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สารจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
พวกเรา, บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน), ให้ บริ การประกันภัย
หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เราช่วยแบ่งเบาความกังวลของลูกค้ าเกี่ยวกับความกังวล
ด้ านการเงินและช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินให้ แก่ลกู ค้ า ทุกธุรกรรมที่เรา
ดาเนินการจะส่งผลให้ ผ้ คู นดาเนินชีวิตอย่างมีความมัน่ คงทางการเงิน และเมื่อ
เรารู้เช่นนันแล้
้ ว ย่อมหมายถึงเรามีความรับผิดชอบที่สาคัญเช่นกัน เพื่อเป็ นการ
ย ้าเตือนว่าเราต้ องวัดทุกสิง่ ที่เราทาที่เอฟดับบลิวดี กับมาตรฐานจริ ยธรรมที่สงู
เราจึงขอเสนอ “ให้ ทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม” ตาม “ประมวลจริ ยธรรม
และหลักปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ”

สรุ ปได้ ว่า “พวกเรา, เอฟดับบลิวดี,
จะทาในสิ่งทีถ่ ูกต้ องอย่ างเหมาะสม”
ประมวลจริ ยธรรมนี ้ไม่ได้ เป็ นเพียงกฎเกณฑ์ข้อบังคับ แต่ยงั เป็ นหลักพื ้นฐานที่
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของเราในแต่ละวันในฐานะพนักงาน ผู้บริ หาร
ของบริ ษัท หรื อ คูค่ ้ าทางธุรกิจ เช่น ตัวแทนประกันชีวิต หรื อคู่สญ
ั ญาทางธุรกิจ
กับบริ ษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือในภูมิภาคเอเชีย ประมวล
จริ ยธรรมนี ้จะกล่าวถึงความคาดหวังที่เรามีตอ่ กัน และมาตรฐานจริ ยธรรมที่
สาธารณชนคาดหวังจากเรา
สรุปได้ วา่ ”พวกเรา, เอฟดับบลิวดี”, จะทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม และ
ในทุกๆสถานการณ์ที่เราเผชิญ เราต้ องนึกถึงคากล่าวนี ้ไว้ เสมอและนามา
พิจารณาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของเราในทุกๆ วัน

ผมสนับสนุนท่านให้ อา่ นประมวลจริ ยธรรมนี ้ และช่วยกันส่งเสริ มทัง้
เจตนารมณ์และลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงพิจารณาการกระทาของเราว่ามี
ผลกระทบอย่างไรบ้ างต่อลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง ความ
มุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี ้จะช่วยเราพัฒนาเอฟดับบลิวดีให้
ยิ่งขึ ้น และดึงดูดผู้ที่มีความสามารถระดับหัวกะทิ คูค่ ้ าทางธุรกิจที่ทรงคุณค่า
และลูกค้ าที่จงรักภักดี มาหาเรา
สิง่ สาคัญที่สดุ โปรดจาไว้ เสมอว่าท่านไม่ได้ เป็ นคนเดียวที่ตงใจปฏิ
ั้
บตั ิตาม
หลักจริ ยธรรม เพื่อนร่วมงานและหัวหน้ าของท่านจะคอยสนับสนุนท่าน ถ้ า
คุณมีคาถามหรื อข้ อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการจัดการกับสถานการณ์ ตา่ งๆ
กรุณาติดต่อไปยังฝ่ ายงานตามที่ระบุในหลักจริ ยธรรมและหลักดาเนินธูรกิจ
นี ้ ข้ อห่วงใยและการเปิ ดเผยทังหมดจะถู
้
กเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ
ขอแสดงความนับถือ

ฮวิ น ทัน ฟง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เอฟดับบลิวดีกรุป๊
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หลักพืน้ ฐานที่เป็ นแนวทางของเอฟดับบลิวดี
โดยการทาในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม เราจะช่วยนาความสาเร็ จ
ที่ยงั่ ยืนและคงความน่าเชื่อถือให้ แก่ชื่อเสียงของเอฟดับบลิวดี ไม่
ว่าจะดารงตาแหน่งใดในบริ ษัท ไม่วา่ เราจะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
ผู้จดั การ พนักงาน หรื อ พันธมิตรทางธุรกิจเช่นตัวแทนหรื อ
คูส่ ญ
ั ญา เราจึงได้ รับการคาดหวังให้ ทาในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ
หลักพื ้นฐานที่เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ 5 ประการที่
จะช่วยส่งเสริ มประมวลจริ ยธรรม: หากนาข้ อเหล่านี ้มาเป็ น
แนวทางในการทางานทุกๆ วัน เราจะสามารถทาในสิ่งที่
ถูกต้ องอย่างเหมาะสมได้ สม่าเสมอ

1

ซื่อสัตย์ สุจริต

2

รั บฟั งและปฏิบัตหิ น้ าที่
ด้ วยความรั บผิดชอบ

3

เปิ ดเผยแลชัดเจน

4

มีความเป็ นมืออาชีพและ
เคารพผู้อ่ นื

5

รั บผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม
3
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หลักพืน้ ฐานที่เป็ นแนวทางของเอฟดับบลิวดี
ซื่อสัตย์ สุจริ ต

รั บฟั งและปฏิบัติ
หน้ าที่ด้วยความ
รั บผิดชอบ

เปิ ดเผยแลชัดเจน

มีความเป็ น
มืออาชีพและ
เคารพผู้อ่ นื
รั บผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม

การปฎิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต หมายถึง :
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของเรา
• ปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่วมงาน ลูกค้ า ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียในธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ ด้ วยความไว้ วางใจ ให้ เกียรติ และมีมารยาทต่อ กัน
• พิจารณาและทาในสิ่งที่เป็ นธรรมและมีจริยธรรมทุกเวลา
• ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตัวมากกว่าผลประโยชน์ของเอฟดับบลิวดีและลูกค้ า
• ต้ องไม่ยอมให้ ใครกระทาการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่มีจริยธรรม

1

การรับฟั งและปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง :
• ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างภาคภูมิใจ
• ทาความคุ้นเคยและทาความเข้ าใจข้ อกาหนดของกฎหมายและการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวยข้ องกับหน้ าที่ของท่าน โดยเข้ าร่ วมการอบรมเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทังหมด
้
• ให้ เวลาในการสร้ างความคุ้นเคยในนโยบาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่อย่างเจาะจงของท่านและปฏิบตั หิ น้ าที่ในขอบเขตอานาจหน้ าที่ของท่าน
• ไปให้ ถงึ หรื อเกินกว่าเป้าหมายที่เอฟดับบลิวดีและผู้บริ หารงานตังไว้
้ ด้ วยวิธีการที่ให้ เกียรติและทาอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
• ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื ้อประโยชน์แก่ตนเอง

2

การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยการเปิ ดเผยและชัดเจน หมายถึง :
• ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม
• สื่อสารอย่างโปร่งใส
• นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้ อง ให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ าอย่างครบถ้ วน ทังลั
้ กษณะที่สาคัญ ผลประโยชน์ ข้ อยกเว้ น และความเสี่ยง
• ไม่ใช้ ถ้อยคาเกินจริงหรือบิดเบือนข้ อเท็จจริงกับลูกค้ า หน่วยงานกากับดูแล ผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้ อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
• ท่านควรรายงานและให้ ข้อมูลกับหน่วยงานหรือบุคคลตามที่กฎหมายได้ กาหนดไว้
• แจ้ งให้ ห้วหน้ าของท่านหรือเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานทราบเมื่อพบกรณีที่อาจเป็ นการทุจริตหรือการกระทาที่เป็ นการผิดกฎหมาย

การปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมืออาชีพและเคารพผู้อื่นหมายถึง :
• ส่งเสริ มองค์กรให้ เต็มไปด้ วยความหลากหลาย เป็ นที่ที่คนจากหลากหลายพื ้นภูมิ เชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ และผู้พิการได้ รับการ
ยอมรับและต้ อนรับ
• ส่งเสริ มนวัตกรรม ความคิด และปรั บปรุ งวิธีการทางานของเรา โดยทาอย่างถูกต้ องและเหมาะสมเพื่อลูกค้ าของเรา
• ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นอันธพาลหรื อคุกคาม

การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม หมายถึง :
• จัดการการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หลีกเลีย่ งผลกระทบด้ านลบต่อคนรอบข้ างและสิง่ แวดล้ อม
• ตอบแทนชุมชนท้ องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสร้ างความแตกต่างอย่างมีคณ
ุ ค่า
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เราได้ จดั ทาประมวลจริยธรรมนี ้เพื่อเป็ นแนวทางและยึดมัน่ ในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมถึงส่งเสริมการกากับ
ดูแลที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรมต่อ
ลูกค้ า
ถึงแม้ วา่ จะไม่มีหลักเกณฑ์ไหนที่คลอบคลุมทุกสถานการณ์หรื อ
ปัญหาที่เราอาจเจอ แต่เอฟดับบลิวดีหวังว่าหลักการต่างๆ ที่
อธิบายมานี ้จะช่วยเป็ นแนวทางในการตัดสินใจด้ วยตัวเองโดยใช้
หลักจริยธรรมในการตัดสิน

บทนาสู่ประมวลจริยธรรม

ของเรา

ประมวลจริยธรรมนี ้ ใช้ กบั :
• เอฟดับบลิวดีทกุ บริษัท
• พนักงานเอฟดับบลิวดีทกุ คน (พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว
และพนักงานสัญญาจ้ าง)
• กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้ าฝ่ ายและผู้จดั การ,
• ตัวแทนและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ รับการคาดหวังว่าจะรักษา
เจตนารมของประมวลจริยธรรมนี ้ และข้ อกาหนดต่างๆ ใน
สัญญาเมื่อทาหน้ าที่ตามสัญญา เช่นเดียวกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจรายอื่นๆ ก็ได้ รับการคาดหวังเช่นเดียวกัน

5

ประมวลจริยธรรมและหลักดาเนินธุรกิจ 2020

ท่านสามารถเข้ าถึงเอกสารหลักปฏิบตั ินี ้เมื่อได้ เริ่ มงานหรื อได้ รับ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในบริษัท และบริษัทขอความร่วมมือจาก
ท่านในการประเมินและทบทวนประมวลจริยธรรมนี ้ปี ละครัง้ การ
อ่านประมวลจริยธรรมนี ้ควรอ่านควบคู่กบั นโยบายที่เกี่ยวข้ อง

