรมหรือโอกาสนัน้ได้อย่างปลอดภยัหรือไม่

โอกาสของบริษัท การเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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โอกาสของบริษัทคือโอกาสทางธุรกิจท่ีบคุคลได้พบในฐานะที่เป็น
พนกังานของเอฟดบับลวิดี ท่านไมอ่าจน าเอาโอกาสทางธุรกิจนัน้มา
เป็นผลประโยชน์สว่นตวั ยกเว้นในกรณีท่ีเอฟดบับลวิดีได้แจ้งให้ท่าน
แล้วว่าบริษัทจะไมรั่บโอกาสทางธุรกิจนัน้และยอมให้ท่านใช้
ประโยชน์จากโอกาสนัน้ได้
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ฉันก าลังท าในสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?

ถาม&ตอบ
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ค าถาม : บริษัทต้องวา่จ้างพนกังานประจ าท่ีจะมาท าความสะอาด
ส านกังานและฉนัคิดวา่น้องชายของฉนัน่าจะเหมาะกบังานนีเ้ป็นอย่างย่ิง 
เขาเป็นคนขยนัท างาน มีประสบการณ์และก าลงัมองหางานใหมอ่ยู่ แตไ่ม่
อยากแนะน าน้องชายไปให้ทางแผนกบคุลากร เพราะไมอ่ยากให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ฉนัควรทอย่างไร?

ศึ กษา ข้อมู ล เ พ่ิ ม เ ติม ท่ีน โยบายความขัดแ ย้ ง
ทางผลประ โยช น์

ค าตอบ : การจ้างสมาชิกในครอบครัวไมไ่ด้เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์
เสมอไป ท่ีจริงแล้ว การแนะน าคนท่ีเรารู้จกัที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมนัน้นบัวา่เป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่เอฟดบับลวิดี อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีน้องชายของทา่นจะถกู
วา่จ้าง ทา่นต้องถอนตวัออกจากขัน้ตอนในการตดัสนิเพื่อที่จะไมใ่ห้คนอื่นมองวา่
น้องชายของทา่นได้รับการปฏิบตัิพิเศษ เขาต้องได้รับพิจารณาคดัเลือกเพราะ
ความสามารถและคณุสมบตัิของเขาเองไมใ่ช่เพราะมีความสมัพนัธใกล้ชิด เพียง
แคแ่นะน าเขาให้ไปท่ีฝ่ายทรัพยากรบคุคลเทา่นัน้ก็พอ หลงัจากนัน้ทางฝ่ายทรัยากร
บคุคลจะเป็ผู้ด าเนินการเอง
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1. แผนธุรกจิ

2. ข้อมูลการก าหนดราคา

3. ผลการวจิัยตลาดการ
ไม่ละเ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนหนึง่ของการท าธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริตคือการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน ทรัพย์สินทางปัญญาเก่ียวข้องกบั
ข้อมลูท่ีเป็นความลบัต่างๆ หลากหลายรูปแบบท่ีเป็นของคู่แข่งของ
เราและบคุคลภายนอก ทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลายรูปแบบ
เช่น

4. ข้อมูลที่มีลิขสิทธ์ิ เช่น 
ซอฟต์แวร์ รูปภาพ สิ่งพมิพ์ และ 
สิ่งที่ถูกบนัทกึ

การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหมายความว่า 
ท่านต้องรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการท่ีถูกกฎหมายและ
หลักจริยธรรมเท่านัน้
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• เว็บไซต์ของคูแ่ขง่

•รายงานประจ าปีของคูแ่ข่ง

• ขา่วสาร นิตยสาร และ
บทความธุรกิจที่ได้มีหวัข้อ
เก่ียวกบัคูแ่ขง่

• สงัคมออนไลน์ (เช่น ฟอร่ัม

หรือบลอ็กอินเตอร์เน็ต)

เราควรแสวงหาข้อมลู
เก่ียวกบัคู่แข่งผ่าน
ช่องทางหรือแหล่งท่ีหา
ได้โดยทัว่ไป เช่น

การแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับ
คู่แข่งอย่างถูกวธีิ

ฉันก าลังท าในส่ิงที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?

ถ้าท่านพบข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งผ่านช่องทางท่ีไม่ได้
เปิดให้คนทัว่ไปเข้าถึง ท่านก็ไม่ควรใช้ประโยชน์จากข้อมลูนัน้ 
แม้ว่าจะดเูป็นประโยชน์ต่อเอฟดบับลิวดี แต่เรามุ่งมัน่กบัการ
ด าเนินธุรกิจอย่างช่ือสตัย์สจุริตเท่านัน้
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ถ้าท่านมีค าถามใด ๆ เก่ียวกบัข้อมลูบางอย่างท่ีท่านมีอยู่
ว่าจะสามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ กรุณาขอรับค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน
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นอกจากการใช้วิธีในการหาข้อมลูด้วยวิธีท่ีถกูต้องแล้ว เราควรจะเข้าไปใช้ข้อมลูหรือ
เอกสารท่ีเรามีสิทธิท่ีจะใช้เทา่นัน้

เชน่ ในการจดัเตรียมเอกสารทางการตลาด เราควรใช้เฉพาะภาพท่ีเราได้รับอนญุาตให้
ใช้เทา่นัน้ เชน่ รูปภาพตา่งๆ ท่ีเอฟดบับลิวดีได้สิทธ์ิในการใช้อยา่งถกูต้อง 
เชน่เดียวกบัท่ีเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรารวมเพลงท่ีเรา
ใช้ประกอบการโฆษณาและวิดีโอด้วย

ถ้าทา่นมีค าถามเก่ียวกบัข้อมลูหรือเคร่ืองมือ วา่จะสามารถน ามาใช้ในงานบริษัทได้
หรือไม ่กรุณาตดิตอ่หวัหน้าของทา่น

การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ฉันก าลังท าในส่ิงที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?

ค าถาม : ไมค์ก าลงัท างานจดัการระบบฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท 
เขาพบ โฟลเดอร์แปลกๆ อนัหนึง่ท่ีตัง้วา่ “เพลงและโปรแกรม
” เม่ือไมค์เปิดโฟลเดอร์นัน้ก็พบวา่ มีเพลง รูปภาพ ภาพยนตร์ หลายร้อย
รายการและมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหนึง่ท่ีเหมือนถกูดาวน์โหลดมาโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาต ไมค์ควรท าอย่างไรดี?

