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คลาเรียนท์ทราบดีว่าการตัดสินใจของเราและการกระทำของเราล้วนก่อให้
เกิดผลกระทบ เราให้ความใส่ใจต่อผู้อื่น ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนรอบ
ตัวเรา เราคิดทบทวนถึงพฤติกรรมของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ทำสิ่งต่าง 
ๆ ด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง
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เรียน เพื่อนพนักงานทุกท่าน 

เป้าหมายของเรา คือ การก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์พิเศษ เราทำให้บรรลุ
เป้าหมายนี้ได้ โดยการสร้างมูลค่าที่สูงกว่ามาตรฐานให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ 

คลาเรียนท์ทราบดีว่าการตัดสินใจและการกระทำของเราล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และผู้คนรอบตัวเรา พฤติกรรมของเราจะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเราและจุดยืนของเรา ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา คือ การมีหลักการชี้แนะ
แนวทางที่ชัดเจนและหนักแน่น ค่านิยมทั้งหกประการของเรา แบรนด์ของเรา และหลักจรรยา
บรรณฉบับนี้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเรา ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งที่ทำให้เราเป็นคลาเรียนท์
ที่แข็งแกร่งและมีความพิเศษไม่เหมือนใคร 

หลักจรรยาบรรณของเราจะเป็นตัวกำหนดความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อของเรา ต่อการมีจริยธรรมและ
ความซื่อตรงในวิธีที่เราประพฤติตนและการดำเนินธุรกิจของเรา พวกเราแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และในทุกภาค
หน่วยขององค์กร ต้องเข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมและหลักการที่ใช้กำกับดูแลงานที่เรา
ทำประจำวัน เราปฏิบัติตามกฎ เรายึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด เราทำตามคำมั่นสัญญา 
กรณีที่มีไม่ได้กำหนดแนวทางไว้ เราจะทำอย่างไรเมื่อพบกับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากที่หลัก
จรรยาบรรณของเราได้กำหนดไว้และไม่มีคำตอบที่ตรงกับสถานการณ์นั้น เราต้องยอมรับว่า เรา
อาจพบเจอสถานการณ์ที่เราต้องตัดสินใจในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เมื่อมีสถานการณ์ขัด
แย้งด้านจริยธรรมหรือเมื่อไม่มีแนวทางของคำตอบทีนำมาอ้างอิงได้ 

 สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นเสมือนเข็มทิศนำทางที่จะช่วยให้เราทุกคนทำงานได้อย่างโปร่งใสและ
ด้วยความซื่อตรง ถึงแม้หลักจรรยาบรรณจะไม่ได้มีคำตอบสำหรับทุกเรื่อง แต่ก็จะเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง The Integrity ‘Yes’ Check เป็นเครื่องมือที่ผม
แนะนำให้คุณใช้ในสถานการณ์ขัดแย้ง ใช้วิจารณญาณที่ดีของคุณ ถามคำถามและขอคำแนะนำ
หากคุณต้องการ เราทุกคนอาจต้องพบกับสถานการณ์ขัดแย้งด้านจริยธรรมในบางช่วงเวลา และ
การทำสิ่งที่ถูกต้องในบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด และคุณอาจไม่รู้คำตอบเสมอไป ซึ่งก็ไม่
เป็นไร แต่ช่วยแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือหรือเมื่อคุณสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง 

คลาเรียนท์ให้คำมั่นอย่างเต็มที่ว่าจะให้ความมั่นใจต่อใครก็ตามที่แจ้งข้อวิตกกังวลหรือแจ้งให้
ทราบเรื่องการละเมิดฝ่าฝืนข้อกำหนดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริงแล้วโดยสุจริตใจ ผู้แจ้งจะ
ได้รับการสนับสนุนและได้รับความเคารพ และจะไม่ให้มีการตอบโต้เอาคืนต่อผู้แจ้งดังกล่าว การ
อ่านเนื้อหาในหลักจรรยาบรรณไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเราทุกคนได้รับทราบข้อมูลสำคัญเท่านั้น 
แต่ยังทำให้เราได้คิดทบทวนตนเองด้วยเช่นกัน เราควรมองว่า นี่คือโอกาสในการคิดทบทวนเกี่ยว
กับวิธีการที่เราดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ และวิธีการที่เราตั้งใจจะทำธุรกิจในอนาคต เราไม่สามารถ
สร้างและเขียนกฎสำหรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่เราทำได้ คือ การให้
คุณนำหลักจรรยาบรรณของเราไปใช้เป็นเข็มทิศนำทางด้านจริยธรรม ให้ติดต่อเพื่อขอความช่วย
เหลือ หากคุณประสบปัญหา เนื่องจากที่ทำงานใดที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม คือ สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

ด้วยความนับถือ 

Günter von Au

ประธานคณะกรรมการบริหาร
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ผลประโยชน์ทับซ้อน
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ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
การจัดทำสมุดบัญชีและบันทึก
รายการที่ถูกต้อง

สื่อสังคม
สื่อสัมพันธ์และนักลงทุน
สัมพันธ์

สินทรัพย์ทางธุรกิจ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพย์สินทางปัญญา
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 วิธีใช้หลักจรรยาบรรณ
ฉบับนี้และบุคคลที่อยู่
ภายใต้ข้อบังคับ

ในส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการในฐานะบริษัทข้ามชาติ เราต้องเผชิญ
กับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและท้าทายอยู่เป็นประจำทุกวัน ในชีวิตการ
ทำงานของเรา บางครั้งเรามีโอกาสที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่ง
ต้องมีการตัดสินใจที่ยากลำบากและวิถีทางที่ถูกต้องไม่ได้ชัดเจนเสมอ
ไป ในทำนองเดียวกัน เราอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่ง
สิ่งที่ถูกต้องนั้นมองเห็นได้ชัดเจน แต่การตัดสินใจกลับทำได้ยากลำบาก 
เนื่องจากหลักจรรยาบรรณนี้ไม่สามารถครอบคลุมสถานการณ์ที่เราอาจ
เผชิญได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือเราต้องขอคำแนะนำทุกครั้งที่
เราไม่แน่ใจในสิ่งที่ต้องทำ 

หลักจรรยาบรรณของคลาเรียนท์ คือเข็มทิศนำทางที่จะช่วยให้คุณ
สามารถเดินทางผ่านกระบวนการตัดสินใจนี้ไปได้ เพื่อให้คุณดำเนินการ
ได้ตรงตามแนวทางที่เหมาะสม และสามารถกระทำการเพื่อประโยชน์
สูงสุดของตัวคุณเองและของบริษัท 

หลักจรรยาบรรณของคลาเรียนท์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานหรือ
สมุดคู่มือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีการละเมิดฝ่าฝืนที่ต้อง
สงสัยจะได้รับการสืบสวนและลงโทษทางวินัย หากพบว่ามีความผิดจริง

หากมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ มีความเคร่งครัด
มากกว่าข้อกำหนดที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายท้องถิ่น ให้ใช้มาตรฐานที่
กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่
คาดคิดซึ่งกฎหมายในประเทศขัดต่อมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักจรรยา
บรรณฉบับนี้ ให้ใช้กฎหมายในประเทศเป็นหลัก ในสถานการณ์ดังกล่าว 
คุณจำเป็นต้องขอรับคำแนะนำจากผู้จัดการประจำภูมิภาค ผู้จัดการประจำ
ประเทศ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 
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 การนำไปปฏิบัติใช้
และการบังคับใช้

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร
ของทุกหน่วยงานในคลาเรียนท์ ต้องนำแนวทางที่เหมาะสมในการนำหลัก
จรรยาบรรณของคลาเรียนท์ไปปฏิบัติใช้อย่างเต็มที่ พนักงาน ผู้จัดการ 
และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารทุกคนของคลาเรียนท์ ควรได้รับสิทธิ์
ให้เข้าถึงหลักจรรยาบรรณได้ พวกเราแต่ละคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณ และต้องแจ้งข้อวิตกกังวลหรือรายงานการฝ่าฝืนใด ๆ ที่
สังเกตพบ

เราจะจัดการกับข้อวิตกกังวลและรายงานอย่างจริงจัง และจะดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องราวโดยละเอียด หากพิสูจน์แล้วว่ามีการฝ่าฝืนหลักจรรยา
บรรณของเราจริง เราจะใช้มาตรการแก้ไขเพื่อจัดการ
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การสร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืน

ค่านิยม

ขับเคลื่อนสู่ 
ความเป็นเลิศ

ปฏิบัติตาม 
คำมั่นสัญญา

การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 
ที่มีระเบียบ

ใช้ชีวิตด้วย 
ความขอบคุณ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
ในฐานะองค์กร

ผู้นำ 
ที่กล้าหาญและ
แน่วแน่

ค่านิยมองค์กรของเราเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเชื่อและพฤติกรรม
หลัก ๆ ที่มีความสำคัญต่อคลาเรียนท์มากที่สุด ค่านิยมเหล่านี้ช่วยชี้นำ
การดำเนินการของเราและขับเคลื่อนพวกเราทุกคนให้มุ่งหน้าสู่ทิศทาง
เดียวกัน เพื่อส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของเรา เมื่อนำค่านิยมมารวมกับหลักจรรยาบรรณของคลาเรียนท์ หลัก
การเหล่านี้จะเป็นรากฐานในการพิจารณาและกำหนดวิถีทางที่เราดำเนิน
ธุรกิจที่คลาเรียนท์ 

สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เราต้องยึดมั่นในค่านิยมเหล่านี้ เพื่อช่วย
ให้คลาเรียนท์สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัทได้ 

 ค่านิยมของเรา
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 การตรวจสอบ
‘ใช่หรือไม่’ สำหรับ
ความซื่อตรง

เราคาดหวังให้พนักงานของคลาเรียนท์ทุกคนใช้วิจารณญาณ
ที่เหมาะสมและพิจารณาการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ในบางครั้ง การตัดสินใจก็ไม่ชัดเจน เมื่อมีข้อสงสัย การใช้
เครื่องมือ Integrity ‘Yes’-Check ของคลาเรียนท์ จะช่วย
ให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงกับดักอันตราย และได้คิดทบทวน
ว่าผู้อื่นอาจมองการกระทำของคุณอย่างไร  หากคุณตอบว่า 
‘ใช่’ สำหรับคำถามด้านล่างทั้งหมด คุณก็รู้ได้ว่าคุณกำลังทำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

หากคุณไม่แน่ใจระหว่างที่ตอบคำถามของ Integrity ‘Yes’-Check 
สิ่งที่ควรทำคือหยุดการทดสอบและขอคำแนะนำ

1
ฉันกระทำการด้วย
ความซื่อสัตย์หรือไม่ 2

หากคลาเรียนท์เป็น
บริษัทของฉันเอง ฉันจะ
ตัดสินใจแบบเดียวกัน
นี้หรือไม่3

พฤติกรรมของฉัน
สอดคล้องกับค่านิยม
และหลักจรรยาบรรณ
ของคลาเรียนท์หรือไม่

4
ครอบครัวและเพื่อนของ
ฉันจะภูมิใจกับสิ่งที่ฉัน
ทำหรือไม่5

ฉันจะรู้สึกสบายใจหรือไม่ หาก
สิ่งที่ฉันทำกลายเป็นข่าวหน้า
หนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อ
เสียง
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเรา

การปกป้องช่ื่�อเสีียงของคลาเรยีนท์์และการสีร้างความ
ม่�นใจถึึงความสีำาเร็จที์�ย่�งย่นของเรา จะสีร้างผลล่พธ์์ได้้ดี้
ก็ต่่อเม่�อเราทุ์กคนร่วมด้้วยช่ื่วยก่นอย่างเท่์าเที์ยม ด่้งน่�น 
พวกเราทุ์กคนจึงมีหน้าที์�ในการยึด้ม่�นปฏิิบ่ัติ่ต่ามหล่กจรรยา
บัรรณของเราอย่่เสีมอ

ซึึ่�งหมายความวา่เราจะต้่องด้ำาเนินการด่้งต่่อไปนี�ในฐานะ
พน่กงาน:

–
อ่านและท์ำาความเข้าใจหล่ก
จรรยาบัรรณของคลาเรยีนท์์ 
และถึามคำาถึาม หากมีสีิ�งใด้ท์ี�
เข้าใจไม่ชื่่ด้เจน

–
เข้าร่วมการฝึึกอบัรมใด้ ๆ 
ที์�เกี�ยวข้องก่บัหล่กจรรยา
บัรรณต่ามที์�เราได้้ร่บัมอบั
หมาย ภายในกรอบัเวลาที์�
กำาหนด้

–
ปฏิิบ่ัติ่ต่ามหล่กจรรยา
บัรรณ และรายงานข้อวติ่ก
ก่งวลหรอืโอกาสีที์�จะเกิด้
การละเมิด้ฝึา่ฝืึนใด้ ๆ และ

–
ขอคำาแนะนำา หากเรามีข้อ
สีงส่ียหรอืไม่แน่ใจเกี�ยวก่บั
สีถึานการณ์ใด้



18 — 19 คิดทบทวนตนเอง

นอกจากนี้ ความรับผิดชอบของผู้ที่อยู่ในระดับฝ่ายบริหาร
จะครอบคลุมกว้างมากกว่านี้ เราคาดหวังให้ฝ่ายบริหารของ
คลาเรียนท์:

–
แสดงออกถึงภาวะความเป็น
ผู้นำที่มีจริยธรรม โดยการ
ยึดถือปฏิบัติตามค่านิยม
และมาตรฐานของคลาเรียน
ท์ อย่างเปิดเผยและโปร่งใส 
ตามที่กำหนดไว้ในหลักจรรยา
บรรณฉบับนี้

–
กล้าพูดออกมาเมื่อพบ
สัญญาณบ่งชี้ถึงการประพฤติมิ
ชอบ อย่าทำเป็นมองไม่เห็น

–
มีความกระตือรือร้นเสมอทุกครั้ง
ที่สงสัยว่ามีการกระทำที่อาจเป็น
สิ่งผิดกฎหมายและต้องขอข้อมูล
เพิ่มเติม การแค่สรุปเอาเองว่า นี่
คือวิถีทางที่คนอื่นเขาทำกันใน
บริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ย่อมไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่ดี

–
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมรับรู้ 
เข้าใจ และหมั่นพูดคุยถึงหลัก
จรรยาบรรณนี้และพฤติกรรมที่
คาดหวัง

–
จัดเตรียมแพลตฟอร์มให้สมาชิก
สามารถแจ้งปัญหา รับฟังพวก
เขา และให้ข้อเสนอแนะอย่าง
เปิดเผย

–
สร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกทีม
งานทุกคนรู้สึกสะดวกใจในการ
แจ้งข้อวิตกกังวล และ

–
ส่งรายงานจากสมาชิกทีมงานต่อ
ขึ้นไปยังระดับสูงโดยทันทีที่ทำได้ 
- อย่าสืบสวนเรื่องราวด้วยตนเอง
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 ความซื่อสัตย์สุจริตเริ่ม
ที่คุณ - คุณต้องกล้าแจ้ง
เหตุการณ์!

