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โลกและสภาพแวดลอ้มทางธรุก จิของโลกซ ึง่อย ูร่อบตวัเราม กีารเปล ีย่นแปลงอย ู่
ตลอดเวลา ซ ึง่เราเอง ในฐานะบร ษิทั จะตอ้งพฒันา ประยกุต์ 
และคน้หาโอกาสใหม่ๆ  ทางธรุก จิอย ูต่ลอดเวลา อยา่งไรกต็าม 
ในกระบวนการดงักลา่ว เราจะตอ้งไมล่ มืหนา้ท ีข่องเราท ีม่ ตีอ่ผ ูถ้ อืผลประโยชนร์ ่
วมของเรา ท ั ง้ผ ูร้ ว่มงาน ลกูคา้ ผ ูถ้ อืห ุน้ และสงัคมของเรา ซ ึง่ตอ้งการมาตรฐาน
ท ีเ่ป น็เล ศิในดา้นจร ยิธรรม จรรยาบรรณ และความโปรง่ใสทางธรุก จิ 

น ี ไ่ม ่ใชเ่ร ือ่งใหมส่ ำาหร บัเราท ี ่ Aibel การปฏ บิตั ติามว สิ ยัทศันข์องเราในการ 
“สง่มอบโซลชู นัท ีย่ ั ง่ย นื” และแนวค ดิดา้นคณุคา่ “เราหว่งใย” ค อืสว่นส ำาคญัขอ
งความส ำาเร จ็ของเราในฐานะบร ษิทัมาเป น็เวลาหลายป ี 

เพ ือ่ชว่ยเราในการปฏ บิตั ดิว้ยความโปรง่ใสและความซ ือ่ส ตัยร์ะดบัสงูสดุ ซ ึง่จะ
ชว่ยสรา้งความไวว้างใจและปกปอ้งช ือ่เส ยีงของเรา เราจ งึไดป้ฏ บิตั ติาม 
แนวทางปฏ บิตั ิ ของเรา ซ ึง่ขอ้แนะนำาในค ูม่ อืฉบบัน ีค้รอบคลมุถ งึพวกเราทกุคน 
ไมว่า่จะอย ู่ ณ ท ี ่ใดบนโลก ท ั ง้นอกประเทศและในประเทศ 
ต ั ง้แตผ่ ูจ้ดัการไปจนถ งึพนกังาน ผมขอสนบัสนนุใหค้ณุไดท้ ำาความคุน้เคยกบัขอ้
แนะนำาดงักลา่ว และคำาน งึถ งึส ิง่น ี ใ้นการปฏ บิตั งิานประจำาวนัของคณุอย ูเ่สมอ 

นอกจากน ี ้ 
เป น็เร ือ่งส ำาคญัท ีจ่ะตอ้งเนน้ย ้ ำาวา่คณุไมค่วรเกรงกลวัท ีจ่ะแสดงออกเม ือ่ไมแ่น่
ใจวา่ควรทำาอยา่งไรจ งึจะถกูตอ้ง โปรดแจง้ใหเ้ราทราบเม ือ่คณุค ดิวา่เราประสบคว
ามเส ีย่งท ีจ่ะละเม ดิตอ่จร ยิธรรมทางธรุก จิของเรา คณุสามารถทำาส ิง่น ี ไ้ด โ้ดยไ
มต่อ้งเกรงวา่จะม กีารแกแ้คน้

ผมภาคภมู ใิจในแนวทางการดำาเน นิการของ Aibel ในป จัจบุ นั และผมมุง่ม ั น่ท ีจ่ะ
ดำาเน นิการดว้ยมาตรฐานทางจร ยิธรรมระดบัสงูเชน่น ีต้อ่ไป รว่มกบัคณุทกุคน

หนา้ท
วิสัยทัศน์
เป ดิกวา้ง
ย ดืหย   ุน่

Mads Andersen, CEO
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คา่น ยิมของ AIBEL

คา่น ยิมของเราเป น็สว่นส ำาคญัของวฒันธรรมของเรา และน ำาไปส ูก่ารสง่เสร มิการปฏ บิตั ทิ ีพ่ งึป
ระสงค์ในทกุระดบัขององคก์รของเรา คา่น ยิมของเราจะน ำาเราผา่นแตล่ะวนัเพ ือ่ท ำาให ้ Aibel 
เป น็บร ษิ ทัท ี ่ ม คีวามร บัผ ดิชอบ ม วี สิ ยัทศัน ์ เป ดิกวา้ง และย ดืหย ุน่

หนา้ท ี ่
การม คีวามร บัผ ดิชอบหมายความวา่เราม ุง่ม ั น่ในการจดัการดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั 
และส ิง่แวดลอ้มอยา่งรอบคอบ เราม คีวามร บัผ ดิชอบตอ่ส งัคม และดำาเน นิก จิกรรมของเราตามม
าตรฐานทางจร ยิธรรมท ีเ่ก ีย่วขอ้ง เราจะเป น็ท ีน่า่เช ือ่ถ อืและนา่ไว ใ้จได โ้ดยการสร า้งความคาด
หวงัท ีส่มจร งิ ม ุง่เนน้ท ีผ่ลลพัธ ์ และร กัษาสญัญาของเรา ทศันคต ขิองเราตอ่ตวัเราเองและตอ่ล ู
กคา้ของเราต ั ง้อย ูบ่นพ ื น้ฐานของความไวว้างใจและการเคารพตอ่กนัและกนั

ว สิ ยัทศัน ์
Aibel เป น็บร ษิ ทัท ีม่ พีฒันาการอยา่งตอ่เน ือ่ง ในขณะท ีเ่ราพยายามปร บัปรงุและคน้หาโอกาส
ใหม่ๆ  เราตอ้งการม สีว่นรว่มในภาคพลงังานท ีย่ ั ง่ย นืมากย ิง่ข ึ น้  โดยการหาแนวค ดิใหม่ โดยกา
รใชค้วามร ูแ้ละประสบการณข์องเรากบัพ ื น้ท ี ่ใหม ่ๆ  รวมถ งึการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ีใหม ่ๆ  

เป ดิกวา้ง
Aibel และพนกังานของเราเป ดิกวา้งตอ่บทสนทนาและการอภ ปิรายท ีส่ร า้งสรรค ์ 
เราม คีวามซ ือ่ส ตัย ์ ใหข้อ้เสนอแนะท ีช่ ดัเจน และสง่เสร มิกนัและกนั 
ท ั ง้ในฐานะบคุคลและในฐานะท มี ท ั ง้ภายในและตอ่ค ูค่า้ภายนอกของเรา ล กูคา้ 
รวมถ งึส งัคมโดยรอบ 
 
ย ดืหย   ุน่
สว่นท ีห่ย ั ง่รากล กึใน DNA ของบร ษิ ทัของเราค อืความสร า้งสรรค ์ ปร บัต วัใหเ้ขา้กบัความตอ้งก
ารของล กูคา้ของเรา และม คีวามพรอ้มอย ูเ่สมอเม ือ่เป น็ท ีต่อ้งการ ตลอดประวตั ศิาสตรข์องเรา 
เราไดแ้สดงใหเ้ห น็ถ งึความสามารถในการเปล ีย่นแปลงเสน้ทางไดอ้ยา่งรวดเร ว็ เราสร า้งคณุคา่ใ
หก้บัล กูคา้ของเราโดยการว เิคราะหแ์ละการหาทางแกป้ ญัหาตอ่ความทา้ทายท ีพ่วกเขาเผช ญิ

คา่น ยิมเหลา่น ี เ้ป น็ส ิง่ส ำาคญัตอ่ความส ำาเร จ็ของเรา และไดช้ว่ยใหเ้ราสร า้งวฒันธรรมท ีก่ ำาหนด
โดยคนท ีเ่ราหว่งใย – ล กูคา้ของเรา, เพ ือ่นรว่มงานของเรา, ผ ูถ้ อืห ุน้ และ ส งัคมของเรา

สารบญั
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 บทน ำาหลกัจรรยาบรรณของเรา

หลกัน ี ้ใชก้บัใครบา้ง

หลกัน ี ใ้ชก้ บัคณะกรรมการของ Aibel 
ผ ูจ้ดัการฝา่ยบร หิารและพนกังาน ท ีป่ร กึษา รวมถ งึพนกังานแ
รงงานวา่จา้งท ั ง้หมด พ นัธม ติรภายนอกของ Aibel 
ทำาหนา้ท ีเ่ป น็สว่นเสร มิของบร ษิ ทั และเราคาดหวงัใหพ้วกเขา
ปฏ บิตั ติามหลกัน ี เ้ม ือ่ท ำางานในนามของเรา 

การปฏ บิตั ติามกฏหมายและขอ้บงัคบั

Aibel เป น็บร ษิ ทัท ีม่ กีารดำาเน นิงานระหวา่งประเทศ 
และเป น็นโยบายของเราท ีจ่ะปฏ บิตั ติามกฎหมายของ
ประเทศท ั ง้หมดท ีเ่ราดำาเน นิการ เป น็ส ิง่ส ำาคญัท ีเ่รา
แตล่ะคนตอ้งตระหนกัถ งึกฎหมายและขอ้บงัคบัท ีเ่ก ี ่
ยวขอ้งท ีน่ ำาไปใชก้บังานของเรา แลเราไมเ่คยม สีว่นร ่
วมในการกระทำาท ีล่ะเม ดิกฎหมายหร อืขอ้บงัคบัเหล่
าน ั น้ เราม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะต ืน่ต วัตอ่การเปล ีย่นแปลงในกฏ
หมายหร อืขอ้บงัคบัใหม่ๆ  
ท ีอ่าจสง่ผลตอ่ธรุก จิของเรา 

หนา้ท ีข่องพนกังาน 

การปฏ บิตั ติามจรรยาบรรณน ี เ้ป น็ความร บัผ ดิชอบของพ
นกังาน Aibel ทกุคน การบรรลหุนา้ท ีเ่หลา่น ีค้ อืส ิง่ท ีท่ ำาให ้ 
Aibel ประสบความส ำาเร จ็และเต บิโตได ้ ไมว่า่จะรายบคุคลหร อื
ดว้ยกนัทกุคน เราม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะร กัษามาตรฐานทางจร ยิธรรม
สงูสดุ และสร า้งความร ูส้ กึของม ติรภาพและความเป น็หน ึง่เด ี
ยวกนั เป น็วฒันธรรมท ีอ่ งิตามคา่น ยิม โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ 
ส ิง่น ี ห้มายถ งึ:  

• ทำาความค ุน้เคยกบัขอ้ม ลูท ีม่ อีย ู ่ในหลกัการน ี แ้ละนโยบา
ยของเรา  

• การรายงานขอ้กงัวลท ีเ่ก ีย่วกบัการฝา่ฝ นืกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั หร อืหลกัน ี ใ้หก้บัห วัหนา้งาน ห วัหนา้เจา้หนา้
ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบ 
หร อืผา่นชอ่งทางอ ืน่ๆ ท ีเ่หมาะสม 

• เสร จ็ส ิ น้การฝ กึอบรมในการปฏ บิตั ติามขอ้บงัคบั และกา
รร บัรองการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบประจำาป ี (e-learning) 

• สร า้งความค ุน้เคยกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และข ั น้ตอนท ี ่ใชก้บังานของคณุ  
 

หลักจรรยาบรรณของ Aibel แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะปฏิบัติตามข้อบัง
คับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเ
น้นถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำาเนินธุรกิจของเราด้วยวิธีการที่มีจริยธรรม หลั
กนี้ได้มอบแนวทางเพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าในทุกๆ วันที่เราทำางาน 
เรามีความใส่ใจกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมของเรา  

จดจำา
เพราะน ีเ่ป น็เร ือ่งของหลกัการ ดงัน ั น้จ งึไมม่ อีะไรท ีจ่ะทำาให ้
สามารถยอมร บัการฝา่ฝ นืกฎหมาย ขอ้บงัคบั หลกัจรรยาบรรณ 
หร อืนโยบายของเราได ้ แ่มแ้ตค่วามปรารถนาท ีจ่ะบรรลเุป า้หม
ายทางธรุก จิ

การปอ้งกนัจากการตอบโต ้ 

Aibel จะไมท่นตอ่การเล อืกปฏ บิตั หิร อืการตอบโต ใ้ดๆ ตอ่พน ั
กงานท ีเ่ป น็ผ ูร้ายงานการละเม ดิหลกัจรรยาบรรณหร อืนโยบาย
การปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ โดยไมค่ำาน งึถ งึประเภทของการประ
พฤต ผิ ดิท ีม่ กีารรายงาน หร อืว ธิ กีารรายงาน 

การตอบโตร้ ปูแบบดงักลา่วถ อืเป น็การฝา่ฝ นืกฎหมายทอ้งถ ิน่ใ
นหลายประเทศท ีเ่ราดำาเน นิธรุก จิ ดงัน ั น้เราจ งึใหค้วามส ำาคญั
กบัการตอบโตอ้ยา่งจร งิจงั ขอ้เร ยีกรอ้งท ั ง้หมดจะถ กูตรวจสอ
บอยา่งละเอ ยีด และถา้พ สิจูน ์ได ้ 
ผ ูต้อบโตจ้ะถ กูดำาเน นิการทางว นิยั หากคณุเช ือ่วา่คณุไดร้ บัก
ารตอบโตจ้ากการรายงานหร อืการแจง้ขอ้กงัวลถ งึการละเม ดิห
ลกัจรรยาบรรณหร อืนโยบายการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ ใหต้ ดิ
ตอ่ห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบ   