21

ค าตอบ : ไมค์ควรแจ้งหวัหน้าของตนและฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานในสิ่ง
ท่ีเขาพบต้องมีใครท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิโดยการดาวน์โหลดสิ่งเหลา่นีโ้ดยไมไ่ด้
จ่ายเงินคา่ลิขสิทธ์ิให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิ เราสามารถใช้ได้เฉพาะสิ่งท่ีได้มา
อย่างถกูกฎหมายและได้รับอนญุาตจากผู้ ถือลิขสิทธ์ิเท่านัน้ (เช่น เพลง 
รูปภาพ และซอฟต์แวร์) ในการท างานของบริษัท

ถาม&ตอบ
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2. รับฟังและปฏบิัตหิน้าที่ด้วย

ความรับผิดชอบ

2 .0  รับฟังและปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบประมวลจริยธรรมและหลักด าเนินธุรกิจ 2020



รับฟังและปฏบิัตหิน้าที่ด้วย2 ความรับผิดชอบ

การรับฟังและปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง
เราท างานในหน้าท่ีของเราด้วยความภาคภมูใิจ ไปให้ถึง
เปา้หมายที่บริษัทและผู้บริหารได้ตัง้ไว้ ด้วยวิธีการท่ีให้
เกียรติและท าอย่างถกูต้องตามกฎหมายและหลกั
จริยธรรม ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
การรับฟังและปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบนีย้งั
หมายถึงเราไมจ่ าเป็นต้องพยายามในการรับรู้ทกุสิง่ หาก
เราไมแ่น่ใจว่าจะท าอย่างไร เราควรท าควรจะสอบถาม
จากผู้ เก่ียวข้อง
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อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ
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 เราควรมีข้อมลูของลูกค้าทัง้หมดเทา่ที่
เป็นไปได้และพิจารณาด้วยความระมดัระวงัวา่ ลกูค้าคนใดที่เราสามารถ
ให้บริการได้ ในสว่นตอ่ไปนีจ้ะเป็นข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ความเสีย่งเหลา่นี ้

การฟอกเงิน

มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ

การสนบัสนนุทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

ลกูค้า
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รู้จักการฟอกเงนิและและแนวทางการ
หลีกเล่ียง
การฟอกเงินเป็นกระบวนการปกปิดแหลง่ท่ีมาของเงิน โดยการโอนเงินท่ีได้มาอยา่งผิดกฎหมายผา่นชอ่ง
ทางการโอนเงินท่ีถกูกฎหมาย เชน่ คนท่ีมีรายได้จากการค้ายาเสพตดิอาจจะปกปิดแหลง่ท่ีมาโดยการน าเงินท่ี
ได้มาไปลงทนุ

ในฐานะท่ีเราเป็นบริษัทประกนัภยั เราต้องแนใ่จวา่ลกูค้าของเราไมไ่ด้ใช้เราเป็นเคร่ืองมือฟอกเงินโดยซือ้หรือ
ลงทนุในผลิตภณัฑ์ของเราด้วยเงินท่ีได้มาอยา่งผิดกฎหมาย เราต้องใช้เวลาท าความรู้จกัลกูค้าของเราวา่ เป็น
ใคร มีทรัพย์สมบตัขิึน้มาได้อยา่งไร และหาข้อมลูประวตัเิบือ้งหลงัวา่ท าไมลกูค้าถึงสนใจในผลิตภณัฑ์ของเรา

หากไมส่ามารถพิสจูน์ทราบวา่ลกูค้ามีมีแผนใช้เอฟดบับลิวดีเพ่ือการฟอกเงิน อาจท าให้เอฟดบับลิวดีต้อง
รับผิดชอบฐานท่ีให้ความชว่ยเหลืออาชญากรเหลา่นี ้ซึง่บทลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกนัการ
ฟอกเงินนัน้นบัวา่รุนแรงมาก
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การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย

อีกความเสี่ยงหนึง่ท่ีเราควรระวงัคือลกูค้าใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของเราไปสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุม่ก่อการร้าย

ขณะท่ีรัฐบาลก าลงัเฝา้ติดตามอยู่ตลอดเวลาถงึวิธีท่ีผู้ก่อการร้ายใช้สนบัสนนุทางการเงินแก่แผนการก่อการร้าย กลุม่ก่อการร้ายก็พยายาม
หาวิธีการใหม่ๆ  ในการสนบัสนนุทางการเงินแก่แผนการก่อการร้ายของตน

การลงุทนุในผลิตภณัฑ์ประกนัภยัเป็นวิธีหนึง่ท่ีผู้ก่อการร้ายใช้ในการสนบัสนนุทางการเงินแก่แผนการของตน ในฐานะท่ีเป็นบริษัท
ประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียง เราไมต้่องการให้บริการแก่ลกูค้ากลุม่ดงักลา่ว หรือเข้าไปเก่ียวข้องกบัพวกเขาไมว่า่จะในทางใดก็ตาม

เช่นเดียวกนักบัการฟอกเงิน เราจ าเป็นต้องท าความรู้จกัวา่ลกูค้าของเราเป็นใคร เราควรหาข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้
เพ่ือให้ทราบวา่ใคร คือ ผู้ ได้รับประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยั
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การกีดกันทางเศรษฐกิจ
นอกจากปัญหาเร่ืองการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว เราต้องมัน่ใจได้ วา่ลกูค้าของเรา ผู้ รัผลประโยชน์
และผู้ รับเงินของลกูค้า ไมใ่ชบ่คุคลท่ีถกูกีดกนัหรือถกูขึน้บญัชีด า

ประเทศตา่ง ๆ สว่นมากจะมีบญัชีรายช่ือของบคุคลและองค์กรท่ีไมค่วรไปมีตดิตอ่ด้วยในหลายเหตผุล เชน่ ด าเนินกิจการในประเทศท่ี
ถกูกีดกนัทางเศรษฐกิจ มีประวตัอิาชญากรรม กระท าความผิดทางกฎหมายสิทธิมนษุยชน เป็นต้น

เป็นความรับผิดชอบของเราท่ีจะตรวจสอบวา่ลกูค้าหรือกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นกลุม่หรือบคุคลท่ีถกูกีดกันหรืออยูใ่นบญัชีเฝา้ระวงั

การท าธุรกรรมกบับคุคลหรือองค์กรท่ีถกูขึน้บญัชีเป็นการกระท าผิดตอ่บทกีดกนัทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศและมี
บทลงโทษรุนแรงส าหรับเอฟดบับลิวดีและพนกังานของเรา
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การรู้จักตัวตนของลูกค้า
บริษัทได้มีกระบวนการรู้จกัตวัตนของลกูค้า (KYC) เพ่ือจะได้รู้จกัลกูค้าของเรา
ให้มากขึน้ ทัง้ประวตัิเบือ้งหลงั ผู้ รับผลประโยชน์และข้อมลูอื่นๆของลูกค้า 
กระบวนการรู้จกัตวัตนของลกูค้านีจ้ะเร่ิมต้นทนัทีเม่ือมีการติดตอ่กบัลกูค้า
และตลอดระยะเวลาการเสนอขาย