หากท่านมิได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ท่านอาจ
ถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ถึงระดับขันเลิ
้ กจ้ าง จึง
เป็ นเรื่ องที่สาคัญที่จะต้ องศึกษาประมวลจริ ยธรรม
อย่างละเอียด และอ่านหลักปฏิบตั ินี ้อย่างละเอียดและ
และทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาอย่างถูกต้ อง

พันธะสัญญา

ส่ วนตัวของท่ าน
6
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ความรั บผิดชอบ
ของผู้นา
“ผู้นา หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้จดั การ มีหน้ าที่รับผิดชอบพิเศษภายใต้
ประมวลจริยธรรมนี ้ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
สาคัญในการเป็ นแบบอย่างที่ดีและสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่ดี ในการส่งเสริม
หลักปฏิบตั นิ ี ้
ผู้นาควรเป็ นตัวอย่างที่ดีและ
สร้ างภาวะแวดล้ อมในการ
ทางานที่ดีเพื่อส่งเสริมหลัก
เกณฑ์ของบริษัท”

สิ่งสาคัญที่สดุ คือ ผู้นาควรพร้ อมที่จะจัดการ
อย่างเหมาะสมในกรณีที่ได้ รับแจ้ งว่ามีการ
กระทาความผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎ หากมี
พนักงานแจ้ งการกระทาหรื อหากท่านรู้ สกึ ว่า
มีสิ่งใดที่ผิดปกติควรพร้ อมที่จะจัดการอย่าง
เหมาะสมและเป็ นความลับ ทังการด
้
าเนิน
การ การยกประเด็น และรายงานประเด็น
ไปยังช่องทางที่เหมาะสม
ผู้นาควรพูดคุยกับพนักงานในเรื่ อง
ประมวลจริยธรรมนี ้ เพื่อให้ แน่ใจว่า
พนักงานเข้ าใจวิธีการทาในสิ่งที่
ถูกต้ องอย่างเหมาะสม

ผู้นาควรสื่อสารพูดคุยและถ่ายทอดหลัก
เกณฑ์ตา่ งๆ กับพนักงานเป็ นประจาโดย :
• การสื่อสารแบบหนึง่ ต่อหนึง่
• การประชุมทีม
• อีเมล
• เปิ ดประตูต้อนรับสาหรับการพูดคุย
เสมอ

ประมวลจริยธรรมและหลักดาเนินธุรกิจ 2020

ช่ องทางขอความช่ วยเหลือ?
วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ ความสาคัญกับความสุจริตจะส่ง
เสริมให้ คนแสดงความคิดเห็นเมื่อรู้สกึ ว่ามีอะไรผิดปกติ
บริษัทจะเก็บรักษาความลับของข้ อมูลรายงานให้ ดีที่สดุ และ
ดาเนินการบนพื ้นฐานของการไม่แก้ แค้ นตอบโต้ บริษัทจะไม่
แก้ แค้ นตอบโต้ ใดๆ ต่อผู้ที่เปิ ดเผยข้ อมูลและบริษัทจะไม่ยอม
ให้ มีการแก้ แค้ นตอบโต้ ต่อผู้ที่รายงานด้ วยความสุจริต

ท่านสามารถแจ้ งการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์หรื อแจ้ งประเด็นได้ ที่ :
24

• ทางโทรศัพท์ –

“Concern Hotline”

• URL: Concern Online

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
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

1. ความซื่อสัตย์
สุจริต
9
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

ความซื่อสัตย์
สุจริต

การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตนัน้ ท่านดาเนินการตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงการทาในสิ่งที่เป็ นธรรม
และถูกต้ อง ไม่นาเอาผลประโยชน์
ส่วนตัวมาอยูเ่ หนือผลประโยชน์
ของบริษัท เราคาดหวังพนักงานให้
ประพฤติตนให้ เหมาะสมทังด้
้ าน
กิริยา มารยาทและการวางตัวใน
การติดต่อธุรกิจของบริษัท

ความสาเร็จของเราเป็ นผลของการ
มุมานะและการอุทิศตนของพนักงาน
ในการสร้ างธุรกิจของบริษัทพนักงานต้ อง
ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสินบนและคอร์ รัปชัน่ ทุก
ชนิด

สินบนและคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ผิด
กฎหมายของหลายประเทศที่
เอฟดับบลิวดีได้ ดาเนินธุรกิจ รวมถึง
บทบัญญัตปิ อ้ งกันการให้ สินบน
(ฮ่องกง) ประมวลกฎหมายอาญา
(ประเทศไทย) และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฟิ ลิปปิ นส์) ท่านควรปฏิบตั หิ รื อไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศด้ วย

กฎหมายป้องกันการคอร์ รัปชัน่ ห้ ามไม่ให้ เรา
เสนอ ให้ หรื อ รับสิ่งมีมลู ค่าใด ๆ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ
ท่านไม่สามารถเสนอสิ่งใด ๆ รวมถึงของขวัญที่มี
ราคาแพง เงิน การเลี ้ยงรับรองใดๆ ที่มีราคาสูง
ส่วนลดหรื อเงื่อนไขเกินเหตุอนั ควร และสิ่งใดๆ
ในลักษณะเดียวกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์ทาง
ธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
10
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

การปฏิเสธสินบนและ
การคอร์ รัปชั่น
เราไม่สามารถให้ เงินหรื อทรัพย์สินใดๆ อย่าง
ไม่เหมาะสมได้ แม้ จะผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
(เช่น ตัวแทน) หรื อคนกลางอื่น ๆ
บริษัทห้ ามพนักงานจ่ายเงินเพื่อ
อานวยความสะดวก ซึง่ อาจะเป็ น
การเร่งการดาเนินการหรื อให้ ได้ สิ่ง
ใดมา หรื อเพื่อรักษาสิ่งที่เราได้ มา
อยูแ่ ล้ ว เช่น เราไม่สามารถให้ เงิน
หรื อทรัพย์สินใดๆ เพื่อเร่งให้
ธนาคารอนุมตั กิ ารโอนเงินจากบัญชี
ลูกค้ ามายังบริษัทผ่านการโอนเงิน
ทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ (ไม่วา่ จะมี
มูลค่าเท่าไร) ซึง่ อาจทาให้ เราได้ รับ
ชาระเงินจากลูกค้ าเร็วขึ ้นหรื อ
ประกันได้ วา่ การชาระเงินของลูกค้ า
จะสมบูรณ์

นโยบายเกี่ยวกับการให้ สินบนและการ
คอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานในเชิง
พาณิชย์ (เช่น บุคคลที่ทางานกับธุรกิจ
เอกชน) และข้ าราชการ เราควรให้ ความสนใจ
เป็ นพิเศษกับข้ าราชการ เพราะกฎหมาย
ป้องกันการคอร์ รัปชัน่ มักจะมุง่ เน้ นที่การ
จ่ายเงินที่ไม่ถกู ต้ องให้ กบั บุคลเหล่านี ้และ
กาหนดบทลงโทษสาหรับการจ่ายเงิน
ดังกล่าวที่รุนแรง

หลายครัง้ อาจจะยากในการพิจารณาว่าใครเป็ นข้ าราชการ นอกจากเจ้ าหน้ าที่ข้าราชการ
แล้ ว บุคคลที่มีตาแหน่งในส่วนงานราชการ เช่น หัวหน้ าส่วนราชการหรื อรัฐมนตรี ก็เป็ นกลุ่มที่เราควรระมัดระวัง
เช่นกัน บุคคลที่ทางานในองค์กรของรัฐที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของหรื ออยูใ่ นการควบคุมของรัฐบาลก็ถือว่าเป็ น
ข้ าราชการด้ วยและการจ่ายเงินที่ไม่ถกู ต้ องใดๆ ให้ แก่บคุ คลเหล่านี ้ก็ถือว่าเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายเช่นกัน

บริษัทต้ องรับผิดชอบในการกาหนด
ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมนัน้
เป็ นข้ าราชการหรื อไม่ หากท่านสงสัย
กรุณาปรึกษาหัวหน้ าของท่าน หรื อ
ติดต่อได้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับการ
ปฏิบตั งิ าน
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

การร่ วมบริจาคเงินสนับสนุนทางการ
เมืองและการกุศล

ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึง่ ในภูมิภาคเอเชีย อาจมีหลายคน
มาขอให้ บริ ษัทบริ จาคเงินสนับสนุนทาง
การเมือง หรื อเพื่อการกุศล เราไม่สามารถ
ให้ การสนับสนุนสิ่งเหล่านี ้โดยใช้ เงิน
ทรัพยากร หรื อสินทรัพย์หรื ออ้ างชื่อ
เอฟดับบลิวดีโดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิก่อน
ในกรณีที่การร่ วมบริ จาคเงินสนับสนุนทาง
การเมืองหรื อเพื่อการกุศลเป็ นสิ่งที่มี
คุณค่าแก่การดาเนินการ การบริ จาค
ดังกล่าว อาจกลายเป็ นการให้ สินบนหาก
หากการบริ จาคนันเกี
้ ่ยวข้ องกับ
การสร้ างโอกาสทางธุรกิจหรื อเกี่ยวข้ องกับ
ธุรกรรมของเอฟดับบลิวดี

ท่านสามารถมีสว่ นร่ วมในการ
บริ จาคนี ้ได้ โดยใช้ เงินหรื อทรัพย์ของ
ตนเองโดยไม่ต้องอ้ างอิงถึงชื่อบริ ษัท
ตราบใดที่การบริ จาคนันไม่
้ เกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ให้ แก่
เอฟดับบลิวดี

ถาม&ตอบ
คาถาม : แซนด้ า กาลังดาเนินการจัดตังส
้ านักงานแห่งใหม่ของ
บริ ษัทในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เธอติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตและด้ านอื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ การจัดตังเสร็
้ จสิ ้น
เจ้ าหน้ าที่รัฐคนหนึง่ ที่ดแู ลงานสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า
โทรศัพท์ และอื่น ๆ) กล่าวว่า “ถ้ าคุณต้ องการให้ มีสานักงานใหม่
นี ้ คุณจาเป็ นต้ องมีการช่วยเหลือจากฉัน และฉันจะช่วยถ้ าฉัน
ได้ รับเงินสดจานวน 45,000 บาท เป็ นค่าเสียเวลาของฉัน”
แซนด้ าทราบดีวา่ มีคา่ ธรรมเนียมการจัดตังส
้ านักงานแต่ดู
เหมือนว่าจะมีอะไรที่น่าสงสัย เธอต้ องการให้ มีการจัดตัง้
สานักงานใหม่นี ้ขึ ้นโดยเร็ ว แต่เธอคิดว่าอาจต้ องให้ สินบน เธอ
ควรทาอย่างไร?

