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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
สาหรั บกลุ่มบริ ษัทเฟสโต้
ถ้ อยแถลงโดยคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริ ษัทเฟสโต้ เริ่ มก่อตังธุ
้ รกิจแบบครอบครัวขึ ้นเพื่อดำเนินงำนในระดับนำนำชำติมำยำวนำน
ทำงกลุ่มบริ ษัทได้ สร้ ำงชื่อเสียงอันดีงำมต่อสำยตำสำธำรณชน คูค่ ้ ำทำงธุรกิจ
ตลอดจนลูกค้ ำรวมทังพนั
้ กงำนของบริ ษัท กำรรักษำชื่อเสียงอันดีงำมนี ้
จึงเป็ นสิ่งสำคัญอันดับสูงสุดของเฟสโต้ ที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันยำวนำน
นอกจำกนี ้ทำงกลุ่มบริ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญกับควำมซื่อตรง
และกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรทำงจริ ยธรรมอันเป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับต่ำง ๆ
ด้ วยหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ฉบับนี ้ คณะกรรมกำรบริ หำร และสังคม
รวมถึงพนักงำนทุกคนของกลุ่มบริ ษัทที่ประจำกำรอยู่ในที่ตำ่ ง ๆ ทัว่ โลก
จะไม่ยอมรับในกำรกระทำที่ผิด รวมทังกำรละเมิ
้
ดและฝ่ ำฝื นต่อหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ในทำงกลับกันจะดำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเหมำะสม
นอกจำกบทลงโทษที่จะได้ รับตำมกฎหมำยแล้ วพนักงำนของบริ ษัทรำยบุคคลอำจได้ รับผลกระทบจำก
กำรกระทำผิดนี ้ด้ วยเช่นกัน
1. วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการบังคับใช้
หลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจฉบับนี ้ จะต้ องนำมำบังคับใช้ เพื่อเป็ นแนวทำงสำหรับคณะกรรมกำรบริ หำร
ผู้จดั กำร และพนักงำนทุกคนของกลุ่มเฟสโต้ ที่ดำเนินกำรภำยใต้ ชื่อของบริ ษัท
โดยหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจนี ้ถือเป็ นมำตรฐำนขันต
้ ่ำที่สดุ ที่ได้ กำหนดขึ ้นมำเพื่อเป็ นหลักกำรพื ้นฐำ
นของควำมประพฤติที่ทกุ คนต้ องยอมรับ และปฏิบตั ิตำม
เพื่อที่จะบรรลุมำตรฐำนขันสู
้ งทำงด้ ำนจริ ยธรรมของกลุ่มเฟสโต้ รวมถึงกฎหมำยข้ อบังคับต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
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จรรยำบรรณทำงธุรกิจฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ กบั ทุกบริ ษัทในเครื อของเฟสโต้ ทกุ แห่ง
แม้ ว่ำกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรอำจทำให้ เกิดควำมสูญเสียโอกำสในกำรทำธุรกิจ
หรื ออำจมีวิธีกำรไม่เหมำะสมจำกมุมมองของบุคคลภำยนอก หรื อหน่วยงำนใด ๆ
หรื อแม้ กระทัง่ ควำมขัดแย้ งต่อคำสัง่ ต่ำง ๆ ของฝ่ ำยบริ หำรก็ตำม
ในบำงประเทศหำกมีกฎข้ อบังคับอื่นใดที่เข้ มงวดกว่ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจนี ้ให้ ถือปฏิบตั ิตำมกฎที่เข้
มงวดมำกกว่ำนัน้ ๆ ก่อน เพื่อให้ กำรปฎิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจมีควำมสมบู รณ์มำกขึ ้น
นอกจำกนี ้ทำงบริ ษัทฯ
ได้ จดั ทำแนวทำงปฏิบตั ิเป็ นเอกสำรเพิ่มเติมแยกออกมำเพื่อควำมชัดเจนในกำรนำไปปฏิบตั ิ
สำหรับแนวทำงที่ถกู ประกำศใช้ ไปแล้ วนันสำมำรถเรี
้
ยกดูได้ หรื อสัง่ พิมพ์ได้ จำกระบบ WeNet
ภำยใต้ หวั ข้ อ “Company, Corporate Governance, Compliance”
จรรยำบรรณทำงธุรกิจฉบับนี ้ได้ รวบรวมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่จะบังคับใช้ สำหรับ
คณะกรรมกำรฝ่ ำยบริ หำร ผู้จดั กำร และพนักงำนของเฟสโต้ ทกุ ๆ คน
หลักกำรนี ้จะต้ องถูกนำไปปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพื ้นฐำนในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่เหมำะสม
ระหว่ำงบริ ษัทแต่ละแห่งในเครื อเฟสโต้ กับพนักงำนทุกคน
เพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจว่ำชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของกลุ่มเฟสโต้ ได้ รับกำรดำรงรักษำไว้ โดยที่ บคุ ค
ลภำยนอกจะไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้ แย้ งได้
2. เจ้ าหน้ าที่กากับดูแลด้ านจรรยาบรรณทางธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ หำรของกลุ่มเฟสโต้
พร้ อมด้ วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมดูแลได้ แต่งตังเจ้
้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนจรรยำบรร
ณทำงธุรกิจ ผู้ซึ่งจะรำยงำนโดยตรงต่อประธำนของคณะกรรมกำรบริ หำร
และมีสิทธิ์ที่จะรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรควบคุมดูแลโดยทังหมด
้
หน้ ำที่ของเจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจคือ
กำรสนับสนุนบริ ษัททุกแห่งในเครื อเฟสโต้ ให้ มีควำมเข้ ำใจในข้ อกำหนดต่ำง ๆ
และสำมำรถนำไปปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรของระบบกำรจัดกำรจรรยำบรรณทำงธุรกิจนี ้ได้
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พร้ อมทังเข้
้ ำไปมีส่วนร่วมในกำรรวบรวม
และแก้ ไขปรับปรุงแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
นอกจำกนี ้ยังต้ องรับผิดชอบเป็ นผู้ประสำนงำนในกำรตอบคำถำมที่เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบตั ิให้ ตำม
หลักจรรยำบรรณฉบับนี ้หำกมีข้อสงสัยเกิดขึ ้น
กลุ่มผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนกำกับดูแลต้ องมัน่ ใจว่ำกำรทำงำนสอดคล้ องกับแนวทำงของหลั
กปฏิบตั ิและรำยงำนต่อเจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
หำกพบกำรฝ่ ำฝื นกับหลักปฏิบตั ิดงั กล่ำว
คณะกรรมกำรกำกับดูแลด้ ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
จะต้ องสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลทำงจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ให้ เป็ นไปตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบภำยใต้ กฎข้ อบังคับของคณะกรรมกำรบริ หำร
3. การปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจ
3.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับภายในองค์ กร
กลุ่มบริ ษัทเฟสโต้ ทกุ แห่งจะต้ องปฎิบตั ิตำมข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่กฎหมำย
และมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่กำหนดไว้ ในแต่ละประเทศ
รวมถึงอนุสญ
ั ญำสหประชำชำติว่ำด้ วยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ประกำศเกี่ยวกับหลักกำรพื ้นฐำน และสิทธิในกำรทำงำนขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO)
และกฎระเบียบข้ อบังคับภำยในของบริ ษัทเฟสโต้
คณะกรรมกำรฝ่ ำยบริ หำร
ผู้จดั กำรและพนักงำนทุกคนเครื อของเฟสโต้ จะต้ องพิจำรณำและปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัท แม้ ว่ำกำรปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับต่ำง ๆ
เหล่ำนี ้อำจไม่เหมำะสมกับกลยุทธที่ ทำงองค์กรได้ วำงไว้ หรื อขัดต่อมุมมองของบุคลำกรในองค์กร
รวมถึงผู้บริ หำรของบริ ษัทฯก็ตำม
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พนักงำนแต่ละคนมีหน้ ำที่รับผิดชอบควำมประพฤติและกำรปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับมำตรฐำนต่ำง
ๆ อยู่ตลอดเวลำ ทำงบริ ษัทเฟสโต้ คำดหวังกับผู้บริ หำรทุกท่ำนปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่ำงให้ กบั พนั กงำน
และสื่อสำรกฎระเบียบ ข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นบุคคลแรกที่จะต้ องตอบคำถำม
เมื่อพนักงำนมีข้อสงสัยในหลักปฏิบตั ิจรรยำบรรณทำงธุรกิจนี ้
3.2 การแข่ งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษัทเฟสโต้ ม่งุ เน้ นถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ จุดแข็งทำงด้ ำนนวัตกรรม ควำมซื่อสัตย์
และควำมสำมำรถของบุคลำกรทำงเฟสโต้ รับรู้ถึงกฎเกณฑ์ทำงกำรตลำด กำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
และเสรี ทงในประเทศ
ั้
และต่ำงประเทศ สำหรับบริ ษัทคูค่ ้ ำ และคูแ่ ข่งทำงธุรกิจ
กิจกรรมทำงธุรกิจทุกประเภทของกลุ่มเฟสโต้
จะต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนของกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ดังนัน้
คำสัง่ ซื ้อหรื อผลประโยชน์ใด ๆ อันได้ มำ จำกกำรฝ่ ำฝื นหลักจรรยำบรรณนี ้ จะต้ องได้ รับกำรปฏิเสธ
3.2.1

ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องกับการแข่ งขัน สินบนแก่ ค่ ูค้าทางธุรกิจ

กลุ่มเฟสโต้ ต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบข้ อบังคับ เรื่ องกำรแข่งขันทำงธุรกิจ ห้ ำมมิให้ ดำเนินกำรใด ๆ
หรื อเจรจำร่วมกับคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ เช่น กำรร่วมมือกันในกำรกำหนดรำคำ กำรแบ่งเขตทำงกำรตลำด
กำรกำหนดกำลังกำรผลิต กำรผูกขำดสินค้ ำ กำรระงับกำรสัง่ ซื ้อ หรื อสนับสนุนกำรสัง่ ซื อ้ จำกผู้ผลิต
หรื อร่วมมือกับคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำเพื่อระงับกำรส่งมอบสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำ
โดยที่ข้อตกลงดำเนินกำรร่วมกันดังกล่ำวนันอำจเกิ
้
ดขึ ้นอย่ำงเป็ นทำงกำร หรื อไม่เป็ นทำงกำรก็ได้ เช่น
กำรพูดคุยกัน
ข้ อตกลงทำงวำจำที่มีเป้ำหมำยหรื อเป็ นสำเหตุอนั ก่อให้ เกิดกำรกีดกันกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำตำมที่กล่
ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น
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3.2.2

การให้ สินบนหรื อทุจริต

กลุ่มเฟสโต้ จะไม่ยอมรับกำรกระทำที่ทจุ ริ ต รวมทังกำรให้
้
สินบนไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ก็ตำม
ทังนี
้ ้ห้ ำมมิให้ คณะกรรมกำรฝ่ ำยบริ หำร ผู้จดั กำรระดับต่ำง ๆ
และพนักงำนทุกคนกระทำกำรทุจริ ตและให้ สินบนแก่คคู่ ้ ำทำงธุรกิจ และพนักงำนหรื อตัวแทนของคู่ค้ำ
พนักงำนของรัฐ นักกำรเมือง
หรื อผู้เกี่ยวข้ องที่อำจรับผลประโยชน์ในภำยหลังหำกดำเนินกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำรจำกเฟสโต้ สำเร็
จ
รวมถึงกำรเสนอให้ ผลตอบแทนแก่บคุ คลหรื อหน่วยงำนดังกล่ำวเมื่อได้ กระทำกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำหรื อบริ ก
ำรเรี ยบร้ อย
ด้ วยเหตุนี ้ทำงกลุ่มเฟสโต้ จึงต้ องนำแนวทำงกำรปฏิบตั ิของที่กำหนดขึ ้นโดยหอกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ
(ICC) ฉบับปี 1998 มำบังคับใช้ เพื่อจัดกำรกับกำรกระทำที่ทจุ ริ ต
รวมถึงกฎหมำยและข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทุจริ ตของประเทศสหรัฐอเมริ กำ US FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) และ กำรติดสินบนของประเทศสหรำชอำณำจักร ฉบับปี 2010
3.2.3

การจ่ ายเงิน / การชาระเงิน

กำรจ่ำยและชำระเงินสำหรับบริ ษัทเฟสโต้ จะเกิดขึ ้นเมื่อได้ รับกำรส่งมอบสินค้ ำหรื อบริ กำรใด ๆ
ซึ่งจะต้ องกระทำโดยตรงต่อคูค่ ้ ำ ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญำที่มีสำนักงำนที่ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนในประเทศนัน้ ๆ
เว้ นแต่จะทำสัญญำให้ อนุญำตกำรโอนเพื่อชำระเงินอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำย
ห้ ำมมิให้ ชำระเงินโดยเงินสดนอกจำกมูลค่ำของเงินนันน้
้ อยกว่ำ 100 ยูโร
ซึ่งจะต้ องมีใบเสร็ จจับเงินที่ลงนำมอย่ำงถูกต้ อง
หำกพบว่ำวิธีกำรชำระเงินหรื อข้ อตกลงในกำรจ่ำยแตกต่ำงจำกหลักจรรยำบรรณดังกล่ำวนี ้
ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องดำเนินกำรแจ้ งต่อเจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้ ทรำบล่วงหน้ ำทันที
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3.2.4