ประวตัิและสญัชาติของลกูค้า

แหล่งท่ีมาของรายได้

แหล่งท่ีมาของการช าระเบีย้
ประกนัภยัท่ีระบ ุถ้ามี

การระบตุวัตนและสญัชาติของผู้ รับ
ผลประโยชน์

ข้อมลูการแสดงตนตอ่ไปนี ้ไมใ่ชข้่อมลูทัง้หมด หากต้องการ ของผู้ รับผลประโยชน์
ทราบแนวทางการขัน้ตอนการแสดงตนของลกูค้า ทา่นสามารถขอค าแนะน าได้จาก
หวัหน้าของทา่นและฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิ

กระบวนการรู้จกัตวัตนของลกูค้า ควรแสดงข้อมลูดงั
ต่อไปนี ้:
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ฉันก าลังท าในสิ่งที่ถกูต้องอยู่หรือไม่?

ถาม&ตอบ
ค าถาม : ลกูค้ารายหนึง่เพ่ิงซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัท่ีมีมลูคา่สงู แตอ่ีกไมก่ี่วนั
ตอ่มาลกูค้ารายนีม้าขอรับเงินคืนและยกเลิกการขายนี ้ลกูค้ายงัขอรับเงินคืนเป็น
เช็คสัง่จ่ายให้กบักิจการสว่นตวัของตนเอง แทนท่ีจะจ่ายคืนให้กบัลกูค้าเอง (ซึง่เป็น
คนซือ้กรมธรรม์ตัง้แตแ่รก) ตวัแทนของเอฟดบับลิวดีท่ีดแูลลกูค้ารายนีช่ื้อวาเนสสา  
เธอต้องการช่วยเหลือลกูค้า แตเ่ห็นวา่เป็นค าขอท่ีแปลกและเธอ
ก็รู้สกึวา่อาจไมถ่กูต้อง วาเนสสาควรท าอย่างไร?

ค าตอบ : วาเนสสาควรรับรู้ถงึความรู้สกึของตนที่วา่มีบางอย่างไม่ถกูต้อง การให้
เอฟดบับลิวดีจ่ายเงินเงินคืนไปให้กบับริษัทหรือบคุคลอื่นควรเป็นเหตอุนัควรสงสยั
เก่ียวกบัการฟอกเงินก่อนท่ีจะมีการคืนเงินใด ๆ ให้ลกูค้า วาเนสสาควรหารือกบั
หวัหน้าของเธอและฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Anti-Money Laundering and Counter-

Terrorism Financing Policy (AML and CTF Policy).
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การแข่งขันทางการค้าที่
เป็นธรรม
ความส าเร็จของบริษัทต้องมาจากการทุม่เทท างานหนกั จากความรู้ และจาก
นวตักรรมของผลิตภณัฑ์และบริการ มิใชก่ารด าเนินธุรกิจด้วยวิธีท่ีไมเ่ป็นธรรม 
เชน่การสมคบคดิกบับริษัทคูแ่ขง่เพ่ือก าหนดสว่นแบง่ทางการตลาดและก าหนด
ราคาท่ีไมเ่ป็นธรรม

กฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าและนโยบายของเราห้ามยุง่เก่ียวกบัการแข่งขนัท่ี
ไมเ่ป็นธรรมเพราะอาจท าให้ลกูค้าเสียประโยชน์และสง่ผลเสียตอ่ความส าเร็จ
ของเราในระยะยาว

การสมคบคิดกันเพื่อก าหนด
ส่วนแบ่งทางการตลาด

การสมคบคิดกนัเพื่อก าหนดสว่นแบง่
ทางการตลาด เป็นการสมคบคิดกบั
บริษัทคูแ่ขง่เพื่อก าหนดสว่นแบง่ทาง
การตลาดให้แก่ผู้สมคบคิดแตล่ะราย

ในการสมคบคิดกนัแบง่สว่นแบ่ง
ทางการตลาดนี ้บริษัทตา่ง ๆ
จะตกลงแบง่พืน้ท่ีในการท าตลาด
กนั และห้ามเข้าไปท าธุรกิจในพืน้
ที่อ่ืนๆ

การสมคบคิดเพื่อก าหนดสว่นแบง่ทาง
การตลาดเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย
เนื่องจากท าให้ลกูค้าไมม่ีทางเลือกอื่นให้
ใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการในพืน้ท่ีของตน 
และยงัเป็นการท าให้ต้องจ่ายคา่สินค้า
หรือบริการท่ีสงูขึน้

การฝ่าฝืนกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้ามีบทลงโทษหนกั รวมถึงโทษจ าคกุ
และโทษปรับในอตัราสงูส าหรับพนกังานท่ีรับผิดชอบ
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ข้อมลูและความเข้าใจลกูค้า
การตัง้ราคาผลิตภณัฑ์รวมถึง เบีย้ประกนัภยั
ความรับผิดสว่นแรก จ านวนท่ีจา่ย สว่นลดและ 
รายการอ่ืนๆเก่ียวกบัราคา
ผลิตภณัฑ์หรือแผนการตลาดในอนาคต

การสมคบคดิกันก าหนดราคา
การสมคบคดิกนัก าหนดราคาเป็นการตกลงกนัระหวา่งบริษัทคูแ่ขง่ เพ่ือก าหนด
ราคาสินค้าหรือบริการในราคาท่ีเทา่กนั

การสมคบคดิกนัก าหนดราคาเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายเพราะลกูค้าคาดหวงั
วา่ราคาจะเป็นไปตามอปุสงค์ อปุทาน และปัจจยัอ่ืนๆในตลาด ไมใ่ชจ่ากการตกลง
สมคบคดิกนัระหวา่งคูแ่ขง่ทางการค้า

การท าในสิง่ที่ถกูต้องให้เหมาะสม เราควรไมเ่จรจากบัคู่แขง่ในเร่ือง:

กิจกรรมหรือแผนธุรกิจของเรา01

02

03

04

ฉันก าลังท าในส่ิงที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?