คาตอบ : แซนด้ าไม่ควรให้ เงินและรายงานการกระทาของ
เจ้ าหน้ าที่ท่านนันไปยั
้ งหัวหน้ าหน่วยงานของเธอและเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน การจ่ายเงินนี ้เป็ นที่น่าสงสัยมาก
เพราะเป็ นการขอรับเงินสด ไม่น่าจะเป็ นค่าธรรมเนียมปกติ
และน่าจะเป็ นการจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก เราต้ องการ
ทาให้ งานสาเร็ จแต่เราต้ องทาในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม
การจ่ายสินบนจะไม่ใช้ สิ่งที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

ของขวัญและการเลีย้ งรั บรอง
การแสดงไมตรี ในทางธุรกิจเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึง่ ที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้ าของเรา เราควรแน่ใจว่า
ของขวัญและการเลี ้ยงรับรองที่เราให้ นนไม่
ั ้ กลายถูกตีความว่าเป็ นการให้
สินบน หรื ออาจมองได้ ว่าแสดงไมตรี เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่
เหมาะสม

เป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรื อการสาธิตสินค้ าหรื อ
บริการของเรา
มีมลู ค่าที่เหมาะสม (ไม่หรูหราหรื อ
แพงเกินความจาเป็ น)

การให้ ของขวัญและ
การเลีย้ งรับรอง จะ
ที่ยอมรับได้ เมื่อ:

ไม่ได้ ให้ บอ่ ยครัง้

ไม่มีการร้ องขอจากอีกฝ่ าย

มีความเหมาะสม
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

ของขวัญและการเลีย้ งรั บรอง
ของขวัญที่สามารถรับได้ :
ของชาร่วยของ
เอฟดับบลิวดี

ตัวอย่าง เช่น ปฏิทิน
ปากกา แก้ วกาแฟ เป็ นต้ น

ของขวัญ ของที่ระลึกต่างๆ
ที่ราคาไม่สงู จนเกินไป

ตัว๋ เข้ าร่วมงานราคาไม่สงู

อาหารหรือขนมที่
ราคาไม่แพง

ของขวัญและการเลีย้ งรั บรองที่ต้องห้ าม
รวมถึง :
ของขวัญที่มีมลู ค่าสูง
เกินไป

มื ้ออาหารและเครื่ อง
ดื่มที่ราคาแพง

หยุดที่จะให้

การแลกเปลี่ยนของขวัญ/การเลี ้ยงรับรองกับบุคคล
หรือหน่วยงานเดียวกันบ่อยครัง้

การเลี ้ยงอาหารและ
เครื่องดื่มที่ราคาไม่แพง
การเข้ าใช้ บริการในสถานบันเทิงสาหรับผู้ใหญ่เท่านัน้

ของขวัญที่เป็ นเงินสดทีม่ ีมลู ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับมูลค่าที่
กาหนดไว้ ในโอกาสวันสาคัญต่างๆประจาปี
เช่น วันตรุษจีน ซึง่ จะต้ องไม่ให้
หรือรับของขวัญที่เป็ นเงินสดจากบุคคล
$50
คนเดียวมากกว่าหนึง่ ครัง้ ในช่วงเวลา
$100
เทศกาลนันๆ
้

เช่น แหล่งท่องเที่ยวสาหรับ
ผู้ชาย บ่อนการพนัน ไนท์คลับ
และ สถานอาบอบนวด
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถูกต้ องอยู่หรื อไม่ ?
ใช้ วิจารณญาณของท่านให้ ดีที่สดุ เมื่อมีการ
ให้ ของขวัญหรื อเลี ้ยงรับรองและเป็ นไป
ตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ถ้ าไม่สามารถปฏิเสธของขวัญหรื อการรับรอง หรื อ
ถ้ าการปฏิเสธจะทาให้ ฝ่ายที่เสนอเสียความรู้สกึ
อย่างยิ่ง ท่านอาจรับของขวัญหรื อการรับรองนัน้
และรายงานไปยังเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน
ในกรณีที่เป็ นของขวัญ ท่านจะต้ องนา
ของขวัญนันไปมอบให้
้
กบั หน่วยงานที่
เหมาะสม ตามนโยบายของบริษัท
ศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่นโยบายการ
ให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และ
การต่ อต้ านการให้ และรับสิ นบน

คิดก่อนว่าของขวัญหรื อการรับรองที่กาลัง
จัดให้ นนมี
ั ้ อิทธิต่อการตัดสินใจของบุคคล
หรื อสร้ างความรู้สกึ ว่าเป็ นข้ อผูกพันหรื อไม่

ถาม&ตอบ
คาถาม : โบรกเกอร์ รายหนึง่ ที่ร่วมงานกับเรามานาน ส่งไวน์
ราคาแพงขวดหนึง่ และนาฬิกาหรูเรื อนหนึง่ ให้ แก่พนักงาน
เอฟดับบลิวดีคนหนึง่ ชื่อสตีเฟ่ น เพื่อเป็ นการขอบคุณสาหรับ
ความสาเร็ จทางธุรกิจที่ได้ ร่วมกันมาเป็ นเวลาหลายปี สตีเฟ่ น
ประเมินมูลค่าทังหมดของของขวั
้
ญนันอยู
้ ท่ ี่ประมาณ 15,000
บาท สเตีเฟ่ นสามารถเก็บของขวัญเหล่านี ้ไว้ เองได้ หรื อไม่?

คาตอบ : ไม่ได้ สตีเฟ่ นไม่ควรรับของขวัญนัน้ เพราะของขวัญ
ที่ถกู ส่งให้ สตีเฟ่ นนันมี
้ มลู ค่าสูงไม่สมควรแก่เหตุและอาจมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของเขา เกี่ยวกับการทางาน
ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจนันได้
้ ในอนาคต เขาควรปฏิเสธของขวัญ
นันอย่
้ างสุภาพ บอกให้ ห้ นุ ส่วนธุรกิจนันว่
้ า
ของขวัญดังกล่าวขัดกับนโยบายและหลักปฏิบตั ิของบริ ษัท
และรายงานเรื่ องนี ้ให้ ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานทราบ

ถ้ า ใช่ ของขวัญหรื อการเลี ้ยงรับรองนันมี
้ โอกาส
เป็ นสินบนหรื อก่อให้ เกิดการคอร์ รัปชัน่ ได้ ซึง่ ขัด
กับประมวลจริยธรรมของเราและกฎหมายได้

ถาม&ตอบ
คาถาม : ตัวแทนของเอฟดับบลิวดีคนหนึง่ ชื่อลินดา
ได้ ติดต่อธุรกิจกับลูกค้ าคนหนึง่ ของเธอมานานหลายปี และ
มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจที่ดี ช่วงเทศกาลใกล้ จะมาถึง
ลินดาอยากจะส่งของขวัญที่เป็ นบัตรและปฏิทินให้ ลกู ค้ าเพื่อ
แสดงความขอบคุณและเป็ นการส่งเสริ มแบรนด์
เอฟดับบลิวดี ลินดาสามารถส่งของขวัญเหล่านี ้ไปให้
ลูกค้ าของเธอได้ หรื อไม่?

คาตอบ : ส่งได้ เพราะบัตรและปฏิทินเป็ นของขวัญที่
เหมาะสมซึง่ จะช่วยส่งเสริ มบริ การและผลิตภัณฑ์ของ
เรา การให้ ของขวัญที่มีมลู ค่าไม่สงู ในช่วงเทศกาลเป็ นวิธีที่
ดีในการส่งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษัทและรักษาไว้ ซงึ่ การ
ติดต่อกับลูกค้ าที่มีคณ
ุ ค่าของเรา
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การที่จะสนองความต้ องการของลูกค้ าและดาเนินการให้ ได้ ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียนัน้
ต้ องมีการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทกุ วัน ดังนัน้ เพื่อดารงความมุง่ มัน่ นี ้ เราต้ องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจจากัดในการทาหน้ าที่ตามความรับผิดชอบของเราที่มีตอ่ เอฟดับบลิวดี
บริ ษัทไม่ได้ ห้ามทีวา่ จ้ างญาติหรื อผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดมาทางาน แต่เขา
จะต้ องถูกประเมินและพิจารณาตามขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์เดียวกัน
กับผู้สมัครงานคนอื่น ถ้ าท่านมีญาติที่สนใจทางานกับเอฟดับบลิวดี สามารถ
สอบถามได้ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอคาแนะนาขันตอนว่
้
าจะดาเนินการ
ต่อไปอย่างไร

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ส่วนตัว
การเป็ นกรรมการของบริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อการมีผลประโยชน์ทางการเงิน
อย่างมีนยั สาคัญในบริ ษัทคูแ่ ข่งก่อให้ เกิดความเสี่ยงในลักษณะนี ้ได้
ซึ ้งจะถือได้ วา่ เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ด้วย

การทางานให้ กบั คูแ่ ข่งของเอฟดับบลิวดีถือเป็ น
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพราะความ
จงรักภักดีของท่านจะถูกแบ่งระหว่างสองบริ ษัท
และท่านอาจจะประสบกับความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในหลายกรณีนอกจากนี ้ การ
ทางานให้ กบั คูแ่ ข่งยังจะจากัดเวลาของท่านใน
การทางานให้ กบั เอฟดับบลิวดี และยังจะ
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่แผนทางธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่เป็ นความลับ จะถูก
เปิ ดเผย

การชี ้นาธุรกิจให้ ม่งุ ไปที่ตวั แทนหรื อหุ้นส่วนธุรกิจคนใด
คนหนึง่ โดยเฉพาะอาจเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าตัวแทนหรื อหุ้นส่วนธุรกิจนัน้ มีความ
เกี่ยวข้ องกับท่าน หรื อมีความสัมพันธ์กบั ท่านนอกเหนือจาก
งาน หรื อ เป็ นบริ ษัทที่ทา่ นมีผลประโยชน์อยู่ด้วย