ความร บัผ ดิชอบและว นิยั

การฝา่ฝ นืกฏหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบั หลกัจรรยาบรรณน ี ้ 
หร อืนโยบายของเรา หร อืสง่เสร มิใหผ้ ูอ้ ื น่ท ำาการฝา่ฝ นื 
เป น็การสร า้งภาระร บัผ ดิชอบใหก้บั Aibel และทำาใหช้ ือ่เส ยีง
ของบร ษิ ทัตกอย ู่ในความเส ีย่ง ดงัน ั น้ การฝา่ฝ นืดงักลา่วอาจ
สง่ผลใหถ้ กูลงโทษทางว นิยั การฝา่ฝ นืกฎหมายหร อืขอ้บงัคบั
อาจสง่ผลใหเ้ก ดิการดำาเน นิคด ทีางกฎหมาย รวมถ งึการดำาเน นิ
คด อีาญาและการลงโทษ

การขอคำาแนะน ำาและการรายงานการละเม ดิ
หลกัจรรยาบรรณ

ขอ้กงัวลสว่นใหญจ่ะไดร้ บัการแก ้ไขผา่นการสนทนากบัผ ูจ้ดักา
รของคณุ แตย่งัม ตี วัเล อืกท ีจ่ะถามคำาถามหร อืรายงานก จิกรร
มท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืนา่สงส ยัของเพ ือ่นรว่มงานหร อืห ุน้สว่นธ ุ
รก จิท ีอ่าจฝา่ฝ นืกฎหมายหร อืหลกัจรรยาบรรณ 
โดยการต ดิตอ่ไปยงัฝา่ยตอ่ไปน ี:้ 

• ผ ูจ้ดัการคนอ ืน่ๆ 

• แผนกทร พัยากรบคุคล 

• ฝา่ยท ีป่ร กึษาท ั ว่ไป 

• ห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ี
ยบหร อืแผนกกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ

นอกจากน ี ้ คณุยงัสามารถรายงานขอ้กงัวลโดยไมร่ะบชุ ือ่ดว้ย
การใชบ้ร กิารผ ูแ้จง้เบาะแสออนไลนท ี ่ใหบ้ร กิารตลอด 24 
ช ั ว่โมงของเราท ีเ่ร ยีกวา่ 

WhistleB 
https://report.whistleb.com/en/Aibel   

WhistleB ดำาเน นิการโดยผ ู ใ้หบ้ร กิารอ สิระ ซ ึง่อำานวยความสะ
ดวกในการรายงานและการสนทนาท ี ่ไมร่ะบชุ ือ่ระหวา่งผ ูแ้จง้เ
บาะแส (บคุคลท ีร่ายงานขอ้กงัวล) และแผนกกำากบัด แูลการป
ฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบของ Aibel จะไมม่ กีารระบชุ ือ่ผ ูแ้จง้เบาะ
แสตลอดท ั ง้การสนทนาน ี ้

https://report.whistleb.com/en/Aibel   
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เล อืกทางท ีเ่หมาะสม 

โปรดจำาไวว้า่: 
หากคณุตอ้งเผช ญิกบัภาวะท ีก่ล นืไมเ่ขา้คายไ
มอ่อกและคณุไมแ่น ่ใจวา่ตอ้งทำาอยา่งไร 
ใหถ้ามตวัเองวา่:	

• ม นัถ กูกฎหมายหร อืไม ่ 

•  ม นัเหมาะสมและซ ือ่ส ตัยห์ร อืไม ่ 

• การกระทำาของฉนัสอดคลอ้งกบัคา่น ิ
ยมของ Aibel หร อืไม ่ การกระทำาของฉนั
สอดคลอ้งกบัคา่น ยิมของตวัเองหร อืไม ่?

ป ญัหาจะไม ่ไดร้ บัการแก ้ไขหากไมม่ กีาร
พดูถ งึ ร บัผ ดิชอบเพ ือ่ใหแ้น ่ใจวา่ป ญัหาไดถ้ กู
เป ดิเผยออกมา

คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

ความร บัผ ดิชอบเพ ิม่เต มิของผ ูจ้ดัการของ Aibel 
ผ ูจ้ดัการของ Aibel ควรม ชีดุความร บัผ ดิชอบเพ ิม่เต มิดงัตอ่
ไปน ี :้

• ชว่ยสร า้งสภาพแวดลอ้มในการทำางานท ีต่ระหนกัถ งึความ
พยายาม การทำางานเป น็ท มีท ีน่า่ช ืน่ชม สนบัสนนุการเร ี
ยนร ูอ้ยา่งตอ่เน ือ่ง และใหค้ณุคา่กบัการส ือ่สารท ีเ่ป ดิกว ้
างและเคารพกนัและกนั  

• ไมข่อใหพ้นกังานทำาในส ิง่ท ีค่ณุไมอ่ยากทำาดว้ยตวัเอง 
 
 

• เป น็ท ีพ่ ึง่ตอ่พนกังาน แจง้พนกังานเก ีย่วกบัว ธิ กีารปร บั
ใชห้ลกัจรรยาบรรณและนโยบายในการกำากบัด แูลการปฏ ิ
บตั ติามกฏระเบ ยีบในงานประจำาวนัของตน 

• เป น็แบบอยา่งถ งึการม มีาตรฐานดา้นจร ยิธรรมสงูสดุ 
และทำางานเพ ือ่สร า้งและร กัษาวฒันธรรมท ีแ่สดงใหเ้ห น็
ถ งึความหว่งใยและความใส ่ใจตอ่เพ ือ่นรว่มงาน 

• ทำางานในเช งิรกุ ดำาเน นิการอยา่งเหมาะสมเพ ือ่ปอ้งกนัแ
ละระบกุารประพฤต ผิ ดิภายในกล ุม่การทำางานของคณุ 
และรายงานสถานการณท์ ีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความสามา
รถของพนกังานในการดำาเน นิการอยา่งม ศี ลีธรรมในนามข
องบร ษิ ทั 

• สร า้งสภาพแวดลอ้มท ีพ่นกังานร ูส้ กึสะดวกสบายในการถา
มคำาถามและการรายงานการละเม ดิหลกัจรรยาบรรณและน
โยบายการกำากบัด แูลปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบท ีอ่าจเก ิ
ดข ึ น้ 

• ดำาเน นิการอยา่งรวดเร ว็เพ ือ่แก ้ไขการดำาเน นิธรุก จิท ี ่ไม ่
สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณหร อืนโยบายการกำากบัด แู
ลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ  

• ขอความชว่ยเหล อืจากหวัหนา้งานคนอ ืน่ๆ หร อืห วัหนา้เ
จา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบเม ือ่ไ
มแ่น ่ใจถ งึการร บัม อืกบัสถานการณ์ใดๆ ท ีเ่ผช ญิอย ู่  

• หากคณุดแูลตวัแทน ผ ูแ้ทน พ นัธม ติรทางธรุก จิ 
หร อืเจา้หนา้ท ีบ่ร กิารของร ฐั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พวกเข
าเขา้ใจภาระหนา้ท ี ่ในการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบของตน 

Q 	 หนว่ยธรุก จิของฉนัต ั ง้เป า้หมายทางการเง นิไวส้ งู บางคร ั ง้ฉนัร ูส้ กึกดดนัจนอยากเพ กิเฉยตอ่หลกัจรรยาบรร 
ณ ท ีอ่าจสง่ผลใหม้ คีา่ใชจ้า่ยท ีส่ งูข ึ น้เพ ือ่ใหบ้รรลเุป า้หมายเหลา่น ี ้ น ี เ่ป น็ส ิง่ท ีย่อมร บัไดห้ร อืไม ่?	

A 		 ไม ่ได ้ ในขณะท ีธ่รุก จิท ีป่ระสบความส ำาเร จ็มกัจะต ั ง้เป า้หมายไวส้ งูและม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะบรรลเป า้หมายเหลา่น ั น้ 
ค ณุไมค่วรละเม ดิกฎหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้งหร อืหลกัจรรยาบรรณเพ ือ่ใหบ้รรลเุป า้หมายของคณุ

Q
	 หวัหนา้งานของเรามกัจะไมท่ ำาอะไรเม ือ่ม กีารรายงานขอ้กงัวลเก ีย่วกบัการสงส ยัวา่ม กีารกระทำาผ ดิ 

 เธอสร า้งบรรยากาศท ีก่ดดนัตอ่กล ุม่เพ ือ่นรว่มงานของฉนัท ีเ่ป น็คนแจง้ปญัหาน ีข้ ึ น้มา ตอนน ีผ้มม ปี ญัหา:  
 เพ ือ่นรว่มงานของผมกำาลงัทำาเร ือ่งผ ดิ ผมควรทำาอยา่งไร?

A 	 รายงานปญัหาน ั น้ หลกัจรรยาบรรณระบวุา่คณุควรรายงานการกระทำาผ ดิท ีค่ณุทราบ 
 และคณุสามารถทำาได โ้ดยไมต่อ้งกลวัการตอบโต ้ แมว้า่การเร ิม่ตน้ดว้ยการแจง้ห วัหนา้งานของคณุในทนัท มี ั 
 กจะเป น็ว ธิ ที ีด่ ที ีส่ดุในการแจง้ขอ้กงัวล แตถ่า้คณุเช ือ่วา่น ี ่ไม ่ใชว่ ธิ ที ี เ่หมาะสม คณุควรพดูคยุกบัสมาช กิ 
 คนอ ืน่ของฝา่ยบร หิาร, ฝา่ยทร พัยากรบคุคล, ท ีป่ร กึษาท ั ว่ไป หร อืห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการป 
 ฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบ
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เราต้องการกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องแสดงถึงความห่วงใยต่อเพื่
อนร่วมงานของเราผ่านการสื่อสารที่เปิดกว้างและเคารพต่อกัน การพัฒนาส่วนบุคคล การเป็นผู้นำาที่รับผิดชอบ 
และความมุ่งมั่นต่อ HSE

มาตรฐานของเรา

Aibel ม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะสร า้งสภาพแวดลอ้มการทำางานท ีป่ลอดภยั 
ม ั น่คง ไมเ่ป น็อนัตราย และสภาพแวดลอ้มการทำางานท ีม่ ปีระ
ส ทิธ ภิาพซ ึง่ไมม่ กีารบาดเจ บ็ ไมม่ อีบุ ตั เิหตถุ งึข ั น้หยดุงาน 
การปกปอ้งส นิทร พัยแ์ละการดำาเน นิธรุก จิท ีป่ลอดภยัและม ปีร
ะส ทิธ ภิาพเป น็เป า้หมาย ตอ้งรายงานสถานการณท์ ีอ่าจกอ่ใหเ้
ก ดิอนัตรายตอ่ความปลอดภยั ความม ั น่คง สขุภาพ 
หร อืส ิง่แวดลอ้มในทนัท ี  

การใชส้ารเสพต ดิและการด ืม่แอลกอฮอลจ์น
เป น็ปญัหา 

สว่นส ำาคญัของการสร า้งสภาพแวดลอ้มการทำางานท ีป่ลอดภยัแ
ละม ปีระส ทิธ ภิาพ ค อืทำาใหแ้น ่ใจวา่สถานท ีท่ ำางานน ั น้ไมม่ กีา
รใชย้าเสพต ดิท ีผ่ ดิกฎหมาย 

เราห่วงใยเพื่อนร่วมงานของเรา

สขุภาพและความปลอดภยั 

การใชย้าถ กูกฎหมายในทางท ีผ่ ดิ 
และการด ืม่แอลกอฮอลจ์นเป น็ปญัหา 

ดงัน ั น้ Aibel จ งึไมท่นตอ่การใชย้าเสพต ดิและการด ืม่เคร ือ่ง
ด ืม่แอลกอฮอล์ในท ีท่ ำางาน ทกุคนท ีอ่ย ูภ่ายใตฤ้ทธ ิข์องยาเส
พต ดิท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืเคร ือ่งด ืม่แอลกอฮอล์ในขณะท ีก่ ำาลงั
ดำาเน นิธรุก จิส ำาหร บั Aibel อาจสร า้งสภาพแวดลอ้มการทำางาน
ท ี ่ไมป่ลอดภยัข ึ น้ได ้ ดงัน ั น้จะตอ้งถ กูลงโทษทางว นิยั 

เม ือ่ปฏ บิตั งิานใดกต็ามท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัก จิกรรมทางส งัคม 
เราทกุคนม คีวามร บัผ ดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พฤต กิร
รมของเราสอดคลอ้งกบัคณุคา่ของเราและนโยบายของเรา

หนา้ท ีข่องพนกังาน 

เราสามารถบรรลเุป า้หมายของเราในการสร า้งสภาพแวดลอ้มใน
การทำางานท ีป่ลอดภยั ม ั น่คง และไมเ่ป น็อนัตรายตอ่สขุภาพไ
ดผ้า่นการม สีว่นรว่มและการสนบัสนนุของพนกังานทกุคน 
ดงัน ั น้ จ งึเป น็ความร บัผ ดิชอบของทกุคนท ีจ่ะตอ้ง:  