คลาเรียนท์ส่งเสริมให้คุณกล้าแจ้งเหตุการณ์ หากพบเห็นพฤติกรรมใด
ก็ตามที่คุณพิจารณาแล้วว่า อาจเป็นการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณของเรา 
วิธีที่ดีที่สุดคือการพูดคุยกับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือบุคลากรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ฝ่าย
กฎหมาย หรือกำกับดูแลกิจการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
สุขภาพ (ESHA) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสะดวกของคุณ
ในการบอกเล่าถึงข้อวิตกกังวลของคุณ

ในบางครั้ง เป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยกับใครสักคนเป็นการ
ส่วนตัว และคุณก็อาจจะรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะแจ้งเหตุการณ์
ด้วยความกังวลว่าจะเป็นการเปิดเผยตัวตนของคุณ บริการ 
Integrity Line (สายด่วนรับเรื่องด้านความซื่อสัตย์สุจริต) 
ของคลาเรียนท์เป็นช่องทางแจ้งเรื่องอย่างเป็นความลับที่
บริหารจัดการโดยบุคคลที่สามอิสระ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ
แจ้งข้อวิตกกังวล และเลือกที่จะไม่ระบุตัวตนของคุณได้ หาก
คุณต้องการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะได้รับ
รายงานทุกฉบับ และจะทำงานร่วมกับแผนกงานหรือฝ่ายอื่น 
ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบเรื่องราวเพิ่มเติม 
และจะดำเนินการสืบสวน หากจำเป็น 

บริษัทจะรับเรื่องรายงานและข้อวิตกกังวลทั้งหมดด้วยความ
จริงจังและจะปฏิบัติอย่างเป็นความลับสูงสุด

คุณสามารถติดต่อ Integrity Line ได้ทางเว็บไซต์: 
https://integrityline.clariant.com หรืออินทราเน็ต

คุณสามารถส่งคำถามหรือแจ้งข้อวิตกกังวลใด ๆ เกี่ยวกับหลัก
จรรยาบรรณฉบับนี้ ถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของเราได้ทางอีเมล  
complianceofficer@clariant.com
(ต้องระบุตัวตนผู้แจ้ง) 
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 การปกป้องจากการ
ตอบโต้เอาคืน

เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งบริหารและฝ่ายบริหารที่อยู่สูงขึ้นไป 
มีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใครก็ตามที่แจ้งข้อวิตกกังวล
หรือแจ้งให้ทราบถึงการละเมิดฝ่าฝืนข้อกำหนดที่เกิดขึ้นจริง
หรืออาจจะเกิดขึ้น จะได้รับการปกป้องและดูแล และจะไม่มี
การตอบโต้เอาคืนต่อบุคคลดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการ
ดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่รายงานตนเองสำหรับกรณีการ
ฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ เราจะไม่ยินยอมให้เกิดการตอบโต้
เอาคืน และการกระทำดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย 
เนื่องจากว่าเป็นข้อกล่าวหาเรื่องการข่มเหงรังแกอย่างจงใจ



24 — 25 คิดทบทวนตนเอง

 หลักการของเรา

–
เราปฏิิบั่ต่ิต่่อก่นและก่นด้้วย
ความเคารพ

–
เราปฏิิบั่ต่ิต่ามมาต่รฐานสี่งสีุด้
ด้้านจรยิธ์รรมและกฎหมาย

–
เราคำานึงถึึงความปลอด้ภ่ยก่อน
เสีมอและมุ่งม่�นท์ี�จะปกป้องสีิ�ง
แวด้ล้อม

–
เรามุ่งม่�นท์ี�จะต่่อสี่้ก่บัการท์ุจรติ่

–
เราห่วงใยชุื่มชื่นของเราและ
ประพฤติ่ต่นเป็นพลเม่องบัรรษ่ัท์
ที์�ดี้

–
เราด่้แลจ่ด้การข้อม่ลด้้วยความ
ระม่ด้ระวง่

–
เราส่ี�อสีารอย่างมีความร่บัผิด้
ชื่อบั

–
เราด่้แลเอาใจใส่ีท์ร่พยากรของ
เรา
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 เราปฏิบัติต่อ
กันและกันด้วย
ความเคารพ

คลาเรียนท์เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า ความไว้วางใจ ความ
ซื่อสัตย์ ความสำนึกถึงคุณค่า และความเคารพ จะเป็นสิ่ง
ที่ทำให้บริษัทของเราและพนักงานทุกคนของเรา มีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและช่วยเติมเต็มความต้องการ
ให้พนักงานทุกคนของเรา เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะนำ
ไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ความเคารพเป็น
ส่วนประกอบของทุกสิ่งที่เราทำและเป็นส่วนหนึ่งในการมี
ปฏิสัมพันธ์ของเราทั้งหมด

ในส่วนนี้:
– 
การปฏิบัติต่อผู้อื่น
– 
การล่วงละเมิด
–
ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ
-
การเคารพสิทธิแรงงาน



28 — 29 คิดทบทวนตนเอง

 การปฏิบัติต่อผู้คน

การเคารพให้เกียรติกันย่อมเป็นรากฐานของความร่วมมือที่
ประสบความสำเร็จในทุกครั้ง พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้
อยู่ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมและได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเคารพ คลาเรียนท์มีวัตนธรรมของการเปิดกว้าง
และการเคารพในกันและกัน เพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่น มี
เสรีภาพ และได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประสบความ
สำเร็จ

ด้วยเหตุนี้ พวกเราแต่ละคนจึงมีข้อผูกพันตามหน้าที่ของ
ตนเอง ในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นที่ทำงานกับเราด้วยความ
เคารพ เปิดเผย และตระหนักถึงคุณค่า เราต้องปฏิบัติต่อผู้
อื่นให้เหมือนกับที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา และใน
ลักษณะที่สามารถคงความซื่อสัตย์ส่วนตัวในระดับสูงไว้ได้กับ
สิ่งที่เราทำ

การเคารพให้เกียรติ

การเคารพให้เกียรติหมายถึง การตระหนักถึงคุณค่าร่วมกัน และ
พฤติกรรมที่ปราศจากอคติต่อเพื่อนร่วมงานและใครก็ตามที่เราร่วม
งานด้วยในทุกระดับ ขั้น และภูมิภาค
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 การล่วงละเมิด

คลาเรียนท์จะไม่ยินยอมให้เกิดการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ เราจะ
ใช้มาตรการทุกด้านเพื่อป้องกันการล่วงละเมิด

พวกเราทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาพ
แวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการล่วงละเมิดและการเลือก
ปฏิบัติ เราจะเข้าไปดำเนินการหากพบเห็นพฤติกรรมใด ๆ ที่
บ่งชี้ว่ามีการล่วงละเมิด

การล่วงละเมิด

การล่วงละเมิดอาจอธิบายได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
ใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความก้าวร้าว 
ความเป็นปรปักษ์ มีการข่มขู่คุกคาม หรือการไม่ยอมรับทุกกลุ่ม
คน การล่วงละเมิดอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ รวมถึงการวิพากษ์
วิจารณ์ด้วยวาจา การล่วงเกินทางร่างกาย การแสดงสิ่งบันเทิง
หรือสื่อภาพให้เห็นอย่างไม่เหมาะสม และอาจเป็นการกระทำที่มา
จากเพื่อนพนักงาน หัวหน้างาน ผู้ขายสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา 
ลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดก็ตามที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทของเรา

การใช้หรือการส่งต่อหมุนเวียนเนื้อหาและภาษาทีก้าวร้าว เช่น 
การพูดใส่ร้ายป้ายสี การแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม หรือ
การพูดเรื่องตลกที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย จะเป็นตัว
บั่นทอนความเคารพให้เกียรติกัน และไม่ใช่การกระทำที่เหมาะ
สมในสถานที่ทำงานของเรา การล่วงละเมิดอาจเกิดขึ้นได้ใน
ลักษณะของทางเพศ กรณีนี้จะรวมถึงพฤติกรรมอย่างเช่น การ
ล่วงเกินทางเพศโดยไม่ยินยอม การวิพากษ์วิจารณ์หรือการพูด
เย้าแหย่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ หรือการดูหรือดาวน์โหลดภาพ
อนาจารหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ทำงานหรือ
กำลังใช้ทรัพยากรของบริษัท
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การข่มเหงรังแก/การกลั่นแกล้ง

การข่มเหงรังแกหรือการกลั่นแกล้งคือรูปแบบหนึ่งของการล่วง
ละเมิด และยังหมายถึงพฤติกรรมการเป็นศัตรูที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ มีความต่อเนื่อง หรือเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ว่าจะเกิดกับ
ตัวบุคคลเองหรือผ่านทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และการสื่อสาร
แบบดิจิทัลรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งมีเจตนาเพื่อสร้างความอับอายหรือ
กีดกันบุคคล คำถาม: 

หัวหน้างานของฉันดูเหมือนว่าจะเป็น
คนโมโหง่ายอย่างมาก ในช่วงเวลาที่
มีความกดดัน หัวหน้างานของฉันชอบ
ตะโกนใส่ฉันและขู่ว่าจะไล่ฉันออกต่อ
หน้าคนอื่น ๆ ฉันกลัวว่าจะตกงาน ถ้า
รายงานเรื่องที่เกิดขึ้น ฉันควรเก็บเงียบ
ต่อไปหรือไม่

คำตอบ: 
ไม่ คุณควรแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นต่อใคร
ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย HR หรือฝ่าย
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คำถาม:
ฉันย้ายไปอยู่แผนกอื่นและเพื่อน
พนักงานในทีมใหม่ของฉันพูดจาแสดง
ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับฉัน 
ทุกครั้งที่พวกเขาออกไปรับประทาน
อาหารกลางวันด้วยกัน พวกเขาจะ
ไม่ชวนฉันไปด้วย ฉันยังทราบมาอีกว่า 
ทุกคนในทีมอยู่ในกลุ่มการสนทนาบน
สมาร์ทโฟนของพวกเขา ซึ่งไม่มีฉันอยู่
ด้วย ฉันรู้สึกถูกกีดกันและอับอาย ฉัน
สามารถทำอะไรได้บ้าง

คำตอบ:
หากสถานการณ์เอื้ออำนวยและคุณ
รู้สึกสะดวกใจที่จะดำเนินการ คุณควร
บอกให้เพื่อนพนักงานของคุณได้ทราบ
โดยตรงถึงข้อสังเกตของคุณ หรือแจ้ง
ให้หัวหน้างานของคุณทราบ หรือมิ
ฉะนั้น ให้แจ้งข้อวิตกกังวลของคุณ
ต่อฝ่าย HR หรือฝ่ายกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อนพนักงานที่
ได้รับทราบถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
นี้ ควรกล้าแจ้งเหตุการณ์ด้วยเช่นกัน

1
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

2
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้
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 ความเท่าเทียมกันและ
การไม่เลือกปฏิบัติ
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คลาเรียนท์มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ทำงานของเราจะ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติและมอบโอกาสที่เท่าเทียมกัน เราส่งเสริมให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่างและมีความหลากหลาย ซึ่งทุก
คนจะได้รับโอกาสเพื่อเรียนรู้และฝึกอบรม

เราจะไม่ยินยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
สัญชาติ ศาสนา เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ ความทุพพลภาพ อายุ สถานะ
การเป็นพลเรือน เพศวิถี หรือการเป็นสมาชิกสหภาพหรือพรรคการเมือง 
ในกระบวนการว่าจ้าง จ่ายค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง พนักงาน
และผู้สมัครงานทุกคน มีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติเฉพาะจากพื้นฐานในด้าน
ทักษะส่วนบุคคล ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพเท่านั้น

คำถาม:
ฉันสมัครงานในตำแหน่งหนึ่งของทีม
อื่น แต่ฉันรู้มาว่ามีการเสนอตำแหน่ง
นี้ให้คนอื่นที่ดูเหมือนจะมีคุณสมบัติ
ด้อยกว่าฉันไปแล้ว ฉันคิดว่าสาเหตุ
มาจากการที่ผู้จัดการที่ทำการว่าจ้าง
ทราบถึงความทุพพลภาพของฉัน ฉัน
ควรทำอย่างไร

คำตอบ: 
สำหรับคลาเรียนท์ การตัดสินใจว่า
จ้างจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีความ
เป็นกลาง หากคุณสงสัยว่ามีการ
ปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่เป็นธรรม ลอง
ให้ผู้จัดการที่ทำการว่าจ้างชี้แจงให้
คุณทราบถึงเหตุผลของการตัดสินใจ
ว่าจ้างดังกล่าว หากคุณไม่ได้รับคำ
ตอบที่สมเหตุสมผล คุณต้องแจ้ง
เหตุการณ์และแจ้งให้ฝ่าย HR ทราบ
ถึงข้อวิตกกังวลของคุณ

คำถาม: 
ฉันทำงานกับบริษัทมาหลายปีแล้ว 
คะแนนผลการปฏิบัติงานประจำปีของ
ฉันก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอยู่เสมอ
เป็นอย่างน้อย ฉันมีหัวหน้างานคนใหม่
เข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว เขา
ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของฉัน
ว่า “ต้องมีการปรับปรุง” โดยที่ไม่ให้
เหตุผลที่อิงข้อเท็จจริงเลย ฉันควรร้อง
เรียนเรื่องนี้หรือไม่

คำตอบ:
สำหรับคลาเรียนท์ กระบวนการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานจะเป็นไป
ตามข้อเท็จจริงและการเสนอแนะคำติ
ชมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา พนักงาน
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ภายใต้การ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 
คุณควรพูดคุยกับหัวหน้าของคุณเพื่อ
ให้ชี้แจงข้อสงสัย หรือแจ้งให้ฝ่าย HR 
ทราบปัญหา หากเป็นกรณีของหลัก
เกณฑ์การให้คะแนนที่ไม่เหมาะสม

1
2
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 การเคารพในสิทธิด้าน
แรงงาน

การทำงานให้คลาเรียนท์ถือเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้เอง เราขอ
ประณามการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์
ในทุกรูปแบบ และเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อต่อ
ต้านการดำเนินการเหล่านี้