ญาติและ
ผู้มีความ
สัมพันธ์
ใกล้ ชิด

คู่แข่ ง

หุ้นส่ วนธุรกิจ

ถ้ าท่านมีตวั แทนหรื อคูค่ ้ าทางธุรกิจที่
จะแนะนาให้ เอฟดับบลิวดีวา่ จ้ างหรื อ
มีธุรกรรมใดๆ ด้ วย ต้ องแน่ใจว่าบุคคล
เหล่านันจะผ่
้ านกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกเช่นเดียวกันกับบุคคลอื่น
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1.0 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

โอกาสของบริษัท

การเปิ ดเผยความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ท่านต้ องเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนให้
ั้
เอฟดับบลิวดีทราบในกรณีที่มีสถานการณ์หรื อโอกาสที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชนกับท่านใน
ฐานะพนักงานของเอฟดับบลิวดี การเปิ ดเผยเหตุการณ์ ที่
อาจเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไม่ได้ หมายความ
ว่าเอฟดับบลิวดีจะห้ ามท่านดาเนินการนัน้ แต่หมายถึง
การเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทได้ ตรวจสอบเหตุการณ์นนก่
ั ้ อน
และจะสื่อสารให้ ท่านทราบว่าท่านสามารถดาเนิน
กิจกรรมหรื อโอกาสนันได้
้ อย่างปลอดภัยหรื อไม่

โอกาสของบริษัทคือโอกาสทางธุรกิจที่บคุ คลได้ พบในฐานะที่เป็ น
พนักงานของเอฟดับบลิวดี ท่านไม่อาจนาเอาโอกาสทางธุรกิจนั ้นมา
เป็ นผลประโยชน์สว่ นตัว ยกเว้ นในกรณีที่เอฟดับบลิวดีได้ แจ้ งให้ ท่าน
แล้ วว่าบริษัทจะไม่รับโอกาสทางธุรกิจนั ้นและยอมให้ ท่านใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั ้นได้
17
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ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถูกต้ องอยู่หรื อไม่ ?
ถาม&ตอบ
คาถาม : บริ ษัทต้ องว่าจ้ างพนักงานประจาที่จะมาทาความสะอาด
สานักงานและฉันคิดว่าน้ องชายของฉันน่าจะเหมาะกับงานนี ้เป็ นอย่างยิ่ง
เขาเป็ นคนขยันทางาน มีประสบการณ์และกาลังมองหางานใหม่อยู่ แต่ไม่
อยากแนะนาน้ องชายไปให้ ทางแผนกบุคลากร เพราะไม่อยากให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ฉนั ควรทอย่างไร?

คาตอบ : การจ้ างสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เสมอไป ที่จริ งแล้ ว การแนะนาคนที่เรารู้จกั ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมนันนั
้ บว่าเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเอฟดับบลิวดี อย่างไรก็ตาม ก่อนที่น้องชายของท่านจะถูก
ว่าจ้ าง ท่านต้ องถอนตัวออกจากขันตอนในการตั
้
ดสินเพื่อที่จะไม่ให้ คนอื่นมองว่า
น้ องชายของท่านได้ รับการปฏิบตั ิพิเศษ เขาต้ องได้ รับพิจารณาคัดเลือกเพราะ
ความสามารถและคุณสมบัติของเขาเองไม่ใช่เพราะมีความสัมพันธใกล้ ชิด เพียง
แค่แนะนาเขาให้ ไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านันก็
้ พอ หลังจากนันทางฝ่
้
ายทรัยากร
บุคคลจะเป็ ผ้ ดู าเนินการเอง

ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ที่ น โ ย บ า ย ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง
ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
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ส่วนหนึง่ ของการทาธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตคือการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น ทรัพย์สินทางปั ญญาเกี่ยวข้ องกับ
ข้ อมูลที่เป็ นความลับต่างๆ หลากหลายรูปแบบที่เป็ นของคู่แข่งของ
เราและบุคคลภายนอก ทรัพย์สินทางปั ญญามีหลากหลายรูปแบบ
เช่น

1. แผนธุรกิจ
2. ข้ อมูลการกาหนดราคา
3. ผลการวิจัยตลาดการ

ไม่
4. ข้ อลมูะเ
ลที่มีลิขสิทธิ์ เช่ น

ทรัพย์ สินทางปั ญญา

ซอฟต์ แวร์ รู ปภาพ สิ่งพิมพ์ และ
สิ่งที่ถูกบันทึก
การไม่ ละเมิดสิทธิทรัพย์ สินทางปั ญญาหมายความว่ า
ท่ านต้ องรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการที่ถูกกฎหมายและ
หลักจริยธรรมเท่ านัน้
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การแสวงหาข้ อมูลเกี่ยวกับ
คู่แข่ งอย่ างถูกวิธี
เราควรแสวงหาข้ อมูล
เกี่ยวกับคู่แข่งผ่าน
ช่องทางหรื อแหล่งที่หา
ได้ โดยทัว่ ไป เช่น

• เว็บไซต์ของคูแ่ ข่ง
•รายงานประจาปี ของคูแ่ ข่ง
• ข่าวสาร นิตยสาร และ
บทความธุรกิจที่ได้ มีหวั ข้ อ
เกี่ยวกับคูแ่ ข่ง
• สังคมออนไลน์ (เช่น ฟอรั่ม
หรื อบล็อกอินเตอร์ เน็ต)

ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถูกต้ องอยู่หรือไม่ ?
ถ้ าท่านพบข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งผ่านช่องทางที่ไม่ได้
เปิ ดให้ คนทัว่ ไปเข้ าถึง ท่านก็ไม่ควรใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลนัน้
แม้ ว่าจะดูเป็ นประโยชน์ต่อเอฟดับบลิวดี แต่เรามุ่งมัน่ กับการ
ดาเนินธุรกิจอย่างชื่อสัตย์สจุ ริตเท่านัน้
ถ้ าท่านมีคาถามใด ๆ เกี่ยวกับข้ อมูลบางอย่างที่ท่านมีอยู่
ว่าจะสามารถนาไปใช้ ได้ หรื อไม่ กรุณาขอรับคาแนะนาจาก
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
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การไม่ ละเมิดลิขสิทธิ์

ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถูกต้ องอยู่หรือไม่ ?

นอกจากการใช้ วิธีในการหาข้ อมูลด้ วยวิธีที่ถกู ต้ องแล้ ว เราควรจะเข้ าไปใช้ ข้อมูลหรื อ
เอกสารที่เรามีสิทธิที่จะใช้ เท่านัน้

ถาม&ตอบ

เช่น ในการจัดเตรี ยมเอกสารทางการตลาด เราควรใช้ เฉพาะภาพที่เราได้ รับอนุญาตให้
ใช้ เท่านัน้ เช่น รูปภาพต่างๆ ที่เอฟดับบลิวดีได้ สิทธิ์ในการใช้ อย่างถูกต้ อง
เช่นเดียวกับที่เราใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเรารวมเพลงที่เรา
ใช้ ประกอบการโฆษณาและวิดีโอด้ วย

ถ้ าท่านมีคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลหรื อเครื่ องมือ ว่าจะสามารถนามาใช้ ในงานบริษัทได้
หรื อไม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าของท่าน

คาถาม : ไมค์กาลังทางานจัดการระบบฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ภายในบริ ษัท
เขาพบ โฟลเดอร์ แปลกๆ อันหนึง่ ที่ตงว่
ั ้ า “เพลงและโปรแกรม
” เมื่อไมค์เปิ ดโฟลเดอร์ นนก็
ั ้ พบว่า มีเพลง รู ปภาพ ภาพยนตร์ หลายร้ อย
รายการและมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวนหนึง่ ที่เหมือนถูกดาวน์โหลดมาโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต ไมค์ควรทาอย่างไรดี?
คาตอบ : ไมค์ควรแจ้ งหัวหน้ าของตนและฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานในสิ่ง
ที่เขาพบต้ องมีใครที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดาวน์โหลดสิ่งเหล่านี ้โดยไม่ได้
จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ เราสามารถใช้ ได้ เฉพาะสิ่งที่ได้ มา
อย่างถูกกฎหมายและได้ รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์เท่านัน้ (เช่น เพลง
รู ปภาพ และซอฟต์แวร์ ) ในการทางานของบริ ษัท
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2. รั บฟั งและปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วย
ความรั บผิดชอบ
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2

รั บฟั งและปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วย
ความรั บผิดชอบ

การรับฟั งและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง
เราทางานในหน้ าที่ของเราด้ วยความภาคภูมใิ จ ไปให้ ถึง
เป้าหมายที่บริษัทและผู้บริหารได้ ตั ้งไว้ ด้ วยวิธีการที่ให้
เกียรติและทาอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและหลัก
จริยธรรม ไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง
การรับฟั งและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบนี ้ยัง
หมายถึงเราไม่จาเป็ นต้ องพยายามในการรับรู้ทกุ สิง่ หาก
เราไม่แน่ใจว่าจะทาอย่างไร เราควรทาควรจะสอบถาม
จากผู้เกี่ยวข้ อง
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อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
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

การฟอกเงิน
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ

เพื่อป้องกันไม่ให้ สงิ่ เหล่านี ้เกิดขึ ้น เราควรมีข้อมูลของลูกค้ าทังหมดเท่
้
าที่
เป็ นไปได้ และพิจารณาด้ วยความระมัดระวังว่า ลูกค้ าคนใดที่เราสามารถ
ให้ บริ การได้ ในส่วนต่อไปนี ้จะเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งเหล่านี ้

การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ าย
ลูกค้ า
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รู้จักการฟอกเงินและและแนวทางการ
หลีกเลี่ยง
การฟอกเงินเป็ นกระบวนการปกปิ ดแหล่งที่มาของเงิน โดยการโอนเงินที่ได้ มาอย่างผิดกฎหมายผ่านช่อง
ทางการโอนเงินที่ถกู กฎหมาย เช่น คนที่มีรายได้ จากการค้ ายาเสพติดอาจจะปกปิ ดแหล่งที่มาโดยการนาเงินที่
ได้ มาไปลงทุน
ในฐานะที่เราเป็ นบริษัทประกันภัย เราต้ องแน่ใจว่าลูกค้ าของเราไม่ได้ ใช้ เราเป็ นเครื่ องมือฟอกเงินโดยซื ้อหรื อ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ของเราด้ วยเงินที่ได้ มาอย่างผิดกฎหมาย เราต้ องใช้ เวลาทาความรู้จกั ลูกค้ าของเราว่า เป็ น
ใคร มีทรัพย์สมบัตขิ ึ ้นมาได้ อย่างไร และหาข้ อมูลประวัตเิ บื ้องหลังว่าทาไมลูกค้ าถึงสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
หากไม่สามารถพิสจู น์ทราบว่าลูกค้ ามีมีแผนใช้ เอฟดับบลิวดีเพื่อการฟอกเงิน อาจทาให้ เอฟดับบลิวดีต้อง
รับผิดชอบฐานที่ให้ ความช่วยเหลืออาชญากรเหล่านี ้ ซึง่ บทลงโทษสาหรับการฝ่ าฝื นกฎหมายป้องกันการ
ฟอกเงินนันนั
้ บว่ารุนแรงมาก
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การต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
อีกความเสี่ยงหนึง่ ที่เราควรระวังคือลูกค้ าใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของเราไปสนับสนุนทางการเงินแก่กลุม่ ก่อการร้ าย
ขณะที่รัฐบาลกาลังเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลาถึงวิธีที่ผ้ กู ่อการร้ ายใช้ สนับสนุนทางการเงินแก่แผนการก่อการร้ าย กลุม่ ก่อการร้ ายก็พยายาม
หาวิธีการใหม่ๆ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่แผนการก่อการร้ ายของตน
การลุงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็ นวิธีหนึง่ ที่ผ้ กู ่อการร้ ายใช้ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่แผนการของตน ในฐานะที่เป็ นบริ ษัท
ประกันภัยที่มีชื่อเสียง เราไม่ต้องการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ากลุม่ ดังกล่าว หรื อเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับพวกเขาไม่วา่ จะในทางใดก็ตาม
เช่นเดียวกันกับการฟอกเงิน เราจาเป็ นต้ องทาความรู้ จกั ว่าลูกค้ าของเราเป็ นใคร เราควรหาข้ อมูลให้ ได้ มากที่สดุ เท่ าที่จะทาได้
เพื่อให้ ทราบว่าใคร คือ ผู้ได้ รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
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การกีดกันทางเศรษฐกิจ
นอกจากปัญหาเรื่ องการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายแล้ ว เราต้ องมัน่ ใจได้ ว่าลูกค้ าของเรา ผู้รัผลประโยชน์
และผู้รับเงินของลูกค้ า ไม่ใช่บคุ คลที่ถกู กีดกันหรื อถูกขึ ้นบัญชีดา
ประเทศต่าง ๆ ส่วนมากจะมีบญ
ั ชีรายชื่อของบุคคลและองค์กรที่ไม่ควรไปมีตดิ ต่อด้ วยในหลายเหตุผล เช่น ดาเนินกิจการในประเทศที่
ถูกกีดกันทางเศรษฐกิจ มีประวัตอิ าชญากรรม กระทาความผิดทางกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็ นต้ น
เป็ นความรับผิดชอบของเราที่จะตรวจสอบว่าลูกค้ าหรื อกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นกลุม่ หรื อบุคคลที่ถกู กีดกันหรื ออยูใ่ นบัญชีเฝ้าระวัง
การทาธุรกรรมกับบุคคลหรื อองค์กรที่ถกู ขึ ้นบัญชีเป็ นการกระทาผิดต่อบทกีดกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและมี
บทลงโทษรุนแรงสาหรับเอฟดับบลิวดีและพนักงานของเรา
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การรู้ จักตัวตนของลูกค้ า
บริ ษัทได้ มีกระบวนการรู้ จกั ตัวตนของลูกค้ า (KYC) เพื่อจะได้ ร้ ู จกั ลูกค้ าของเรา
ให้ มากขึ ้น ทังประวั
้
ติเบื ้องหลัง ผู้รับผลประโยชน์และข้ อมูลอื่นๆของลูกค้ า
กระบวนการรู้ จกั ตัวตนของลูกค้ านี ้จะเริ่ มต้ นทันทีเมื่อมีการติดต่อกับลูกค้ า
และตลอดระยะเวลาการเสนอขาย

กระบวนการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า ควรแสดงข้ อมูลดัง
ต่อไปนี ้ :
ประวัติและสัญชาติของลูกค้ า

แหล่งที่มาของรายได้

แหล่งที่มาของการชาระเบี ้ย
ประกันภัยที่ระบุ ถ้ ามี

การระบุตวั ตนและสัญชาติของผู้รับ
ผลประโยชน์
ข้ อมูลการแสดงตนต่อไปนี ้ ไม่ใช่ข้อมูลทังหมด
้
หากต้ องการ ของผู้รับผลประโยชน์
ทราบแนวทางการขันตอนการแสดงตนของลู
้
กค้ า ท่านสามารถขอคาแนะนาได้ จาก
หัวหน้ าของท่านและฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิ
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2 .0 รั บฟั งและปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความรั บผิดชอบ

ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่หรื อไม่ ?
ถาม&ตอบ
คาถาม : ลูกค้ ารายหนึง่ เพิ่งซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยที่มีมลู ค่าสูง แต่อีกไม่กี่วนั
ต่อมาลูกค้ ารายนี ้มาขอรับเงินคืนและยกเลิกการขายนี ้ ลูกค้ ายังขอรับเงินคืนเป็ น
เช็คสัง่ จ่ายให้ กบั กิจการส่วนตัวของตนเอง แทนที่จะจ่ายคืนให้ กบั ลูกค้ าเอง (ซึง่ เป็ น
คนซื ้อกรมธรรม์ตงแต่
ั ้ แรก) ตัวแทนของเอฟดับบลิวดีที่ดแู ลลูกค้ ารายนี ้ชื่อวาเนสสา
เธอต้ องการช่วยเหลือลูกค้ า แต่เห็นว่าเป็ นคาขอที่แปลกและเธอ
ก็ร้ ู สกึ ว่าอาจไม่ถกู ต้ อง วาเนสสาควรทาอย่างไร?

คาตอบ : วาเนสสาควรรับรู้ ถงึ ความรู้ สกึ ของตนที่วา่ มีบางอย่างไม่ถกู ต้ อง การให้
เอฟดับบลิวดีจ่ายเงินเงินคืนไปให้ กบั บริ ษัทหรื อบุคคลอื่นควรเป็ นเหตุอนั ควรสงสัย
เกี่ยวกับการฟอกเงินก่อนที่จะมีการคืนเงินใด ๆ ให้ ลกู ค้ า วาเนสสาควรหารื อกับ
หัวหน้ าของเธอและฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน

กรุ ณ าศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ม เติม ที่ Anti-Money Laundering and CounterTerrorism Financing Policy (AML and CTF Policy).
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การแข่ งขันทางการค้ าที่
เป็ นธรรม

การสมคบคิดกันเพื่อกาหนด
ส่ วนแบ่ งทางการตลาด

ความสาเร็จของบริษัทต้ องมาจากการทุม่ เททางานหนัก จากความรู้ และจาก
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ มิใช่การดาเนินธุรกิจด้ วยวิธีที่ไม่เป็ นธรรม
เช่นการสมคบคิดกับบริษัทคูแ่ ข่งเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทางการตลาดและกาหนด
ราคาที่ไม่เป็ นธรรม

การสมคบคิดกันเพื่อกาหนดส่วนแบ่ง
ทางการตลาด เป็ นการสมคบคิดกับ
บริ ษัทคูแ่ ข่งเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้ แก่ผ้ สู มคบคิดแต่ละราย

กฎหมายการแข่งขันทางการค้ าและนโยบายของเราห้ ามยุง่ เกี่ยวกับการแข่งขันที่
ไม่เป็ นธรรมเพราะอาจทาให้ ลกู ค้ าเสียประโยชน์และส่งผลเสียต่อความสาเร็จ
ของเราในระยะยาว
การฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขันทางการค้ ามีบทลงโทษหนัก รวมถึงโทษจาคุก
และโทษปรับในอัตราสูงสาหรับพนักงานที่รับผิดชอบ

ในการสมคบคิดกันแบ่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาดนี ้ บริ ษัทต่าง ๆ
จะตกลงแบ่งพื ้นที่ในการทาตลาด
กัน และห้ ามเข้ าไปทาธุรกิจในพื ้น
ที่อื่นๆ

การสมคบคิดเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
เนื่องจากทาให้ ลกู ค้ าไม่มีทางเลือกอื่นให้
ใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในพื ้นที่ของตน
และยังเป็ นการทาให้ ต้องจ่ายค่าสินค้ า
หรื อบริ การที่สงู ขึ ้น
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การสมคบคิดกันกาหนดราคา
การสมคบคิดกันกาหนดราคาเป็ นการตกลงกันระหว่างบริษัทคูแ่ ข่ง เพื่อกาหนด
ราคาสินค้ าหรื อบริการในราคาที่เท่ากัน
การสมคบคิดกันกาหนดราคาเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายเพราะลูกค้ าคาดหวัง
ว่าราคาจะเป็ นไปตามอุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยอื่นๆในตลาด ไม่ใช่จากการตกลง
สมคบคิดกันระหว่างคูแ่ ข่งทางการค้ า

การทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องให้ เหมาะสม เราควรไม่เจรจากับคู่แข่งในเรื่ อง:

01
02
03
04

กิจกรรมหรื อแผนธุรกิจของเรา
ข้ อมูลและความเข้ าใจลูกค้ า
การตังราคาผลิ
้
ตภัณฑ์รวมถึง เบี ้ยประกันภัย
ความรับผิดส่วนแรก จานวนที่จา่ ย ส่วนลดและ
รายการอื่นๆเกี่ยวกับราคา

ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถูกต้ องอยู่หรือไม่ ?

ถาม&ตอบ
คาถาม : ขณะไปงานสัมมนาเกี่ยวกับประกันภัย แจ็คกี ้ได้ พบกับตัวแทนคนหนึง่ จาก
บริ ษัทคูแ่ ข่ง ตอนแรก แจ็คกี ้และตัวแทนคูแ่ ข่งพูดคุยกันถึงเรื่ องที่สมั มนา แต่อยูด่ ีๆ
ตัวแทนของบริ ษัทคูแ่ ข่งก็เปลีย่ นเรื่ องคุยและกล่าวขึ ้นว่า “รู้ไหม เรากาลังเสียเวลาและ
เสียเงินเยอะมากกับการแข่งขันเพื่อเอาชนะกันในพื ้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ฉัน
คิดว่าเราทังสองจะไม่
้
ต้องยุง่ ยากลาบากอีกต่อไปถ้ าเอฟดับบลิวดีมุ่งเน้ นที่ตลาดใน
พื ้นที่ภาคเหนือ และบริ ษัทของฉัน มุง่ เน้ นที่ตลาดในพื ้นที่ภาคอีสาน เราทังสองก็
้
จะทา
เงินได้ มากขึ ้นเธอคิดยังไง?” แจ็คกี ้ควรตอบกลับไปอย่างไร?