ถาม&ตอบ
ค าถาม : ขณะไปงานสมัมนาเก่ียวกบัประกนัภยั แจ็คกีไ้ด้พบกบัตวัแทนคนหนึง่จาก
บริษัทคูแ่ขง่ ตอนแรก แจ็คกีแ้ละตวัแทนคูแ่ขง่พดูคยุกนัถึงเร่ืองที่สมัมนา แตอ่ยูด่ีๆ 
ตวัแทนของบริษัทคูแ่ขง่ก็เปลีย่นเร่ืองคยุและกลา่วขึน้วา่ “รู้ไหม เราก าลงัเสยีเวลาและ
เสยีเงินเยอะมากกบัการแขง่ขนัเพื่อเอาชนะกนัในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน ฉนั
คิดวา่เราทัง้สองจะไมต้่องยุง่ยากล าบากอกีตอ่ไปถ้าเอฟดบับลวิดีมุ่งเน้นท่ีตลาดใน
พืน้ท่ีภาคเหนือ และบริษัทของฉนั มุง่เน้นท่ีตลาดในพืน้ท่ีภาคอีสาน เราทัง้สองก็จะท า
เงินได้มากขึน้เธอคิดยงัไง?”  แจ็คกีค้วรตอบกลบัไปอยา่งไร?

“ค าตอบ : แจ็คกีค้วรบอกให้ตวัแทนของบริษัทคูแ่ขง่รู้วา่การพดูคยุเร่ืองการสมคบคิด
กนัเพื่อก าหนดสว่นแบง่ทางการตลาดเป็นสิง่ที่ผิดนโยบายของเอฟดบับลวิดีและชีแ้จงให้
ชดัเจนวา่ไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอของคูแ่ขง่ แจ็คกีค้วรยตุิการสนทนาและรายงานเร่ืองนี ้
ไปท่ีฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิการบริษัทคูแ่ขง่พยายามชกัชวนเอฟดบับลวิดีให้ร่วม
กิจกรรมกีดกนัการแขง่ขนัทางการค้า เราจึงจ าเป็นต้องบนัทกึเหตกุารณ์นีไ้ว้เป็น
หลกัฐานเพื่อปอ้งกนัตวัเราเอง”

โปรดหารือกบัฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานก่อนที่จะเร่ิมเจรจา หรือประชมุกบับริษัทคูแ่ขง่
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การใช้ข้อมูลภายใน
ธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆออกมาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้ตอบสนองตอ่สิ่งท้า
ทายและโอกาสตา่งๆ ท่ีปรากฏในชีวิต พวกเราในฐานะพนกังานของเอฟดบับลิวดี เราอาจจะได้รับทราบข้อมลูส าคญั
เก่ียวกบัทิศทางหรือแนวโน้มในอนาคตเก่ียวกบับริษัทของเราหรือบริษัทอื่นก่อนท่ีสาธารณชนจะ
ได้รับทราบ

เราไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่ส าคญัเหลา่นีก้่อนท่ีข้อมลูเหลา่นีจ้ะถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชนไปลงทนุ เช่น การซือ้
หรือขายหุ้นได้และเราก็ไมส่ามารถบอกข้อมลูส าคญัดงักลา่วแก่เพ่ือน ญาติพ่ีน้องหรือผู้ใดให้ตัดสินใจในการลงทนุได้

ข้อมลูภายในจะถือวา่เป็นข้อมลู “สาธารณะ” ก็ตอ่เมื่อได้ถกูเปิดเผยโดยสื่อแล้วเท่านัน้ ในฐานะพนกังานท่ีต้องได้รับข้อมลู
และมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เราต้องตรวจสอบกบัฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้แน่ใจวา่ข้อมลูส าคญัท่ีท่านมีอยู่นัน้ได้
ถกูเปิดเผยตอ่สาธารณะแล้วก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ข้อมลูทางการเงิน

ตวัเลขยอดขาย

ผลิตภณัฑ์ใหมห่รือ
แผนการตลาด

การควบรวมกิจการหรือ
การซือ้กิจการท่ีอาจ

เกิดขึน้

การเปล่ียนแปลง
ในคณะผู้บริหาร

คดีหรือการ
สอบสวนท่ีส าคญั

ข้อมลูท่ีมกัจะถกูพิจารณาวา่เป็น “ข้อมลูท่ีมีความส าคญั” เชน่

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่
Personal (Insider) Dealing Policy.

32

ประมวลจริยธรรมและหลักด าเนินธุรกิจ 2020 2 .0  รับฟังและปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ



3. การเปิดเผยและชัดเจน

3.0 การเปิดเผยและชัดเจน
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3 การเปิดเผยและชัดเจน
การปฏิบตัิงานของเราอย่างเผยและชดัเจนนัน้ มากกว่าการ
ท างานด้วยความสจุริต แต่ยงัรวมไปถึงการปฏิบตัิต่อลกูค้า 
หุ้นส่วน และเพ่ือนร่วมงานของเราอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
ในการด าเนินธุรกิจ

ในทกุๆ วนั เราน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการอย่างถกูต้องและ
ไม่พดูเกินความจริง หรือปิดบงัข้อมลูต่อลกูค้าหรือหน่วยงาน
ก ากบัดแูลหรือต่อกนั เรามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะต้อง
รายงานเม่ือมีเหตหุรือมีการกระท าท่ีอาจจะฝ่าฝืนได้
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การบันทกึข้อมูลอย่างถูกต้อง
การลงบนัทกึข้อมลูอยา่งถกูต้อง จะท าให้บริษัทเรายงัคงรักษา
ช่ือเสียงในการเป็นบริษัทประกนัชีวิตท่ีนา่เช่ือถือและไว้วางใจได้

การรักษาการลงบนัทึกข้อมลูท่ีถกูต้องจะช่วยให้:

ตรวจสอบรายการธุรกรรมท่ีไมถ่กูต้อง
ยืนยนัวา่ธุรกรรมกบัลกูค้าได้ถกูด าเนินการตามมาตรฐานของเรา 
เป็นไปตามกฎระเบียบของกลุม่ธุรกิจในด้านมาตรฐานการบญัชี
รักษาให้ภาพของสถานะทางการเงินของบริษัทมีความชดัเจนและโปร่งใส 
ท าให้การคาดการณ์โอกาสท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตชดัเจนมากขึน้
เป็นไปตามขัน้ตอนการตรวจสอบจากทัง้ภายในและภายนอก

สิ่งส าคญัท่ีสดุในการเก็บรักษาบนัทกึข้อมลูท่ีถกูต้องคือการท าตามขัน้ตอน
การบนัทกึบญัชีท่ีได้รับการอนมุตัแิล้วรวมถึงการเสนอรายงานเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดจากต าแหนง่งานของเรา (เชน่รายงานบนัทกึเวลาและคา่ใช้จา่ย) และบนัทกึ
การตดิตอ่งานกบัลกูค้าอยา่งถกูต้อง

เราต้องบริหารจดัการข้อมลูท่ีบนัทกึไว้ให้เหมาะสมด้วย การบริหารจดัการข้อมลู
อยา่งเหมาะสมมีความส าคญัท่ีจะให้บริษัทได้มีมาตรฐานตามกฎระเบียบของกลุม่
ธุรกิจและเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ตรวจสอบทัง้จากภายในและภายนอกท่ีจะชว่ย
รับรองวา่บริษัทของเราด าเนินการได้ตามเปา้หมายเก่ียวกบัการเงิน
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ฉันก าลังท าในส่ิงที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?