• สร า้งและร กัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานท ีส่น บัสนนุก
ารส ือ่สารแบบเป ดิกวา้ง ย ิง่เราแจง้ขอ้ม ลูกนัมากเทา่ใด 
เรากส็ามารถร บัม อืตอ่สถานการณท์ ี ่ไมป่ลอดภยัหร อืไมเ่
ป น็ไปตามกฏระเบ ยีบไดด้ ขี ึ น้เทา่น ั น้ 

• ทำาความค ุน้เคยกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบาย 
และข ั น้ตอนท ี ่ใชก้บังานของคณุ 

• แจง้ห วัหนา้งานของคณุทนัท หีากม กีารร ั ว่ไหลของสารอ ั
นตราย หร อืสถานการณ์ใดๆ ท ีอ่าจกอ่ใหเ้ก ดิภยัคกุคามต่
อสขุภาพหร อืความปลอดภยัของเพ ือ่นรว่มงานของคณุ 
หร อืท ีอ่าจเป น็อนัตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม 

• ใหค้วามรว่มม อืในการสอบสวนท ั ง้หมดเพ ือ่ว เิคราะหต์น้เ
หตขุองอบุตั กิารณ ์
 

• ใหค้วามรว่มม อืกบัความพยายามในการคน้หาและร กัษากา
รร บัรองระบบการจดัการของเราจากภายนอก เพ ือ่ชว่ยให ้
ม ั น่ใจวา่เราจะปร บัปรงุระบบ ผล ติภณัฑ ์ 
และบร กิารของเราอยา่งตอ่เน ือ่ง   

• ไมอ่ย ูภ่ายใตฤ้ทธ ิข์องยาเสพต ดิท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืเคร ื ่
องด ืม่แอลกอฮอลข์ณะดำาเน นิธรุก จิส ำาหร บั Aibel การอย ู่
ภายใตฤ้ทธ ิข์องส ิง่เสพต ดิสามารถสร า้งสภาพแวดลอ้มก
ารทำางานท ี ่ไมป่ลอดภยัข ึ น้ได ้ และ Aibel คาดหวงัใหพ้น ั
กงานทกุคนม คีวามพรอ้มและม สีต สิมบรูณ์ในการทำางาน 
การละเม ดิจะม กีารดำาเน นิการทางว นิยั  

• โปรดแจง้ห วัหนา้งานของคณุ, เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยทร พัยากรบ ุ
คคลในพ ื น้ท ี ่ หร อืต วัแทนของ AKAN ทนัท หีากคณุสงส ั
ยวา่เพ ือ่นรว่มงานอย ูภ่ายใตฤ้ทธ ิข์องยาเสพต ดิท ีผ่ ดิกฎ
หมายหร อืเคร ือ่งด ืม่แอลกอฮอล์ในขณะท ีก่ ำาลงัทำางาน  

• โปรดทำาความค ุน้เคยกบั นโยบายเร ือ่งแอลกอฮอลแ์ละยา
เสพต ดิ ของเรา ซ ึง่ดไูด ใ้น W3 และค ูม่ อืพนกังาน 
HSSE Policy และ HSSE – ความร บัผ ดิชอบของฉนั 
เอกสารท ั ง้สองฉบบัน ีด้ไูด ใ้น W3
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มาตรฐานของเรา

สภาพแวดลอ้มการทำางานของ Aibel จะตอ้งม ลีกัษณะท ีป่ลอด
ภยัซ ึง่ทกุคนไดร้ บัการด แูลดว้ยความเคารพและใหเ้ก ยีรต กินั 
พนกังานทกุคนม หีนา้ท ี ่ในการม สีว่นรว่มในวฒันธรรมท ีค่วาม
หลากหลาย ความเช ือ่ หร อืความเห น็ท ี ่ไมต่รงกนัน ั น้ไมเ่ป น็อ ั
นตรายตอ่สภาพแวดลอ้มการทำางานและความเป น็อย ูท่ ีด่ ขีองเ
พ ือ่นรว่มงานของเรา ซ ึง่หมายความวา่ Aibel 
ไมท่นตอ่การคกุคาม การขม่ข ู่ 
และพฤต กิรรมท ี ่ไมเ่หมาะสมอ ืน่ๆ 

การใหค้วามเคารพตอ่เพ ือ่นรว่มงานของเรายงัหมายความวา่จะ
ไมเ่ล อืกปฏ บิตั อิยา่งไมช่อบดว้ยกฎหมายในการวา่จา้ง 
การเล ือ่นข ั น้ และการตกลงทางธรุก จิ ซ ึง่รวมถ งึการเล อืกปฏ ิ
บตั เิน ือ่งจากเพศ, การต ั ง้ครรภ,์ การลางานเพ ือ่คลอดบตุรหร ื
อทำาแทง้, เช ือ้ชาต ,ิ ศาสนา, ความเช ือ่, สภาวะบกพรอ่ง, 
รสน ยิมทางเพศ และอาย ุ 

หนา้ท ีข่องพนกังาน

• ด แูลเพ ือ่นรว่มงาน, พ นัธม ติรทางธรุก จิ, ล กูคา้ และผ ูเ้
ย ีย่มชมสถานท ีท่ ำางานดว้ยความเคารพ 

• ร กัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานท ีป่ราศจากการคกุคาม 
พฤต กิรรมท ีเ่พ ือ่นรว่มงานหร อืคนอ ืน่มองวา่เป น็พฤต กิร
รมท ี ่ไมพ่ งึประสงค์ ท ำาใหข้ายหนา้ ขม่ข ู ่ หร อืเป น็ศ ตัร ู 
อาจถ กูต คีวามวา่เป น็การคกุคาม 

• หากเป น็ไปได ้ ใหร้ายงานและบอกคนท ีท่ ำาพฤต กิรรมดงั
กลา่วถา้คณุไมพ่อใจในการกระทำาหร อืคำาพดูของเขาห
ร อืเธอ พรอ้มกบัอธ บิายเหตผุลและขอใหเ้ขาหร อืเธอหย ุ
ดการกระทำาดงักลา่ว 

• ทำาการรอ้งเร ยีนอยา่งเป น็ทางการหากเร ือ่งม คีวามร ้
ายแรง หร อืหากบอกโดยตรงไมป่ระสบความส ำาเร จ็   

• อยา่แจกจา่ยหร อืแสดงเน ือ้หาท ี ่ไมเ่หมาะสม 

Q 	 เพ ือ่นรว่มงานท ีท่ ำางานอย ู่ใกลฉ้นัด เูหม ื
 อนจะอย ูภ่ายใตฤ้ทธ ิข์องเคร ือ่งด ืม่แอลก 
 อฮอล์ แตฉ่นัไมแ่น ่ใจ ฉนัควรทำาอยา่งไร? 	

A 		 น ีอ่าจเป น็ปญัหาดา้นความปลอดภยั ส ิง่
 ท ีด่ ที ีส่ดุท ีค่ณุสามารถทำาไดเ้พ ือ่ประโย 
 ชนข์องทกุคนรวมถ งึเพ ือ่นรว่มงานข 
 องคณุ ค อืการรายงานขอ้กงัวลของคณุตอ่ 
 ห วัหนา้งานหร อืเจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยทร พัยากร 
 บคุคลในพ ื น้ท ี ่ หากม เีหตอุนัตรายเก ดิข ึ ้ 
 นอยา่งฉบัพลนั ใหด้ำาเน นิการเพ ือ่หยดุกา 
 รทำางานในคร ั ง้เด ยีว  

คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน สภาพการทำางาน
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คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

สญัญาณเต อืน – การลว่งละเม ดิ 

• คำาพดู ทา่ทาง หร อืการถ กูเน ือ้ตอ้งตวัท ี ่ไมพ่ งึประสงค์ 

• การแสดงภาพทางเพศท ี ่โจง่แจง้ หร อืร ปูภาพหร อืวสัดอุ ืน่ๆ ท ี ่ไมเ่หมาะสม 

• การแสดงความเห น็หร อืเลน่ตลกเร ือ่งเพศหร อืการละเม ดิ 

• การพรรณนาถ งึการคกุคามในฐานะเหย ือ่ หร อืทำาต วัเป น็เหย ือ่

Q 	 ระหวา่งชว่งพกั ห วัหนา้งานของฉนัและเพ ือ่นรว่มงานบางคนเลา่เร ือ่งตลกท ีม่ เีน ื อ้หาไปในทางเพศ และฉนั 
 ร ูส้ กึวา่ม นัไมเ่หมาะสมอยา่งมาก ฉนัไม ่ไดบ้น่ออกไปเพราะฉนัร ูว้า่พวกเขาจะบอกฉนัวา่ไมต่อ้งสนใจหร อืบอก 
 วา่ฉนัทำาเร ือ่งเลก็ใหเ้ป น็เร ือ่งใหญ่ พวกเขาพดูถ กูหร อืไม ่?	

A 		 ไม พวกเขาผ ดิ เร ือ่งตลกท ี ่ไมเ่หมาะสมซ ึง่ม เีน ื อ้หาทางเพศ แมจ้ะเป น็การสนทนาสว่นตวัท ีค่นอ ืน่อาจจะไ 
 ดย้ นิไปดว้ย กถ็ อืเป น็การละเม ดิร ปูแบบหน ึง่ อนัดบัแรก คณุควรลองพดูคยุกบัเพ ือ่นรว่มงานและห วัหนา้งา 
 นของคณุด กูอ่น  หากไมป่ระสบผลส ำาเร จ็ หร อืคณุค ดิวา่การทำาแบบน ั น้อาจทำาใหค้ณุถ กูตอบโตห้ร อืม ปี ญัห 
 าอ ืน่ๆ ใหพ้ ดูคยุกบัเจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยทร พัยากรบคุคลหร อืต ดิตอ่ห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติ 
 ามกฏระเบ ยีบ  

Q
	 บางคร ั ง้ฉนัไดร้ บั e-mail ท ีฉ่ นัพบวา่ม นัไมเ่หมาะสม ฉนัลบอ เีมลเหลา่น ั น้ แตฉ่นัควรทำาอะไรมากกวา่น ี ห้ร ื 

 อไม ่?

A 	 คณุไมจ่ำาเป น็ตอ้งรายงานเร ือ่งการไดร้ บัอ เีมลท ี ่ไมเ่หมาะสมท ีถ่ กูสง่มาจากคนอ ืน่ท ี ่ไม ่ใชพ่นกังานของ  
 Aibel โดยม เีง ือ่นไขวา่คณุตอ้งลบอ เีมลทนัท แีละจะไมแ่สดงหร อืสง่ให ใ้คร อ กี    
 หากอ เีมลดงักลา่วมาจากพนกังานของ Aibel คณุควรต ดิตอ่ห วัหนา้งานของคณุหร อืห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยก 
 ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบ

Aibel ม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะปฏ บิตั ติามกฎหมายดา้นความเป น็สว่นตวัแ
ละการค ุม้ครองขอ้ม ลูท ีบ่ งัคบัใช ใ้นพ ื น้ท ีท่ ี เ่ราทำาธรุก จิ จดุป
ระสงคข์องกฎระเบ ยีบเหลา่น ีค้ อืเพ ือ่ปกปอ้งส ทิธ ขิองแตล่ะบ ุ
คคลในการควบคมุขอ้ม ลูสว่นบคุคลของตน และต ั ง้ขอ้กำาหนดใ
นการเก บ็รวบรวมและจดัการกบัขอ้ม ลูสว่นบคุคลของบร ษิ ทั 
Aibel ปฏ บิตั ติามขอ้บงัคบั GDPR 

ของสหภาพยโุรปและกฎระเบ ยีบอ ืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง และม ุง่ม ั น่
ท ีจ่ะปกปอ้งส ทิธ คิวามเป น็สว่นตวัของเพ ือ่นรว่มงานของเรา

และของบคุคลท ีส่ามของเราท ั ว่โลก  

โปรดใชช้อ่งทางการรายงาน WhistleB เพ ือ่แจง้ใหเ้ราทราบถ ึ
งการละเม ดิขอ้บงัคบัดา้นความเป น็สว่นตวัและการค ุม้ครอง
ขอ้ม ลู และด ู นโยบายความเป น็สว่นตวัส ำาหร บัพนกังาน หร อื 
Privacy Policy ส ำาหร บัผ ูอ้า่นภายนอก 

ความเป น็สว่นตวัและการค ุม้ค
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ความสำาเร็จของลูกค้าคือความสำาเร็จของเรา ซึ่งหมายความว่าการดูแลลูกค้าของเราผ่านการปฏิบัติงาน, 
ความไว้วางใจร่วมกัน, ความสามารถและเทคโนโลยี และโดยการเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้จัดจำาหน่ายและคู่ค้าของเร
าเป็นสิ่งสำาคัญ