“คาตอบ : แจ็คกี ้ควรบอกให้ ตวั แทนของบริ ษัทคูแ่ ข่งรู้วา่ การพูดคุยเรื่ องการสมคบคิด
กันเพื่อกาหนดส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นสิง่ ที่ผิดนโยบายของเอฟดับบลิวดีและชี ้แจงให้
ชัดเจนว่าไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคูแ่ ข่ง แจ็คกี ้ควรยุติการสนทนาและรายงานเรื่ องนี ้
ไปที่ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั ิการบริ ษัทคูแ่ ข่งพยายามชักชวนเอฟดับบลิวดีให้ ร่วม
กิจกรรมกีดกันการแข่งขันทางการค้ า เราจึงจาเป็ นต้ องบันทึกเหตุการณ์นี ไ้ ว้ เป็ น
หลักฐานเพื่อป้องกันตัวเราเอง”

ผลิตภัณฑ์หรื อแผนการตลาดในอนาคต
โปรดหารื อกับฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงานก่อนที่จะเริ่ มเจรจา หรื อประชุมกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
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การใช้ ข้อมูลภายใน
ธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ตอบสนองต่อสิ่งท้ า
ทายและโอกาสต่างๆ ที่ปรากฏในชีวิต พวกเราในฐานะพนักงานของเอฟดับบลิวดี เราอาจจะได้ รับทราบข้ อมูลสาคัญ
เกี่ยวกับทิศทางหรื อแนวโน้ มในอนาคตเกี่ยวกับบริ ษัทของเราหรื อบริ ษัทอื่นก่อนที่สาธารณชนจะ
ได้ รับทราบ

กรุ ณ าศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ม เติม ที่
Personal (Insider) Dealing Policy.

เราไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่สาคัญเหล่านี ้ก่อนที่ข้อมูลเหล่านี ้จะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปลงทุน เช่น การซื ้อ
หรื อขายหุ้นได้ และเราก็ไม่สามารถบอกข้ อมูลสาคัญดังกล่าวแก่เพื่อน ญาติพี่น้องหรื อผู้ใดให้ ตัดสินใจในการลงทุนได้

คดีหรื อการ
สอบสวนที่สาคัญ

ข้ อมูลภายในจะถือว่าเป็ นข้ อมูล “สาธารณะ” ก็ตอ่ เมื่อได้ ถกู เปิ ดเผยโดยสื่อแล้ วเท่านัน้ ในฐานะพนักงานที่ต้องได้ รับข้ อมูล
และมีหน้ าที่รับผิดชอบ เราต้ องตรวจสอบกับฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูล สาคัญที่ท่านมีอยู่นนได้
ั้
ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ วก่อนการซื ้อขายหลักทรัพย์

ข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลที่มกั จะถูกพิจารณาว่าเป็ น “ข้ อมูลที่มีความสาคัญ” เช่น

การเปลี่ยนแปลง
ในคณะผู้บริหาร

ผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อ
แผนการตลาด
ตัวเลขยอดขาย

การควบรวมกิจการหรื อ
การซื ้อกิจการที่อาจ
เกิดขึ ้น
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3. การเปิ ดเผยและชัดเจน
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3 การเปิ ดเผยและชัดเจน

การปฏิบตั ิงานของเราอย่างเผยและชัดเจนนัน้ มากกว่าการ
ทางานด้ วยความสุจริต แต่ยงั รวมไปถึงการปฏิบตั ิต่อลูกค้ า
หุ้นส่วน และเพื่อนร่วมงานของเราอย่างเป็ นธรรม และโปร่งใส
ในการดาเนินธุรกิจ
ในทุกๆ วัน เรานาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้ องและ
ไม่พดู เกินความจริง หรื อปิ ดบังข้ อมูลต่อลูกค้ าหรื อหน่วยงาน
กากับดูแลหรื อต่อกัน เรามีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ อง
รายงานเมื่อมีเหตุหรื อมีการกระทาที่อาจจะฝ่ าฝื นได้
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การบันทึกข้ อมูลอย่ างถูกต้ อง
การลงบันทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ อง จะทาให้ บริษัทเรายังคงรักษา
ชื่อเสียงในการเป็ นบริษัทประกันชีวิตที่นา่ เชื่อถือและไว้ วางใจได้
การรักษาการลงบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องจะช่วยให้ :
ตรวจสอบรายการธุรกรรมที่ไม่ถกู ต้ อง
ยืนยันว่าธุรกรรมกับลูกค้ าได้ ถกู ดาเนินการตามมาตรฐานของเรา
เป็ นไปตามกฎระเบียบของกลุม่ ธุรกิจในด้ านมาตรฐานการบัญชี
รักษาให้ ภาพของสถานะทางการเงินของบริษัทมีความชัดเจนและโปร่งใส
ทาให้ การคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตชัดเจนมากขึ ้น
เป็ นไปตามขันตอนการตรวจสอบจากทั
้
งภายในและภายนอก
้

เราต้ องบริหารจัดการข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ให้ เหมาะสมด้ วย การบริหารจัดการข้ อมูล
อย่างเหมาะสมมีความสาคัญที่จะให้ บริษัทได้ มีมาตรฐานตามกฎระเบียบของกลุม่
ธุรกิจและเป็ นไปตามข้ อกาหนดของผู้ตรวจสอบทังจากภายในและภายนอกที
้
่จะช่วย
รับรองว่าบริษัทของเราดาเนินการได้ ตามเป้าหมายเกี่ยวกับการเงิน
สิ่งสาคัญที่สดุ ในการเก็บรักษาบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องคือการทาตามขันตอน
้
การบันทึกบัญชีที่ได้ รับการอนุมตั แิ ล้ วรวมถึงการเสนอรายงานเกี่ ยวกับค่าใช้ จา่ ยที่
เกิดจากตาแหน่งงานของเรา (เช่นรายงานบันทึกเวลาและค่าใช้ จา่ ย) และบันทึก
การติดต่องานกับลูกค้ าอย่างถูกต้ อง
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ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถูกต้ องอยู่หรือไม่ ?
ถาม&ตอบ
คาถาม : งานของฉันกาลังใกล้ จะปิ ดงานการขายประจาไตรมาสและบรรลุเป้า
ยอดขายเรี ยบร้ อยแล้ ว ฉันมียอดขายอีกจานวนหนึง่ ที่เข้ ามาในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ าย
ของไตรมาศและคิดว่าจะรอจนกว่าสัปดาห์หน้ าถึงจะลงบันทึกการขายเพื่อ
ให้ เป็ นยอดของไตรมาสใหม่ เพราะถึงอย่างไร เอฟดับบลิวดีก็ยงั ได้ ยอดขายนี ้อยู่ดี
ฉันจึงคิดว่าฉันไม่ได้ ทาอะไรผิด การทาแบบนี ้ถูกต้ องหรื อไม่?
คาตอบ : ความคิดแบบนี ้ไม่ถกู ต้ อง การบันทึกข้ อมูลและธุรกรรมต่างๆต้ อง
บันทึกให้ ถกู ต้ องตรงตามเวลาที่ธุรกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้นจริ ง การรอเวลาดาเนินการใน
การขายไว้ ก่อนจะไม่สะท้ อนภาพสถานะทางการเงินที่ถกู ต้ องของเอฟดับบลิวดี

ถาม&ตอบ
คาถาม : อริ นเป็ นผู้จดั การและกาลังอ่านรายงานค่าใช้ จ่ายที่ถกู ส่งมาจาก
พนักงานของเธอ ในระหว่างนัน้ นาราตรวจพบว่ามีคา่ ใช้ จ่ายรายการหนึง่ ใน
รายงานที่ถกู ระบุวา่ เป็ น “ค่าธรรมเนียมการประชุม” ซึง่ เป็ นการประชุมที่
อริ นรู้ วา่ พนักงานคนนันไม่
้ ได้ เข้ าร่ วมประชุม นอกจากนี ้ ยังมีคา่ ใช้ จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องกับการประชุม โดยไม่มีใบเสร็ จรับเงิน ซึง่ ดูเหมือนว่ามีพนักงานของ
นาราคนหนึง่ กาลังพยายามเบิกค่าใช้ จ่ายโดยทุจริ ต เธอควรทาอย่างไร?
คาตอบ : อริ นควรคุยกับพนักงานคนนันของเธอก่
้
อนเพื่อดูวา่ พนักงานคนนันท
้ า
รายการเบิกค่าใช้ จ่ายการประชุมนันดพลาดไปหรื
้
อไม่ ทุกคนทาผิดพลาดได้ และ
ครัง้ นี ้อาจจะเป็ นเพียงการเข้ าใจผิด แต่หากพนักงานคนนี ้ยังยืนยันว่าค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ขอเบิกนันเป็
้ นจริ ง อริ นควรตรวจสอบต่อไปว่าการเบิก
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นการทุจริ ตหรื อไม่ นอกจากนี ้ เราควรใช้ ความระมัดระวังเมื่อ
ยื่นเบิกค่าใช้ จ่ายโดยให้ แน่ใจว่าเป็ นการเบิกรายการที่ถกู ต้ อง
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การรักษาข้ อมูลความลับและข้ อมูลส่ วนบุคคล
การรักษาข้ อมูลความลับเป็ นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึง่ ที่จะทาให้ เรารักษาความสามารถในการแข่งขัน
ทางธูรกิจได้ และแสดงให้ ลกู ค้ ารู้วา่ เราเป็ นบริษัทน่าไว้ วางใจและมีคณ
ุ ค่าเพียงพอที่ยงั คงป็ นลูกค้ าเราต่อไป
นอกจากนันเรายั
้
งให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการปกป้องรักษาข้ อมูลที่มีนยั สาคัญ