ค่ าตอบแทนทางธุรกิจ

เฟสโต้ อำจยอมรับค่ำคอมมิชชัน่ โบนัสเพื่อตอบแทนกำรทำงำน รวมถึงข้ อตกลงกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง
ส่วนลด และสินค้ ำที่ไม่คิดมูลค่ำเพื่อส่งเสริ มกำรขำย
โดยสำมำรถดำเนินกำรได้ หำกพบว่ำสอดคล้ องกับมำตรฐำนที่บงั คับใช้ กบั องค์กร อย่ำงไรก็ตำม
ค่ำตอบแทนทำงธุรกิจดังกล่ำวนี ้จะต้ องเป็ นไปตำมหลักจริ ยธรรม ถูกต้ องตำมกฎหมำย
และเหมำะสมกับสภำพสังคม กำรให้ คำ่ ตอบแทนนี ้จะต้ องบันทึกไว้ เป็ นเอกสำร
มิฉะนันจะถู
้ กปฏิเสธและส่งคืนทันที
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยเฉพำะในรูปแบบของค่ำคอมมิชชัน่ ให้ กบั บุคคลภำยนอก อำทิเช่น
พนักงำนขำย นำยหน้ ำ ที่ปรึกษำ
หรื อหน่วยงำนที่ทำหน้ ำที่เป็ นคนกลำงนันต้
้ องเหมำะสมกับงำนที่มอบหมำยให้
และจะต้ องบันทึกเป็ นเอกสำรให้ สมบูรณ์ โดยระบุรำยละเอียดรำยกำรจ่ำยให้ ชดั เจน
ทังนี
้ ้กำรชำระเงินจะต้ องเป็ นจำนวนอันเหมำะสมที่ไม่ก่อให้ เกิดข้ อสงสัยหรื อเข้ ำใจผิดในผลประโยชน์ที่ไ
ด้ รับ หรื อนำไปสูก่ ำรกระทำที่ฝ่ำฝื นต่อกฎข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับค่ำตอบแทนทำงธุรกิจ
ข้ อตกลงที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรใด ๆ ที่ถกู เขียนขึ ้นกับตัวแทน นำยหน้ ำ ที่ปรึกษำ
และบุคคลที่เป็ นตัวกลำง รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นกับข้ อตกลงนัน้
จะต้ องรวมถึงกำรดำเนินกำรโดยคูส่ ญ
ั ญำที่อยูใ่ นข้ อตกลงเพื่อให้ ปฏิบตั ิตำมหลักกำรที่มีอยู่
และจะต้ องไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับกำรติดสินบนใด ๆ ทังสิ
้ ้น
3.2.5