มาตรฐานของเรา

Aibel ม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะสง่มอบผล ติภณัฑแ์ละบร กิารท ีม่ คีณุภาพให ้
แกล่ กูคา้และพนัธม ติรทางธรุก จิของเรา ท ี ่ Aibel เราม คีวามม ุ่
งม ั น่ท ีจ่ะสง่มอบผล ติภณัฑท์ ีเ่หมาะสม ม คีณุภาพ 
และในเวลาท ีเ่หมาะสมทกุคร ั ง้ เราตอ้งการสร า้งคณุภาพในทกุ
ส ิง่ท ีเ่ราทำา ในฐานะท ีเ่ป น็สว่นส ำาคญัของความม ุง่ม ั น่ของเรา
ท ีจ่ะมอบคณุคา่แกล่ กูคา้ของเราอยา่งร บัผ ดิชอบ เรายงัร บัผ ดิ
ชอบตอ่การด แูลใหพ้ นัธม ติรทางธรุก จิและผ ูร้ บัเหมาของเราป
ฏ บิตั ติามมาตรฐานดา้นคณุภาพของเรา

เราห่วงใยลูกค้าของเรา  

ความม ุง่ม ั น่ของเราตอ่เร ือ่งคณุภาพ

หนา้ท ีข่องพนกังาน  
คณุภาพในการดำาเน นิการ เป น็ว ธิ กีารของเราเพ ือ่ใหม้ ั น่ใจในคณุภาพ และจะใชก้บัทกุก จิกรรม งาน หร อืโครงการ

ระบบการจดัการ W3 ของ Aibel สอดคลอ้งและไดร้ บัการร บัรองมาตรฐานสากลท ีเ่ก ีย่วขอ้งส ำาหร บัระบบการจดัการคณุภาพ (ISO 
9001: 2015)

กำาหนดงานและ
ประเม นิความเส ีย่ง ตรวจสอบขอ้กำาหนด บร หิารความเส ีย่ง

ลงม อืปฏ บิตั งิาน
ดว้ยความถ กูตอ้ง

แมน่ย ำา

ประเม นิผลงาน
เพ ือ่การเร ยีนร ู้

มาตรฐานของเรา

Aibel เช ือ่ในตลาดท ีม่ อี สิระและเป น็ธรรม เราแขง่ข นัอยา่งถ ู
กกฎหมายและม จีร ยิธรรม บนพ ื น้ฐานของคณุภาพของผล ติภ ั
ณฑแ์ละบร กิารของเรา เราม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะปฏ บิตั ติามกฎหมายการ
แขง่ข นัท ีเ่ป น็ธรรมและกฎหมายตอ่ตา้นการผ กูขาดท ีม่ ผีลบงั
คบัใช ใ้นตลาดท ีเ่ราดำาเน นิธรุก จิ 

หนา้ท ีข่องพนกังาน

• อยา่ทำาสญัญากบัค ูแ่ขง่ในเร ือ่งราคาหร อืการแบง่สว่นใ
นตลาด 

• อยา่ทำาขอ้ตกลงในรปูแบบอ ืน่กบัล กูคา้ ผ ูจ้ดัจำาหนา่ย 
ค ูแ่ขง่ หร อืคนอ ืน่ๆ ท ีม่ เีจตนาท ีจ่ะจำากดัการแขง่ข นัอยา่
งไมเ่ป น็ธรรม  

• ไมด่ สิเครด ติค ูแ่ขง่ 

• ไมแ่บง่ป นัขอ้ม ลูเก ีย่วกบัล กูคา้และบคุคลท ีส่ามอ ืน่ๆ 
การกำาหนดราคา หร อืกลยทุธก์ารตลาดกบัค ูแ่ขง่  

• ไมพ่ ดูคยุเก ีย่วกบัการเสนอราคาในทกุแงม่มุกบัค ูแ่ขง่ข
องเรา 

• ไมท่ ำาขอ้ตกลงการจดัซ ือ้รว่มกนั 
โดยไมป่ร กึษาฝา่ยกฎหมายลว่งหนา้ เน ือ่งจากม สีถานกา
รณท์ ีก่ารซ ือ้รว่มกนัอาจเป น็ขอ้หา้มโดยกฎหมายปอ้งกนั
การผ กูขาด 

• หากคณุไมแ่น ่ใจในการปฏ บิตั ทิ ี เ่หมาะสม ใหป้ร กึษาฝา่ย
กฎหมายหร อืห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิ ั
ต ติามกฎระเบ ยีบ 
 

การฮ ั ว้ประมลู

การฮ ั ว้ประม ลูค อืการตกลงกบัค ูแ่ขง่ในดา้นราคาหร อืขอ้กำาหน
ดอ ืน่ๆ ในการประม ลู การจดัสรรผ ูป้ระม ลู หร อืการตกลงกนัใน
ดา้นพฤต กิรรมในข ั น้ตอนการประม ลู การฮ ั ว้ประม ลูไม ่ไดเ้ป น็
ส ิง่ตอ้งหา้มอยา่งเครง่คร ดัในทกุสถานการณ์ 

การแขง่ข นัท ีเ่ป น็ธรรมและการตอ่ตา้นการผ กูขาด
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คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

Q 	 ฉนัส บัสนเก ีย่วกบัปญัหาเร ือ่งการผ กูขาด
  ฉนัตอ้งร ูห้ร อืท ำาอะไรบา้ง?	

A 		 ปญัหาเหลา่น ีอ้าจม คีวามซ บัซอ้นมาก  
 ขอ้ความหลกัท ีต่อ้งจำาค อืขอ้ตกลงหร อืก 
 ารรว่มม อืกนัเพ ือ่จำากดัการแขง่ข นัน ั น้เป ็ 
 นส ิง่ตอ้งหา้ม โชคด ที ีพ่นกังานสว่นใหญ่ 
 ไมม่ แีนวโนม้ท ีจ่ะเขา้ไปเก ีย่วขอ้งกบัปญั 
 หาการตอ่ตา้นการผ กูขาด แตห่ากม ขีอ้สง 
 ส ยัเก ีย่วกบับทบาทของคณุหร อืส ิง่ท ี ่ 
 ตอ้งทำา คณุควรช ี แ้จงคำาถามของคณุผา่น 
 ห วัหนา้งานของคณุ    
 พ ดูคยุกบัฝา่ยกฎหมาย หร อืต ดิตอ่ห วัหน ้ 
 าเจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎร 
 ะเบ ยีบ

กฎหมายการแขง่ข นัท ีเ่ป น็ธรรมและตอ่ตา้นการผ กูขาดม คีวาม
ซ บัซอ้นและสามารถสง่ผลกระทบตอ่ธรุก จิของ Aibel 
ไดห้ลายว ธิ ี รวมถ งึตอ่ผ ูจ้ดัจำาหนา่ย การผล ติ และการขาย 
การฝา่ฝ นืกฎหมายตอ่ตา้นการผ กูขาดอาจม ผีลกระทบร า้ยแ
รงตอ่ Aibel และพนกังานท ีเ่ก ีย่วขอ้ง Aibel 
อาจโดนเร ยีกคา่ปร บัจำานวนมาก ขอ้ตกลงอาจถ กูประกาศเป น็โ
มฆะและยกเล กิ และบคุคลท ีส่ามรวมถ งึล กูคา้สามารถเร ยีกรอ้
งคา่เส ยีหายได ้ นอกจากน ี ้ ในเขตอำานาจศาลบางเขต พนกังา
นสามารถถ กูตดัส นิโทษปร บัและ/หร อืจำาคกุเป น็รายบคุคล 

ส ิง่ท ีต่อ้งทำาในกรณ ที ีม่ กีารสอบสวนโดยค
ณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 

คณะกรรมการการแขง่ข นัทางการคา้อาจสง่จดหมายหร อืโทรหา 
Aibel เพ ือ่ร บัขอ้ม ลูเก ีย่วกบัธรุก จิของ Aibel การควบรวมและ
การซ ือ้ก จิการในอตุสาหกรรมท ีก่ ำาลงัดำาเน นิการ 
ปญัหาตลาดท ั ว่ไป หร อืการสงส ยัวา่ไดฝ้า่ฝ นืกฎการแขง่ข นั 
โปรดต ดิตอ่ท ีป่ร กึษาท ั ว่ไปหร อืสมาช กิคนอ ืน่ๆ ของฝา่ยกฎห
มายในทนัท หีากคณุไดร้ บัคำาขอขอ้ม ลูดงักลา่ว เม ือ่ม กีารสงส ั
ยวา่ม ลีะเม ดิกฎการตอ่ตา้นการผ กูขาด คณะกรรมการการแขง่ข ั
นทางการคา้ยงัอาจมาตรวจสอบสถานท ีท่ ำางานของ Aibel 
โดยไมแ่จง้ลว่งหนา้ รวมถ งึในบา้นสว่นตวัของพนกังาน ในกร
ณ ที ีม่ กีารตรวจสอบโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้ในสถานท ีท่ ำางานของ 
Aibel พนกังานตอ้นร บัตอ้งร บีแจง้ฝา่ยท ีป่ร กึษาท ั ว่ไปใน
ทนัท ี และเช ญิผ ูต้รวจสอบใหน้ ั ง่รอในหอ้งประชมุ 

ขอ้มลูท ีเ่ป น็ความลบัของบ ุ

มาตรฐานของเรา

เราเคารพในขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัและเป น็กรรมส ทิธ ิข์องบคุค
ลท ีส่าม  และเราไม ่ไดม้ สี ว่นรว่มในว ธิ กีารท ีผ่ ดิจรรยาบรรณห
ร อืผ ดิกฎหมายเพ ือ่ให ้ไดม้าซ ึง่ขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัหร อืขอ้
ม ลูกรรมส ทิธ ิข์องผ ูอ้ ื น่ 

หนา้ท ีข่องพนกังาน

อาจเก ดิกรณ ที ีพ่นกังาน Aibel ไดร้ บัขอ้ม ลูทางธรุก จิท ีล่ะเอ ี
ยดออ่นจากค ูแ่ขง่หร อืผ ูเ้ลน่ในตลาดอ ืน่ๆ การกระทำาท ีเ่หมาะ
สมสามารถตดัส นิใจไดเ้ป น็กรณ ีๆ  ไป  ดงัน ั น้หากม สีถานการ
ณด์งักลา่วเก ดิข ึ น้ ใหห้ยดุด แูละรายงานไปยงัฝา่ยท ีป่ร กึษา
ท ั ว่ไปหร อืห วัหนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเ
บ ยีบในทนัท ี 
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คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

ตวัอยา่งของสถานการณท์ ีเ่ก ีย่วกบัขอ้มลูท ีเ่ป น็ความลบัของบคุค
ลท ีส่าม: 

• คณุไมค่วรยอมร บัหร อืตรวจสอบขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัท ีเ่ป น็ของผ ูอ้ ื น่โดยไมม่ ขีอ้ตกลงใ
นการร กัษาความลบัเป น็ลายลกัษณอ์กัษร 

• การแจกจา่ยและการจดัการขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัท ีเ่ป น็ของผ ูอ้ ื น่ท ี ่ไดร้ บัมาตามกฎหมาย
ควรม กีารค ุม้ครองอยา่งนอ้ยในระดบัเด ยีวกบัการค ุม้ครองขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัของ Aibel 

• หากคณุเจอขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัของล กูคา้หร อืค ูแ่ขง่ คณุควรปอ้งกนัไม ่ใหม้ กีารเป ดิเผย
ขอ้ม ลูดงักลา่วเพ ิม่เต มิ และรายงานขอ้เท จ็จร งิตอ่ฝา่ยท ีป่ร กึษาท ั ว่ไปหร อืห วัหนา้เจา้ห
นา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบในทนัท ี 

• ไมร่อ้งขอขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัจากบคุคลท ีส่าม

Q 	 ฉนัไดร้ บัขอ้ม ลูการกำาหนดราคาท ีส่ ำาคญัจากหน ึง่ในค ูแ่ขง่ของเราโดยท ี ่ไม ่ไดข้อ  ฉนัควรทำาอยา่งไร?
	