การรั กษาข้ อมูลความลับของ
พนักงาน

การรั กษาข้ อมูลความลับของ
ลูกค้ า
บริ ษัทเอฟดับบลิวดีเข้ าใจถึงความสาคัญในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับลูกค้ า เพราะจะทาให้ สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อชีวติ
ของพวกเขา

บริ ษัทสามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานเอฟดับบลิวดี
ได้ รวมถึงข้ อมูลติดต่อและค่าตอบแทนของพนักงาน แต่เราจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเฉพาะตามที่มีกฎหมายกาหนดเท่านันและ
้
ให้ แก่หน่วยงานของรัฐ เช่นเพื่อประโยชน์ทางด้ านภาษี

เรารู้วา่ โดยบทบาทของเรา เรามีข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้ าประเภทต่าง ๆ จัดเก็บไว้ เรามีความ
ภาคภูมิใจในการรักษาข้ อมูลความลับเหล่านี ้
เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถไว้ วางใจได้ และเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง

ในฐานะพนักงานของเอฟดับบลิวดี ท่านสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลส่วนตัวพนักงานได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ บัตร
เครดิต ข้ อมูลธนาคาร และข้ อมูลอื่นๆ ท่านต้ องเก็บ
รักษาข้ อมูลเหล่านี ้ไว้ เป็ นความลับในระหว่างที่ทางาน
เป็ นพนักงานอยูก่ บั เราและหลังจากที่ทา่ นพ้ นจากการ
เป็ นพนักงานแล้ ว

ข้ อมูลความลับควรที่จะ:
ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของบริ ษัทเท่านัน้
เปิ ดเผยกับเพื่อนร่วมงานเฉพาะที่
จาเป็ นเท่านัน้
ห้ ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
(เว้ นแต่เมื่อฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิการ
อนุญาตให้ เปิ ดเผยได้ เช่นกรณีที่มีสญ
ั ญา
รักษาความลับควบคุมอยูห่ รื อเมื่อเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐขอข้ อมูล)

กรุ ณ าศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ม เติ ม ที่
Data Privacy Policy
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สิทธิความเป็ นส่วนตัวและการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัท
พนักงานที่จะไม่มีสิทธิความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับข้ อมูลที่นาเข้ าหรื อ
บันทึกเข้ าในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท บริ ษัทมีสิทธิที่จะดู
ข้ อมูลเหล่านันได้
้ แต่บริ ษัทให้ ความเคารพในสิทธิความเป็ นส่วนตัว
ของพนักงานโดยจะไม่ได้ เฝ้าดูการปฏิบตั ิของพนักงานโดยไม่มีเหตุ
จาเป็ น ข้ อมูลอาจจะถูกเปิ ดดูหรื อตรวจสอบเมื่อมีความจาเป็ น
ตามกฎหมายเท่านัน้

การให้ ข้อมูลแก่บคุ คลภายนอก
บุคคลภายนอก เช่น เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อสื่อสารมวลชน อาจขอทราบข้ อมูล บริ ษัทต้ อง
เตรี ยมพร้ อมที่จะให้ ข้อมูลตามคาขอของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย เมื่อท่านได้
รับคาร้ องขอของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ จดั ส่งข้ อมูลใดๆ โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแล
การปฏิบติั ้ งานเพื่อพิจารณาว่าเราต้ องให้ ข้อมูลตามคาร้ องขอหรื อไม่

เรามีการให้ ข้อมูลแก่สื่อมวลชนด้ วย เพื่อให้ สาธารณชนได้ รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ของเอฟดับบลิวดี ผู้ที่จะสามารถให้ ข้อมูลดังกล่าวได้ ได้ แก่พนักงาน
เอฟดับบลิวดีผ้ ทู ี่ได้ รับอนุมตั ิจากฝ่ ายสื่อสารการตลาดของบริ ษัทเท่านัน้ ที่สามารถให้ ข้อมูล
ในนามบริ ษัท ถ้ ามีสิ่อสารมวลชน (เช่น ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์หรื อหนังสือพิมพ์) สอบถามข้ อมูล
จากท่าน ขอให้ ท่านติดต่อฝ่ ายสื่อสารการตลาด เพื่อดาเนินการตามขันตอนที
้
่เหมาะสม
ต่อไป
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การขายและการตลาดที่เป็ นธรรม
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกชีวิตไปในทางที่ดีกว่า เราควรนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ด้วยข้ อมูลที่ถกู ต้ องและใช้ เวลาในการอธิบายถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ
สรุ ปผลประโยชน์และข้ อยกเว้ นและความเสี่ยงต่างๆ อย่างครบถ้ วน
ตัวแทนทุกคนที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทต้ องนาเสนอข้ อมูลที่ครบถ้ วนและสมบูรณ์
แก่ลกู ค้ า หัวหน้ าตัวแทนควรตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการขายของพนักงานและ
ตัวแทนทุกคน เพื่อให้ แน่ใจว่าการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเป็ นความจริ งและ
ถูกต้ อง
เราเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ องให้ ลกู ค้ าเสมอ ไม่ใช่แค่เพียงในช่วงเวลา
ที่ทาการขายผลิตภัณฑ์เท่านัน้ แต่เอกสารประกอบการขายที่ใช้ ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากบริ ษัทด้ วย ห้ ามผู้เสนอขายทุกคนทาการเสนอขายอย่างไม่ถกู ต้ องไม่วา่ จะตังใจ
้
หรื อไม่ตงใจก็
ั ้ ตาม
ท่านควรใช้ เวลาในการทาความเข้ าใจในลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอย่างละเอียด
ก่อนการเสนอขายเพื่อสามารถเสนอขายได้ อย่างดีที่สดุ ถ้ าท่านมีคาถามหรื อต้ องการ
ข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามที่หวั หน้ าของท่าน

ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถูกต้ องหรือไม่ ?
ถาม&ตอบ
คาถาม : บรู๊ คเพิ่งเป็ นตัวแทนสาหรับเอฟดับบลิวดี เพื่อนร่ วมงานคนหนึง่ ของเขา
ชื่อคาลล์ ขอให้ บรู๊ คฟั งการเสนอขายของเขาผ่านทางโทรศัพท์บางตอนซึง่ ใน
ระหว่างที่คาลล์ กาลังเสนอขายทางโทรศัพท์ ดิเรกเห็นว่าเขาไม่ได้ นาเสนอลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่ถกู ต้ องทังหมด
้
นอกจากนัน้ ทรรศนะยังใช้ คาศัพท์ เฉพาะและ
คาพูดที่เข้ าใจยากในการอธิบายผลิตภัณฑ์ บรู๊ คควรทาอย่างไร?

คาตอบ : บรู๊ คควรให้ ความเห็นของเขาให้ คาลล์ทราบ และทังสองคนควรน
้
า
ประเด็นนี ้ไปปรึกษากับฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิการเพื่อขอทราบแนวทางในการ
ปฏิบตั ิตอ่ ไป คาลล์ควรใช้ คาพูดและภาษาที่ชดั เจน โปร่ งใสและอธิบายถึง
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง คาลล์ไม้ ได้ ดาเนินตามประมวล
จริ ยธรรมของเราของเราที่ได้ นาเสนอด้ วยคาพูดที่ให้ ลกู ค้ าเข้ าใจยาก เมื่อเรา
ทาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของเรา เราต้ องนาเสนอให้ ลกู ค้ าเข้ าใจง่ายและถูกต้ อง
พร้ อมกับระบุถงึ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นด้ วย
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การใช้ ส่ ือออนไลน์ อย่ างมี
ความรับผิดชอบ

ฉันกาลังทาในสิ่งที่ถูกต้ องหรือไม่ ?

บริ ษัทได้ นาสื่อออนไลน์มาเป็ นเครื่ องมือเพื่อส่งเสริ มการตลาดและให้
สาธารณชนได้ รับรู้ ถงึ ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา ฝ่ ายการตลาดและ
สื่อสารองค์กรร่ วมกับฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน จะแนะนาว่าใครจะเป็ น
ผู้ที่มีสิทธิในการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ในนามเอฟดับบลิวดี

ถาม&ตอบ

เราต้ องให้ เกียรติบริ ษัทและคนอื่นเมื่อเราใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เราต้ องไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรื อนาเสนอความคิดเห็น
ของบริ ษัทโดยที่ไม่ได้ รับการอนุญาตจากบริ ษัทก่อน และต้ องปฏิบตั ิตาม
แนวทางเกี่ยวกับข้ อมูลที่เป็ นความลับ ถ้ าท่านต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดต่อขอคาแนะนาจากหัวหน้ าของท่านและฝ่ ายกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน

คาถาม : ฉันชอบดูเว็บไซต์ตา่ งๆเพื่ออ่านข้ อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยและการ
ลงทุน ในช่วงที่กาลังดูเว็บไซต์หนึง่ อยู่ ฉันเห็นว่ามีใครบางคนได้ ลงข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเอฟดับบลิวดีอย่างไม่ถกู ต้ อง ฉันควรจะบอก
คนในเว็บไซต์นนหรื
ั ้ อไม่ ว่าฉันทางานที่เอฟดับบลิวดีและจะให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องแก่เขา
คาตอบ : ไม่ถกู ต้ อง ท่านไม่ควรดาเนินการใดๆ แม้ ท่านจะมีเจตนาดี แต่บริ ษัท
กาหนดให้ บางคนเท่านันที
้ ่ได้ รับอนุญาตให้ พดู หรื อลงข้ อความในสื่อออนไลน์ใน
นามเอฟดับบลิวดีได้ การใช้ สื่อสังคมมีความซับซ้ อนและยังเป็ นสิ่งใหม่สาหรับ
หลายๆคน ถ้ าท่านมีคาถามใด ๆ ขอให้ ติดต่อหัวหน้ าของท่าน

ศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ม เติม ที่ Social Media Policy
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4. ความเป็ นมืออาชีพและ
เคารพผู้อ่ ืน
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ความเป็ นมืออาชีพและ
เคารพผู้อ่ นื