การเสนอ การอนุญาต การยอมรั บ หรื อการเรี ยกร้ องผลประโยชน์

ห้ ำมมิให้ กระทำกำรตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับสิทธิประโยชน์ทงทำงตรงและทำงอ้
ั้
อมแก่บคุ คล
หรื อองค์กรที่มีควำมเกี่ยวข้ องในกำรอำนวยควำมสะดวก กำรตัดสินใจ กำรอนุมตั ิ กำรส่งมอบ
กำรดำเนินกำร หรื อกำรชำระเงินตำมคำสัง่ ซื ้อ เช่น กำรให้ สินบน
โดยจะต้ องนำข้ อบังคับนี ้ไปใช้ โดยเฉพำะกับข้ อตกลงที่จดั ทำขึ ้นกับคูค่ ้ ำทำงธุรกิจรวมถึงพนักงำน
หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
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พนักงำนอำจชำระเงินหรื อเริ่มดำเนินกำรเมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ ำหรื อบริ กำรตำมที่ตกลงกันตำมสัญญ
ำแล้ วเท่ำนัน้ กำรชำระดังกล่ำวจะต้ องมีควำมเหมำะสม และจดบันทึกตำมหลักกำรบัญชีที่ถกู ต้ อง
อำจไม่ทำกำรตกลงจ่ำยเงินสำหรับกรณีที่มีเหตุให้ สนั นิษฐำนว่ำมีเจตนำกำรให้ สินบน
ดังนันเฟสโต้
้
จึงห้ ำมมิให้ เสนอ จัดทำ เรี ยกร้ อง หรื อยอมรับ ของขวัญทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
รวมทังกำรบริ
้
จำคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทำงธุรกิจ
อย่ำงไรก็ตำมสิ่งนี ้จะไม่ถกู บังคับใช้ กบั กำรเชื ้อเชิญ และ
กำรให้ หรื อรับของขวัญที่ไม่มีมลู ค่ำที่อำจเกิดขึ ้นเป็ นครัง้ ครำวและที่เ หมำะสมกับมำรยำททำงธุรกิจ
กำรเสนอและตอบรับคำเชิญ และของขวัญ รวมทังของก
้
ำนัลทุกประเภทจะต้ องอยู่ภำยใต้ ข้อกำหนด
กฎระเบียบตำมกฎหมำยและจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจโดยจะต้ องละเว้ นไม่กระทำกำรใด
ๆตังแต่
้ เริ่ มต้ น
3.2.5.1 การเสนอและการให้ ผลประโยชน์
ในกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณนี ้ห้ ำมเสนอและยอมรับของขวัญ คำเชื ้อเชิญ และผลประโยชน์ตำ่ ง
ๆ ที่คล้ ำยกัน ไม่ว่ำจะด้ วยมูลค่ำหรื อเหตุผลใด ๆ ก็ตำม
เนื่องจำกสิ่งเหล่ำนี ้มีแนวโน้ มที่จะทำให้ ผ้ รู ับตกอยู่ภำยใต้ ข้อผูกพันซึ่งอำจทำให้ เกิดคำถำมเกี่ยวกับคว
ำมเป็ นอิสระต่อกำรทำธุรกิจหรื อควำมเป็ นมืออำชีพ
ห้ ำมมิให้ เสนอและจัดหำของขวัญที่เป็ นเงินสดในทุกกรณี
คำเชิญเข้ ำร่วมกิจกรรมหรื อโอกำสทำงสังคมอื่น ๆ
ต้ องเป็ นไปตำมหลักปฏิบตั ิทำงธุรกิจที่เป็ นไปตำมธรรมเนียมและอยู่ในขอบเขตและรูปแบบที่เหมำะส
มหรื อต้ องมีวตั ถุประสงค์ทำงธุรกิจที่ชดั เจน
จำนวนเงินที่ถกู ใช้ จ่ำยในกำรต้ อนรับทำงธุรกิจจะต้ องเหมำะสมกับลักษณะและขอบเขตของกำรต้ อนรั
บที่จดั ขึ ้น
กำรติดสินบนเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐถือเป็ นควำมผิดทำงอำญำทัว่ โลก
ทำงเฟสโต้ ต้องปฏิเสธกำรกระทำทังหมดที
้
่เป็ นกำรติดสินบน
กำรเชื ้อเชิญใดๆต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
(รวมถึงลูกจ้ ำงและนักกำรเมืองเช่นเดียวกับตัวแทนและ/หรื อผู้แทนของสถำบันต่ำง ๆ
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อันเป็ นที่สำธำรณะ) เพื่อเข้ ำร่วมงำนหรื อโอกำสทำงสังคมประเภทต่ำง ๆ
ตำมที่อธิบำยไว้ ข้ำงต้ นและสอดคล้ องกับหลักจรรยำบรรณนี ้จะได้ รับอนุญำตเฉพำะในกรณีและขอบเ
ขตที่กฎระเบียบทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศหรื อระดับชำตินี ้มิได้ ห้ำม
และถ้ ำคำเชิญดังกล่ำวได้ รับอนุญำตจะต้ องเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องด้ วย
คำเชื ้อเชิญหรื อของขวัญประเภทดังกล่ำวนี ้ต้ องไม่ถกู ตีควำมว่ำเป็ นกำรติดสินบนหรื อถูกกระทำโดยแส
ดงให้ เห็นว่ำเป็ นเช่นนัน้ เช่น
ภำยใต้ สถำนกำรณ์ที่คำเชื ้อเชิญหรื อของขวัญดังกล่ำวจะถูกเชื่อมโยงกับกำรร้ องขอหรื อกำรให้ บริ กำร
หรื อกำรกระทำใด ๆ อย่ำงเป็ นทำงกำร หรื อในลักษณะใด ๆ
ก็ตำมที่ดเู หมือนจะเป็ นควำมพยำยำมที่จะมีอิทธิพลต่อกำรดำเนินกำรของผู้ที่รับผิดชอบนัน้ ๆ
คำเชิญที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจและเกี่ยวข้ อ งกับกำรเดินทำงในเครื่ องบินที่เป็ นขอ
ง festo (เรื อเหำะ หรื อ บอลลูน) จะได้ รับอนุญำตให้ กระทำได้
หำกประเภทและขอบเขตของเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมีควำมเหมำะสม
ในทุกกรณี
กลุ่มเฟสโต้ ให้ ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบตั ิกับผู้รับคำเชิญและผู้รับของขวัญที่ได้ รับอนุญำตตำม
หลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจของเฟสโต้ และของบริ ษัทหรื อองค์กรของคูค่ ้ ำทำงธุรกิจเช่นกัน
3.2.5.2 การเรี ยกร้ องและการยอมรั บผลประโยชน์
หลักกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นจะนำไปใช้ ในเรื่ องกำรยอมรับผลประโยชน์
โดยห้ ำมมิให้ สมำชิกของคณะกรรมกำรบริ หำร ฝ่ ำยบริ หำรหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของกลุ่มเฟสโต้
ใช้ ตำแหน่งหรื อหน้ ำที่ของตนในบริ ษัทเพื่อขอรั บหรื อจัดเก็บผลประโยชน์
(รวมถึงผลประโยชน์ที่เป็ นนำมธรรมอื่น ๆ ) ให้ กบั ตนเองหรื อคนใกล้ ชิด
แต่จะยอมรับกำรเชิญชวนลูกค้ ำเข้ ำร่วมกิจกรรมหรื อรับประทำนอำหำรเป็ นครัง้ ครำว
โดยเฉพำะในระหว่ำงกำรประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำร (ตำมข้ อกำหนด 3.2.5.1 ที่ระบุไว้ )
หรื อกำรยอมรับของขวัญที่มีมลู ค่ำไม่สงู ให้ สำมำรถปฏิบตั ิได้
เมื่อจะต้ องตอบรับคำเชิญในโอกำสใด ๆ ก็ตำม
จะต้ องมีควำมมัน่ ใจว่ำคำเชิญเหล่ำนี ้เกี่ยวข้ องกับ กำรทำธุรกิจที่ชดั เจนและค่ำที่ใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกก
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ำรต้ อนรับที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำธุรกิจนัน้ จะต้ องมีควำมเหมำะสมทังรู้ ปแบบและขอบเขต
สำหรับพนักงำนของเฟสโต้ เองนันสำมำรถตอบรั
้
บคำเชิญเพื่อเข้ ำร่วมกิจกรรมกำรกุศลหรื อบริ จำคเพื่อ
กำรกุศลได้ เช่นกัน หำกมัน่ ใจว่ำกิจกรรมนัน้ ๆ เป็ นไปตำมหลักกำรที่ระบุไว้ ในจรรยำบรรณนี ้
โดยเฉพำะในย่อหน้ ำแรกของส่วน3.2.5.1
นอกจำกนี ้ห้ ำมมิให้ ร้องขอและยอมรับของขวัญที่เป็ นเงินสดสำหรับทุก ๆ กรณี
หำกสมำชิกของคณะกรรมกำรบริ หำรบริ หำรหรื อพนักงำนของกลุ่มเฟสโต้ ถูกเสนอให้ รับของขวัญและ/
หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
ดังที่กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ นและนอกเหนือจำกข้ อจำกัดที่อธิบำยไว้ ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจนี ้
รวมถึงโอกำสที่จะได้ รับผลประโยชน์กบั เงื่อนไขพิเศษสำหรับตนเองหรื อบุคคลที่ใกล้ ชิดจะต้ องปฏิเสธ
กำรรับทุกกรณี
นอกจำกนี ้เจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลจรรยำบรรณทำงด้ ำนธุรกิจจะต้ องได้ รับแจ้ งและรำยงำนโดยทันที เมื่อมี
เหตุกำรณ์เช่นนี ้เกิดขึ ้น
3.2.5.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายและข้ อห้ ามต่ างๆ
กำรละเมิดกฎระเบียบและกำรกระทำที่ขดั แย้ งต่อหลักกำรที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 3.2.5, 3.2.5.1
และ3.2.5.2 จะไม่ได้ รับควำมเป็ นธรรมใด ๆ จำกทุกที่ทวั่ โลก
แม้ ว่ำกำรกระทำบำงอย่ำงอำจเป็ นเพียงประเพณีท้องถิ่นและถูกปฏิบตั ิโดยผู้อื่นทัว่ ๆ ไปที่เกี่ยวข้ อง
3.2.6