เราจะใช้กระบวนการที่มีทั้งหมดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
เราสามารถตรวจสอบอายุของผู้ปฏิบัติงานได้ และตรวจสอบ
ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับอายุของ
ประชากรวัยทำงาน

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การเคารพสิทธิมนุษยชน

คลาเรียนท์มีความตั้งใจให้ฐานการปฏิบัติงานทั้งหมดและทุกกิจกรรม
ของเราดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
มาตรฐานด้านจริยธรรมอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลาเรียนท์ตระหนัก
ดีถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของการทำงาน ตามที่บัญญัติไว้โดย
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO):

– 
เสรีภาพในการเข้าสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน

– 
ห้ามใช้แรงงานบังคับ

– 
ห้ามใช้แรงงานเด็ก

– 
การไม่เลือกปฏิบัติ
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คำถาม:
ฉันอ่านข่าวเจอว่าผู้รับจ้างที่เพื่อน
พนักงานของฉันกำลังพิจารณาว่าจ้าง
นั้น กำลังทำงานในโครงการที่รู้กันว่า
ใช้แรงงานเด็ก ฉันไม่ได้ข้องเกี่ยวใน
โครงการนั้น ฉันควรพูดอะไรออกไป
ไหม

คำตอบ: 
ใช่ แบ่งปันข้อสังเกตของคุณกับเพื่อน
พนักงานของคุณ และหากพวกเขายืน
กรานว่าจะทำงานกับผู้ให้บริการราย
นี้ คุณต้องแจ้งเรื่อง การเลือกคู่ค้าที่มี
ประวัติการใช้แรงงานเด็ก ถือเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้และต้องหลีกเลี่ยง หาก
เคยมีประวัติการใช้แรงงานเด็กแต่คู่
ค้าอ้างว่าได้ยุติการกระทำดังกล่าวไป
แล้ว เราต้องตรวจยืนยันว่าคำกล่าว
อ้างเป็นจริงหรือไม่

คำถาม:
เพื่อนพนักงานอยากตั้งสภาการ
ทำงานขึ้นมา หัวหน้างานข่มขู่ว่าจะไล่
ออก หากพวกเขาดำเนินการต่อ เขา
สามารถทำได้ไหม

คำตอบ: 
คลาเรียนท์ตระหนักดีถึงเสรีภาพของ
การเข้าสมาคมตามหลักการพื้นฐาน
ทั้งสี่ประการของ ILO ในกรณีนี้ จะ
ไม่มีการดำเนินการเพื่อขัดขวางเพื่อน
พนักงานของคุณ

คำถาม:
ฉันอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ
ในตลาดเกิดใหม่ ฉันไปเยี่ยมโรงงาน
แห่งหนึ่งของผู้ขายสินค้ารายหลักของ
เราในพื้นที่ พนักงานบางคนดูอายุค่อน
ข้างน้อย และฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะ
อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย ฉันควร
ทำอย่างไร

คำตอบ:
พยายามบอกเล่าข้อวิตกกังวลของคุณ
ให้ผู้จัดการโรงงานรับทราบโดยตรง 
หากพวกเขายืนยันว่าพนักงานทุก
คนมีอายุตามข้อกำหนด คุณต้อง
แน่ใจว่าได้รับการยืนยันนี้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
คุณต้องจัดการกับข้อวิตกกังวลของ
คุณเป็นการภายใน โดยการแจ้งต่อ
หัวหน้างานของคุณ ฝ่าย HR หรือฝ่าย
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2
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 เราปฏิบัติตาม
มาตรฐานสูงสุด
ด้านจริยธรรม
และกฎหมาย

กฎหมายทำหน้าที่ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นแนวทางสำหรับ
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของพฤติกรรมที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นในสังคม ใน
ฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจการระหว่างประเทศ คลาเรียนท์จะตรวจสอบให้
แน่ใจว่า การดำเนินงานของบริษัทนั้น เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดด้าน
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกรายของเรา เพื่อสร้างชื่อเสียงของเรา และเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจที่ดีที่มีความยั่งยืน ผลสืบเนื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะ
ได้แก่ โทษปรับขั้นสูง และในบางกรณี อาจรวมถึงโทษจำคุกสำหรับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง 

เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด หลักจรรยาบรรณ
ของเรา นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใน เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่คลาเรียนท์มีภาระผู้พันในการปฏิบัติตาม

ในส่วนนี้:
– 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
– 
การฉ้อฉล
–
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
–
การฟอกเงิน
–
การห้ามซื้อขายและข้อกำหนดการควบคุมการค้า
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 การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม

คลาเรียนท์เชื่อในการแข่งขันที่เสรีและเป็น
ธรรม และติดต่อธุรกิจกับลูกค้าและซัพพลายเอ
อร์ด้วยความเป็นธรรม เราแข่งขันทางธุรกิจด้วย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเป็นเลิศ
ของผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ใช่จากการดำเนินธุรกิจ
ในลักษณะที่ขาดจริยธรรม หรือผิดกฎหมาย
 
กฎหมายแข่งขันทางการค้าและการค้าที่เป็นธรรม
ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับ
ประโยชน์จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมต่าง ๆ กฎหมายดังกล่าวจะช่วยรับ
ประกันว่า งานและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อน
ด้วยลูกค้าจะให้ผลตอบแทนเป็นความสำเร็จของ
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
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ที่คลาเรียนท์ เราปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจกับบุคคล
ที่สาม ที่อาจทำให้จำกัดการแข่งขัน ดังนั้น เราจะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย 
และจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงการแข่งขันกับคู่
แข่ง เรากำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย การดำเนินธุรกิจ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคา อย่างอิสระ เราไม่ได้ตกลงหรือ
ร่วมมือกับคู่แข่งของเราในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ผ่านบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เราไม่พูดคุย ทำข้อตกลง หรือ
กำหนดแบ่งลูกค้า พื้นที่และตลาดสินค้า กับคู่แข่งของเรา
 
แม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของคลาเรียนท์อาจจะมีการเสนอ
ทางเลือกระดับพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า เราจะไม่ใช้จุดแข็งทาง
ตลาดของเราหรืออำนาจเหนือตลาดที่เราอาจจะมีในทางที่ผิด 
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม
 
ในกรณีที่เรามีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าบุคคลที่สามบางราย
ถือว่าเป็นคู่แข่งหรือไม่ หรือหากมีสถานการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น เราจะทำการติดต่อฝ่ายกฎหมาย

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
	การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
	สื่อสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

คู่แข่ง

บริษัท (หรือบุคคล) ใด ๆ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยว
เนื่องถือว่าเป็นคู่แข่งของเรา บริษัท (หรือบุคคล) ใด ๆ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ใน
ตลาดที่คล้ายกัน หรือในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ในตลาดที่เหมือนกัน
หรือคล้ายกัน อาจถือว่าเป็นคู่แข่งของเราด้วยเช่นกัน ผู้จัดจำหน่ายที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของเราถือว่าเป็นคู่แข่งของเรา อย่างน้อยก็ในระดับการจัดจำหน่าย 
ซัพพลายเออร์ที่จัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์เดียวกันกับคลาเรียนท์ถือว่าเป็นคู่แข่งใน
ตลาดสินค้าหรือบริการต้นน้ำ

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงการแข่งขัน

ในหลักการ ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในสาธารณะ ข้อมูลที่เป็นความลับหรือที่อาจจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของ คู่แข่ง (หรืออาจจะเป็นคู่แข่ง) ถือว่าเป็น
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงการแข่งขัน ซึ่งรวมถึง 
(1)   ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อต่ออำนาจการแข่งขันในอนาคตของอีกฝ่าย
(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือกลยุทธ์ของคุณที่คุณไม่อยากให้คู่แข่งรับทราบ 
(3)  ข้อมูลที่ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ไม่อยากให้คุณแบ่งปันกับบุคคลที่สาม
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คำถาม:
ฉันทำงานอยู่ในแผนกขายและได้รับรายงานรายละเอียดประจำ
เดือนจากทีมจัดซื้อของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและแนว
โน้มราคาของวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ จากซัพพลายเออร์ 
ซัพพลายเออร์ดังกล่าวบางรายแข่งขันกับคลาเรียนท์ในตลาด
สินค้าปลายน้ำสำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ระบุไว้ในรายงาน ฉัน
ไม่แน่ใจว่าฉันควรได้รับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ และฉันก็สงสัยเช่น
กันว่าข้อมูลนี้มาจากไหน ฉันควรสอบถามเรื่องนี้หรือไม่

คำตอบ: 
การที่คุณทำงานอยู่แผนกขาย คุณอาจได้รับข้อมูลทั่วไปโดยรวม
จากฝ่ายจัดซื้อในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบและสารเคมี แต่คุณจะ
ต้องไม่ได้รับข้อมูลซัพพลายเออร์แต่ละรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่คลาเรียนท์จำหน่าย ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่คลาเรียน
ท์ใช้ ควรมาจากแหล่งที่มาที่ชอบด้วยกฎหมายเสมอ และไม่ได้
มาจากการติดต่อที่ผิดกฎหมาย คลาเรียนท์อาจทำการซื้อจาก
คู่แข่ง แต่ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นต้องจำกัดให้น้อยที่สุดเท่าที่
จำเป็น นอกจากนี้ ข้อมูลการจัดซื้อที่ฝ่ายจัดซื้อมีอยู่นั้น ต้องไม่ถูก
ส่งต่อไปยังแผนกขาย ในกรณีที่มีข้อสงสัย คุณควรชี้แจงแหล่ง
ที่มาของข้อมูล และหากคุณไม่แน่ใจ คุณควรขอคำแนะนำจาก
ฝ่ายกฎหมาย ทุกคนมีหน้าที่และมีสิทธิที่จะถามคำถามหรือขอคำ
แนะนำจากฝ่ายกฎหมาย

คำถาม:
ฉันอยู่ในการประชุมด้านอุตสาหกรรม และฉันได้พบกับอดีตเพื่อน
ร่วมงาน เขาถามฉันว่า ฉันต้องการไปร่วมทานอาหารค่ำกับคน
อื่น ๆ ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ เพื่อจะได้พูดคุย
กันอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่ยากลำบากและ
มาตรการที่อาจมีขึ้น ฉันอยู่ในภาวะกดดันของการทำยอดขายให้
ได้ตามเป้า ฉันควรไปร่วมทานอาหารค่ำและดูว่าจะช่วยปรับปรุง
สถานการณ์ให้ดีขึ้นได้หรือไม่

คำตอบ: 
คุณต้องไม่ไปร่วมทานอาหารค่ำ คุณต้องระมัดระวังอยู่เสมอเกี่ยว
กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ คุณต้องไม่พูดถึงการ
ดำเนินธุรกิจของคุณกับเพื่อน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การทำ
เช่นนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แม้ว่าคุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ถูก
ค้นพบหรือคิดว่าคุณอาจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถช่วยให้คุณ
รับมือกับสภาวะตลาดที่ยากลำบากหรือทำยอดขายให้ได้ตาม
เป้า พฤติกรรมเช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับคลาเรียนท์และอาจ
ส่งผลเสียต่อบริษัทของเราและตัวคุณ

2
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

1
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้
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 การฉ้อฉล
การมีความซื่อสัตย์ในพฤติกรรมของเราและในทุกสิ่งที่เรา
ทำมีความสำคัญ คู่ค้าทางธุรกิจของเราต้องเคารพและยึดถือ
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยว
เนื่องกับคลาเรียนท์ ซึ่งเราสร้างขึ้นมาหรือจัดหาไว้ให้ ต้อง
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เราจะไม่ริเริ่มหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อฉลทุกประเภท

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราได้ป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง
และแม่นยำเข้าสู่ระบบของเรา และเราได้บันทึกหลักฐาน
กระบวนการและธุรกรรมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 
เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอื่นหรือเป็นการปฏิบัติ
ตามโปรแกรมการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของเรา เราจะไม่
เปลี่ยนแปลงหรือทำลายบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม เรา
จะไม่บิดเบือนหรือปลอมแปลงข้อมูลหรือผลลัพธ์ของการ
ทดสอบ

วิธีนี้จะช่วยป้องกันและตรวจจับการฉ้อฉล ช่วยให้แน่ใจว่า
ข้อมูลของเราจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เราจะตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการปกปิดการฉ้อฉล เรา
จะรายงานข้อมูล ธุรกรรม หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อฝ่าย
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือฝ่ายกฎหมายโดย
ทันที

ในเขตอำนาจทางกฎหมายส่วนใหญ่นั้น การฉ้อฉลถือว่าเป็น
ความผิดอาญาและมีโทษรับผิดต่อบุคคลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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การฉ้อฉล

การฉ้อฉลเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นการจงใจหลอกลวง 
หรือการละเลยที่มีเจตนาสร้างข้อได้เปรียบทางการเงินหรือผล
ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่:

	– การปลอมแปลงเอกสาร
	– การพูดปดหรือการใช้กลโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่คุณปกติ
แล้วคุณไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง

	– การโจรกรรมทรัพย์สินของบริษัท
	– การมอบข้อมูลที่จงใจทำให้เข้าใจผิด
	– การปลอมแปลงบันทึกข้อมูลของบริษัท เช่น บันทึกเวลาเข้างาน
หรือรายละเอียดค่าใช้จ่าย

	– การบิดเบือนผลการทดสอบ
	– การจงใจทำลายหรือปิดบังข้อเท็จจริงที่มีจุดประสงค์เพื่อหลอก
ลวงผู้อื่น

	– การบันทึกข้อมูลที่ตบแต่งขึ้นมาหรือทำให้เข้าใจผิด
	– การยักยอกเงินทุนหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท
	– การละเว้นการกระทำ/การยอมรับเมื่อทราบว่ามีการฉ้อฉลเกิด
ขึ้น

	– การติดสินบน

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	สมุดบัญชีและบันทึกรายการที่ถูกต้อง
	การฟอกเงิน
	การติดสินบนและการทุจริต

คำถาม:
ฉันเพิ่งกลับมาจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ ตอนที่
กำลังทำรายงานค่าใช้จ่ายของฉัน ฉันพบว่าไม่ได้
ขอใบเสร็จรับเงินจากร้านอาหารที่ไปรับประทาน
กับทีมงานของฉัน ฉันพอจำได้คร่าว ๆ ว่าเรารับ
ประทานอะไรไปบ้าง ฉันจะบันทึกรายการอาหารลง
ในเอกสาร Excel และใช้ข้อมูลนี้เป็นใบเสร็จรับเงิน
ได้หรือไม่

คำตอบ: 
ไม่ได้ ใบเสร็จรับเงินที่ทำขึ้นมาเองนั้นไม่ใช่ทาง
เลือกของคุณ คุณควรหารือกับหัวหน้างานของคุณ
และฝ่ายการเงิน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนว่าคุณจะเบิก
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