ถาม&ตอบ ถาม&ตอบ

ค าถาม : งานของฉนัก าลงัใกล้จะปิดงานการขายประจ าไตรมาสและบรรลเุป้า
ยอดขายเรียบร้อยแล้ว ฉนัมียอดขายอีกจ านวนหนึง่ท่ีเข้ามาในช่วงสปัดาห์สดุท้าย
ของไตรมาศและคิดวา่จะรอจนกวา่สปัดาห์หน้าถงึจะลงบนัทกึการขายเพ่ือ
ให้เป็นยอดของไตรมาสใหม ่เพราะถงึอย่างไร เอฟดบับลิวดีก็ยงัได้ยอดขายนีอ้ยู่ดี 
ฉนัจงึคิดวา่ฉนัไมไ่ด้ท าอะไรผิด การท าแบบนีถ้กูต้องหรือไม่?

ค าถาม : อรินเป็นผู้จดัการและก าลงัอา่นรายงานคา่ใช้จ่ายท่ีถกูสง่มาจาก
พนกังานของเธอ ในระหวา่งนัน้ นาราตรวจพบวา่มีคา่ใช้จ่ายรายการหนึง่ใน
รายงานที่ถกูระบวุา่เป็น “คา่ธรรมเนียมการประชมุ” ซึง่เป็นการประชมุท่ี
อรินรู้วา่พนกังานคนนัน้ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุ โดยไมม่ีใบเสร็จรับเงิน ซึง่ดเูหมือนวา่มพีนกังานของ
นาราคนหนึง่ก าลงัพยายามเบิกคา่ใช้จ่ายโดยทจุริต เธอควรท าอย่างไร?

ค าตอบ : ความคิดแบบนีไ้มถ่กูต้อง การบนัทกึข้อมลูและธุรกรรมตา่งๆต้อง
บนัทกึให้ถกูต้องตรงตามเวลาท่ีธุรกรรมนัน้เกิดขึน้จริง การรอเวลาด าเนินการใน
การขายไว้ก่อนจะไมส่ะท้อนภาพสถานะทางการเงินท่ีถกูต้องของเอฟดบับลิวดี

ค าตอบ : อรินควรคยุกบัพนกังานคนนัน้ของเธอก่อนเพ่ือดวูา่พนกังานคนนัน้ท า
รายการเบิกคา่ใช้จ่ายการประชมุนัน้ดพลาดไปหรือไม ่ทกุคนท าผิดพลาดได้และ
ครัง้นีอ้าจจะเป็นเพียงการเข้าใจผิด แตห่ากพนกังานคนนีย้งัยืนยนัวา่คา่
ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ขอเบิกนัน้เป็นจริง อรินควรตรวจสอบตอ่ไปวา่การเบิก
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นการทจุริตหรือไม ่นอกจากนี ้เราควรใช้ความระมดัระวงัเมื่อ
ย่ืนเบิกคา่ใช้จ่ายโดยให้แน่ใจวา่เป็นการเบิกรายการที่ถกูต้อง
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การรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลส่วนบุคคล
การรักษาข้อมลูความลบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหนึง่ท่ีจะท าให้เรารักษาความสามารถในการแขง่ขนั
ทางธูรกิจได้และแสดงให้ลกูค้ารู้วา่เราเป็นบริษัทนา่ไว้วางใจและมีคณุคา่เพียงพอท่ียงัคงป็นลกูค้าเราตอ่ไป 
นอกจากนัน้เรายงัให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในการปกปอ้งรักษาข้อมลูท่ีมีนยัส าคญั

การรักษาข้อมูลความลับของ
พนักงาน
บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นตวัของพนกังานเอฟดบับลิวดี
ได้ รวมถึงข้อมลูติดตอ่และคา่ตอบแทนของพนกังาน แตเ่ราจะ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วเฉพาะตามที่มีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้และ
ให้แก่หนว่ยงานของรัฐ เช่นเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี

การรักษาข้อมูลความลับของ
ลูกค้า
บริษัทเอฟดบับลวิดีเข้าใจถึงความส าคญัในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิดกบัลกูค้า เพราะจะท าให้สามารถ
พฒันาผลติภณัฑ์ที่เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่ชีวติ
ของพวกเขา

ในฐานะพนกังานของเอฟดบับลวิดี ทา่นสามารถเข้าถึง
ข้อมลูสว่นตวัพนกังานได้ เช่น ช่ือ ที่อยู่ อีเมล์ บตัร
เครดิต ข้อมลูธนาคาร และข้อมลูอื่นๆ ทา่นต้องเก็บ
รักษาข้อมลูเหลา่นีไ้ว้เป็นความลบัในระหวา่งที่ท างาน
เป็นพนกังานอยูก่บัเราและหลงัจากที่ทา่นพ้นจากการ
เป็นพนกังานแล้ว

เรารู้วา่โดยบทบาทของเรา เรามีข้อมลูสว่นตวัของ
ลกูค้าประเภทตา่ง ๆ จดัเก็บไว้ เรามีความ
ภาคภมูิใจในการรักษาข้อมลูความลบัเหลา่นี ้
เพื่อให้ลกูค้าสามารถไว้วางใจได้และเป็นการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยข้อมลูสว่นบุคคลที่
เก่ียวข้อง

ข้อมลูความลบัควรท่ีจะ: 
ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ของบริษัทเทา่นัน้ 
เปิดเผยกบัเพื่อนร่วมงานเฉพาะที่
จ าเป็นเทา่นัน้
ห้ามเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกโดยเด็ดขาด    
(เว้นแตเ่มื่อฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิการ   
อนญุาตให้เปิดเผยได้ เช่นกรณีที่มีสญัญา
รักษาความลบัควบคมุอยูห่รือเมื่อเจ้าหน้าที่  
ของรัฐขอข้อมลู)กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่

Data Privacy Policy
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สิทธิความเป็นสว่นตวัและการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

พนกังานท่ีจะไมม่ีสิทธิความเป็นสว่นตวัเก่ียวกบัข้อมลูที่น าเข้าหรือ
บนัทกึเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท บริษัทมีสิทธิท่ีจะดู
ข้อมลูเหลา่นัน้ได้ แตบ่ริษัทให้ความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตวั
ของพนกังานโดยจะไมไ่ด้เฝา้ดกูารปฏิบตัิของพนกังานโดยไมม่ีเหตุ
จ าเป็น ข้อมลูอาจจะถกูเปิดดหูรือตรวจสอบเม่ือมีความจ าเป็น
ตามกฎหมายเท่านัน้