A 		 คณุควรต ดิตอ่ห วัหนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบหร อืฝา่ยท ีป่ร กึษาท ั ว่ไปในทนัท กีอ่น 
 ท ีจ่ะดำาเน นิการใดๆ เพ ิม่เต มิ เม ือ่เราไดร้ บัขอ้ม ลูดงักลา่วมา การท ีเ่ราไดแ้สดงใหเ้ห น็ถ งึการเคารพตอ่กฎห 
 มายตอ่ตา้นการผ กูขาด และการท ีเ่ราแสดงใหเ้ห น็ช ดัเจนวา่เราคาดหวงัวา่ผ ูเ้ลน่ในตลาดรายอ ืน่ ๆ จะทำาแบบ 
 เด ยีวกนัถ อืเป น็ส ิง่ส ำาคญั  กรณ นี ี จ้ะตอ้งม กีารดำาเน นิการท ีเ่หมาะสมท ีส่ามารถตดัส นิใจไดเ้ป น็กรณ ี ๆ ไป  
 และอาจรวมถ งึการสง่จดหมายไปยงัค ูแ่ขง่  

มาตรฐานของเรา

ไมอ่นญุาตใหม้ กีารแลกเปล ีย่นขอ้ม ลูระหวา่งค ูแ่ขง่ทางการคา้
หร อืบร ษิ ทัท ีอ่าจเป น็ค ูแ่ขง่ หากขอ้ม ลูดงักลา่วอาจม ผีลตอ่ก
ารจำากดัการแขง่ข นั 

หนา้ท ีข่องพนกังาน

• พนกังานของ Aibel ท ีต่ ดิตอ่กบัค ูแ่ขง่ทางการคา้หร อืบร ิ
ษทัท ีอ่าจเป น็ค ูแ่ขง่ ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การประชมุ
ท ั ง้หมดไดด้ำาเน นิการตามวาระท ีก่ ำาหนดไวล้ว่งหนา้ 
และม กีารจดบนัท กึจากการประชมุและการโทรศ พัทเ์พ ือ่
ย นืย นัวตัถปุระสงคท์ ีถ่ กูตอ้งตามกฎหมาย  

• อยา่แสดงตวัเองในลกัษณะท ีส่ามารถทำาใหเ้ขา้ใจผ ดิเก ีย่
วกบัปญัหาการตอ่ตา้นการผ กูขาด เง ือ่นไขทางการตลาด 
หร อืพฤต กิรรมทางการตลาดของ Aibel 
 

• อยา่แจง้ขอ้ม ลูท ีส่ ำาคญัในเช งิพาณ ชิยห์ร อืขอ้ม ลูท ีส่าม
ารถใชเ้พ ือ่คาดการณก์ารดำาเน นิการตลาดในอนาคตของ 
Aibel ได ้  

• อยา่เร ิม่ตน้ความรว่มม อืกบัค ูแ่ขง่ทางการคา้หร อืฝา่ยท ี ่
อาจจะเป น็ค ูแ่ขง่ในอนาคตท ีส่ง่ผลกระทบโดยตรงหร อืโด
ยออ้มตอ่ Aibel หร อืพฤต กิรรมตลาดของค ูแ่ขง่หร อืการเ
ขา้ถ งึตลาดโดยไมป่ร กึษากบัฝา่ยท ีป่ร กึษาท ั ว่ไปหร อืห ั
วหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยี
บลว่งหนา้ 

• หมายเหต:ุ โปรดตระหนกัถ งึสถานการณท์ ีผ่ ูอ้ ื น่สามารถเ
ขา้ถ งึขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัได ้ เชน่เม ือ่คยุโทรศ พัทม์ อื
ถ อืของคณุในขณะท ีร่อท ีส่นามบ นิ, 
การทำางานบนแลป็ทอ็ปของคณุ หร อืม กีารคยุโทรศ พัทแ์
บบเป ดิลำาโพง 

การรกัษาความลบัและการต ดิตอ่ค
    ูแ่ขง่อยา่งเหมาะสม
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Q 	 หน ึง่ในห วัหนา้งานคนใหมข่องเราไดเ้ขา้รว่มกล ุม่ของเราเม ือ่เร ว็ๆ น ี ้ กอ่นหนา้น ี เ้ธอเคยทำางานใหก้บัค ูแ่ขง่  
 และเม ือ่วานน ี เ้ธอบอกเราวา่เธอม ขีอ้ม ลูทางการตลาดท ีเ่ป น็ความลบับางอยา่งจากโครงการท ีเ่ธอทำาเป น็งา 
 นสดุทา้ยของเธอ ขอ้ม ลูดงักลา่วอาจเป น็ประโยชนต์อ่เรา เราสามารถใชม้ นัไดห้ร อืไม ่?	

A 		 ไม ่ คณุไมค่วรใชข้อ้ม ลูดงักลา่ว นโยบายของเราค อืการเคารพตอ่ขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัของผ ูอ้ ื น่-  
 รวมถ งึค ูแ่ขง่ ตามกฎท ั ว่ไป เราตอ้งไม ่ใชข้อ้ม ลูท ีเ่ป น็กรรมส ทิธ ิซ์ ึง่เป น็ความลบัของฝา่ยอ ืน่โดยไม่ไดร้ บั 
 อนญุาตอยา่งช ดัเจนจากฝา่ยน ั น้ และแนน่อนวา่ หา้มใช ว้ ธิ กีารท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืผ ดิจร ยิธรรม เชน่  
 การบ ดิเบ อืน การหลอกลวง จารกรรม หร อืการต ดิส นิบนเพ ือ่รอ้งขอหร อืทำาให ้ไดร้ บัขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบั 
 หร อืเป น็กรรมส ทิธ ิจ์ากค ูแ่ขง่

คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

Aibel ต้องการที่จะเป็นบริษัทที่น่าดึงดูด – ไม่เพียงแต่สำาหรับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ เท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงพนักงานและเจ้าของภายในของเรา ดังนั้น เราจึงห่วงใยผู้ถือหุ้นของเราผ่านการสร้างคุณ
ค่า ความรับผิดชอบ การคาดการณ์ และการตอบสนอง

มาตรฐานของเรา

พนกังานของ Aibel ทกุคนตอ้งหล กีเล ีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น
ท ีเ่ก ดิข ึ น้จร งิหร อืการกระทำาท ีเ่ห น็ไดว้า่เป น็ผลประโยชนท์บั
ซอ้นในการบร กิารทกุดา้นของบร ษิ ทั  เราม ขีอ้ผ กูมดัพ ื น้ฐานใ
นการตดัส นิใจทางธรุก จิท ีด่ เีพ ือ่ผลประโยชนท์ ีด่ ที ีส่ดุของ 
Aibel  และตอ้งไมบ่ ดิเบ อืนดว้ยผลประโยชนส์ว่นบคุคล 

ผลประโยชนท์บัซอ้นเก ดิข ึ น้เม ือ่ประโยชนส์ว่นบคุคลเขา้มาร
บกวนหร อืม แีนวโนม้วา่จะรบกวนการตดัส นิใจโดยอ สิระในน
ามของ Aibel ผลประโยชนท์บัซอ้นถ อืเป น็ร ปูแบบหน ึง่ของกา
รทจุร ติ คณุจะตอ้งไม ่ใชต้ ำาแหนง่ของคณุท ี ่ Aibel เพ ือ่ประโย
ชนส์ว่นบคุคลท ี ่ไมเ่หมาะสม หร อืสร า้งความไดเ้ปร ยีบส ำาหร บั
ตวัคณุเอง สมาช กิในครอบคร วั หร อืเพ ือ่น

เน ือ่งจากเป น็ไปไม่ไดท้ ีจ่ะอธ บิายถ งึผลประโยชนท์บัซอ้นท ี ่
อาจเก ดิข ึ น้ท ั ง้หมด Aibel พ ึง่พาพนกังานแตล่ะคนในการใช ว้ ิ
จารณญาณท ีด่ ี  เพ ือ่ขอคำาแนะน ำาเม ือ่ถ งึคราวเหมาะสมและย ึ
ดม ั น่ในมาตรฐานสงูสดุดา้นจร ยิธรรมและความซ ือ่ส ตัย ์

หนา้ท ีข่องพนกังาน

หากคณุตระหนกัถ งึผลประโยชนทบัซอ้นท ีเ่ก ดิข ึ น้จร งิหร อือา
จเป น็ไปได ้ ใหร้ายงานสถานการณด์งักลา่วตอ่ห วัหนา้งานหร อื
ห วัเจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบ

พนกังานจะตอ้งเป ดิเผยตำาแหนง่ใดๆ กต็ามของบร ษิ ทัอ ืน่ 
ไมว่า่เป น็กรรมการหร อืคณะกรรมการตอ่ห วัหนา้งานของพ
วกเขา รวมถ งึตอ่ห วัหนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามก
ฎระเบ ยีบ  
 

เราห่วงใยผู้ถือหุ้นของเรา

ผลประโยชนท์ บัซอ้น 
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คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

สถานการณซ์ ึง่ม แีนวโนม้ท ีค่วรจำาไว ้

• หล กีเล ีย่งสถานการณท์ ีค่ณุอาจม สีว่นรว่มในการจา้งงาน
หร อืการกำากบัด แูลญาต ใิกลช้ ดิ  

• อยา่ใชต้ ำาแหนง่ของคณุท ี ่ Aibel หร อืขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความ
ลบัท ีค่ณุไดร้ บัผา่นการทำางานของคณุเพ ือ่ประโยชนส์ว่น
บคุคล 

• ไมอ่นญุาตใหค้ณุม คีวามส มัพ นัธส์ว่นบคุคลกบัผ ูร้ บัเหมา
และซ พัพลายเออรเ์พ ือ่ใหม้ อี ทิธ พิลตอ่การตดัส นิใจทา
งธรุก จิท ี ่ไมเ่หมาะสม  

• ไมร่ บัของกำานลัหร อืการเล ีย้งร บัรองท ีอ่าจทำาใหค้ณุอย ู่
ภายใตข้อ้ผ กูพ นั หร อืม แีนวโนม้วา่จะเป น็เชน่น ั น้ 

• หล กีเล ีย่งการถ กูตอ่รองและหล กีเล ีย่งการสร า้งผลประโ
ยชนท์บัซอ้นใดๆ ข ึ น้มา 

• เป ดิเผยผลประโยชนท์บัซอ้นท ีเ่ก ดิข ึ น้จร งิหร อืม แีนวโ
นม้วา่อาจจะเก ดิข ึ น้กบัห วัหนา้งานของคณุเสมอ 

• ทำาการตดัส นิใจทางธรุก จิเพ ือ่ประโยชนท์ ีด่ ที ีส่ดุของ 
Aibel เสมอ 

• ตระหนกัอย ูเ่สมอวา่ก จิกรรมสว่นบคุคลสามารถนำาไปส ูผ่ล
ประโยชนท์บัซอ้นไดอ้ยา่งไร เชน่ การยอมร บัของกำานลั
หร อืการร บัรองจากผ ูจ้ดัจำาหนา่ย  

• หากล กูคา้ ผ ูร้ บัเหมา หร อืผ ูจ้ดัจำาหนา่ยของ Aibel 
วา่จา้งสมาช กิในครอบคร วัของคณุ คณุจะตอ้งเป ดิเผยเร ื ่
องน ี ใ้หก้บัผ ูท้ ี ม่ ตี ำาแหนง่ส งูกวา่และห วัหนา้งานของคณุ
ในแตล่ะโครงการท ีค่ณุม สีว่นรว่ม เพ ือ่ใหแ้น ่ใจวา่ม กีารด
ำาเน นิการข ั น้ตอนท ีเ่หมาะสมเพ ือ่หล กีเล ีย่งการเก ดิผลป

ระโยชนท์บัซอ้นข ึ น้แลว้ 

• ไมย่อมร บัการจา้งงานหร อืร ปูแบบการชดเชยใดๆ 
จากล กูคา้ ผ ูร้ บัเหมา หร อืผ ูจ้ดัจำาหนา่ยของ Aibel 

• พนกังานไมส่ามารถร บัตำาแหนง่คณะกรรมการท ีต่อ้งใช เ้ว
ลานาน หร อืตำาแหนง่ท ีพ่นกังานจะไดร้ บัเง นิโดยไม่ไดร้ ั
บอนมุตั จิากห วัหนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติาม
กฎระเบ ยีบและ CEO

Q 	 เพ ือ่นของห วัหนา้งานของฉนัเป น็ท ีป่ร กึษาดา้นการออกแ 
 บบทอ่ เม ือ่ใดกต็ามท ีเ่ราตอ้งการงานออกแบบบางอยา่ง  
 ห วัหนา้ของฉนัจะเร ยีกเพ ือ่นของเธอ    
 และเขาก จ็ะไดร้ บังานเสมอ เพ ือ่นของห วัหนา้ทำางานด ี   
 แตฉ่นัสงส ยัมาเสมอวา่น ีเ่ป น็ส ิง่ท ีเ่หมาะสมหร อืไม 	่

A 		 ว ธิ กีารของห วัหนา้งานของคณุค อืการสร า้งผลประโยชนท์ ั 
 บซอ้นข ึ น้ อยา่งไรกต็าม คณุอาจไมม่ ขีอ้เท จ็จร งิท ั ง้หมด  
 อาจเป น็ไปไดว้า่เพ ือ่นของผ ูจ้ดัการของคณุเป น็ผ ู ใ้หบ้ร กิา 
 รท ี ่ไดร้ บัอนมุตั แิละไดผ้า่นกระบวนการคดัเล อืกและอนมุตั ิ 
 ท ีจ่ ำาเป น็ท ั ง้หมดแลว้ คณุควรปร กึษาเร ือ่งน ีก้ บัห วัหนา้งา 
 นของคณุ หากการทำาเชน่น ั น้อาจทำาใหม้ ปี ญัหา ใหต้ ดิตอ่ 
 ห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระ  
 เบ ยีบ

Q
	 ฉนัม กีารลงทนุในบร ษิ ทัท ีเ่ป น็ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยของ Aibel   

 น ีเ่ป น็การลงทนุท ีด่ ี แตฉ่นัไมแ่น ่ใจวา่การลงทนุดงักลา่วไ 
 ดร้ บัอนญุาตหร อืไม ่