การปฏิบตั ิงานด้ วยความเป็ นมืออาชีพและเคารพผู้อื่น
เป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญของการทางานกับบริษัทระดับ
สากล เราเห็นคุณค่าและสวัสดิภาพของผู้ร่วมงานและ
ลูกค้ าของเรา และมุ่งมัน่ ที่จะมุ่งสู่ความสาเร็จร่วมกัน
เราสามารถไปถึงเป้าหมายเหล่านี ้ได้ โดยการรักษา
สถานที่ทางานให้ มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
ส่งเสริมความหลากหลายของกลุ่มคน ให้ ทกุ คนมี
ส่วนร่วม และเปิ ดรับความคิดใหม่ๆ
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การรักษาความ
ปลอดภัยของกันและกัน
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานของเราเป็ นสิ่งที่เราใส่ใจเป็ นอย่างยิ่ง เราจึงจัด
ให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดีเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที่ดีของ
พนักงานพนักงานจาเป็ นต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยของเรา เพื่อช่วยรักษา
สภาพแวดล้ อมนี ้

พนักงานต้ องให้ เกียรติบริษัทเสมอไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานที่ทางานหรื อ
ออกปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ ท่านต้ องไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรื อเสพยา
เสพติด (ไม่วา่ จะถูกกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) ในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
นามเอฟดับบลิวดี

ขอให้ ทา่ นใส่ใจสภาพแวดล้ อมในการทางานของท่านตลอดเวลา ถ้ าท่านมีเรื่ องกังวล
เกี่ยวกับสถานที่ทางานคิดว่ามีทางที่จะปรับปรุงหรื อทาให้ มีความปลอดภัยมากขึ ้นได้
หรื อเป็ นห่วงเรื่ องสุขภาพของพนักงานของท่านหรื อคนอื่น โปรดแจ้ งให้ บริ ษัททราบ เรา
ยินดีรับฟั งความคิดเห็นและจะพิจารณาทุกข้ อคิดเห็น

ในงานสังคมของบริษัทหรื อการร่วมประชุมกับลูกค้ านอกสถานที่ พนักงาน
อาจดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตามความเหมาะสมในปริ มาณที่พอเหมาะ

“ถ้ าท่านมีคาถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของเรา โปรดติดต่อ
หัวหน้ าของท่าน
ศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ม เติม ได้ท่ี Staff Handbook.
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การคุกคามและ
การเลือกปฏิบัติ
สถานที่ทางานของเราประกอบขึ ้นด้ วยพนักงานหลายสัญชาติและ
หลายเชื ้อชาติ บริ ษัทมีพนักงานที่พดู ภาษาหลากหลาย ตัวแทน คู่
ค้ าของบริ ษัทและลูกค้ าของเราก็มีความหลากหลายด้ วย ที่สาคัญ
เราเป็ นบริ ษัทระหว่างประเทศที่ยอมรับในความหลากหลายของกลุ่ม
คน

สภาพแวดล้ อมในการทางานของเราสนับสนุนความหลากหลายนี ้
อย่างเต็มที่ เราไม่ยอมให้ มีการเลือกปฏิบตั ิหรื อให้ มีการคุกคามใดๆ

การเลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบตั ิหมายถึงการปฏิบตั ิตอ่ บางคนในลักษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจากเหตุผลทาง ผิวสี สัญชาติ เชื ้อชาติ
เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส สภาพทางการแพทย์หรื อสภาพร่ างกาย หรื อทุพพลภาพ หรื อลักษณะเฉพาะ
พิเศษอื่น ที่เอฟดับบลิวดี เรายอมรับลักษณะพิเศษของพนักงานและลูกค้ าทุกคน และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและ
ลูกค้ าแต่ละคนด้ วยความเคารพตลอดเวลา
เราไม่เลือกปฏิบตั ิในการตัดสินใจในการคัดเลือกพนักงานและเราคัดเลือกพนักงานของเราบนพื ้นฐานของความรู้
ความสามารถของแต่ละคน
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การคุกคาม
การคุกคามยังรวมถึง การแสดงออกทางวาจา ทางกาย หรื อทางเพศต่อคนอื่น ทาให้ คนอื่นนันเกิ
้ ด
ความอึดอัด หรื อรู้ สกึ โดนข่มขู่หรื อถูกเหยียดหยาม เราไม่ยอมรับการคุกคามเหล่านีต้ อ่ เพื่อนร่ วมงาน
ลูกค้ าของเรา ต่อคูค่ ้ าของบริ ษัท ตัวแทน หรื อผู้ที่สนใจร่ วมงานกับเอฟดับบลิวดี
หลักการความเป็ นมืออาชีพและการให้ เกียรติผ้ อู ื่น หมายถึงการที่เราปฏิบตั ิตอ่ กันและกันอย่างเป็ น
ธรรมและยอมรับวัฒนธรรมที่เป็ นสากล การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์การเลือกปฏิบตั ิหรื อการคุกคาม
ทางเพศไปยังฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้ าของท่านหรื อ ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เป็ นส่วนหนึง่
ของการยึดมัน่ ในหลักการนี ้
หากท่านเองเป็ นผู้ถกู คุกคามหรื อเลือกปฏิบตั ิ ท่านอาจจะรู้ สกึ ไม่สบายใจหรื อไม่กล้ าที่จะพูดออกมา
เราพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือท่าน หากท่านยังไม่พร้ อมที่จะพูดออกมา ท่านควรพูดคุยกับเพื่อน
พนักงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านและพากันมาติดต่อบริ ษัท เพื่อที่เราจะหาวิธีแก้ ปัญหาด้ วยกัน
ทุกรายงานที่แจ้ งกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้ าของท่าน และฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบัติงานจะเก็บ
รายงานการคุกคามดังกล่าวไว้ เป็ นความลับ และเราจะไม่ยอมรับหรื อปล่อยให้ มีการแก้ แค้ นต่อผู้
ที่รายงานเหตุการณ์นนด้
ั ้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
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ฉันกาลังทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องหรื อไม่ ?
คาถาม : ฉันกาลังอยู่ที่โต๊ ะทางานขณะที่ได้ ยินเพื่อนร่ วมงานคูห่ นึง่ คุย
กันเกี่ยวกับมาเรี ยพนักงานใหม่ในฝ่ ายการตลาด ฉันได้ ยินเพื่อน
ร่ วมงานพูดว่า “มาเรี ยอายุมากเกินไปที่จะเข้ าใจในสิ่งที่เรากาลัง
พยายามทา เพราะมาเรี ยไม่ใช่คนเอเชีย จึงไม่เข้ าใจวิธีการทาแผนการ
ตลาดที่สามารถดึงดูดใจลูกค้ าของเราได้ พวกเราต้ องเลิกนาโครงการ
ต่างๆไปให้ มาเรี ยทา เธอจะได้ ร้ ู วา่ เธอไม่เป็ นที่ต้องการที่เอฟดับบลิวดี”
ฉันควรทาอย่างไรดี?

คาตอบ : ท่านควรแจ้ งหัวหน้ าของท่าน ตามนโยบายของบริ ษัท เราต้ อง
นามุมมองที่หลากหลายมาสร้ างผลงานให้ ดีที่สดุ เพื่อนร่ วมงานทังสอง
้
ของท่านกาลังจะเลือกปฏิบตั ิตอ่ มาเรี ย ด้ วยเหตุจากอายุและประเทศ
กาเนิดของเธอ เราถูกทาร้ ายจากการเลือกปฏิบตั ิและเราจาเป็ นต้ อง
แน่ใจว่าจะไม่มีการกระทาเช่นนี ้ที่เอฟดับบลิวดี
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5. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม
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5

ความรับผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม

ทุกคนคาดหวังให้ บริษัทที่มีชื่อเสียงเช่น เอฟดับบลิวดี รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม นัน่ หมายความว่าบริษัทต้ องดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อคนและสิ่งแวดล้ อม บริษัทต้ องออกไปสู่ชมุ ชนเพื่อให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นธรรม
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
เราเชื่อว่าธุรกิจของเรามีผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน เราจึงควรแน่ใจว่างานของเราส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่ง
แวดล้ อมด้ วย

งานของเรามุง่ ให้ ความช่วยเหลือครอบครัวด้ วย
ความพยายามสนับสนุนอย่างมัน่ คง โลกใบนี ้จะ
เป็ นที่อยูท่ ี่ดีขึ ้นสาหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต

เราสามารถทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้ เกิดผลที่ดีตอ่ สิ่ง
แวดล้ อมได้ หลากหลายวิธีเช่น:
• การนากลับมาใช้ อีกเมื่อเป็ นไปได้
• การสัง่ พิมพ์งานอย่างรอบคอบและนาวัสดุ
กลับมาใช้ อีกเมื่อเป็ นไปได้ เพื่อลดปริมาณขยะ
• การทิ ้งวัสดุสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างรับผิดชอบ
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
เราเชื่อว่าธุรกิจของเรามีผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน เราจึงควรแน่ใจว่างานของเราส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้ อมด้ วย
งานของเรามุง่ ให้ ความช่วยเหลือครอบครัวด้ วยความพยายามสนับสนุนอย่างมัน่ คง โลก
ใบนี ้จะเป็ นที่อยู่ที่ดีขึ ้นสาหรับคนรุ่ นใหม่ในอนาคต
เราสามารถทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้ เกิดผลที่ดีตอ่ สิ่งแวดล้ อมได้ หลากหลายวิธีเช่น:
• การนากลับมาใช้ อีกเมื่อเป็ นไปได้
• การสัง่ พิมพ์งานอย่างรอบคอบและนาวัสดุกลับมาใช้ อีกเมื่อเป็ นไปได้ เพื่อลดปริ มาณ
ขยะ
• การทิ ้งวัสดุสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างรับผิดชอบ

เราให้ การสนับสนุนการส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี ้
• เราจ่ายผลประโยชน์และให้ สิทธิประโยชน์แก่พนักงานตามที่กฎหมายกาหนด
• เราไม่จ้างงานผู้ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
• เราไม่ร่วมงานกับลูกค้ า ตัวแทน หรื อคูค่ ้ าทางธุรกิจที่เป็ นที่ร้ ู กันว่าละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
• เราอนุญาตให้ มีการรวมตัวกันได้ ตามความเหมาะสม ตราบใดที่การรวมตัวนัน้
ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายและไม่ทาลายความสามารถของเราในการปฏิบตั ิงาน
ให้ แก่เอฟดับบลิวดี
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โปรดจาไว้ ว่าจงทาในสิ่งที่ถูกต้ อง
ให้ เหมาะสม!
ท่านสามารถแจ้ งการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์หรื อแจ้ งประเด็นได้ ที่ :
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• ทางโทรศัพท์ – 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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