การให้ข้อมลูแก่บคุคลภายนอก

บคุคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือสื่อสารมวลชน อาจขอทราบข้อมลู บริษัทต้อง
เตรียมพร้อมท่ีจะให้ข้อมลูตามค าขอของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมาย เม่ือท่านได้
รับค าร้องขอของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้จดัสง่ข้อมลูใดๆ โปรดติดตอ่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัดแูล
การปฏิบัต้ิงานเพ่ือพิจารณาวา่เราต้องให้ข้อมลูตามค าร้องขอหรือไม่

เรามีการให้ข้อมลูแก่สื่อมวลชนด้วย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม
ของเอฟดบับลิวดี ผู้ ท่ีจะสามารถให้ข้อมลูดงักลา่วได้ได้แก่พนกังาน
เอฟดบับลิวดีผู้ ท่ีได้รับอนมุตัิจากฝ่ายสื่อสารการตลาดของบริษัทเท่านัน้ท่ีสามารถให้ข้อมลู
ในนามบริษัท ถ้ามีสิ่อสารมวลชน (เช่น ผู้สื่อข่าวโทรทศัน์หรือหนงัสือพิมพ์) สอบถามข้อมลู
จากท่าน ขอให้ท่านติดตอ่ฝ่ายสื่อสารการตลาด เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสม
ตอ่ไป
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ถาม&ตอบ

ค าถาม : บรู๊คเพ่ิงเป็นตวัแทนส าหรับเอฟดบับลิวดี เพ่ือนร่วมงานคนหนึง่ของเขา
ช่ือคาลล์ ขอให้บรู๊คฟังการเสนอขายของเขาผ่านทางโทรศพัท์บางตอนซึง่ใน
ระหวา่งท่ีคาลล์ ก าลงัเสนอขายทางโทรศพัท์ ดิเรกเห็นวา่เขาไมไ่ด้น าเสนอลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์ท่ีถกูต้องทัง้หมด นอกจากนัน้ ทรรศนะยงัใช้ค าศพัท์เฉพาะและ
ค าพดูท่ีเข้าใจยากในการอธิบายผลิตภณัฑ์ บรู๊คควรท าอย่างไร?

ค าตอบ : บรู๊คควรให้ความเห็นของเขาให้คาลล์ทราบ และทัง้สองคนควรน า
ประเดน็นีไ้ปปรึกษากบัฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิการเพ่ือขอทราบแนวทางในการ
ปฏิบตัิตอ่ไป คาลล์ควรใช้ค าพดูและภาษาท่ีชดัเจน โปร่งใสและอธิบายถงึ
ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทอย่างถกูต้อง คาลล์ไม้ได้ด าเนินตามประมวล
จริยธรรมของเราของเราท่ีได้น าเสนอด้วยค าพดูท่ีให้ลกูค้าเข้าใจยาก เมื่อเรา
ท าการเสนอขายผลิตภณัฑ์ของเรา เราต้องน าเสนอให้ลกูค้าเข้าใจง่ายและถกูต้อง 
พร้อมกบัระบถุงึความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ด้วย

การขายและการตลาดท่ีเป็นธรรม
ผลิตภณัฑ์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงทกุชีวิตไปในทางท่ีดีกวา่ เราควรน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ด้วยข้อมลูที่ถกูต้องและใช้เวลาในการอธิบายถงึลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั 
สรุปผลประโยชน์และข้อยกเว้นและความเสี่ยงตา่งๆ อย่างครบถ้วน

ฉันก าลังท าในส่ิงที่ถูกต้องหรือไม่?

ตวัแทนทกุคนท่ีเสนอขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทต้องน าเสนอข้อมลูที่ครบถ้วนและสมบรูณ์
แก่ลกูค้า หวัหน้าตวัแทนควรตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีในการขายของพนกังานและ
ตวัแทนทกุคน เพ่ือให้แน่ใจวา่การสื่อสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของเราเป็นความจริงและ
ถกูต้อง

เราเสนอข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อย่างถกูต้องให้ลกูค้าเสมอ ไมใ่ช่แคเ่พียงในช่วงเวลา
ท่ีท าการขายผลิตภณัฑ์เท่านัน้ แตเ่อกสารประกอบการขายท่ีใช้ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากบริษัทด้วย ห้ามผู้ เสนอขายทกุคนท าการเสนอขายอย่างไมถ่กูต้องไม่วา่จะตัง้ใจ
หรือไมต่ัง้ใจก็ตาม

ท่านควรใช้เวลาในการท าความเข้าใจในลกัษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัทอย่างละเอียด
ก่อนการเสนอขายเพ่ือสามารถเสนอขายได้อย่างดีท่ีสดุ ถ้าท่านมีค าถามหรือต้องการ
ข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดสอบถามท่ีหวัหน้าของท่าน
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ถาม&ตอบ

ค าถาม : ฉนัชอบดเูวบ็ไซต์ตา่งๆเพ่ืออา่นข้อมลูเก่ียวกบัการประกนัภยัและการ
ลงทนุ ในช่วงท่ีก าลงัดเูวบ็ไซต์หนึง่อยู่ ฉนัเห็นวา่มีใครบางคนได้ลงข้อมลูเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์และบริการของเอฟดบับลิวดีอย่างไมถ่กูต้อง ฉนัควรจะบอก
คนในเวบ็ไซต์นัน้หรือไม ่วา่ฉนัท างานท่ีเอฟดบับลิวดีและจะให้ข้อมลูที่ถกูต้องแก่เขา

ค าตอบ : ไมถ่กูต้อง ท่านไมค่วรด าเนินการใดๆ แม้ท่านจะมีเจตนาดี แตบ่ริษัท
ก าหนดให้บางคนเท่านัน้ท่ีได้รับอนญุาตให้พดูหรือลงข้อความในสื่อออนไลน์ใน
นามเอฟดบับลิวดีได้ การใช้สื่อสงัคมมีความซบัซ้อนและยงัเป็นสิ่งใหมส่ าหรับ
หลายๆคน ถ้าท่านมีค าถามใด ๆ ขอให้ติดตอ่หวัหน้าของท่าน

การใช้ส่ือออนไลน์อย่างมี
ความรับผิดชอบ
บริษัทได้น าสื่อออนไลน์มาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือสง่เสริมการตลาดและให้
สาธารณชนได้รับรู้ถงึผลิตภณัฑ์และบริการของเรา ฝ่ายการตลาดและ
สื่อสารองค์กรร่วมกบัฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน จะแนะน าวา่ใครจะเป็น
ผู้ ท่ีมีสิทธิในการสื่อสารทางสื่อสงัคมออนไลน์ในนามเอฟดบับลิวดี

ฉันก าลังท าในส่ิงที่ถูกต้องหรือไม่?