การบริจาคและการให้ การสนับสนุน

กำรจ่ำยเงินใด ๆ ก็ตำมที่มิได้ รับผลประโยชน์ตอบแทน (กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล)
ต้ องกระทำด้ วยวิธีกำรที่โปร่ งใส เช่นมีรำยนำมผู้รับและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ผู้รับต้ องเป็ นที่ร้ ูจกั และสำมำรถตรวจสอบย้ อนกลับได้
ในกรณีของกำรสนับสนุนนันจะต้
้ องมัน่ ใจว่ำ เงินที่จ่ำยมีสดั ส่วนที่เหมำะสมตำมผลตอบแทนที่ตกลงกั
นไว้
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ทำงกลุ่มเฟสโต้ ได้ ประกำศแนวทำงกำรบริ จำคและกำรสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวนี ้
โดยสำมำรถเข้ ำดูฉบับล่ำสุดได้ บนหน้ ำเว็บเพจ “Festo Wenet” Company, Policies, Donations
and Sponsoring " และสำมำรถสัง่ พิมพ์ ได้ หำกต้ องกำร
3.3 ความยั่งยืนและความสอดคล้ องต่ อสิ่งแวดล้ อม
เฟสโต้ ปฏิบตั ิตำมหลักกำรของควำมยัง่ ยืนและควำมสอดคล้ องต่อสิ่งแวดล้ อม
ทังนี
้ ้ทำงกลุ่มบริ ษัทได้ ตระหนักถึงกำรขำดแคลนทรัพยำกรและควำมรับผิดชอบต่อคนในรุ่นต่อ ๆ ไป
ดังนันผู
้ ้ บริ หำรและพนักงำนของกลุ่มเฟสโต้ จะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยควำมคุ้มครองทำงด้ ำน
สิ่งแวดล้ อมที่ใช้ บงั คับทังหมด
้
รวมถึงบทบัญญัติท้องถิ่นของแต่ละประเทศที่เฟสโต้ ดำเนินกิจกำรอยู่
ผู้จดั กำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกกลุ
้
่มเฟสโต้ จะต้ องควบคุมและตรวจสอบระบบกำรจัด
กำรสิ่งแวดล้ อมซึ่งได้ จดั ทำโดยกลุ่มเฟสโต้ และตำมมำตรฐำน ISO 14001:2004
นอกจำกนี ้ยังต้ องตรวจสอบเพื่อควำมมัน่ ใจว่ำกฎระเบียบด้ ำนสิ่งแวดล้ อมได้ รับกำรปฏิบตั ิในระหว่ำงก
ระบวนกำรผลิตและตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเฟสโต้
ต้ องสังเกตว่ำมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบในขันตอนกำรพั
้
ฒนำผลิตภัณฑ์ กำรเลือกวัสดุและผู้ส่งมอบ
รวมทังกระบวนกำรผลิ
้
ตที่ ทำงบริ ษัทได้ นำมำตรฐำนสูงเข้ ำมำบังคับใช้ ให้ เหมำะสมกับปั จจัยทำงระบบ
นิเวศและควำมสอดคล้ องทำงด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
3.4 การยอมรั บและความเท่ าเทียมของโอกาส
ในฐำนะที่เป็ นบริ ษัทที่ดำเนินกิจกำรอยู่ทวั่ โลก
กลุ่มบริ ษัทเฟสโต้ ได้ ทำงำนร่วมกับพนักงำนและคูค่ ้ ำทำงธุรกิจที่มีควำมหลำกหลำยทำงเชื ้อชำติ
วัฒนธรรมและปรัชญำของชีวิต
กำรทำงำนร่วมกันนันจะให้
้
ควำมเคำรพซึ่งกันและกัน มีควำมอดทน
มีควำมเป็ นธรรมและกำรเปิ ดใจยอมรับ
กลุ่มเฟสโต้ จะต้ องปฏิเสธโดยไม่มีข้อยกเว้ นในกำรเลือกปฏิบตั ิ กำรคุกคำม กำรเอำเปรี ยบ
ควำมอัปยศอดสูและกำรดูหมิ่นหรื อกำรกระทำที่ไม่สภุ ำพต่อพนักงำนทุกรูปแบบ
และกำรเลือกปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนหรื อคูค่ ้ ำทำงธุรกิจบนพื ้นฐำนของเชื ้อชำติ เหล่ำพันธุ์ เพศ ศำสนำ
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ปรัชญำของชีวิต ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมทุพพลภำพของร่ำงกำย อำยุ
กำรแสดงออกของลักษณะทำงเพศหรื อลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมทำงสังคม
และกำรคุ้มครองที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำย
กำรล่วงละเมิดและกำรคุกคำมทุกรูปแบบในสถำนที่ทำงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงเพศเป็ นสิ่งต้ องห้ ำ
ม แม้ ว่ำผู้ถกู กระทำจะสำมำรถหลบเลี่ยงหรื อคิดว่ำกำรกระทำดังกล่ำวเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้
สมำชิกของฝ่ ำยบริ หำรต้ องมีพฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่ำงที่ดีและดำเนินกำรเพื่อให้ แน่ใจว่ำ สภำพแวดล้
อมกำรทำงำนนันปรำศจำกกำรเลื
้
อกปฏิบตั ิ และกำรคุกคำม
3.5 การรายงานและจัดทาเอกสาร
บันทึกและรำยงำนทังหมดโดยเฉพำะอย่
้
ำงยิ่งสำหรับข้ อมูลของบุคคลภำยนอกจะมีควำมถูกต้ องทำง
ด้ ำนเทคนิคและสอดคล้ องตำมเป็ นควำมจริ ง กำรให้ ข้อมูลและบันทึกต่ำง ๆ จะต้ องสมบูรณ์ ถูกต้ อง
ทันเวลำและตรงกันกับระบบ พร้ อมทังระบุ
้ ของแหล่งที่มำของผู้เขียนและวันที่จดั ทำเอกสำร
กำรดำเนินกำรทำงธุรกรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ อตกลงทำงวำจำและที่เขียนขึ ้นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
จะต้ องมีกำรจัดทำขี ้นเป็ นรูปแบบของเอกสำรและจัดเก็บตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดทำงภำยในกลุ่ม
บริ ษัทเฟสโต้
3.6 การเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ
กลุ่มเฟสโต้ จะเลือกคูค่ ้ ำทำงธุรกิจของตนอย่ำงโปร่ งใสบนพื ้นฐำนของวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ทำงธุ
รกิจ พร้ อมทังตรวจสอบข้
้
อเสนอทังหมดจำกผู
้
้ ส่งมอบอย่ำงเป็ นธรรมและมีควำมเสมอภำค
กำรคัดเลือกผู้ส่งมอบตำมควำมพึงพอใจด้ วยเหตุผลส่วนตัวให้ ถือเป็ นข้ อห้ ำมมิให้ ปฏิบตั ิ
หำกได้ รับคำเชิญให้ ยื่นข้ อเสนอในโครงกำรใด ๆ ก็ตำม
ข้ อเสนอที่ค้ มุ ค่ำต่อกำรลงทุนจะได้ รับเลือกให้ เข้ ำทำสัญญำ
ยกเว้ นแต่จะมีเหตุผลอื่นมำแสดงให้ เห็นว่ำต้ องทำกำรตัดสินใจเป็ นอย่ำงอื่น เช่น คุณภำพ กำรบริ กำร
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ยำวนำน ควำมน่ำเชื่อถือด้ ำนกำรเงิน สำหรับกรณีเหล่ำนี ้