1
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54 — 55 คิดทบทวนตนเอง

 การซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน
คลาเรียนท์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และสาธารณชนทั่วไป จะได้รับแจ้งในคราวเดียวกัน
เกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่อาจเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่สัมพันธ์กับบริษัทของเรา

ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับคลาเรียน
ท์เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล เราจะไม่ซื้อหรือขายหุ้นในบริษัท 
ขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัท

เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปให้ผู้อื่น โดยจะรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียงแต่ สมาชิกในครอบครัวและผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกัน เพื่อนพนักงาน เพื่อนฝูง นักข่าว ลูกค้า นัก
วิเคราะห์การเงิน และที่ปรึกษา หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษา
ฝ่ายกฎหมาย

ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในคือข้อมูลทั้งหมดที่ยังไม่เป็นที่ทราบ
โดยสาธารณะ และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
หรือตราสารการเงินอื่น ๆ กรณีนี้อาจรวมถึง ข้อมูล
ที่เป็นความลับเกี่ยวกับแผนการซื้อกิจการ การขาย
กิจการ การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ผลประกอบ
การทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาหรือ
กลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างทุน การทำสัญญาครั้งสำคัญ หรือการ
เปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 
	สมุดบัญชีและบันทึกรายการที่ถูกต้อง 
	การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
	ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 นโยบาย
 นโยบายนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน



56 — 57 เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

คำถาม:
ฉันพบเอกสารที่พิมพ์ออกมาอยู่ใกล้เครื่องพิมพ์ ใน
เอกสารมีข้อมูลคาดการณ์เกี่ยวกับตัวเลขการขาย
ในช่วงเร็ว ๆ นี้ของคลาเรียนท์ ฉันควรทำอย่างไรกับ
เอกสาร

คำตอบ: 
คุณควรทำลายด้วยเครื่องฉีกกระดาษหรือทิ้งลง
ในถังขยะที่เก็บข้อมูลความลับโดยทันที เอกสารที่
พิมพ์ออกมานี้มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในด้านราคา ดัง
นั้นจึงต้องจัดการอย่างเป็นความลับสูงสุด พูดคุย
กับหัวหน้างานของคุณเกี่ยวกับเอกสาร เพื่อระบุว่า
จำเป็นต้องแจ้งให้ทุกคนที่ใช้งานเครื่องพิมพ์ทราบ
ถึงหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับทราบ
หรือไม่ ไม่แบ่งปันเนื้อหาของเอกสารที่พิมพ์ออกมา
กับใครก็ตาม และไม่ทำการซื้อขายหุ้นของคลาเรียน
ท์จนกว่าตัวเลขการขายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเผย
แพร่ออกสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ

คำถาม:
จากการประชุมที่จัดขึ้นภายในประเทศ ผู้นำท่าน
หนึ่งได้กล่าวว่า คลาเรียนท์กำลังอยู่ในภาวะกดดัน 
เนื่องจากผลประกอบการรายไตรมาสไม่น่าจะดีนัก 
และพวกเราทุกคนต้องทำงานให้หนักขึ้น เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ ฉันฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องดีเลย และฉันก็
คิดว่าน่าจะต้องขายหุ้นคลาเรียนท์ของฉัน ก่อนที่จะ
มีการเผยแพร่ผลประกอบการรายไตรมาส ฉันทำได้
ใช่ไหม

คำตอบ: 
ไม่ คุณทำเช่นนั้นไม่ได้ หากคุณครอบครองข้อมูล
ที่ยังไม่เปิดเผยออกสู่สาธารณะและ (อาจจะ) เกี่ยว
กับราคาหุ้นที่ละเอียดอ่อน คุณต้องไม่ใช้ความ
รู้ดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่ขอให้ผู้อื่น
ดำเนินการซื้อขายแทนคุณ การซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นความผิดอาญา และอาจ
ส่งผลให้เกิดโทษปรับและโทษจำคุกสำหรับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง คุณควรปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ อาจเป็นคนวงในด้วยเช่น
กัน

2
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58 — 59 เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

 การฟอกเงิน

คลาเรียนท์มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการฟอกเงินระหว่างประเทศและ
การสนับสนุนการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

คลาเรียนท์ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับข้อห้ามใน
การฟอกเงิน เราจะไม่มีวันยินยอมให้บริษัทของเราเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำที่อาจบ่งชี้ได้ว่า
เป็นการฟอกเงิน

การฟอกเงิน
การฟอกเงินหมายถึงการนำเงินที่มาจากก่ออาชญากรรมเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจปกติ ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องคอยเฝ้าระวังการมีปฏิสัมพันธ์
ของเรา ข้อกำหนดนี้ยังมีผลใช้กับการเข้าไปเกี่ยวข้องทางอ้อมกับ
การดำเนินการของบุคคลที่สาม 

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 
	สมุดบัญชีและบันทึกรายการที่ถูกต้อง 
	การติดสินบนและการทุจริต
	การฉ้อฉล

คำถาม:
ฉันทำงานกับผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สามมานานแล้ว
และเพิ่งได้ยินข่าวลือว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงิน ฉันจะยังทำงานกับพวกเขาต่อไปได้ไหม

คำตอบ: 
เมื่อทราบข่าวลือ คุณต้องติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือฝ่าย
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้เข้าใจ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์และความรับผิด
ที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะช่วยคุณประเมินบุคคลที่สาม
โดยละเอียดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของพวกเขา หรือ
ดำเนินการพิสูจน์ข้อกล่าวหา การเพิกเฉยต่อข่าวลือ
และการดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่องตามปกติ อาจจะเป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

1
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60 — 61 คิดทบทวนตนเอง

 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
ปิดล้อมทางการค้าและ
การควบคุมทางการค้า

คลาเรียนท์มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่ทั่วโลกและได้เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการค้าสินค้าและบริการทั่วโลกในทุก ๆ วัน

ไม่ว่ากิจการของเราจะอยู่ที่ไหน เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านการส่งออก การนำเข้า และการกำกับควบคุมทางการค้า
ทั้งหมดที่มีบังคับใช้ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ กรณี
นี้จะรวมถึงข้อจำกัดและข้อห้ามเกี่ยวกับการนำเข้า การส่ง
ออก หรือการซื้อขายสินค้าในประเทศ

ข้อจำกัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า ประเทศแหล่งกำเนิด 
หรือการใช้งานปลายทาง ตัวตนของลูกค้า หรือผู้ให้บริการ
บุคคลที่สาม หรือพนักงานที่ข้องเกี่ยวในการซื้อขาย นอก
เหนือจากการบังคับใช้กับสินค้าแล้ว ข้อจำกัดที่คล้ายกันนี้ยัง
อาจมีผลใช้กับเทคโนโลยีและบริการ รวมถึงธุรกรรมเกี่ยว
กับทุนและการชำระเงิน
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คำถาม:
ผู้จัดจำหน่ายสนใจหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของคลาเรียนท์ 
ส่วนใหญ่แล้ว ผลิตภัณฑ์นี้จะส่งไปอิหร่าน และฉันรู้
ดีว่ามีการคว่ำบาตรอยู่ ฉันจึงสอบถามผู้จัดจำหน่าย
เกี่ยวกับลูกค้าของพวกเขา ฉันไม่ได้รับคำตอบที่
ชัดเจน ฉันต้องขอคำชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ หรือควร
ขายสินค้าต่อไปได้เลย

คำตอบ: 
เมื่อจัดการกับกรณีที่อาจต้องส่งสินค้าไปยังประเทศ
ที่ถูกคว่ำบาตร คุณต้องปรึกษาฝ่ายกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและฝ่ายดูแลด้านศุลกากร
และการค้าระหว่างประเทศก่อนเสมอ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเราจะยังปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประเด็นนี้ควรได้
รับการแจกแจงเพิ่มเติมก่อนที่จะขายสินค้า

1
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เราจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการควบคุมการค้าที่
มี เมื่อมีการซื้อ ผลิต จำหน่าย หรือโอนมอบสินค้า และเมื่อมี
การโอนมอบหรือซื้อเทคโนโลยี นอกจากนี้ เรายังต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดูแลจัดการผลิตภัณฑ์ใช้
งานสองทาง การต่อสู้กับการก่อการร้าย และอาวุธเคมี
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 เราคำนึงถึง
ความปลอดภัย
ก่อนเสมอ
และมุ่งมั่นที่
จะปกป้องสิ่ง
แวดล้อม

เราทราบดีถึงความสำคัญของการปกป้องตัวเรา
เองและสิ่งแวดล้อม ในฐานะบริษัทและในฐานะ
ปัจเจกบุคคล เราจะยึดถือความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพเป็นหัวใจหลักในทุกสิ่งที่เราทำ และมุ่ง
มั่นที่จะพยายามลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนนี้:
– 
สิ่งแวดล้อม
– 
สุขภาพและความปลอดภัย
–
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
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 สิ่งแวดล้อม

คลาเรียนท์ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่มีต่อ
การปกป้องสิ่งแวดล้อม และเราก็มุ่งมั่นที่จะพยายามลดผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด และเรา
ได้พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนในท้อง
ถิ่น

เราต้องการลดการใช้งานวัสดุ นำวัสดุกลับไปใช้ใหม่ และ
รีไซเคิลวัสดุของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในวัสดุ และช่วยลดการสร้างขยะของเสียให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้

เรามีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการป้องกันอันตราย 
เรามีระบบการจัดการฉุกเฉินเพื่อช่วยให้แน่ใจได้ว่า เราจะ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ หากมีอุบัติเหตุเกิด
ขึ้น 

คำถาม:
ฉันได้รับสายแจ้งเรื่องการซ้อมรับมือ
ภาวะฉุกเฉินที่ดำเนินการโดยทีม
จัดการภาวะฉุกเฉินทั่วโลก ฉันถูกขอ
ให้ไปพบทีมฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด ฉันมี
งานต้องส่งวันนี้ ฉันคงไม่จำเป็นต้อง
ไปพบพวกเขา ถูกต้องไหม

คำตอบ: 
การดำเนินการซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
เป็นสิ่งที่เรายึดถืออย่างจริงจัง สิ่ง
สำคัญคือเราทุกคนต้องมีความพร้อม 
หากเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง เหตุ
ฉุกเฉินอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อพนักงาน
และคลาเรียนท์ และต้องได้รับการ
จัดการเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แม้ว่าคุณ
จะต้องพลาดส่งงานบางอย่างตาม
กำหนดก็ตาม

คำถาม: 
ฉันเห็นเพื่อนร่วมงานทิ้งสิ่งที่ดูเหมือน
ว่าเป็นขยะสารเคมีจากโรงงานผลิต
ของเราลงในแม่น้ำใกล้ ๆ ฉันถาม
เธอว่าเธอได้รับอนุญาตแล้วใช่ไหม 
และเธอยืนยันว่าใช่ โดยบอกว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ไม่ใช่ปัญหา
อะไร ฉันยังไม่แน่ใจว่าการกำจัดขยะ
ดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือไม่ ฉันควร
ต้องหาคำอธิบายที่ชัดเจนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสถานการณ์นี้หรือไม่

คำตอบ:
หากคุณมีข้อกังวลที่ไม่สามารถ
หาคำอธิบายที่ชัดเจนได้ คุณต้อง
แจ้งเหตุการณ์ คลาเรียนท์มุ่งมั่นที่
จะปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คุณ
ควรบอกเล่าสิ่งที่คุณพบเห็นกับฝ่าย 
ESHA เพื่อให้แน่ใจว่าการกำจัดขยะ
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของแต่ละประเทศ
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 สุขภาพและความ
ปลอดภัย

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและมีความ
ปลอดภัย คือหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญเป็นหลักของ
คลาเรียนท์ และเรายึดถือในหลักการนี้อย่างจริงจัง คลาเรียน
ท์มีระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยที่ครอบคลุม
ถึงทุกคนในสถานประกอบการของเรา ซึ่งได้แก่พนักงาน
ของคลาเรียนท์ รวมถึงผู้รับจ้างและผู้มาเยือน ระบบนี้ยังช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุ โดยการระบุหาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และกำหนดมาตรการแก้ไข

พวกเราแต่ละคนต้องรับทราบถึงกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของเรา ซึ่งจะรวมถึงการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินตามที่
บริษัทกำหนด เราเคารพในข้อกำหนดตามกฎหมายทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 
และเราจะพยายามลดและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ เรายังต้องพิจารณาความต้องการพิเศษอย่าง
รอบคอบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพนักงาน รวมถึงความ
ต้องการของพนักงานที่อายุน้อยหรือมีความเปราะบาง

ในกรณีของเหตุการณ์ด้านสุขภาพและ/หรือความปลอดภัย 
เราจะรายงานเหตุการณ์ต่อผู้จัดการฝ่าย ESHA ที่มีหน้าที่รับ
ผิดชอบโดยทันที เพื่อให้มีการสืบสวนเพิ่มเติม การดำเนิน
การแก้ไขที่จำเป็นถูกนำมาใช้เป็นมาตรการสำคัญที่สุดตาม
แนวทางปฏิบัติด้าน ESHA ของคลาเรียนท์
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 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 
	การเคารพสิทธิมนุษยชน

เราทุกคนต้องตระหนักถึงกฎการรักษาชีวิตของคลาเรียนท์:

–
ใช้เครื่องมือป้องกันการตกหล่นเมื่อ
ทำงานในบริเวณที่สูงกว่า 1.80 เมตร 
หรือ 6 ฟุต และอยู่นอกพื้นที่ป้องกัน

–
เมื่อจำเป็น ต้องทำงานเมื่อมีใบ
อนุญาตทำงานที่ถูกต้องอยู่เสมอ

–
ใช้ระเบียบวิธี ‘Lockout-Tagout’ 
เพื่อปกป้องคุณจากอันตราย 

พนักงานอายุน้อย

พนักงานทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะถือว่าเป็นพนักงานอายุน้อย

บุคคลที่มีความเปราะบาง

บุคคลกลุ่มนี้จะรวมถึงสตรีตั้งครรภ์ พนักงานชั่วคราวที่อยู่นอก
ขอบเขตการเฝ้าระวังทางการแพทย์ของคลาเรียนท์ พนักงานฝึกงาน 
มารดาที่ให้นมบุตร และพนักงานที่มีอาการทางการแพทย์บางอย่าง

–
สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 
(PPE) เมื่อจำเป็น

–
ไม่เดินหรือทำงานใต้ของหนักที่ถูกพัก
วางไว้

–
ไม่ปิดใช้งานอุปกรณ์นิรภัยที่สำคัญ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มี
มาตรการระวังเพิ่มเติม