A 	 การลงทนุในล กูคา้ ผ ูร้ บัเหมาหร อื ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยของ Aibel  
 อาจสร า้งผลประโยชนท์บัซอ้นข ึ น้ และการลงทนุดงักลา่วจ 
 ะตอ้งถ กูเป ดิเผยตอ่ห วัหนา้งานของคณุหร อืห วัหนา้เจา้หน ้ 
 าท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ เวน้แตว่า่ฝา่ย 
 น ั น้จะม กีารซ ือ้ขายตอ่สาธารณะและการถ อืห ุน้ของคณุนอ้ 
 ยกวา่ 2% หมายเหต:ุ ในกรณ พี เิศษ    
 แมจ้ะม กีารถ อืห ุน้นอ้ยกวา่2%     
 ในบร ษิ ทัท ีซ่ ื อ้ขายแบบสาธารณะ แตก่ อ็าจสร า้งผลประโย 
 ชนท์ บัซอ้นข ึ น้ได ้ ในกรณ นี ี ้ ตอ้งเป ดิเผยการลงทนุตอ่ห วั 
 หนา้งานหร อืห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติ 
 ามกฎระเบ ยีบ
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มาตรฐานของเรา

การร กัษาความปลอดภยัของขอ้ม ลูและดา้นไอท ี เป น็งานท ีท่
ำาเพ ือ่ใหม้ ั น่ใจถ งึการร กัษาความลบั 
ปอ้งกนัขอ้ม ลูจากการโจรกรรม และลดความเส ีย่งของปญัหาด ้
านการร กัษาความปลอดภยั พนกังานทกุคนและบคุคลท ีท่ ำาหน ้
าท ีห่ร อืในนามของ Aibel ตอ้งม สีว่นรว่มในการร กัษาความปล
อดภยัดา้น IT น ั น่หมายถ งึการร กัษาความลบัของขอ้ม ลูท ีเ่ป ็
นกรรมส ทิธ ิข์อง Aibel และขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบั 
รวมท ั ง้ทร พัยส์ นิทางปญัญา และทำาใหม้ ั น่ใจไดว้า่ขอ้ม ลูท ั ง้ห
มดถ กูเก บ็ไวเ้ป น็ความลบัและปลอดภยั

ส นิทร พัยแ์ละทร พัยส์ นิของ Aibel 
จะตอ้งไดร้ บัการด แูลอยา่งเหมาะสม และใชเ้พ ือ่วตัถปุระสงค์
ท ีก่ ำาหนดไวเ้ทา่น ั น้ โดยท ั ว่ไปแลว้ ทร พัยส์ นิของ Aibel ม จีดุ
ม ุง่หมายเพ ือ่วตัถปุระสงคท์างธรุก จิเทา่น ั น้ 
แตก่ารใชง้านสว่นบคุคลอ ืน่ๆ เชน่การโทรศ พัท ์ในพ ื น้ท ี ่ การใ
ชอ้ เีมลสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสม การถา่ยเอกสารเลก็นอ้ย 
การพ มิพ ์ หร อืการใชค้อมพ วิเตอร ์ ก เ็ป น็ส ิง่ท ี ่ไดร้ บัอนญุาต

ทร พัยส์ นิท ีเ่ป น็ส ิง่ของทางกายภาพท ั ง้หมดรวมถ งึอปุกรณแ์
ละวสัดตุา่งๆ จะตอ้งไดร้ บัการค ุม้ครองจากการใชง้านผ ดิจดุปร
ะสงค์ ความเส ยีหาย การโจรกรรม หร อืการจดัการท ี ่ไมเ่หมาะ
สมรปูแบบอ ืน่ๆ 

หนา้ท ีข่องพนกังาน

เพ ือ่ใหแ้น ่ใจวา่การด แูลและการใชท้ร พัยส์ นิของเรา รวมถ งึข ้
อม ลูท ีเ่ป น็กรรมส ทิธ เิป น็ไปเพ ือ่ผลประโยชนส์ งูสดุของบร ิ
ษทัและผ ูถ้ อืห ุน้ คณุม หีนา้ท ี ่ในการ:  

• ร กัษาขอ้ม ลูท ีเ่ป น็กรรมส ทิธ ิ ์ใหเ้ป น็ความลบัและปล
อดภยั หร อืกลา่ววในอ กีทางหน ึง่ ใหป้อ้งกนัรหสัผา่นแล
ะคอมพ วิเตอรข์องคณุ  

• ไมเ่ป ดิเผยขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัหร อืเป น็กรรมส ทิธ ิ ์ 
เวน้แตจ่ะไดร้ บัอนญุาตเป น็พ เิศษในการทำาเชน่น ั น้  

• หา้มน ำาอปุกรณข์องบร ษิ ทัออกจากสถานท ีท่ ำางานของเร
านอกเหน อืจากวตัถปุระสงคท์างธรุก จิโดยไม่ไดร้ บัอนมุ ั
ต ลิว่งหนา้จากหวัหนา้งานของคณุ   

• ใชอ้ เีมลและอ นิเตอรเ์น ต็อยา่งระมดัระวงั ไมเ่ป ดิอ เีมลจ
ากท ีอ่ย ูท่ ี น่า่สงส ยั และไมค่ล กิท ีล่ งิคถ์า้คณุไมแ่น ่ใจวา่
ม นัม คีวามปลอดภยัหร อืไม ่  

• รายงานถ งึความพยายามในการละเม ดิดา้นไอท ีใดๆ 
ท ีเ่ก ดิข ึ น้  

• ใชร้ะบบขอ้ม ลูของเรา รวมถ งึอ เีมลตาม IT  
SECURITY POLICY 

• ไม ่ใชส้ นิทร พัยข์อง Aibel เพ ือ่วตัถปุระสงคท์ ีผ่ ดิ
กฎหมายหร อืผ ดิจร ยิธรรม  

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดท้ ำาความค ุน้เคยกบัคำาแนะ 
AIBEL’S GUIDELINE FOR SOCIAL MEDIA  
ซ ึง่ดไูด ใ้นค ูม่ อืพนกังาน  

ใชร้ะบบขอ้มลูของเราอยา่งเหมาะสม 

ระบบอ เีมลและคอมพ วิเตอรข์องคณุเป น็ทร พัยส์ นิของ Aibel 
และม ไีวเ้พ ือ่วตัถปุระสงคท์างธรุก จิเทา่น ั น้ อนญุาตการใชง้าน
คอมพ วิเตอรแ์ละระบบอ เีมลสว่นบคุคลเป น็คร ั ง้คราว 
โดยบงัเอ ญิ และอยา่งเหมาะสม หากไม่ไดเ้ป น็การรบกวน
ประส ทิธ ภิาพการทำางานของคณุ และม กีารจดัเก บ็ขอ้ม ลูไว ใ้น
โฟลเดอรท์ ี ร่ะบไุวว้า่เป น็โฟลเดอรส์ว่นตวั ตอ้งไม ่ใช ร้ะบบ
อ เีมลหร อืเคร ือ่งคอมพ วิเตอรข์อง Aibel เพ ือ่วตัถปุระสงค์
ทางการคา้สว่นบคุคลหร อืเพ ือ่วตัถปุระสงคท์ ีผ่ ดิกฎหมาย 

การสง่อ เีมลท ี ่ไมพ่ งึประสงคเ์ป น็จำานวนมาก จดหมายล กูโซ ่ 
หร อือ เีมลตลกจากบญัช อี เีมลของ Aibel 
ถ อืเป น็ส ิง่ท ี ่ไม ่ไดร้ บัอนญุาต เชน่เด ยีวกบัการสง่อ เีมลท ีม่ ี
ไวร สัหร อืมลัแวรอ์ ืน่ๆ ตอ้งไม ่ใช ร้ะบบอ เีมลในการสร า้งหร อื
การกระจายขอ้ความท ีเ่ป น็การรบกวนหร อืไมเ่หมาะสม รวมถ งึ
ความค ดิเห น็ท ี ่ไมเ่หมาะสมเก ีย่วกบัเช ือ้ชาต ,ิ เพศ, พ กิาร, 
อาย ุ, รสน ยิมทางเพศ, ความเช ือ่ทางศาสนาและการเม อืง, 
หร อืชาต กิำาเน ดิ 

ไมส่ง่ขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัไปยงัผ ูร้ บัอ เีมลหร อืเคร ือ่งพ มิพ ์
ท ี ่ไมม่ ีใครด แูลอย ู่

ส ำาหร บัแนวทางเพ ิม่เต มิ โปรดด IT  
SECURITY POLICY

การปกปอ้งส นิทร พัยแ์ละคว
ามปลอดภยัดา้นไอท ขีองเรา



แนวทางปฏ บิ ตั ิ 2928 แนวทางปฏ บิ ตั ิ 

คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน สมดุขอ้มลูและบ นัท กึท ีถ่ กูตอ้ง 

ขอ้มลูท ีเ่ป น็ความลบัและขอ้มลูท ีเ่ป น็กรร
มส ทิธ ิร์วมถ งึแต่ไมจ่ ำากดัเพ ยีงดงัตอ่ไปน ี :้ 

• ทร พัยส์ นิทางปญัญารวมถ งึความลบัทางการคา้ 
กระบวนการลบั และขอ้ม ลูเก ีย่วกบัอด ตีป จัจบุ นัหร อืผล ิ
ตภณัฑแ์ละบร กิารในอนาคต 

• ขอ้ม ลูการกำาหนดราคาและคา่ใชจ้า่ย 

• เทคน คิและกระบวนการการผล ติ หร อืการว จิยัและขอ้ม ลู
ทางเทคน คิอ ืน่ๆ ท ี ่ไม ่ไดเ้ป น็ท ีร่ บัร ู โ้ดยท ั ว่ไป  

• ขอ้ม ลูการขายและการตลาด 
 

 
 

• ขอ้ม ลูเก ีย่วกบัล กูคา้หร อืผ ูจ้ดัจำาหนา่ยในป จัจบุ นัหร อื
ผ ูท้ ีอ่าจจะมาเป น็ในอนาคต 

• ขอ้ม ลูท ี ่ไม ่ใชข่อ้ม ลูสาธารณะอ ืน่ๆ 
ท ีอ่าจเป น็อนัตรายตอ่ Aibel 
หร อืม ปีระโยชนต์อ่ค ูแ่ขง่ของ Aibel หากเป ดิเผยออกไป 

• ขอ้ม ลูท ีจ่ะมอบความไดเ้ปร ยีบในการแขง่ข นัท ี ่ไมเ่ป น็ธ
รรมแกผ่ ู ใ้ชท้ ี ่ไม ่ไดร้ บัอนญุาต ซ ึง่จะไมเ่ป น็เชน่น ั น้หา
กไม่ไดร้ บัขอ้ม ลูไป 

มาตรฐานของเรา

สมดุขอ้ม ลู บ นัท กึ และบญัช ขีองเราจะตอ้งจดัเตร ยีมไวอ้ยา่ง
สจุร ติและสอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดทางกฎหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้ง  
ขอ้ม ลูทางการเง นิท ั ง้หมดตอ้งถ กูตอ้ง ไดร้ บัการลงทะเบ ยีนแ
ละทำาซ ้ ำาตามหลกัการบญัช ที ี ่ไดร้ บัการร บัรองท ั ว่ไป  หากลม้
เหลวในการเก บ็สมดุขอ้ม ลูและบ นัท กึใหถ้ กูตอ้งและสมบรูณ์ 
ถ อืเป น็การละเม ดินโยบายของเรา ไมม่ เีหตผุลหร อืขอ้แกต้ วัส
ำาหร บัการปลอมแปลงบนัท กึหร อืบ ดิเบ อืนขอ้เท จ็จร งิ การกระ
ทำาการดงักลา่วอาจถ อืเป น็การฉอ้โกง และอาจสง่ผลใหเ้ก ดิคว
ามร บัผ ดิทางแพง่และทางอาญาส ำาหร บัคณุและส ำาหร บั Aibel

Aibel ม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะดำาเน นิธรุก จิใหส้อดคลอ้งกบัระบบการควบค ุ
มภายในท ีม่ ปีระส ทิธ ภิาพเหน อืการรายงานทางการเง นิ การค
วบคมุภายในดงักลา่วจะม กีารดำาเน นิการเพ ือ่ใหแ้น ่ใจวา่: 

• ม กีารทำาธรุกรรมตามการอนมุตั ทิ ั ว่ไปหร อืการอนมุตั เิฉพ
าะของผ ูบ้ร หิาร  

• การทำาธรุกรรมถ กูบ นัท กึไวต้ามความจำาเป น็เพ ือ่อนญุาตใ
หม้ กีารจดัทำางบการเง นิท ีท่ นัเวลาและถ กูตอ้ง 

• ส นิทร พัยข์องบร ษิ ทัไดร้ บัการปอ้งกนั 
 
 
 

หนา้ท ีข่องพนกังาน

เป น็ความร บัผ ดิชอบของพนกังานแตล่ะคนในการทำาความเขา้ใ
จขอ้กำาหนดท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัตำาแหนง่ของพวกเขาและปฏ บิตั ติา
มข ั น้ตอนท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้กำาหนดเหลา่น ี ้