กำรพิจำรณำตัดสินใจจะต้ องถูกจัดทำขึ ้นเป็ นเอกสำรเพื่อมิให้ บคุ คลภำยนอกเรี ยกร้ องสิทธิใด
ๆจำกกำรตัดสินใจนี ้ เฟสโต้ คำดหวังว่ำผู้ส่งมอบ
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ลูกค้ ำและคูค่ ้ ำทำงธุรกิจอื่นๆทังหมดจะเคำรพในคุ
้
ณค่ำของจรรยำบรรณและนำแนวทำงนี ้ไปปรับใช้ ใ
นองค์กรเพื่อติดต่อทำธุรกิจกับทำงเฟสโต้
ทังนี
้ ้เฟสโต้ ได้ ให้ ควำมสำคัญกับหลักปฏิบตั ินี ้เพื่อนำไปใช้ ในกำรทำข้ อตกลงตำมสัญญำโดยเฉพำะกับ
ผู้ส่งมอบ รวมถึงลูกค้ ำ และ/หรื อคูค่ ้ ำทำงธุรกิจที่ไม่มีหลักกำรจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
กำรนำหลักกำรนี ้ไปปฏิบตั ินนผู
ั ้ ้ ส่งมอบจะต้ องเห็นชอบหรื อมิฉะนันจะต้
้ องมีหลักกำรขององค์กรเองที่มี
แนวทำงเหมือนกัน
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มเฟสโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกควำมสัมพันธ์ อนั ยำวนำนกับผู้ส่งมอบ
ถ้ ำมีกำรละเมิดหลักกำรและข้ อห้ ำมต่ำง ๆ ที่อธิบำยไว้ ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจอย่ำงร้ ำยแรง
ไม่ว่ำจะมีกำรตักเตือนหรื อไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่ องกำรติดสินบน
กำรให้ ผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม หรื อกำรบังคับใช้ แรงงำนเด็ก
3.7 การรั กษาความลับของข้ อมูลและการปกป้ องข้ อมูล
ข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวกับบริ ษัทของกลุ่ม เฟสโต้ และคูค่ ้ ำทำงธุรกิจจะต้ องถูกจัดกำรอย่ำงเป็ นควำมลับ
ห้ ำมเปิ ดเผยแก่บคุ คลภำยนอก ยกเว้ นข้ อมูลที่ได้ รับกำรเผยแพร่ตอ่ สำธำรณชนโดยวิธีอื่นใด
และกำรส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ร้ องขออย่ำงเป็ นทำงกำรหรื อเพื่อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ ทำงธุรกิจของกลุ่มเฟ
สโต้ เท่ำนัน้ ข้ อผูกมัดนี ้ยังคงมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไปแม้ จะสิ ้นสุดสภำพกำรทำงำน
ห้ ำมนำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
สมำชิกทุกคนในคณะกรรมกำรบริ หำรของเฟสโต้
รวมทังผู
้ ้ จดั กำรและพนักงำนทุกคนจะต้ องมีหน้ ำที่ปกป้องข้ อมูลที่เป็ นควำมลับจำกกำรเข้ ำถึงโดยไม่ไ
ด้ รับอนุญำตตำมข้ อกำหนดภำยในบริ ษัท กลุ่มเฟสโต้ ต้องปฏิเสธกำรจำรกรรมที่อำจเกิดขึ ้นทุกรูปแบบ
กลุ่มเฟสโต้ ต้องปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับด้ ำนกำรคุ้มครองข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ ำ พนักงำนหรื อพันธมิตรทำงธุรกิจอื่น ๆ
ซึ่งอยู่ภำยในขอบเขตของกฎหมำยกำรป้องกันข้ อมูลจะถูกรวบรวม ประมวลผลหรื อใช้ โดยกลุ่ม เฟสโต้
เฉพำะเมื่อมีกำรอนุญำตที่ถูกต้ องตำมกฎหมำยหรื อจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องอยู่ในข้ อตกลงนัน้
ต้ องดำเนินกำรปกป้องควำมเป็ นส่วนตัวในกำรใช้ ข้อมูลส่ว นบุคคล
และรักษำข้ อมูลกำรทำธุรกรรมทำงธุรกิจทังหมดให้
้
ปลอดภัยตำมข้ อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ เอกสำรที่เป็ นทำงกำร
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และสื่อที่ใช้ บนั ทึกข้ อมูลจะต้ องได้ รับกำรคุ้มครองจำกกำรเข้ ำถึงโดยบุคคลภำยนอก
ผู้จดั กำรฝ่ ำยปกป้องควำมลับของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจะต้ องให้ กำรสนับสนุนในเรื่ องเหล่ำนี ้หำกมีคำถำม
เกิดขึ ้น
3.8 กฎระเบียบข้ อบังคับ การครอบคลุมการค้ ากับต่ างประเทศ การควบคุมการส่ งออก
และอากรศุลกากร
กลุ่มเฟสโต้ จะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบทังหมดที
้
่เกี่ ยวข้ องกับกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กำรคว่ำบำตร
กำรดำเนินกำรศุลกำกรและกำรควบคุมของกำรก่อกำรร้ ำยเช่นเดียวกับกฎระเบียบที่จดั ทำขึ ้นในเรื่ องที่
เกี่ยวกับกระบวนกำรชำระเงินที่มีผลบังคับใช้ ในประเทศต่ำงๆที่ ทำงกลุ่มเฟสโต้ ดำเนินธุรกิจอยู่
พนักงำนทุกคนที่กระทำกำรนำเข้ ำและส่งออกสินค้ ำบริ กำรหรื อเทคโนโลยี (รวมถึงข้ อมูลทำงเทคนิค)
และชำระเงินจะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำรคว่ำบำตรทำงเศรษฐกิจ
กำรควบคุมกำรนำเข้ ำและส่งออก
รวมถึงแนวทำงและกระบวนกำรที่ มีส่วนกับกิจกรรมทำงธุรกิจของตน
3.9 ภาษี
กลุ่มเฟสโต้
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดภำษี และภำระทำงด้ ำนภ
ำษี หลักกำรของเรำคือกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยในกิจกรรมทำงธุรกิจทังหมดอย่
้
ำงเคร่งครัด
เรำมีควำมมุ่งมัน่ เป็ นพิเศษเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำสอดคล้ องกับกฎระเบียบด้ ำนภำษี
และกำรจ่ำยภำษี ที่ต้องชำระทังหมดในวั
้
นที่กำหนด
หลักกำรนี ้ไม่เพียงขึ ้นอยู่กบั กำรพิจำรณำว่ำกำรละเมิด อำจนำไปควำมเสียหำยทำงธุรกิจที่สำคัญที่เกิด
จำกกำรดำเนินคดีทำงอำญำ เรี ยกร้ องค่ำปรับหรื อชดเชย
แต่จะเป็ นกำรปรับทิศทำงกิจกรรมทำงธุรกิจทังหมดของเรำให้
้
เป็ นไปตำมกฎหมำยภำษี ที่เกี่ยวข้ องโดย
ไม่คำนึงว่ำมีผลประโยชน์ใด ๆ สำหรับเรำหรื อไม่
บนพื ้นฐำนของกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูลอย่ำงสม่ำเสมอตัวแทนทำงกฎหมำยผู้แทนของแต่ละกลุ่มบริ ษัท
ของกลุ่ม เฟสโต้
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ร่วมกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบที่สำนักงำนใหญ่เพื่อให้ แน่ใจว่ำไม่มีกำรลดภำษี และค่ำธรรมเนียมไม่ว่ำ