หากคุณพบเห็นว่ามีการละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้ คุณควรแจ้ง
เหตุการณ์ต่อผู้จัดการของคุณหรือ EHSA ทันที
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 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	ทรัพย์สินทางปัญญา

 เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์

การจัดหาแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรม มีความปลอดภัย 
และมีความยั่งยืนมากขึ้น คือหนึ่งในการดำเนินงานที่มีความ
สำคัญสูงสุดของเรา เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
และการจัดการสารเคมีที่ปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของ
เรา ด้วยเหตุนี้ คลาเรียนท์จึงได้ลงนามใน Responsible 
Care® ซึ่งเป็นเอกสารคำมั่นสัญญาของอุตสาหกรรมเคมีใน
เรื่องความยั่งยืน 

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีและ
จะยึดถือในมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติโดยไม่ย่อท้อ วิธีการ
เหล่านี้จะช่วยให้แน่ใจได้เราจะมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยใน
ระดับสูงที่สุด และมีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในการวิจัย 
การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา 

ด้วยการประเมินที่ครอบคลุมและการสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง
วิธีการจัดการและการใช้สารเคมีให้ปลอดภัย เราจึงมั่นใจได้
ว่าเราได้ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ของเราเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสารเคมี นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังที่จะลดความเสี่ยงใด ๆ 
ก็ตามที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข และจะตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามีการปลูกฝังมุมมองเรื่องความยั่งยืนที่ชัดเจนลงใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจและกลุ่มผลิตภัณฑ์มี
ความยั่งยืนได้บนพื้นฐานของหลักการด้านความยั่งยืน 



74 — 75 คิดทบทวนตนเอง

 เรามุ่งมั่นที่จะ
ต่อสู้กับการ
ทุจริต การทุจริตได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมและ

ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 
และนำไปสู่การขาดเสถียรภาพในระบบการเงิน 
การสูญเสียความมั่งคั่ง และการชะลอตัวลงของการ
พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ คลาเรียนท์จะไม่ยินยอมให้
เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ และเรามุ่งมั่นที่จะดำเนิน
การใด ๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อป้องกันการติดสินบน
ในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา 

ในส่วนนี้:
– 
การติดสินบนและการทุจริต
– 
ของขวัญและคำเชิญ
–
กิจกรรมทางการเมือง
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 การติดสินบนและการ
ทุจริต

คลาเรียนท์ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต เราจะไม่ฉวย
ประโยชน์จากช่องทางการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม และผิด
กฎหมาย อย่างเช่น การติดสินบน

ด้วยเหตุนี้ การตระหนักรับรู้และการหลีกเลี่ยงการติดสินบนและการทุจริต 
จึงถือเป็นหลักการสำคัญที่เราใช้ปกป้องชื่อเสียงของเรา

เราจะไม่ติดสินบน รับสินบน หรือพยายามแสวงหาข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะ
สม จากการที่เราอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจกระทำการแทนองค์กร ใน
ฐานะบริษัท เรายังต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการของบุคคลที่สามใด 
ๆ ที่เป็นตัวแทนของคลาเรียนท์ ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าเราคือผู้จ่ายสินบน
โดยตรง หรือบุคคลที่สามเป็นผู้จ่ายสินบนทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้อง
ไม่ปล่อยให้ผู้อื่นติดสินบนในนามของเรา 

เราเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่คลาเรียนท์มีในเรื่องนี้ และเราจะปฏิบัติ
ต่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อป้องกันการติด
สินบน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการต่อต้าน
การติดสินบนใด ๆ โดยบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจแทนเรา โดยจะรวมถึง
การคัดเลือกคู่ค้าของเราอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยการกำหนด
ใช้กระบวนการและการควบคุมที่เหมาะสม และการดำเนินการสอบทาน
ธุรกิจที่เหมาะสม 

คลาเรียนท์ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างการติดสินบนต่อภาครัฐและภาคเอกชน 
ไม่ว่าการติดสินบนจะเกิดขึ้นในรูปแบบของเงินหรือสิ่งใดก็ตามที่ถูกมอง
ว่าหรืออาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่า เช่น ของขวัญ ข้อเสนอการจ้างงาน 
หรือการเอื้อประโยชน์อื่นใด

ก่อนเสนอหรือยอมรับสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า เราจะต้องแน่ใจว่าการ
ดำเนินการของเราสอดคล้องกับนโยบายของเรา และไม่ได้ก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนต่อเรา 

เนื่องจากนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสังเกตพบการติดสินบนและการทุจริต
ได้ครบถ้วน เราจึงต้องขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอ หากเรามีข้อสงสัย 

การติดสินบนถือเป็นความผิดทางอาญา และในเขตอำนาจทางกฎหมาย
บางแห่ง บริษัทและบุคคลอาจต้องรับผิดเท่าเทียมกันในกรณีที่มีโทษปรับ
มูลค่าสูง บุคคลอาจต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติม 



78 — 79 คิดทบทวนตนเอง

การติดสินบน

ข้อเสนอ คำสัญญา สิ่งที่มอบให้ หรือการให้รางวัลตอบแทนใด ๆ 
ก็ตามที่มีมูลค่า  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ ทาง
สัญญา ตามระเบียบข้อบังคับ หรือเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว การ
ติดสินบนต่อภาครัฐเป็นการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงาน 
หรือบุคลากรในตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ทางราชการ ซึ่งการติด
สินบนต่อภาครัฐนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริตที่ไม่จำเป็น
ต้องเกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือสถานที่ราชการ

การทุจริต

การใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน อำนาจ หรือความ
ไว้เนื้อเชื้อใจในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาข้อได้เปรียบที่
ไม่เหมาะสม

เจ้าหน้าที่รัฐ

เจ้าหน้าที่รัฐหมายถึง:
	–  เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐบาล หรือ
	– แผนก หน่วยงาน หรือหน่วยงานย่อยใด ๆ ของรัฐบาล หรือ
	– ขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ หรือ
	– บุคคลใดก็ตามที่กระทำการตามอำนาจหน้าที่ราชการเพื่อ
หรือในนามของรัฐบาลดังกล่าว แผนก หน่วยงาน หรือหน่วย
งานย่อยใด ๆ ของรัฐบาล หรือเพื่อหรือในนามขององค์กร
สาธารณะระหว่างประเทศดังกล่าวใด ๆ 

โดยจะรวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกในครอบครัว คู่สมรส 
เพื่อนสนิท และบุคคลใดก็ตามที่อาศัยในบ้านเดียวกันกับเจ้า
หน้าที่รัฐ

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	สมุดบัญชีและบันทึกรายการที่ถูกต้อง
	การบริจาคเพื่อการกุศล การสนับสนุน และกิจกรรมพลเมืองบรรษัท
	ผลประโยชน์ทับซ้อน 
	การฉ้อฉล
	การฟอกเงิน



80 — 81 เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

คำถาม:
ที่สนามบิน มีการอธิบายกระบวนการตรวจคนเข้า
เมืองอย่างโปร่งใส และไม่มีค่าใช้จ่ายการตรวจลง
ตราวีซ่า อย่างไรก็ตาม ฉันถูกขอให้จ่ายเงินจำนวน
เล็กน้อยสำหรับค่าการตรวจลงตราวีซ่า และทุกคนก็
จ่ายเงินจำนวนนี้ ฉันควรจ่ายด้วยใช่ไหม 

คำตอบ: 
การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก (หรือที่เรียกว่า 
“ค่าน้ำร้อนน้ำชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ”) คือการจ่ายเงิน
จำนวนไม่มากให้แก่ข้าราชการ เพื่อให้ได้รับบริการที่
คุณมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว เมื่อใดก็ตามที่
คุณถูกขอให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ซึ่งคุณคิดว่าอาจจะเป็น
ค่าอำนวยความสะดวก คุณควรติดต่อฝ่ายกำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือฝ่ายกฎหมาย 
ก่อนที่จะจ่ายเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความ
พร้อมและทราบข้อกำหนด เมื่อเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องใช้วีซ่า

คำถาม:
ฉันเพิ่งเข้ามาทำงานที่บริษัท และ
ในขณะที่กำลังทำความคุ้นเคยกับ
ธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัท หัวหน้า
ของฉันก็บอกว่า เธอได้เสนองานให้
หลานชายของเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่ง เพื่อ
ที่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาต
ที่รออนุมัติอยู่ ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่อง
ถูกต้อง แต่ก็ไม่อยากเข้าไปแทรกแซง 
เพราะฉันก็ยังใหม่กับบริษัท ฉันจะทำ
อะไรได้บ้าง

คำตอบ: 
พฤติกรรมของหัวหน้างานนั้นถือว่าผิด
กฎหมาย และอาจเป็นการเสี่ยงต่อการ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทของเรา 
คุณควรแจ้งข้อมูลนี้ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โดยทันที

คำถาม:
ในขณะที่อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อ
ธุรกิจ ฉันถูกตำรวจในประเทศนั้นเรียก
ตัวไว้ เขาอ้างว่าฉันขับรถเกินกำหนด
ความเร็ว แม้ว่าฉันจะแน่ใจอย่างยิ่ง
ว่าฉันไม่ได้ทำผิดกฎ เขาบอกว่าถ้า
ฉันจ่ายเงินสดให้เขา เขาจะปล่อย
ฉันไป พร้อมแสดงท่าทางที่เป็นการ
ข่มขู่ เพื่อบอกอย่างชัดเจนว่าฉันไม่มี
ทางเลือกไหนอีกแล้ว ฉันกลัวว่าจะถูก
ทำร้ายหากไม่จ่ายเงินให้เขา ฉันต้อง
ทำอย่างไร

คำตอบ:
ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง
กับภัยคุกคามจวนตัวที่มีต่อสุขภาพ 
ความปลอดภัย หรือสวัสดิภาพของ
ร่างกาย บริษัทจะอนุญาตให้จ่ายเงิน
ได้ รายงานเหตุการณ์ต่อหัวหน้างาน
และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบโดยทันที

2
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เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

3
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้
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 ของขวัญและสิ่งบันเทิง

ของขวัญ สิ่งบันเทิง และสิ่งที่มอบให้อื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของ
หลาย ๆ วัฒนธรรม  และมีค่าที่กำหนดไว้ ตามธรรมเนียม
ปฏิบัติทั่วไปทางธุรกิจ และเป็นสัญลักษณ์แทนคำขอบคุณ แต่
ทั้งนี้จะมีข้อจำกัด เนื่องจากเราต้องรักษาความเป็นกลางของ
เราไว้ในการดำเนินธุรกิจ

ของขวัญและสิ่งบันเทิงควรมีมูลค่าที่สมเหตุสมผล และต้อง
สัมพันธ์กับธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ การมอบของขวัญและสิ่ง
บันเทิงไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก
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ของขวัญหรือคำเชิญไม่ควรแฝงด้วยเจตนาที่จะมีอิทธิพลที่ไม่
เหมาะสมต่อกระบวนการตัดสินใจที่เป็นอิสระ ซึ่งก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่มีภาระผูกพัน หรือส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของ
คลาเรียนท์ ของขวัญและคำเชิญในกรณีเช่นนี้จะเป็นเรื่องต้อง
ห้าม

ทั้งนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่นโยบายของคลาเรียนท์ ห้ามมิให้
เรารับของขวัญ แต่หากธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่นอาจถือว่า
การปฏิเสธของขวัญเป็นการดูหมิ่น หากการดำเนินการชอบ
ด้วยกฎหมาย เราอาจรับของขวัญได้ แต่ควรแจ้งให้ผู้มอบ
ทราบว่าของขวัญที่รับไว้นั้นเป็นของคลาเรียนท์ และไม่ใช่
ประโยชน์ส่วนบุคคลของเรา โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยทันที เพื่อตัดสินใจ
ว่าจะใช้งานสิ่งที่ได้รับมาต่อไปอย่างไร 

ของขวัญ

สินค้า บริการ หรือของที่ระลึกอื่น ๆ ที่มอบแทนคำขอบคุณอย่าง
โปร่งใส เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตหรือความเคารพ ของขวัญเหล่า
นี้เป็นการมอบให้อย่างชัดแจ้ง โดยที่ไม่คาดหวังถึงสิ่งตอบแทน
หรือมูลค่าตอบแทน การใช้ของขวัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์หรือ
ส่งเสริมแบรนด์ของบริษัท โดยการระบุโลโก้หรือข้อความบนวัตถุ
ส่งเสริมการขาย

สิ่งบันเทิง

หมายถึงความบันเทิง มื้ออาหาร การเลี้ยงรับรอง ตั๋วเข้าชม
กิจกรรมบันเทิง งานสังคม หรืองานกีฬา การเข้าร่วมในการ
แข่งขันกีฬา ซึ่งมีการมอบหรือรับเพื่อสร้างหรือพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของธุรกิจ หากผู้ให้การดูแลรับรองหรือ
ตัวแทนของผู้ให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ 
เราจะถือว่าความบันเทิงดังกล่าวเป็นของขวัญได้ คู่สมรสหรือ
สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ จะต้องไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม
บันเทิง ภายใต้บริบททางธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคลา
เรียนท์ และต้องปฏิเสธคำเชิญดังกล่าว

 โปรดดู 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยเช่นกัน

 นโยบาย 
นโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญและคำเชิญ
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ของขวญ่และสิี�งบ่ันเทิ์งที์�มอบัให้หรอืได้้ร่บั ควรต้่อง ต้่องหลีกเลี�ยงหรอืปฏิิเสีธ์ของขวญ่และสิี�งบ่ันเทิ์ง หาก

–
มีม่ลค่าที์�สีมเหตุ่สีมผล

–
เกิด้ขึ�นไม่บ่ัอยคร่�ง

–
มีวต่่ถุึประสีงค์ท์างธุ์รกิจที์�สีมเหตุ่
สีมผล

–
สีอด้คล้องก่บัหล่กปฏิิบ่ัติ่ท์างธุ์รกิจที์�
ยอมร่บัได้้ และมีการเสีนอให้เฉพาะเม่�อ
หล่กจรรยาบัรรณของผ้่ร่บัยินยอมให้
กระท์ำาการได้้