เราต้องให้เกียรติบริษัทและคนอื่นเม่ือเราใช้สื่อสงัคมออนไลน์ เราต้องไม่
เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ หรือน าเสนอความคิดเห็น
ของบริษัทโดยท่ีไมไ่ด้รับการอนญุาตจากบริษัทก่อน และต้องปฏิบตัิตาม
แนวทางเก่ียวกบัข้อมลูที่เป็นความลบั ถ้าท่านต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอ่ขอค าแนะน าจากหวัหน้าของท่านและฝ่ายก ากบัดแูลการปฎิบตัิงาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Social Media Policy

4 0
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เคารพผู้อ่ืน
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การปฏิบตัิงานด้วยความเป็นมืออาชีพและเคารพผู้ อ่ืน
เป็นส่วนหนึง่ท่ีส าคญัของการท างานกบับริษัทระดบั
สากล เราเห็นคณุค่าและสวสัดิภาพของผู้ ร่วมงานและ
ลกูค้าของเรา และมุ่งมัน่ท่ีจะมุ่งสู่ความส าเร็จร่วมกนั

เราสามารถไปถึงเปา้หมายเหล่านีไ้ด้โดยการรักษา
สถานท่ีท างานให้มีความปลอดภยัและถกูสขุอนามยั
ส่งเสริมความหลากหลายของกลุ่มคน ให้ทกุคนมี
ส่วนร่วม และเปิดรับความคิดใหม่ๆ

ความเป็นมืออาชีพและ4 เคารพผู้อ่ืน
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ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Staff Handbook.

การรักษาความ
ปลอดภยัของกันและกัน
ความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังานของเราเป็นสิ่งท่ีเราใสใ่จเป็นอยา่งยิ่ง เราจึงจดั
ให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีเพ่ือสง่เสริมความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดีของ
พนกังานพนกังานจ าเป็นต้องปฏิบตัติามนโยบายความปลอดภยัของเรา เพ่ือชว่ยรักษา
สภาพแวดล้อมนี ้
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ขอให้ทา่นใสใ่จสภาพแวดล้อมในการท างานของทา่นตลอดเวลา ถ้าทา่นมีเร่ืองกงัวล
เก่ียวกบัสถานท่ีท างานคดิวา่มีทางท่ีจะปรับปรุงหรือท าให้มีความปลอดภยัมากขึน้ได้ 
หรือเป็นหว่งเร่ืองสขุภาพของพนกังานของทา่นหรือคนอ่ืน โปรดแจ้งให้บริษัททราบ เรา
ยินดีรับฟังความคดิเห็นและจะพิจารณาทกุข้อคดิเห็น

ในงานสงัคมของบริษัทหรือการร่วมประชมุกบัลกูค้านอกสถานท่ี พนกังาน
อาจด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามความเหมาะสมในปริมาณท่ีพอเหมาะ

“ถ้าทา่นมีค าถามใด ๆ เก่ียวกบันโยบายความปลอดภยัของเรา โปรดติดตอ่
หวัหน้าของทา่น

พนกังานต้องให้เกียรตบิริษัทเสมอไมว่า่จะอยูใ่นสถานท่ีท างานหรือ
ออกปฏิบตังิานนอกสถานท่ี ทา่นต้องไมด่ื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยา
เสพตดิ (ไมว่า่จะถกูกฎหมายหรือไมก็่ตาม) ในขณะปฏิบตัหิน้าท่ีใน
นามเอฟดบับลิวดี
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การคุกคามและ
การเลือกปฏิบัติ
สถานท่ีท างานของเราประกอบขึน้ด้วยพนกังานหลายสญัชาติและ
หลายเชือ้ชาติ บริษัทมีพนกังานท่ีพดูภาษาหลากหลาย ตวัแทน คู่
ค้าของบริษัทและลกูค้าของเราก็มีความหลากหลายด้วย ท่ีส าคญั
เราเป็นบริษัทระหวา่งประเทศท่ียอมรับในความหลากหลายของกลุ่ม
คน 

สภาพแวดล้อมในการท างานของเราสนบัสนนุความหลากหลายนี ้
อย่างเตม็ท่ี เราไมย่อมให้มีการเลือกปฏิบตัิหรือให้มีการคกุคามใดๆ

การเลือกปฏบิัติ
การเลือกปฏิบตัิหมายถงึการปฏิบตัิตอ่บางคนในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากเหตผุลทาง ผิวสี สญัชาติ เชือ้ชาติ 
เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส สภาพทางการแพทย์หรือสภาพร่างกาย หรือทพุพลภาพ หรือลกัษณะเฉพาะ
พิเศษอ่ืน ท่ีเอฟดบับลิวดี เรายอมรับลกัษณะพิเศษของพนกังานและลกูค้าทกุคน และปฏิบตัิตอ่พนกังานและ
ลกูค้าแตล่ะคนด้วยความเคารพตลอดเวลา

เราไมเ่ลือกปฏิบตัิในการตดัสินใจในการคดัเลือกพนกังานและเราคดัเลือกพนกังานของเราบนพืน้ฐานของความรู้
ความสามารถของแตล่ะคน
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การคุกคาม

การคกุคามยงัรวมถงึ การแสดงออกทางวาจา ทางกาย หรือทางเพศตอ่คนอื่น ท าให้คนอื่นนัน้เกิด
ความอดึอดั หรือรู้สกึโดนข่มขู่หรือถกูเหยียดหยาม เราไมย่อมรับการคกุคามเหลา่นีต้อ่เพ่ือนร่วมงาน 
ลกูค้าของเรา ตอ่คูค้่าของบริษัท ตวัแทน หรือผู้ ท่ีสนใจร่วมงานกบัเอฟดบับลิวดี

หลกัการความเป็นมืออาชีพและการให้เกียรติผู้อื่น หมายถงึการที่เราปฏิบตัิตอ่กนัและกนัอย่างเป็น
ธรรมและยอมรับวฒันธรรมท่ีเป็นสากล การรายงานเม่ือมีเหตกุารณ์การเลือกปฏิบตัิหรือการคกุคาม
ทางเพศไปยงัฝ่ายทรัพยากรบคุคล หวัหน้าของท่านหรือ ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เป็นสว่นหนึง่
ของการยดึมัน่ในหลกัการนี ้