ในระดับชำติหรื อนำนำชำติ และกำรละเมิดข้ อผูกพัน ด้ ำนควำมร่วมมือของพวกเขำ
หลักกำรเหล่ำนี ้นำไปใช้ อย่ำงเท่ำเทียมกันกับควำมสัมพันธ์กบั พันธมิตรทำงธุรกิจของเรำ
(เช่นผู้ผลิตและลูกค้ ำ) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุม่ เฟสโต้
ไม่ดำเนินกำรหรื อกระตุ้นกำรกระทำหรื อมำตรกำรใด ๆ
ที่อำจให้ ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนกำรฉ้ อโกงภำษีหรื อกำรหลีกเลี่ยงภำษีที่ไม่สมเหตุสมผลในเชิงพำ
ณิชย์โดยพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำ
4. พฤติกรรมต่ อเพื่อนร่ วมงาน
4.1 วัฒนธรรมการบริหารจัดการ
กลุ่มเฟสโต้ พิจำรณำว่ำพนักงำนเป็ นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สดุ
ดังนันทำงบริ
้
ษัทจึงได้ ลงทุนในด้ ำนกำรพัฒนำคุณสมบัติและควำมเชี่ยวชำญให้ แก่พนักงำน
ตลอดจนส่งเสริ มและให้ รำงวัลต่อพนักงำนที่มีควำมมุ่งมัน่ ตังใจ
้ และมีประสิทธิภำพสูง
วัฒนธรรมของผู้นำสำหรับกลุ่มเฟสโต้ ถกู พัฒนำขึ ้นและสื่อสำรตำมคุณค่ำและค่ำนิยมของกลุ่มบริ ษัท
(สำมำรถดูรำยละเอียดได้ ที่หน้ ำเว็บเพจ "Festo Wenet" หัวข้ อ Company, Corporate Culture, Values - Our values") เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักกำรเหล่ำนี ้
ผู้จดั กำรทุกฝ่ ำยจะต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่ำง
และประพฤติตำมหลักจรรยำบรรณนี โ้ ดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อทำงำนกับพนักงำนที่ได้ มอบหมำยหน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบให้ กบั พวกเขำ ผู้บริ หำรต้ องแสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจ ควำมสม่ำเสมอ
และควำมตระหนักในหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ผู้จดั กำรทุกท่ำนจะต้ องได้ รับกำรยินยอมจำกพนักงำนและรักษำไว้ โดยกำรมี พฤติกรรม
และแสดงออกถึงกระทำที่เป็ นตัวอย่ำงทังด้
้ ำนประสิทธิภำพในกำรทำงำน กำรเปิ ดกว้ ำง
และทักษะกำรเข้ ำสังคม
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4.2 สภาวะการทางานที่ยุติธรรมและปลอดภัย
สิ่งที่ภำคภูมิใจสำหรับกลุ่มเฟสโต้ ในกำรดูแลพนักงำนและควำมรู้สึกของควำมรับผิดชอบที่มีตอ่ พวกเข
ำสะท้ อนให้ เห็นถึงควำมตังใจที
้ ่จะให้ พนักงำนที่อยู่ในทุก ๆ
ประเทศได้ รับควำมยุติธรรมและปลอดภัยจำกสภำพกำรทำงำนที่เป็ นไปตำมข้ อกำหนดทำงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องทังหมดรวมถึ
้
งข้ อกำหนดในท้ องถิ่นนัน้ ๆ
ควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำนทุกคนนันเป็
้ นสิ่งสำคัญอันดับสูงสุดสำหรับเฟสโต้
ดังนันทำงบริ
้
ษัทจึงพยำยำมที่จะทำทุก วิถีทำงเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำทุก ๆ
แผนกของบริ ษัทมีมำตรฐำนทำงคุณภำพในระดับสูงโดยเฉพำะกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และสถำนที่ทำ
งำนที่ปลอดภัย ทังนี
้ ้กระบวนกำร
ระบบและทรัพยำกรที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนต้ องสอดคล้ องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องและระเบียบด้ ำนสุข
ภำพและควำมปลอดภัยภำยในบริ ษัท เช่นเดียวกับข้ อบังคับด้ ำนกำรป้องกันอัคคีภยั และสิ่งแวดล้ อม
นอกจำกนี ้เนื่องด้ วยทำงกลุ่มเฟสโต้ ให้ กำรยอมรับมำตรฐำนทำงด้ ำนแรงงำนระดับนำนำชำติ
บริ ษัทยังต้ องสังเกตกำรประชุมขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO)
ที่ออกกฎควบคุมหลักกำรพื ้นฐำนและสิทธิในกำรทำงำน
โดยจะต้ องปฏิเสธกำรบังคับใช้ แรงงำนหรื อกำรใช้ แรงงำนเด็ก ทุกรูปแบบ
ทำงกลุ่มบริ ษัทได้ ให้ กำรยอมรับและเคำรพสิทธิเสรี ภำพในกำรคบหำสมำคมและให้ พนักงำนมีสิทธิเข้ ำ
เป็ นสมำชิกสมำคมหรื อองค์กรที่ได้ รับกำรยอมรับ
เช่นกำรก่อตังสหภำพแรงงำนอย่
้
ำงถูกต้ องหรื อสมำคมอื่น ๆ
ที่สำมำรถปกป้องผลประโยชน์ของแรงงำนได้
ทำงกลุ่มบริ ษัทจะไม่ยอมเสียให้ พนักงำนที่เป็ นสมำชิกเกิดกำรเสียเปรี ยบอันเนื่องมำจำกกิจกรรมชนิด
นี ้
4.3 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กลุ่มเฟสโต้ ให้ ควำมสำคัญในกำรสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำสมำชิกของคณะกรรมกำรบริ หำร ผู้จดั กำรต่ำง ๆ
และพนักงำนทุกคนจะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อควำมจงรักภักดีในควำ
มเป็ นมืออำชีพของพวกเขำ
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ควำมขัดแย้ งอำจเกิดขึ ้น (ก) ในกรณีของกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริ ษัทของกลุ่ม เฟสโต้
และสมำชิกของคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อบุคคลใกล้ ชิด (ข)
หำกเป็ นสมำชิกของคณะกรรมกำรบริ หำรหรื อพนักงำนเฟสโต้
ทำงำนให้ กบั บริ ษัทอื่นหรื อให้ ควำมสนใจทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม (ค)
ในกรณีที่ข้อได้ เปรี ยบส่วนบุคคลอำจเป็ นผลมำจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับคูแ่ ข่งหรื อหุ้นส่วนทำงธุ
รกิจของกลุ่มบริ ษัท ห้ ำมมิให้ สมำชิกท่ำนใดที่อยู่ในคณะกรรมกำรบริ หำร
หรื อพนักงำนของเฟสโต้ คงรักษำควำมสัมพันธ์ ในลักษณะที่อำจสันนิษฐำนได้ ว่ำจะมีผลต่อกำรตัดสินใ