–
มีรสีนิยมที์�ดี้และมีความเหมาะสีมใน
ท์างวฒ่นธ์รรม

–
แสีด้งถึึงภาพล่กษัณ์ท์ี�ไม่ด้หีรอืท์ำาให้
คลาเรยีนท์ต์่อ้งอบ่ัอาย

–
อาจได้ร่้บัการจ่ด้หมวด้หม่ว่่าเป็นสิี�ง
บัน่เท์งิสีำาหร่บัผ่ใ้หญ่

–
มคีวามฟุม่เฟือยเกดิ้เหตุ่หรอือาจถึก่
ผ่อ้่�นมองว่าฟุม่เฟือย

–
เป็นเงินสีด้หรอืสีิ�งเท์ยีบัเท่์าเงินสีด้ 
เชื่น่ บัต่่รของขว่ญ เช็ื่คเงินก่ ้หุน้ 
หรอืสีิ�งท์ี�เป็นผลประโยชื่นห์รอืข้อได้้
เปรยีบัท์างการเงินที์�มากเกนิควร

–
มอบัให้เม่�อมีการร้องขอ

–
มอบัให้โด้ยเป็นความล่บั

–
ออกแบับัมาเพ่�อหรอืถ่ึกมองวา่ใช้ื่เพ่�อ
โน้มน้าวการปฏิิบ่ัติ่หน้าที์�งานหรอื
หน้าที์�สีาธ์ารณะ

–
เกิด้ขึ�นในเวลาที์�สีอด้คล้องก่บัการ
ต่่ด้สิีนใจท์างธุ์รกิจ โด้ยที์�จ่งหวะ
เวลาอาจด่้เหม่อนว่าเป็นความ
พยายามในการโน้มน้าวการต่่ด้สิีน
ใจท์างธุ์รกิจอย่างไม่เหมาะสีม
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 กิจกรรมทางการเมือง

ในฐานะผู้ประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบ คลาเรียนท์มุ่ง
หวังที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีการสนทนาสื่อสารที่เปิด
เผยและโปร่งใสกับนักการเมือง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ 
สมาคมทางธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย

การสนับสนุนทางการเมืองใด ๆ ก็ตามในนามของคลาเรียน
ท์ รวมถึงการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง 
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับ การใช้เวลางานหรือ
สินทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทเพื่อกิจกรรมการเมืองส่วนตัว ถือ
เป็นเรื่องต้องห้าม เราอนุญาตให้พนักงานมีส่วนในการสร้าง
ความสัมพันธ์หรือการวิ่งเต้นกับผู้กำหนดนโยบายและหน่วย
งานที่มีอำนาจหน้าที่ให้คลาเรียนท์ได้ แต่จะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายของเราที่ชื่อว่า นโยบายการต่อต้านการติดสินบน
และการทุจริต

กิจกรรมทางการเมือง

กิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การติดต่อมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ 
ก็ตามกับผู้กำหนดนโยบาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
การกำหนดนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานโยบาย หรือการมีส่วนร่วมอื่น ๆ ในการสนทนาเกี่ยว
กับนโยบายสาธารณะ

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การช่วยเหลือเพื่อการกุศล การสนับสนุน และดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการเป็นองค์กรที่ดี

	ผลประโยชน์ทับซ้อน



90 — 91 เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

คำถาม:
ฉันเป็นสมาชิกของพรรคเสรีนิยมแห่ง
หนึ่งในท้องถิ่นมาหลายปี หลังจากที่
เข้าทำงานกับคลาเรียนท์แล้ว ฉันต้อง
ขออนุญาตบริษัทในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกต่อหรือไม่

คำตอบ: 
ไม่ คุณไม่ต้องขออนุญาต คลาเรียนท์
ไม่ได้ห้ามพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
การเมืองเป็นการส่วนตัว ตราบเท่าที่
การเข้าร่วมนั้นไม่ได้อยู่ในเวลาทำงาน 
ยังคงเป็นกิจกรรมส่วนตัว และไม่ได้
ขัดกับหรือส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ความสามารถของคุณในการปฏิบัติ
งาน หากมีข้อสงสัย คุณควรแสดง
ความโปร่งใสอยู่เสมอ และทำหนังสือ
แจ้งผู้จัดการของคุณ และ/หรือ ฝ่าย 
HR ให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมดัง
กล่าว

คำถาม:
ฉันเป็นผู้จัดการประจำสถานประกอบ
การในโครงการก่อสร้างโรงงาน ฉัน
ต้องติดต่อกับหน่วยงานด้านการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอยู่เป็น
ประจำ การดำเนินการนี้ถือว่าเป็น
กิจกรรมทางการเมืองหรือไม่

คำตอบ: 
ในฐานะผู้จัดการประจำสถานประกอบ
การ หน้าที่หนึ่งในงานของคุณคือ
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก
ตั้งในท้องถิ่น ตามความจำเป็น ใน
สถานการณ์นี้ การติดต่อข้องเกี่ยว
ใด ๆ จะต้องหารือกับหัวหน้าประจำ
ภูมิภาคและฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย (ESHA) ระดับภูมิภาค/
ส่วนกลาง 

คำถาม:
ฉันต้องการให้นักการเมืองหลากหลายระดับช่วยเหลือ 
เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ในสถานประกอบการที่กำลังก่อสร้าง ฉันสามารถ
ติดต่อกับนักวิ่งเต้นได้หรือไม่

คำตอบ:
เมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจจะใช้ความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่สาม (เช่น บริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทวิ่งเต้น) 
และต้องแบ่งแยกหรือกำหนดภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรม
การวิ่งเต้นหรือการติดต่อกับผู้กำหนดนโยบายใน
นามของคลาเรียนท์ คุณต้องขออนุมัติล่วงหน้าจาก
คณะกรรมการจัดการด้านจริยธรรมและความเสี่ยง 
(ERMC) ก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ขั้นตอนนี้
จะได้รับการตรวจทานโดยฝ่ายกำกับดูแลนวัตกรรม
และความยั่งยืน (GIS) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกลุ่ม 

2
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

1
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้ 3

เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้



92 — 93 คิดทบทวนตนเอง

 เราห่วงใย
ชุมชนของเรา
และจะประพฤติ
ตนเป็นองค์กร
ที่ดี

คลาเรียนท์ตระหนักดีว่า ผลกระทบจากการทำงานของเรานั้น 
ส่งต่อไปไกลกว่าแค่กิจการของเรา และเราต้องพิจารณาถึง
ประเด็นนี้เมื่อทำการตัดสินใจ ในชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ 
เราจะดูแลรักษาความสัมพันธ์ด้วยความเคารพ เรามุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาปรับปรุงผลกระทบที่เรามีต่อผู้คน โลกของเรา และผล
การปฏิบัติงาน ผ่านห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด 

ในส่วนนี้:
– 
การเคารพในสิทธิมนุษยชน
– 
การบริจาคเพื่อการกุศล การสนับสนุน และกิจกรรมพลเมือง
บรรษัท
–
ผลประโยชน์ทับซ้อน



94 — 95 คิดทบทวนตนเอง

 การเคารพสิทธิมนุษย
ชน:

คลาเรียนท์จะปกป้อง เคารพ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตลอดทั่วทุกกระบวนการปฏิบัติการของคลาเรียนท์ ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน และในโครงการที่ดำเนินการในชุมชนของเรา

นอกจากนี้ เรายังรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น หลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ร่าง
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ และหลักการพื้นฐาน
สี่ประการ (เช่น สิทธิแรงงาน) ขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การปฏิบัติต่อผู้คน
	การเคารพในสิทธิด้านแรงงาน



96 — 97 คิดทบทวนตนเอง

 การช่วยเหลือเพื่อการ
กุศล การสนับสนุน และ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการเป็นองค์กรที่ดี

Clariant ต้องการเป็นพลเมืองธุรกิจที่มีเกียรติและได้สร้าง
ผลกระทบในทางที่ดีต่อชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่

เราส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่นของพวกเขาด้วยการเป็นอาสาสมัคร คลา
เรียนท์สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อช่วยเหลือ
ท้องถิ่น ผ่านการเป็นอาสาสมัครและการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง



98 — 99 เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมชุมชนทั้งหมดที่กระทำการใน
นามของคลาเรียนท์ หรือด้วยทรัพยากรของคลาเรียนท์ จะดำเนิน
การในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมตามกลยุทธ์ของเรา และผ่านการ
อนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจในระดับที่เหมาะสมภายในคลาเรียนท์ ซึ่งจะ
รวมถึงการตรวจสอบโดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หากจำเป็น

การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่สามโดยสมัครใจ
และด้วยเจตนาสุจริต เช่น คลาเรียนท์จะไม่ได้รับเงินหรือรับสิ่งของที่จับ
ต้องได้ใด ๆ เป็นการตอบแทน การบริจาคเพื่อการกุศลอาจทำได้ในรูป
แบบของการบริจาคเงิน การบริจาคสิ่งของ (เช่น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ
คลาเรียนท์ ที่มอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือการช่วยเหลือในลักษณะ
ของเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโดยใช้เวลาทำงานของพนักงาน การช่วย
เหลือสนับสนุนก็ถือว่าเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลได้ หากผู้รับการช่วย
เหลือเสนอบางสิ่งที่บริษัทไม่ได้เรียกร้องให้คลาเรียนท์เป็นการตอบแทน 
หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีหรือมีมูลค่าเพียงแค่เล็กน้อยต่อบริษัท 

การสนับสนุน

การสนับสนุนคือการช่วยเหลือของคลาเรียนท์ ในรูปแบบตัวเงินหรือ
สิ่งของ โดยจะมอบให้แก่งานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับโอกาสในการโฆษณาคลาเรียนท์ หรือแบรนด์ของบริษัท 
กิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นการแสดงโลโก้ของคลาเรียนท์ การอ้างอิงถึง
คลาเรียนท์ ในการกล่าวเปิดหรือปิดงาน หรือการมีวิทยากรเข้าร่วมใน
กิจกรรมการอภิปราย รวมถึงบัตรเข้าร่วมงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การติดสินบนและการทุจริต

คำถาม:
ฉันเป็นสมาชิกขององค์กรการกุศลในท้องถิ่น เรา
วางแผนงานกิจกรรมเพื่อระดมทุน ฉันกำลังคิดว่า
จะดีหรือไม่ หากฉันติดต่อผู้ขายสินค้าและบริการ
ของคลาเรียนท์ โดยใช้หัวจดหมายคลาเรียนท์ที่ฉัน
มี เพื่อเชิญให้พวกเขาร่วมบริจาคเพื่อการกุศล ฉัน
ทำได้ใช่ไหม

คำตอบ:
ไม่ได้ คุณต้องไม่ใช้ชื่อของคลาเรียนท์ เพื่อกิจกรรม
ส่วนตัว เนื่องจากอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีผล
ประโยชน์ทับซ้อน แม้ว่าจะเป็นการดำเนินการเพื่อ
การกุศลก็ตาม หากคุณรู้จักองค์กรการกุศลที่การ
บริจาคโดยคลาเรียนท์อาจสร้างคุณค่าได้ คุณควร
ตระหนักถึงกระบวนการดังที่อธิบายไว้ในนโยบาย
การบริหารจัดการความเป็นพลเมืองบรรษัท และ
ติดต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลนวัตกรรมและความ
ยั่งยืน (GIS) ของคุณ หากมีคำถามใด ๆ

1
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้



100 — 101 คิดทบทวนตนเอง

 ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

คลาเรียนท์ส่งเสริมการมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 
พวกเราแต่ละคนต้องกระทำการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทอยู่เสมอ วิธีนี้จะช่วยให้เราบรรลุผลสำเร็จที่ดีที่สุดได้ 
และจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเคารพในกันและกัน

ดังนั้น เราจะต้องแน่ใจได้ว่าสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใด 
ๆ ก็ตามที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเราจะไปมีอิทธิพล หรือดู
เหมือนว่าจะมีอิทธิพลต่อความสามารถของเราในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของคลาเรียนท์ และธุรกิจของ
บริษัท ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะเปิดเผยถึงผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้
สามารถแก้ไขจัดการได้

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนคือสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานขัด
กับผลประโยชน์ของคลาเรียนท์ กรณีนี้อาจจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ 
สถานการณ์ที่บ่งชี้ดังต่อไปนี้

	– การที่ครอบครัวหรือตนเองมีผลประโยชน์ในคู่ค้า ซึ่งพนักงานหรือครอบครัว
ของพนักงานได้รับประโยชน์หรือต้องการหาประโยชน์ส่วนตัว จากความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจของคลาเรียนท์ที่มีกับลูกค้าของบริษัทหรือคู่ค้ารายอื่น ๆ

	– การมีผลประโยชน์ทางการเงินในองค์กรอื่น ๆ ซึ่งการลงทุนส่วนตัวของ
พนักงานทำให้หรืออาจทำให้พนักงานอยู่ในสถานะคู่แข่งของคลาเรียนท์

	– การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวภายในบริษัทที่ทำให้แทรกแซงการทำงาน หรือ
เมื่อบุคคลที่ข้องเกี่ยวในงานอยู่ภายในสายบังคับบัญชาเดียวกัน หรือเมื่อมี
คนหนึ่งที่มีอำนาจการตัดสินใจหรือมีอิทธิพลเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง 

	– การทำงานนอกคลาเรียนท์ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจของคลาเรียนท์ กับลูกค้าหรือคู่ค้ารายอื่น ๆ หรือเมื่อเวลาในการ
ทำงานและสินทรัพย์อื่น ๆ ของคลาเรียนท์ ถูกนำไปใช้เพื่อดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจนอกบริษัท 

	– การได้รับตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารภายในบริษัทอื่น 
	– โอกาสทางธุรกิจที่จะให้ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือการได้รับประโยชน์
จากความรู้และข้อมูลจากการทำงานที่คลาเรียนท์ 

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การติดสินบนและการทุจริต
	การฉ้อฉล



102 — 103 เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

คำถาม:
เรากำลังมองหาผู้ขายสินค้ารายใหม่อยู่ เพื่อนของฉันคน
หนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ ฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่
เหมาะกับความต้องการของเราอย่างยิ่ง ฉันรู้ว่าอาจจะ
มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นได้จากความ
เป็นเพื่อนของฉัน แต่กรณีนี้จะหมายความว่า เราไม่
สามารถพิจารณาบริษัทของเขาในกระบวนการประกวด
ราคาได้เลยใช่ไหม

คำตอบ: 
ไม่ใช่ กรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าบริษัทของเพื่อนของ
คุณจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากกระบวนการประกวดราคา 
หากมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น คุณควรแจ้งหัวหน้า
งานของคุณ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้มีการประเมินสถานการณ์
และนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้ คุณสามารถเสนอชื่อ
บริษัทของเพื่อนให้เป็นผู้ประกวดราคาได้ แต่ไม่ควรเข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