หากท่านเองเป็นผู้ถกูคกุคามหรือเลือกปฏิบตัิ ท่านอาจจะรู้สกึไมส่บายใจหรือไมก่ล้าท่ีจะพดูออกมา 
เราพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือท่าน หากท่านยงัไมพ่ร้อมท่ีจะพดูออกมา ท่านควรพดูคยุกบัเพ่ือน
พนกังานเก่ียวกบัสถานการณ์ของท่านและพากนัมาติดตอ่บริษัท เพ่ือท่ีเราจะหาวิธีแก้ปัญหาด้วยกนั

ทกุรายงานท่ีแจ้งกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล หวัหน้าของท่าน และฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบัติงานจะเก็บ
รายงานการคกุคามดงักลา่วไว้เป็นความลบั และเราจะไมย่อมรับหรือปลอ่ยให้มีการแก้แค้นตอ่ผู้
ท่ีรายงานเหตกุารณ์นัน้ด้วยความบริสทุธ์ิใจ
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ฉนัก าลงัท าในสิง่ท่ีถกูต้องหรือไม่ ?

ค าถาม : ฉนัก าลงัอยู่ท่ีโต๊ะท างานขณะท่ีได้ยินเพ่ือนร่วมงานคูห่นึง่คยุ
กนัเก่ียวกบัมาเรียพนกังานใหมใ่นฝ่ายการตลาด ฉนัได้ยินเพ่ือน
ร่วมงานพดูวา่ “มาเรียอายมุากเกินไปท่ีจะเข้าใจในสิ่งท่ีเราก าลงั
พยายามท า เพราะมาเรียไมใ่ช่คนเอเชีย จงึไมเ่ข้าใจวิธีการท าแผนการ
ตลาดท่ีสามารถดงึดดูใจลกูค้าของเราได้ พวกเราต้องเลิกน าโครงการ
ตา่งๆไปให้มาเรียท า เธอจะได้รู้วา่เธอไมเ่ป็นท่ีต้องการที่เอฟดบับลิวดี” 
ฉนัควรท าอย่างไรดี?
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ค าตอบ : ท่านควรแจ้งหวัหน้าของท่าน ตามนโยบายของบริษัท เราต้อง
น ามมุมองท่ีหลากหลายมาสร้างผลงานให้ดีท่ีสดุ เพ่ือนร่วมงานทัง้สอง
ของท่านก าลงัจะเลือกปฏิบตัิตอ่มาเรีย ด้วยเหตจุากอายแุละประเทศ
ก าเนิดของเธอ เราถกูท าร้ายจากการเลือกปฏิบตัิและเราจ าเป็นต้อง
แน่ใจวา่จะไมม่ีการกระท าเช่นนีท่ี้เอฟดบับลิวดี
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5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม
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ทกุคนคาดหวงัให้บริษัทท่ีมีช่ือเสียงเช่น เอฟดบับลิวดี รับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม นัน่หมายความว่าบริษัทต้องด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หลีกเล่ียงสิ่งท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อคนและสิ่งแวดล้อม บริษัทต้องออกไปสู่ชมุชนเพ่ือให้
ความช่วยเหลือและสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีคณุค่าและเป็นธรรม

5 ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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การดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม

เราเช่ือวา่ธุรกิจของเรามีผลกระทบเชิงบวกตอ่ผู้คน เราจงึควรแนใ่จวา่งานของเราสง่ผลกระทบเชิงบวกตอ่สิ่ง
แวดล้อมด้วย

งานของเรามุง่ให้ความชว่ยเหลือครอบครัวด้วย
ความพยายามสนบัสนนุอยา่งมัน่คง โลกใบนีจ้ะ
เป็นท่ีอยูท่ี่ดีขึน้ส าหรับคนรุ่นใหมใ่นอนาคต

เราสามารถท าสิ่งตา่งๆ เพ่ือให้เกิดผลท่ีดีตอ่สิ่ง
แวดล้อมได้หลากหลายวิธีเชน่:
• การน ากลบัมาใช้อีกเม่ือเป็นไปได้
• การสัง่พิมพ์งานอยา่งรอบคอบและน าวสัดุ
กลบัมาใช้อีกเม่ือเป็นไปได้เพ่ือลดปริมาณขยะ
• การทิง้วสัดสุิ่งท่ีไมต้่องการอยา่งรับผิดชอบ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราเช่ือวา่ธุรกิจของเรามีผลกระทบเชิงบวกตอ่ผู้คน เราจงึควรแน่ใจวา่งานของเราสง่ผล
กระทบเชิงบวกตอ่สิ่งแวดล้อมด้วย

งานของเรามุง่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวด้วยความพยายามสนบัสนนุอย่างมัน่คง โลก
ใบนีจ้ะเป็นท่ีอยู่ท่ีดีขึน้ส าหรับคนรุ่นใหมใ่นอนาคต

เราสามารถท าสิ่งตา่งๆ เพ่ือให้เกิดผลท่ีดีตอ่สิ่งแวดล้อมได้หลากหลายวิธีเช่น:
• การน ากลบัมาใช้อีกเมื่อเป็นไปได้
• การสัง่พิมพ์งานอย่างรอบคอบและน าวสัดกุลบัมาใช้อีกเมื่อเป็นไปได้เพ่ือลดปริมาณ   
ขยะ

• การทิง้วสัดสุิ่งท่ีไมต้่องการอย่างรับผิดชอบ

เราให้การสนบัสนนุการสง่เสริมสิทธิมนษุยชน ดงัตอ่ไปนี ้
• เราจ่ายผลประโยชน์และให้สิทธิประโยชน์แก่พนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด
• เราไมจ้่างงานผู้ ท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ
• เราไมร่่วมงานกบัลกูค้า ตวัแทน หรือคูค้่าทางธุรกิจท่ีเป็นท่ีรู้กนัวา่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชน
• เราอนญุาตให้มีการรวมตวักนัได้ตามความเหมาะสม ตราบใดท่ีการรวมตวันัน้
ได้รับอนญุาตตามกฎหมายและไมท่ าลายความสามารถของเราในการปฏิบตัิงาน
ให้แก่เอฟดบับลิวดี
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โปรดจ าไว้ว่าจงท าในส่ิงที่ถูกต้อง
ให้เหมาะสม!
ทา่นสามารถแจ้งการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือแจ้งประเดน็ได้ท่ี :

•ทางโทรศพัท์ – Calling the “Concern

Hotline” Hong Kong – 800-903-375

Indonesia – 021-29223057

Japan – 0800-100-0081

Macau – 6262-5093

Philippines – 2-6263210

Singapore– 3158-7652

Thailand – 021056128

Vietnam – (028) 44581010

• URL: Concern Online
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