จหรื อกำรทำธุรกรรมทำงธุรกิจที่กระทำในนำมของกลุ่มบริ ษัทเฟสโต้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีที่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องได้ รับผลประโยชน์หรื อมีข้อได้ เปรี ยบมำกเกินควำมเหมำะส
ม
ด้ วยเหตุผลดังกล่ำวนี ้รูปแบบของกำรทำธุรกิจจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญำตและกำรอนุมตั ิที่เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกเจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ก่อนเท่ำนัน้
5. การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
กลุ่มบริ ษัทเฟสโต้ จะไม่ให้ กำรยอมรับกำรฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ผู้จดั กำรทุกท่ำนที่อยู่ภำยใต้ กลุ่มบริ ษัทเฟสโต้ จะต้ องแจ้ งให้ พนักงำนทรำบถึงเนื ้อหำและควำมสำคัญ
โดยจะต้ องมัน่ ใจว่ำพนักงำนที่ได้ รับมอบหมำยมีควำมเข้ ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญ ของหลักจรร
ยำบรรณนี ้
นอกจำกนี ้ในฐำนะผู้จดั กำรจะต้ องเฝ้ำติดตำมกำรนำหลักกำรไปปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
(ดูหวั ข้ อที่ 3.1) และชี ้แจงให้ กบั พนักงำนได้ ทรำบตำมควำมจำเป็ น
หำกมีสิ่งใดที่อำจบ่งชี ้ได้ ว่ำจะเป็ นกำรละเมิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้จดั กำรทุกท่ำนจะต้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของกำรละเมิดกฎหมำยดังกล่ำวและแจ้ งต่อเจ้ ำหน้ ำที่กำ
กับดูแลจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ตำมควำมเหมำะสม
กลุ่มบริ ษัทเฟสโต้ จะจัดข้ อมูลที่เหมำะสม
(เช่นแนวทำงเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณนี ้)
เพื่อให้ พนักงำนตระหนักถึงกำรละเมิดกฎหมำยและหลักจรรยำบรรณ
และช่วยให้ พนักงำนสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้ อบังคับต่ำง ๆ
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ซึ่งรวมถึงกำรจัดกำรอบรมในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพำะเรื่ องที่มีควำมเสี่ยงสูงกำรจะฝ่ ำฝื นและละเมิ
ดข้ อบังคับ หำกเกิดข้ อสงสัยใด ๆ ในทำงกลับกันคณะกรรมกำรฝ่ ำยบริ หำรจัดกำร
ผู้จดั กำรและพนักงำนทุกท่ำนจะต้ องตรวจสอบในกรณีที่มีข้อสงสัย ว่ำกำรกระทำของตนเองนันถู
้ กต้ อง
และสอดคล้ องตำมกฎหมำยและศีลธรรมหรื อไม่
ทังนี
้ ้เจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจจะเป็ นผู้ให้ คำตอบในเรื่ องเหล่ำนันได้
้
พนักงำนทุกคนของกลุ่มเฟสโต้ อำจติดต่อ ผู้บงั คับบัญชำหรื อเจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจโดยตรงเมื่อเกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับเนื ้อหำหรื อกำรตีควำมตำมหลักจรรยำบรรณ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแจ้ งเตือนต่อกำรกระทำที่ฝ่ำฝื นหรื อสงสัยว่ำมีกำรละเมิดใดๆต่อข้ อบังคับนัน้
คำถำมที่เกี่ยวกับหลักจรรยำบรรณและกำรแจ้ งเตือนต่อกำรฝ่ ำฝื นหรื อข้ อสงสัยว่ำอำจเกิดกำรละเมิด
ต่อข้ อบังคับสำมำรถส่งผ่ำนหน้ ำเว็บเพจ WeNet ในหัวข้ อ "Company, Corporate Governance,
Compliance" หรื อสำมำรถส่งอีเมล์โดยตรงไปที่ : compliance@festo.com
นอกจำกกำรระบุเรื่ องกำรแจ้ งเตือนต่อพฤติกรรมที่ละเมิดต่อข้ อกำหนดตำมหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิ
จในแต่ละส่วนแล้ ว
พนักงำนทุกคนที่เชื่อมัน่ ว่ำมีหลักฐำนกำรละเมิดที่ชดั เจนหรื อสงสัยว่ำอำจเกิดกำรฝ่ ำฝื นขึ ้นมีสิทธิที่จะ
แจ้ งเตือนไปทำงผู้บงั คับบัญชำหรื อเจ้ ำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยผ่ำนทำงอีเมล์
compliance@festo.co หรื อ
ทำงสำยด่วนกำรแจ้ งเบำะแสข้ อสงสัยในกำรกระทำที่ละเมิดหรื อฝ่ ำฝื นที่เกิดขึ ้นจริ ง
ทังนี
้ ้กำรแจ้ งเตือนจะถือว่ำเป็ นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด หำกมีควำมเป็ นไปได้ และถูกต้ องตำมกฎหมำย
ทำงกลุ่มบริ ษัทเฟสโต้ จะรักษำควำมลับของกำรแจ้ งเบำะแสและผู้แจ้ งอย่ำงเคร่งครัด
โดยจะไม่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อพนักงำนแต่อย่ำงใด
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บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้ งเบำะแสทำงสำยด่วน compliance@festo.com
และ/หรื อผ่ำนระบบกำรแจ้ งเบำะแสที่กลุ่มเฟสโต้ สร้ ำงขึ ้น
นอกจำกนี ้บุคคลภำยนอกสำมำรถรับข้ อมูลเพิ่มเติมผ่ำนทำงเว็บไซด์ www.festo.com (Corporate
Information – Corporate Management and Values)
ทังนี
้ ้ยังสำมำรถเรี ยกดูหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจของเฟสโต้ และสัง่ พิมพ์สำเนำออกมำได้ เช่นกัน

เมือง Esslingen วันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

Dipl.-Ing. Dr. h. C. Oliver Jung
Chairman of the Management Board

Dipl.-Ing. Gerhard Borho
Member of the Management Board Finance

Dr. Angar Kriwet
Member of the Management Board Sales

Dr. Dirk Erik Loebermann
Member of the Management Board Operations

Dr. Frank Melzer
Member of the Management Board
Product and Technology Management

Dipl.-Ing. (FH) Frank Notz
Member of the Management Board
Human Resources
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