คำถาม:
เรากำลังประกวดราคาหาบริษัทตัวแทนการเดินทางราย
ใหม่ ในบรรดาผู้เสนอราคาทั้งหมด มีหนึ่งบริษัทที่โดดเด่น
ออกมาเนื่องด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจของพวกเขา ในขณะที่
ประชุมกัน พวกเขาเสนอส่วนลด 50% ให้ฉันและครอบครัว
สำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนครั้งถัดไป หากพวกเขาชนะได้
ทำสัญญากับคลาเรียนท์ เรามีโอกาสอย่างมากที่จะเลือก
บริษัทนี้อยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมหากฉัน
จะรับข้อเสนอนี้

คำตอบ: 
ไม่ได้ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง แม้ว่าสุดท้ายแล้วบริษัทตัวแทน
จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคลาเรียนท์ แต่หากมองจาก
มุมมองของคนนอกบริษัท ข้อเสนอเช่นนี้อาจทำให้ถูกมอง
ว่าคุณยินยอมให้มีการโน้มน้าวการตัดสินใจที่ควรเป็นก
ลางโดยใช้ข้อเสนอนี้ เพราะคุณจะได้รับประโยชน์เป็นการ
ส่วนตัว การรับข้อเสนอของคุณจะทำให้คุณและคลาเรียน
ท์ดูเหมือนกระทำการทุจริต และอาจทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อ
เสียงอย่างร้ายแรง หากคุณมีบริษัทตัวแทนการเดินทาง
แห่งอื่นให้เลือกทำงานด้วย คุณควรปฏิเสธข้อเสนอนี้ และ
รายงานเรื่องนี้ต่อหัวหน้างานของคุณและเจ้าหน้าที่จาก
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยทันที

2
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้1

เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้



104 — 105 คิดทบทวนตนเอง

 เราดูแล
จัดการข้อมูล
ด้วยความ
ระมัดระวัง

คลาเรียนท์ตระหนักดีถึงความสำคัญของการปกป้องและ
การดูแลจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม งบการเงินของเราต้อง
แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นจริง พวกเราแต่ละคน
ต่างก็มีหน้าที่ในตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราเก็บรักษาข้อมูล
ที่ถูกต้องและเป็นจริงไว้ และเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่มีบังคับใช้ รวมถึงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ภายใน

ในส่วนนี้:
– 
การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
– 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
–
การจัดทำสมุดบัญชีและบันทึกรายการที่ถูกต้อง



106 — 107 คิดทบทวนตนเอง

 การรักษาความ
ปลอดภัยทาง
ข้อมูล 

สำหรับคลาเรียนท์ เราถือว่าข้อมูลมีคุณค่าสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือเหตุผล
ที่เรามองว่าข้อมูลก็คือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องได้รับการปกป้อง เพื่อดูแล
ความครบถ้วนสมบูรณ์ เก็บรักษาความลับ และทำให้พร้อมใช้งานได้
เสมอ นอกจากนี้ เรายังมีพันธะผูกพันต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และลูกค้าของ
เรา ในการปกป้องข้อมูลใดก็ตามของพวกเขาที่เราจัดเก็บไว้

ตามกฎระเบียบแล้ว เราควรใช้ข้อมูลของบริษัทเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์
ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น เราจำแนกข้อมูลตามนโยบายภายใน
ของเราและเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ออกไปนอกบริษัท เว้นแต่จะมี
การจำแนกไว้ว่าเป็นข้อมูล ‘สาธารณะ’ หรือได้รับอนุมัติจากบุคคลที่มี
อำนาจ

เนื่องด้วยความละเอียดอ่อนของข้อมูล เราจะใช้ความระมัดระวังและ
ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับเป็นพิเศษ เราต้องแน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าว
จะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนให้ได้รับข้อมูลและผู้ที่
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังหมายความว่าเราจะ
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ต่อสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคล
อื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน และจะไม่เปิดเผยต่อเพื่อนของเรา
หรือเพื่อนพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
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คำถาม:
ในขณะที่เดินทางไปทำงาน ฉันได้ยินเสียงคน
สนทนากันจากที่นั่งข้างหลังไปไม่กี่แถวบนรถไฟ ผู้
หญิงคนดังกล่าวดูเหมือนว่ากำลังพูดถึงคลาเรียนท์
อยู่ และฉันได้ยินเธอเปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ของคลาเรียนท์ในอนาคต ฉันรู้สึก
ไม่สบายใจกับสิ่งที่ได้ยิน ฉันควรเข้าไปแทรกแซง
หรือไม่

คำตอบ: 
ใช่ หากสถานการณ์เอื้ออำนวย คุณควรพูดแทรก
เธอด้วยความสุภาพและแจ้งเธอว่าคนอื่น ๆ อาจ
ได้ยิน และขอให้เธออย่าแบ่งปันข้อมูลธุรกิจในที่
สาธารณะ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณควรแจ้งเจ้า
หน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของคลาเรียนท์ จะถือว่าเป็นความลับทางการ
ค้า และดังนั้น ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่าง
เคร่งครัด

1
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นความลับ 

ข้อมูลที่เป็นความลับ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ข้อมูลเกี่ยว
กับกิจกรรมทางธุรกิจ เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา สถานะ
ทางการเงิน และพนักงานของคลาเรียนท์ เช่นเดียวกับข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า และคู่ค้าของคลาเรียนท์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคลาเรียนท์ ไม่ได้มีแค่ความลับทางการค้า สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแผนเกี่ยวกับ
ธุรกิจ การตลาด และบริการ เช่นเดียวกับความรู้ทางเทคนิค

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
	ทรัพย์สินทางปัญญา
	การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
	สื่อสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์



110 — 111 คิดทบทวนตนเอง

 ความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลถือว่าเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน สำหรับคลาเรียนท์ การปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงาน ลูกค้าผู้ขาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายอื่น ๆ คือสิ่งสำคัญของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพ
แวดล้อมที่การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว

เราจะดูแลเรื่องส่วนตัวให้มีความเป็นส่วนตัว เราจะเก็บ
รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแค่ขั้น
พื้นฐานที่จำเป็นต่อเรา สำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ตามที่แจ้งไว้ในการร้องขอข้อมูลครั้งแรก

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็น
ต่อการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น และจะ
ใช้มาตรการปกป้องขั้นสูงสุดกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่
เราต้องประมวลผล

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีภายใน
เขตอำนาจทางกฎหมายทุกแห่ง ซึ่งเราเก็บรวบรวม จัดเก็บ 
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากเราพบเห็นหรือเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของเหตุการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เราจะ
รายงานเหตุการณ์ต่อฝ่ายกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของ
กลุ่มธุรกิจ ฝ่าย HR หรือฝ่ายกฎหมายโดยทันที
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คำถาม:
ผู้จัดการระดับอาวุโสจากนอกทีมของ
ฉัน ขอให้ฉันส่งรายงานแบบละเอียด
ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานของคลาเรียนท์ 
ฉันไม่แน่ใจว่าเขาต้องการข้อมูลไปทำ
อะไร ฉันควรขอคำอธิบายหรือไม่

คำตอบ: 
ใช่ หากคุณได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีหน้าที่ต้อง
ปกป้องข้อมูลจากการใช้งานที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ตามนโยบายของ
เราแล้ว จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ถูก
ต้องตามกฎหมายในการประมวล
ข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ร้องขอไม่
สามารถชี้แจงได้ หรือหากคุณไม่
แน่ใจว่าวัตถุประสงค์นั้นถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ โปรดขอคำแนะนำ
จากฝ่ายกำกับดูแลความเป็นส่วนตัว
ของกลุ่มธุรกิจ

คำถาม:
ฉันอยู่ในกระบวนการสรรหาสมาชิก
ใหม่ของทีมงาน และฉันได้แบ่งปัน
รายชื่อผู้สมัครที่ต้องการเลือกให้เพื่อน
พนักงานคนอื่น ๆ ที่อยู่ในกระบวนการ
เช่นกัน ฉันสังเกตพบในภายหลังว่า 
ในรายการอีเมลที่ส่งแล้ว ฉันได้ส่งถึง
ผู้ขายสินค้าซึ่งถูกรวมอยู่ในรายชื่อ
อีเมลกลุ่มของฉันเข้าไปด้วย ฉันควร
ทำอย่างไร

คำตอบ:
คุณควรเขียนถึงผู้ขายสินค้าทันที และ
แจ้งพวกเขาว่าคุณไม่ได้ตั้งใจส่งอีเมล
ดังกล่าวถึงพวกเขา ขอร้องด้วยความ
สุภาพให้พวกเขาลบอีเมลและเก็บ
ข้อมูลไว้เป็นความลับ นอกจากนี้ คุณ
ควรรายงานเหตุการณ์ต่อฝ่ายกำกับ
ดูแลความเป็นส่วนตัวของกลุ่มธุรกิจ 

1
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้ 2

เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่ระบุตัวตนถึงหรือสามารถระบุตัวตนได้

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การปฏิบัติต่อผู้คน
	สื่อสังคมออนไลน์
	ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
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 สมุดบัญชีและ
บันทึกรายการที่
ถูกต้อง บันทึกรายการของคลาเรียนท์ ต้องครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง 

เหมาะสมกับเวลา แม่นยำ และมีความชัดเจน

หน้าที่ของเราคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เรามีกระบวนการ
และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำงบการเงิน
ตามงวดเวลา รายงานทางการเงินและการให้ข้อมูลทางการ
เงินที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การเผยแพร่เนื้อหานั้นอยู่ภายใต้ข้อ
กำหนดการเปิดเผยข้อมูล

กรณีนี้จะรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละ
ประเทศ เช่น หลักการรายงานทางการเงิน เช่นเดียวกับ IFRS 
(International Financial Reporting Standards หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) ซึ่งเป็น
แบบแผนสำหรับการรายงานทางการเงินของคลาเรียนท์ ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติตามกระบวนการทำบัญชีภายในของกลุ่มธุรกิจ
ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะต้องไม่มีการปลอมแปลง
รายงาน ไม่ว่าจะหวังผลเพื่อภายในคลาเรียนท์หรือเพื่อบุคคล
ภายนอกก็ตาม

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การฉ้อฉล
	การติดสินบนและการทุจริต
	การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
	การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
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คำถาม:
ในการใช้งบประมาณที่เหลืออยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงใกล้สิ้นปี 
ฉันกำลังคิดว่าจะขอให้ที่ปรึกษาของ
เราออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการในปี
หน้ามาให้เลยบางส่วนจะได้ไหม

คำตอบ: 
การบัญชีและการบันทึกรายการของ
คลาเรียนท์ ต้องได้รับการจัดทำตาม
หลักการทำบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง ซึ่ง
กำหนดให้รับรู้ และบันทึกรายการทาง
บัญชีเมื่อเกิดรายการขึ้น ดังนั้น เราไม่
สามารถบันทึกบัญชีบริการในปีที่ไม่
ได้รับบริการได้ 

คำถาม:
หัวหน้าของฉันมาคุยกับฉันว่าต้อง
ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ฉบับหนึ่งอย่าง
เร่งด่วน เขาขอให้ฉันข้ามกระบวนการ
เกี่ยวกับใบสั่งซื้อไป และให้บอก
พนักงานที่ฝรั่งเศสว่าเป็นคำสั่งซื้อ
พิเศษจากเขาโดยตรง ฉันควรทำตาม
คำสั่งของเขาหรือไม่

คำตอบ: 
ขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินของคลาเรียนท์ 
มีผลบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน แม้ว่าจะเป็นกรณีเร่งด่วน หัวหน้า
ก็ไม่สามารถลงใบแจ้งหนี้ว่าเป็น “คำ
สั่งซื้อพิเศษ” ได้ โดยปกติแล้ว จะต้อง
มีใบสั่งซื้อก่อน หากหัวหน้าของคุณ
ยืนกรานหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการนี้ 
คุณควรแจ้งเหตุการณ์และปรึกษาฝ่าย
จัดซื้อ ฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายกำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

คำถาม:
ผู้ขายสินค้าติดต่อฉันมาทางอีเมลเพื่อแจ้งเกี่ยวกับใบ
แจ้งหนี้ที่เลยวันครบกำหนดชำระ พวกเขายังได้แจ้ง
รายละเอียดบัญชีธนาคารใหม่ที่จะให้ดำเนินการจ่าย
เงิน ฉันไม่รู้ว่าจะจัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ธนาคารอย่างไร ฉันควรทำอย่างไร

คำตอบ:
คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพื่อประเมิน
ว่าจำเป็นต้องตรวจสอบที่มาที่ไปหรือไม่ การ
เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารของผู้รับเงินในระบบของ
เรามีระเบียบขั้นตอนภายในที่เคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลจะถูกต้องตรงกันกับสมุดบัญชีของคลา
เรียนท์ และเพื่อบรรเทาความเสี่ยงของการพยายาม
กระทำการฉ้อฉล

2
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

1
เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้ 3

เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้
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 เราสื่อสาร 
อย่างมีความรับ
ผิดชอบ

การสื่อสารคือสิ่งสำคัญ ในฐานะนายจ้างที่เป็นบริษัทข้าม
ชาติและบริษัทมหาชน เราทราบดีถึงความสำคัญของการ
สื่อสาร เราสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ในลักษณะที่
อิงกับข้อเท็จจริงและในเวลาที่เหมาะสม โดยจะดำเนินการให้
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีและแนวทาง
ปฏิบัติภายในของเรา

ในส่วนนี้:
– 
สื่อสังคม
– 
สื่อสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
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 สื่อสังคมออนไลน์ 

สื่อสังคมออนไลน์ คือ โอกาสในการสนับสนุนการสื่อสารและ
ความร่วมมือเป็นการภายใน รวมถึงกับคู่ค้าจากภายนอก 
คลาเรียนท์สนับสนุนการให้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดย
เฉพาะเมื่อกิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่คลาเรียนท์
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เมื่อเราใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นการส่วนตัวและพูดคุย
เกี่ยวกับคลาเรียนท์ เราจะต้องคอยระวังชื่อเสียงของบริษัท 
ดังนั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในใด ๆ 
บนสื่อสังคมออนไลน์ และเราจะชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเราไม่ใช่
โฆษกของบริษัท

เราต้องมีความสุภาพและไม่คุกคามผู้อื่น การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการสนทนาที่ทำให้เกิดความขุ่นเคืองหรือการโต้แย้ง
ในบัญชีส่วนตัวของคุณที่ระบุว่าทำงานอยู่กับคลาเรียนท์นั้น 
อาจส่งผลต้องถูกลงโทษทางวินัย 

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
	การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
	ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