พนกังานจะตอ้งต ดิตอ่เจา้ของกระบวนการท ีเ่ก ีย่วขอ้งทนัท หีา
กพวกเขาสงส ยัวา่การควบคมุไมส่ามารถตรวจจบัหร อืปอ้งกนัก
ารทำางานผ ดิปกต ิ การใชง้านผ ดิวตัถปุระสงค์ 
การใชอ้ยา่งส ิน้เปล อืง หร อืการฉอ้โกงของส นิทร พัยข์องบร ิ
ษทัได ้ หากคณุไมแ่น ่ใจเก ีย่วกบัความถ กูตอ้งของรายการใดๆ 
หร อืกระบวนการทางการเง นิ หร อืเช ือ่วา่คณุกำาลงัถ กูขอใหส้ร ้
างรายการขอ้ม ลูหร อืรายงานท ีเ่ป น็เท จ็หร อืทำาใหเ้ขา้ใจผ ดิ 
ไมว่า่จะเป น็ทางการเง นิหร อืไม ่ใชท่างการเง นิกต็าม โปรดต ดิ
ตอ่ห วัหนา้งานของคณุหร อืห วัหนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการป
ฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบทนัท ี ทกุคนตอ้งรว่มม อืกบัผ ูต้รวจสอบอ
ยา่งเต ม็ท ี ่โดยการตอบคำาถาม, การจดัหาเอกสาร และช ี แ้จงกา
รทำาธรุกรรมและการรายงานขอ้ม ลูตามท ีจ่ ำาเป น็



แนวทางปฏ บิ ตั ิ 3130 แนวทางปฏ บิ ตั ิ 

คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน การเล ีย้งร บัรอง 
ความบนัเท งิ 
และของกำานลัคณุตอ้งไดร้ บัการอนมุตั จิากบคุคลท ีม่ รีะดบัส ทิธ ใินการอนมุ ั

ต สิ ำาหร บัการทำาธรุกรรมทกุรายการกอ่นท ีจ่ะดำาเน นิการ และตร
วจสอบใหแ้น่ใจวา่ม กีารร กัษาบ นัท กึอยา่งถ กูตอ้งและเป น็จร งิ
ตามการทำาธรุกรรมดงักลา่ว เป น็ความร บัผ ดิชอบของคณุในการ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บ นัท กึท ั ง้หมดท ีค่ณุเตร ยีมไว ้ รวมถ งึการ
เร ยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยและใบบนัท กึเวลา 
ม คีวามสมบรูณแ์ละถ กูตอ้ง 

DELEGATION OF AUTHORITY (DOA) AND 
INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL 
REPORTING

Aibel จะเก บ็ร กัษาสมดุขอ้ม ลูและบ นัท กึตามกฎหมายและกฎ
ระเบ ยีบท ีเ่ก ีย่วขอ้งท ั ง้หมดท ีบ่ งัคบัใช ้ Aibel จะจดัการและ
ร กัษาเอกสารตามท ีม่ กีารกำาหนดจากมมุมองเช งิพาณ ชิย ์ใน
กรอบดงักลา่ว และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดด้ำาเน นิการทำาลาย
เอกสารตามขอ้กำาหนดดา้นการร กัษาความลบัท ีเ่ก ีย่วขอ้ง เพ ือ่
ใหม้ ั น่ใจวา่ม กีารจดัการบ นัท กึอยา่งเหมาะสม บร ษิ ทัได ้
กำาหนดภาระหนา้ท ี ่ในการเก บ็ร กัษาเอกสารบางรายการท ี ่
พนกังานทกุคนตอ้งปฏ บิตั ติาม สถานการณเ์ฉพาะซ ึง่ท ำาใหก้าร
เก บ็ร กัษาเอกสาร/ขอ้ม ลูท ีจ่ ำาเป น็อยา่งตอ่เน ือ่ง ตอ้งไดร้ บั
การประเม นิเป น็กรณ ีๆ  ไป

นอกจากน ี ้ คณุยงัควรปฏ บิตั ติามข ั น้ตอนตอ่ไปน ี:้

• จดัเก บ็และร กัษาบ นัท กึไวเ้สมอเพ ือ่ใหม้ คีวามปลอดภยั
และไดร้ บัการปอ้งกนั 

• แบง่หมวดหม ูแ่ละจดัเก บ็บ นัท กึตามนโยบายของเรา 

• ท ิง้หนงัส อืและบ นัท กึตามนโยบายของเราเทา่น ั น้ 

• หากคณุตระหนกัถ งึการฟอ้งรอ้ง การสอบสวน 

หร อืการตรวจสอบ ใหร้ะง บัการทำาลายบนัท กึท ั ง้หมดและ
ช ีแ้จงกระบวนการเพ ิม่เต มิกบัห วัหนา้งานของคณุหร อื
ฝา่ยท ีป่ร กึษาท ั ว่ไป 

• หากคณุเปล ีย่นงานหร อืออกจาก Aibel ให โ้อนส ทิธ ิก์าร
ด แูลหนงัส อืและบ นัท กึท ีเ่ก ีย่วขอ้งท ั ง้หมด 

ส ำาหร บัคำาแนะน ำาเพ ิม่เต มิโปรดดทู ี ่ POLICY ON 
DOCUMENT RETENTION

มาตรฐานของเรา

ความส มัพ นัธก์บัผ ูจ้ดัจำาหนา่ยและล กูคา้เป น็สว่นหน ึง่ของธรุ
ก จิของเรา และตอ้งการความสนใจและการดแูลจากเรา 
ในบางสถานการณ์ การใหห้ร อืการร บัการเล ีย้งร บัรอง 
ความบนัเท งิ หร อืของกำานลัท ีม่ มี ลูคา่จำากดัอาจเป น็ส ิง่ท ีย่อ
มร บัได ้  

การเล ีย้งร บัรอง, ความบนัเท งิ หร อืของกำานลัอาจสร า้งปญัหา
ผลประโยชนท์บัซอ้นหร อืขาดความเป น็กลาง  
รวมท ั ง้ถ กูใช เ้ป น็ส นิบน แมว้า่เจตนาจะไมเ่ส ยีหาย แตก่ย็งัคง
เป น็ความเส ีย่งของผ ูร้ บัท ีอ่าจไดร้ บัอ ทิธ พิลอยา่งไมถ่ กูตอ้ง 
ดงัน ั น้ ความพยายามท ีจ่ะม อี ทิธ พิลตอ่บคุคลโดยการใหห้ร อื
ร บัการเล ีย้งตอ้นร บั ความบนัเท งิ หร อืของกำานลัเพ ือ่ให ้ไดร้ ั
บผลประโยชนท์างธรุก จิกบัหร อืจาก Aibel 
ถ อืเป น็ส ิง่ตอ้งหา้มอยา่งเดด็ขาด
คา่ใชจ้า่ยในการเล ีย้งร บัรอง ความบนัเท งิ และของกำานลัท ั ง้ห
มดตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้งและแนวทางการปฏ ิ
บตั ทิางธรุก จิท ีด่ ที ีย่อมร บัได ้ รวมถ งึการบ นัท กึไว ใ้นสมดุขอ้
ม ลูและบ นัท กึของเราอยา่งถ กูตอ้ง

Aibel เขม้งวดตอ่การคอรร์ ปัช ั น่ทกุร ปูแบบ และร ูส้ กึขอบคณุ
ท ีเ่ขตอำานาจศาลหลายแหง่ท ีเ่ราดำาเน นิธรุก จิน ั น้ม คีวามกงัวล
เป น็พ เิศษเก ีย่วกบัการต ดิส นิบนเจา้หนา้ท ีข่องร ฐั  ดงัน ั น้ 
Aibel จะใหค้วามสนใจเป น็พ เิศษเม ือ่ใหก้ารเล ีย้งตอ้นร บั 
ความบนัเท งิ และของกำานลัแกเ่จา้หนา้ท ีร่ ฐั จะม กีารกลา่วถ งึเ
ร ือ่งน ี ใ้นบทดา้นลา่ง 

หนา้ท ีข่องพนกังาน

การเล ีย้งตอ้นร บั ของกำานลั และความบนัเท งิท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
ธรุก จิของ Aibel นอกเหน อืจากท ีม่ คีา่นอ้ยท ีส่ดุท ีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัการประชมุทางธรุก จิ เป น็ส ิง่ตอ้งหา้มโดยไม่ไดร้ บัอนญุาต
เป น็ลายลกัษณอ์กัษรจากประธานเจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ ิ
บตั ติามกฎระเบ ยีบ หร อืผ ูจ้ดัการโดยตรงของคณุ 

ตอ้งลงทะเบ ยีนและอนมุตั แิอปพล เิคช นักอ่นทำาก จิกรรมใน 
HOSPITALITY PORTAL

ของกำานลัหร อืความบนัเท งิท ี ่ไมเ่หมาะสม ฟ ุม่เฟ อืย หร อืม ี
ราคามากเก นิไปเป น็ส ิง่ตอ้งหา้มอยา่งเครง่คร ดัในทกุ
สถานการณ์ Aibel ไดน้ ำาระบบการอนมุตั มิาใช เ้พ ือ่ร บัของ
กำานลัและความบนัเท งิท ีม่ มี ลูคา่มากกวา่คา่ท ีร่ะบไุว ้  แตน่ ั น่
ไม ่ไดห้มายความวา่อนญุาตใหร้ บัของกำานลัและความบนัเท งิท ี ่
ม คีา่ต่ ำากวา่ไดเ้สมอ ท ั ง้น ี ข้ ึ น้อย ูก่ บักฎหมายทอ้งถ ิน่และ
สถานการณเ์ฉพาะ 
ในพอรท์ลัการเล ีย้งตอ้นร บั และในพ ื น้ท ีก่ารปฏ บิตั ติามกฎ
ระเบ ยีบของ Aibel ในอ นิทราเนต็ ภายใน คณุสามารถคน้หา
ขอ้ม ลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัเร ือ่งน ี แ้ละม ลูคา่ท ี ่ไดร้ บัการอนมุตั ิ
ในป จัจบุ นัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเล ีย้งตอ้นร บั ของกำานลั และ
ความบนัเท งิ พอรท์ลัการเล ีย้งตอ้นร บัสามารถเขา้ถ งึได ้
ส ำาหร บัพนกังานทกุคน พอรท์ลัอย ูภ่ายใตก้ารตรวจสอบและ
ตรวจเช ค็โดยแผนกปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ 

Q 	 แผนกของฉนัม พี ื น้ท ีจ่ดัเก บ็ไมเ่พ ยีงพอ
 ฉนัจำาเป น็ตอ้งเก บ็ส ำาเนากระดาษของเอก 
 สารท ีม่ กีารจดัเก บ็ไวเ้ป น็แบบอ เิลก็ทรอ 
 น กิสแ์ลว้อ กีหร อืไม ่?  
		

A 		 โดยท ั ว่ไปไมจ่ำาเป น็ตอ้งเก บ็ร กัษาเอกส 
 ารและ/หร อืสญัญาทางการเง นิแบบเอกสา 
 รและแบบอ เิลก็ทรอน กิสม์ากกวา่อยา่งละ 
 หน ึง่ฉบ บั บคุคลท ีม่ หีนา้ท ีร่ บัผ ดิชอบต่ 
 อการทำาธรุกรรม จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจ 
 วา่ม กีารเก บ็บ นัท กึเอกสารและสญัญาฉบ ั 
 บสมบรูณท์ ั ง้หมด รวมถ งึการเพ ิม่เอกสาร 
 ลงในฐานขอ้ม ลูเอกสารท ีก่ ำาหนด 
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คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

การอนมุตั ลิว่งหนา้ไมจ่ ำาเป น็ตอ้งใช ้ในกรณ ตีอ่
ไปน ี ้  

• อาหารกลางวนัหร อือาหารเย น็ท ี ่ไมเ่ก นิม ลูคา่ท ี ่ไดร้ บัอ
นญุาตของ Aibel ซ ึง่ถ กูเส ริฟ์เป น็สว่นหน ึง่ของการประ
ชมุทางธรุก จิท ีส่ถานท ีจ่ดัประชมุและไมก่อ่ใหเ้ก ดิความผ
ลประโยชนท์บัซอ้น 

• กรณ นี ี เ้ก ีย่วขอ้งกบัการโฆษณาหร อืของกำานลัสง่เสร มิก
ารขายท ี ่ไมเ่ก นิม ลูคา่ของ Aibel ท ีร่ะบไุว ้ - 
ท ี ่ไดร้ บัอนมุตั ิ แสดงโลโกข้องผ ู ใ้หบ้ร กิารและไมก่อ่ใหเ้
ก ดิผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

โปรดใหค้วามใส ่ใจเป น็พ เิศษกบัสถานการณต์อ่ไ
ปน ี เ้ก ีย่วกบัการเล ีย้งตอ้นร บั ความบนัเท งิ 
และของกำานลั:   

• ม กีารพยายามท ี ่ไมเ่หมาะสมเพ ือ่ให ้ไดร้ บัผลประโยชน ์ 
 

• ม กีารพยายามท ีจ่ะโนม้นา้วการกระทำาท ีเ่ป น็ขอ้หา้มทาง
กฎหมาย ขอ้บงัคบัหร อืหลกัจรรยาบรรณน ี ้ 