เราจะไม่โพสต์เนื้อหาหรือความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับคลาเรียนท์ การโต้แย้งในแบบพื้นที่สาธารณะ 
หรือภาวะวิกฤติ หากยังไม่ได้ปรึกษาฝ่ายการสื่อสารของกลุ่ม
ธุรกิจ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย HR หรือผู้จัดการฝ่าย HR ของเรา 
เนื่องจากผู้อ่านอาจจะเข้าใจไปว่านี่คือคำแถลงที่เป็นทางการ
ของคลาเรียนท์
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คุณควรร่บัท์ราบัถึึงกฎระเบีัยบัพ่�นฐานเร ื�องส่ี�อส่ีงคมออนไลน์ของ
คลาเรยีนท์์:

เราใช้ื่งานส่ี�อส่ีงคมออนไลน์อย่างเหมาะสีมเป็นสิี�งที์�ยอมร่บัได้้ 
โปรด้มีส่ีวนร่วมได้้ทุ์กเม่�อหากเป็นข้อม่ลที์�แบ่ังปันต่่อสีาธ์ารณะได้้ 
เช่ื่น งานกิจกรรมของที์มหรอืข้อม่ลสีาธ์ารณะเกี�ยวก่บัผลิต่ภ่ณฑ์์ 

เม่�อปฏิิบ่ัติ่ต่ามกฎระเบีัยบัเหล่านี� คุณสีามารถึแท็์กบ่ัญชีื่ คลาเรยีน
ท์์ (@Clariant) ในโพสีต์่ของคุณหรอืเพิ�มแฮชื่แท็์ก #Clariant 
นอกจากนี� เราย่งส่ีงเสีรมิให้คุณรที์วตี่ แบ่ังปัน และแสีด้งความคิด้
เห็นเกี�ยวก่บัเน่�อหาที์�เขียนโด้ยบ่ัญชีื่ท์างการของบัรษ่ิัท์ 

–
มีความสีุภาพ ไมค่กุคามหรอืดหูมิ่นผู้
อืน่ ทกุสิ่งทีค่ณุโพสตอ์อนไลนจ์ะอยูใ่น
ระบบออนไลน์ตลอดไป

–
ไม่เปิด้เผยข้อม่ลความล่บัหรอืข้อม่ล
ภายใน

–
กล้าพ่ด้เพ่�อต่่วเอง แสดงความชดัเจน
ว่าคณุไมใ่ชโ่ฆษกของบรษัิท

–
อย่าต่อบักล่บัคำาถึามจากล่กค้า น่ก
ลงทุ์น หรอืส่ี�อ ผู้เช่ียวชาญของคลา
เรยีนท์จะเป็นคนจัดการ

–
ปกป้องแบัรนด์้ อย่าใช้แบรนด์หรอืโลโก้
ของคลาเรยีนท์บนฟีดีหรอืเนื� อหาส่วนตัว
ของคุณ

–
ไม่ละเมิด้ลิขสิีท์ธิ์� คุณต้องแน่ใจว่าคุณ
มีสิทธิิ์�ครอบครองหรอืให้เครดิตกับทุก
ส่ิงท่ีคุณโพสต์
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 สื่อสัมพันธ์และนัก
ลงทุนสัมพันธ์ 

คลาเรียนท์สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างเปิด
เผยและโปร่งใส ในขณะที่ยังปฏิบัติตามภาระผูกพันในด้าน
กฎหมายและธุรกิจ

เราสื่อสารตามนโยบายการสื่อสารที่สอดคล้องต้องกัน 
และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยออกสู่
สาธารณะจะยังคงเป็นความลับต่อสาธารณะอยู่เสมอ ดังนั้น 
สิ่งสำคัญคือต้องให้โฆษกของบริษัทที่ได้รับหมายเป็นผู้ออก
แถลงการณ์ต่อสื่อหรือตลาดการเงินในนามของบริษัทเท่านั้น 
โฆษกจะได้รับอนุญาตจากฝ่ายการสื่อสารของกลุ่มธุรกิจหรือ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หากเราได้รับคำถามจากสื่อ เราต้องส่งต่อคำถามไปยังฝ่าย
การสื่อสารของกลุ่มธุรกิจเพื่อให้มีการดำเนินการต่อไป ผู้
ที่จะตอบคำถามจากชุมชนการเงินจะต้องเป็นฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์เท่านั้น 
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 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	ของขวัญและสิ่งบันเทิง
	การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
	การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
	สื่อสังคมออนไลน์

ชุมชนการเงิน 

บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดก็ตามที่ทำธุรกิจในตลาดการเงิน 

สื่อที่เราเป็นเจ้าของและสื่อที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สื่อที่เราเป็นเจ้าของ คือ เนื้อหาของสื่อที่คลาเรียนท์ ควบคุมได้ 
เช่น Clariant.com ระบบอินทราเน็ตของเรา และช่องทางสื่อ
สังคมของเรา สื่อที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือสื่ออิสระ และคลา
เรียนท์ไม่มีอำนาจโดยตรงในการควบคุมเนื้อหาที่มีการตรวจแก้
ของพวกเขา 

คำถาม:
ฉันอยู่ในงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อน
และได้สนทนากับลูกพี่ลูกน้องของเธอ 
เขาเป็นนักข่าว ในขณะที่เราคุยเกี่ยว
กับงาน เขาถามฉันเกี่ยวกับกลยุทธ์ใน
อนาคตของคลาเรียนท์ เนื่องจากงานนี้
เป็นงานเลี้ยงส่วนตัว ฉันว่าน่าจะไว้ใจ
ลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนได้ ฉันสามารถ
ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เขาได้ใช่ไหม

คำตอบ: 
ไม่ได้ คุณไม่ควรแบ่งปันข้อมูลภายใน
และข้อมูลที่อาจจะมีความละเอียด
อ่อนใด ๆ กับบุคคลอื่นนอกบริษัท โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง นักข่าว บอกเขาว่า
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูล
ประเภทนี้ และเขาสามารถติดต่อฝ่าย
สื่อสัมพันธ์ของคลาเรียนท์ได้

คำถาม:
นักข่าวจากนิตยสารออนไลน์ส่ง
บทความที่เป็นเรื่องในเชิงบวกเกี่ยว
กับคลาเรียนท์มาให้ฉันทางอีเมล เขา
บอกว่าอยากจะตีพิมพ์บทความนี้ใน
นิตยสารฉบับหน้า หากคลาเรียนท์ซื้อ
โฆษณาในนิตยสารของพวกเขา ฉัน
ควรตอบตกลงหรือไม่

คำตอบ: 
หากบทความนี้จะได้รับการตีพิมพ์
ก็ต่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยนตอบแทน 
กรณีนี้จะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์
แบบเสียค่าใช้จ่าย คลาเรียนท์จะไม่
ทำการประชาสัมพันธ์แบบเสียค่าใช้
จ่าย ดังนั้น คุณควรส่งต่ออีเมลไปยัง
ฝ่ายสื่อสัมพันธ์ของคลาเรียนท์ โดยไม่
ตอบกลับนักข่าว
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130 — 131 คิดทบทวนตนเอง

 เราดูแลเอาใจ
ใส่ทรัพยากร
ของเรา

เราปฏิบัติต่อสินทรัพย์ของคลาเรียนท์เสมือนว่าเป็นสินทรัพย์
ของเราเอง และเราจะเคารพในกฎระเบียบของบริษัทเกี่ยวกับ
การใช้สินทรัพย์ดังกล่าว เราทราบดีว่าทรัพย์สินทางปัญญา
ของคลาเรียนท์ คือสิ่งที่สร้างความได้เปรียบทางนวัตกรรม
สำหรับบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินการและการ
พัฒนาความก้าวหน้าเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องให้การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสูงสุด

ในส่วนนี้:
– 
สินทรัพย์ทางธุรกิจ
– 
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
– 
ทรัพย์สินทางปัญญา
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 สินทรัพย์ของธุรกิจ

พวกเราแต่ละคนมีต่างก็มีหน้าที่ดูแลสินทรัพย์ทางธุรกิจ
ของคลาเรียนท์ เราจะปกป้องสินทรัพย์จากการสูญหาย 
ความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การโจรกรรม การ
ยักยอก หรือการทำลาย เราจะใช้สินทรัพย์ของธุรกิจเฉพาะ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เว้นแต่จะมีระบุไว้เพิ่มเติมในหลัก
จรรยาบรรณฉบับนี้ หรือในนโยบายเฉพาะด้าน

เราลงทุน ใช้งาน และกำจัดอุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุติดตั้ง
ทางเทคนิค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของเรา รวม
ถึงยานพาหนะ ในลักษณะที่เหมาะสมและโปร่งใส และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ Clariant เราจัดการและใช้จ่ายเงินของ
คลาเรียนท์อย่างรอบคอบและคุ้มค่า เสมือนว่าเป็นเงินของ
เราเอง

 โปรดดู 

การดูแลรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล ด้วยเช่นกัน

คำถาม:
ฉันเป็นพนักงานและอยากซื้อรถของ
บริษัทเพื่อใช้งานส่วนตัว ฉันทำได้ใช่
ไหม

คำตอบ: 
นโยบายของแต่ละประเทศจะมีผล
บังคับใช้กับการขายสินทรัพย์ทุก
ประเภทของบริษัท โดยจะเป็นไปตาม
กฎระเบียบพื้นฐานของกระบวนการที่
โปร่งใส การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
ต่อพนักงานทุกคน และราคามูลค่า
ตลาดที่เป็นธรรม หากมีพนักงานหลาย
คนสนใจซื้อสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจะ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการคัด
เลือกจะเปิดเผยและโปร่งใส

คำถาม:
คลาเรียนท์ต้องการเก็บอุปกรณ์เก่า
ทิ้ง อดีตเพื่อนพนักงานคนหนึ่งไปหา
คุณแล้วถามว่า คุณพอจะช่วยเขาสัก
หน่อยได้ไหม เขาอยากซื้ออุปกรณ์เก่า
ในราคาที่เป็นมิตร ฉันทำได้ใช่ไหม

คำตอบ: 
เมื่อได้รับข้อเสนอดังกล่าว คุณต้อง
แจ้งผู้จัดการตามสายงานของคุณ
หรือฝ่ายกฎหมาย คุณควรปฏิบัติตาม
กระบวนการกำจัดพัสดุคงคลัง เพื่อให้
แน่ใจว่าการขายจะได้ราคาสูงที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของคลาเรียนท์
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 ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของคลาเรียนท์ มีไว้เพื่อการดำเนิน
ธุรกิจของคลาเรียนท์ โดยจะรวมถึงคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 
โทรศัพท์ของสำนักงานและโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
ซอฟต์แวร์ ระบบ เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด 

เราจะใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของคลาเรียนท์ อย่าง
มีความรับผิดชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 
และจะดูแลทรัพยากรเสมือนว่าเป็นสินทรัพย์ของเรา เราจะ
ปกป้องทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของคลาเรียนท์ จากการใช้
งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและการคุกคามด้านความปลอดภัย 
ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่ถูกกฎหมาย ไม่
เปิดเอกสารที่น่าสงสัย ไม่คัดลอกซอฟต์แวร์ใด ๆ ของคลา
เรียนท์ ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของข้อตกลงการอนุญาต
ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว หรือไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์
ส่วนตัวในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ เราจะไม่ใช้ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ของคลาเรียนท์เพื่อการดำเนินกิจการภายนอก
หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว

 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

 การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
	การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
	การล่วงละเมิด

การค้นหา การดาวน์โหลด หรือการส่งต่อข้อมูลที่มีเนื้อหาใน
ลักษณะที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือมีความลามกอนาจาร
หรือส่งเสริมความรุนแรง จะถือว่าเป็นการใช้งานในทางที่ผิด 
ซึ่งจะเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และอาจถือว่าเป็นการ
กระทำผิดทางอาญาในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง
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 ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

นวัตกรรมของคลาเรียนท์ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัท
ของเราประสบความสำเร็จ และยังเป็นผลตอบแทนของ
การทำงานอย่างหนักและการลงทุนจำนวนมหาศาลมานาน
หลายปี ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสินทรัพย์สำคัญที่ช่วยให้บริษัท
ของเรามั่นคงและมีความแตกต่าง

เราจะดูแลให้มีการปกป้องในระดับที่สูงสุดและดีที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เนื่องจาก
ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่จะช่วยให้
เราประสบความสำเร็จได้ เราจะปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาไม่ให้ถูกละเมิด และเราจะเคารพในสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลที่สาม 
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 โปรดดูหัวข้อเหล่านี้เช่นกัน 

	การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
	การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะรวมถึง สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า และองค์ความรู้ ชื่อของผลิตภัณฑ์และบริการ
ของเรา รวมถึงแบรนด์ธุรกิจของเรา ได้รับการจดทะเบียนเป็น
เครื่องหมายการค้าในหลายประเทศและช่วยทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์
ของเรามีความแตกต่าง เราสามารถปกป้องนวัตกรรมด้านเทคนิค
ได้ด้วยสิทธิบัตร สำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติเป็นผู้มอบและขึ้น
ทะเบียนสิทธิบัตร และจะมอบสิทธิให้แก่เจ้าของเพื่อละเว้นไม่ให้
ผู้อื่นจัดทำ ใช้งาน หรือขายสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ในการ
เสาะหา พัฒนา และใช้ทักษะและความชำนาญในการวิจัยและ
การพัฒนา (R&D) และการปฏิบัติงาน เราได้สร้างองค์ความรู้ที่
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับและยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการ
ปฏิบัติงานและการแข่งขันของเราในตลาด

คำถาม:
ในงานของฉัน ฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของคลาเรียนท์ สิ่งเหล่านี้
มีความสำคัญสำหรับฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาของกลุ่มธุรกิจ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของกลุ่มธุรกิจ และส่วนงานการค้นคว้าวิจัยของ
ธุรกิจมากกว่า และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฉัน ถูกต้อง
ไหม

คำตอบ:
คำตอบไม่ถูกต้อง สำหรับบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมอย่างคลาเรียนท์ ทรัพย์สินทางปัญญาจึง
เป็นสินทรัพย์สำคัญที่ช่วยให้บริษัทของเรามั่นคงและ
มีความแตกต่าง ด้วยเหตุนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาจึงมี
ผลกระทบต่อเราทุกคน คุณสามารถสนับสนุนองค์กร
ได้ด้วยการแจ้งเหตุการณ์ หากคุณรับทราบว่าอาจมี
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือ
หากคุณคิดว่าคุณได้คิดค้นบางสิ่งที่อาจจะมีมูลค่า
ต่อคลาเรียนท์ นอกจากนี้ อย่าลืมเก็บรักษาความรู้
ของคลาเรียนท์ไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด
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