• ม จีดุม ุง่หมายท ีจ่ะสร า้งขอ้ไดเ้ปร ยีบในการแขง่ข นัท ี ่ไมเ่
ป น็ธรรมโดยใชอ้ ทิธ พิลท ี ่ไมเ่หมาะสมตอ่การตดัส นิใจ 
หร อืใหผ้ลประโยชนเ์พ ือ่ให ้ไดร้ บัขอ้ม ลูท ีเ่ป น็ความลบัแ
ละเป น็กรรมส ทิธ ิ ์  

• Aibel ม สีว่นรว่มในกระบวนการช ำาระเง นิและการประเ
ม นิผล

ในกรณ เีหลา่น ี ้ ไมส่ามารถใหห้ร อืร บัการเล ีย้งร บัรอง 
ความบนัเท งิ หร อืของกำานลัได ้ ไมว่า่จะม ลูคา่เทา่ใดกต็าม 
การเล ีย้งร บัรอง ความบนัเท งิ หร อืของกำานลัดงักลา่วจะตอ้งถ ู

กรายงานตอ่ไปยงัฝา่ยท ีป่ร กึษาท ั ว่ไปหร อืห วัหนา้เจา้หนา้ท ี ่
ก ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบ

ตวัอยา่งบางสว่นของการเล ีย้งตอ้นร บั 
ความบนัเท งิ และของกำานลัท ีเ่ป น็ขอ้หา้มเสมอไ
มว่า่สถานการณจ์ะเป น็แบบใด: 

• การจา่ยเง นิสด 

• คำาเช ญิไปอาหารค่ ำาท ีม่ รีาคาแพง 
หร อืความบนัเท งิร ปูแบบอ ืน่ๆ 

• การเล ีย้งตอ้นร บัแบบราคาแพง เชน่ ร สีอรท์สดุหร ู 

• การออกใชจ้า่ยส ำาหร บัทร ปิชอ้ปป ิง้ให  ้

• การออกคา่ใชจ้า่ยในการเด นิทางให ้ หากการเด นิทางน ั น้
ไมม่ คีวามเก ีย่วขอ้งโดยตรงกบัจดุประสงคท์างธรุก จิ 

เฉพาะส ำาหร บัส งิคโปร ์ 
เกณฑร์าคาในการร บัของกำานลั การเล ีย้งร บัรอง และความบนัเ
ท งิน ั น้ต่ ำามากภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัของส งิคโปร ์ 
การดำาเน นิธรุก จิของ Aibel ในส งิคโปร ์ไมค่วรใหห้ร อืร บัของก
ำานลัหร อืความบนัเท งิใดๆ โดยไม่ไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้จาก
หวัหนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ โปรด
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดท้ราบถ งึขอ้กำาหนดเฉพาะน ี แ้ลว้ 
หากคณุทำางานหร อืเด นิทางไปยงัส งิคโปร ์ในนามของ Aibel

ขอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการลงทะเบ ยีนการเ
ล ีย้งตอ้นร บั 

คำาขอส ำาหร บัการอนญุาตลว่งหนา้ท ั ง้หมดเพ ือ่ร บัหร อืใหค้วาม
บนัเท งิ ของกำานลั หร อืการเล ีย้งร บัรอง จะตอ้งสง่ผา่นพอรท์ 
AIBEL’S HOSPITALITY PORTAL คำาขอจะไดร้ บัการ
จดัการและอนมุตั /ิปฏ เิสธโดยบคุคลและหนว่ยงานท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
พอรท์ลัยงัสามารถเขา้ถ งึไดน้อกเคร อืขา่ยของ Aibel บน 
https://webapps.aibel.com

เม ือ่ ให ้ การเล ีย้งตอ้นร บั ความบนัเท งิ 
หร อืของกำานลัในนามของ Aibel ท ีจ่ ำาเป น็ตอ้งไดร้ บัการอนมุ ั
ต ลิว่งหนา้ ห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบตอ้งเ
ป น็ผ ูอ้นมุตั คิ ำาขอ 

เม ือ่ ร บั การเล ีย้งร บัรอง ความบนัเท งิ หร อืของกำานลัจำาเป น็
ตอ้งไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้ จะตอ้งไดร้ บัการอนมุตั จิากห วัห
นา้งานระดบัส งูสดุของพนกังานท ีเ่ขา้รว่มก จิกรรม ห วัหนา้เจา้
หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบยงัไดร้ บัการแจง้เ

ต อืนจากพอรท์ลัดว้ย 

ขอ้ม ลูในคำาขอตอ้งระบคุำาอธ บิายท ีเ่หมาะสมของผ ูร้ บั, 
ก จิกรรม, ม ลูคา่, ลกัษณะ, เหตผุลทางธรุก จิ 
และสถานการณอ์ ืน่ๆ ของความบนัเท งิ, ของกำานลั 
หร อืการเล ีย้งตอ้นร บัท ีร่ อ้งขอ การรอ้งขอท ีข่าดขอ้ม ลูท ีจ่ ำาเ
ป น็อาจไม ่ไดร้ บัการอนมุตั ิ คา่ใชจ้า่ยในการเล ีย้งตอ้นร บัท ี ่ไม ่
ม กีารอนมุตั ลิว่งหนา้จะไมส่ามารถเบ กิได ้ 

พอรท์ลัน ี ม้ ฟี งักช์ นัส ำาหร บัการจดัร บัรองภายใน ส ำาหร บัใช ใ้น
การจดัก จิกรรมทางส งัคมท ี ่ Aibel สนบัสนนุทนุท ั ง้หมด โปรด
ทำาความค ุน้เคยกบัคำาแนะน ำาเก ีย่วกบังานส ำาหร บัก จิกรรมทาง
ส งัคม

ส ำาหร บัขอ้ม ลูเก ีย่วกบักฎและข ดีจำากดัในป จัจบุ นั 
INSIDE AND HOSPITALITY PORTAL



แนวทางปฏ บิ ตั ิ 3534 แนวทางปฏ บิ ตั ิ 

การใหก้ารเล ีย้งตอ้นร บั 
ความบนัเท งิ 
และของกำานลัแกเ่จา้หนา้ท ีร่ ฐั

ความหมายของเจา้หนา้ท ีร่ ฐัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักฎหมายตอ่ตา้นก
ารทจุร ติจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ นอกเหน อืไปจากกฎ
หมายทอ้งถ ิน่ท ีก่ ำาหนดวา่ใครท ีเ่ขา้ขา่ยเป น็เจา้หนา้ท ีร่ ฐัแลว้ 
Aibel ม คีวามม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะปฏ บิตั ติาม OECD อนสุ ญัญาวา่ดว้ย
การตอ่ตา้นการใหส้ นิบนของเจา้หนา้ท ีร่ ฐัในตา่งประเทศในการ
ทำาธรุกรรมทางธรุก จิระหวา่งประเทศพระราชบญัญตั เิร ือ่งการใ
หส้ นิบนของสหราชอาณาจกัร และ US FCPA ใชข้อ้กฏระเบ ยีบ
เหลา่น ีต้ามความเหมาะสม วตัถปุระสงคข์องกฎระเบ ยีบเหลา่น ี ้
และอนสุ ญัญาค อืเพ ือ่หา้มการจา่ยเง นิใหก้บัเจา้หนา้ท ีร่ ฐัตา่ง
ประเทศ หร อืบคุคลอ ืน่ท ีม่ จีดุม ุง่หมายเพ ือ่กระต ุน้ใหพ้วกเขา
ดำาเน นิการอยา่งไมเ่หมาะสมในความพยายามท ีจ่ะร กัษาธรุก จิ 

คณุไมค่วรใหก้ารเล ีย้งตอ้นร บั ความบนัเท งิ หร อืของกำานลัแก่
เจา้หนา้ท ีร่ ฐัหากม กีารประกวดราคากบัร ฐับาล 
ในบางสถานการณท์ ีเ่ก ดิข ึ น้นอ้ย อาจม กีารอนญุาตใหม้อบการ
เล ีย้งตอ้นร บั ความบนัเท งิ หร อืของกำานลัใหแ้กเ่จา้หนา้ท ีร่ ฐั 
ตอ่ไปน ี เ้ป น็ต วัอยา่งของขอ้ยกเวน้ท ีอ่นญุาตโดยท ั ว่ไป:

• ของกำานลัขนาดเลก็หร อืของท ีร่ะล กึท ีเ่ตร ยีมไว ใ้หห้ลงั
จากท ีม่ กีารตดัส นิใจซ ือ้ไปแลว้ 

• ส นิคา้สง่เสร มิการขาย เชน่ รม่ หมวก ปากกา 
และปฏ ทิ นิท ีม่ ีโลโก ้ Aibel 

• การจดัเล ีย้งในระหวา่งการประชมุทางธรุก จิและการเจรจา 

• คา่ใชจ้า่ยในการเด นิทางเม ือ่การเขา้เย ีย่มชมสถานท ี ่ 
Aibel เป น็ส ิง่จ ำาเป น็ท ีจ่ะแสดงใหเ้ห น็ถ งึความสามารถท

างเทคน คิของ Aibel หร อืเม ือ่การฝ กึอบรมท ีส่ถานประก
อบการของ Aibel เป น็ส ิง่จ ำาเป น็ภายใตส้ ญัญา

ในทกุกรณ ี จำาเป น็ตอ้งไดร้ บัการอนมุตั เิป น็ลายลกัษณอ์กัษรล่
วงหนา้โดยหวัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎ
ระเบ ยีบในการมอบการเล ีย้งร บัรอง ความบนัเท งิ 
หร อืของกำานลัเจา้หนา้ท ีร่ ฐั หร อืสมาช กิในครอบคร วั หร อืผ ูร้ ่
วมธรุก จิท ี ่ใกลช้ ดิของเจา้หนา้ท ีร่ ฐั โดยไมค่ำาน งึถ งึม ลูคา่ 
ขอ้ยกเวน้เด ยีวส ำาหร บักฎน ีค้ อือาหารและเคร ือ่งด ืม่ท ี ่ไมเ่ก นิ
จำานวนท ี ่ไดร้ บัการอนมุตั จิาก Aibel (ดไูด ใ้นพอรท์ลัการเล ีย้ง
ตอ้นร บั) และท ีจ่ดัเตร ยีมใหก้บัเจา้หนา้ท ีร่ ฐัตามการประชมุใน
สถานประกอบการของ Aibel 

การบร จิาคทางการเม อืง
Aibel จะไมท่ ำาใหก้ารบร จิาคแกพ่รรคการเม อืง ผ ูส้มคัร หร อืแ
คมเปญเล อืกต ั ง้ส ำาหร บัเจา้หนา้ท ีร่ ฐั พนกังานของ Aibel ไม ่ไ
ดถ้ กูหา้มในการบร จิาคทางการเม อืง แตต่อ้งทำาในนามของตนเ
องและไม ่ใช ่ในฐานะตวัแทนของบร ษิ ทั  
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คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

Q 	 ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยรายหน ึง่ของเราไดส้ง่ไวนส์ ำาหร บัวนัคร สิตม์าสมาใหฉ้นั ฉนัจะร บัไว ้ไดห้ร อืไม ่?	

A   ไม ่ได ้ เน ือ่งจากน ี ่ไม ่ใชก่ารโฆษณาหร อืส นิคา้สง่เสร มิการขาย คณุจะไมส่ามารถร บัไวนเ์อาไว ้ได ้ เวน้แตว่า่ 
 คณุจะไดร้ บัการอนมุตั เิป น็ลายลกัษณอ์กัษรจากหวัหนา้งานของคณุและบ นัท กึไว ใ้นพอรท์ลัการเล ีย้ง 
 ร บัรอง ห วัหนา้งานของคณุควรอนมุตั เิฉพาะการร บัของกำานลัเทา่น ั น้ หากเป น็ท ีช่ ดัเจนวา่การร บัของกำานลั 
 น ั น้ไมเ่ป น็การสร า้ง หร อืม แีนวโนม้วา่จะสร า้งผลประโยชนท์บัซอ้นข ึ น้    				

Q
	 ผมไดร้ บัเช ญิใหเ้ขา้รว่มก จิกรรมการสร า้งความส มัพ นัธ ์โดยหน ึง่ในล กูคา้ของเรา  คา่ใชจ้า่ยของก จิกรรมน ี ้ 

 อาจมากกวา่จำานวนเง นิท ี ่ Aibel อนมุตั ิ  ผมค ดิวา่ม นัเป น็ความค ดิท ีด่ ที ี จ่ะเขา้รว่มเพ ือ่จะไดร้ ูจ้กัล กูคา้ 
 ด ขี ึ น้, โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เม ือ่เราจะทำางานอยา่งใกลช้ ดิกบัพวกเขาในอ กีไมก่ ี เ่ด อืนถดัไปในโครงการ 
 เฉพาะ. ผมสามารถเขา้รว่มงานก จิกรรมน ี ้ไดห้ร อืไม ่?

A 	 คณุสามารถเขา้รว่มไดต้อ่เม ือ่คณุไดร้ บัการอนมุตั จิากห วัหนา้งานของคณุเทา่น ั น้  กอ่นท ีจ่ะตอบตกลง ห วัห 
 นา้งานของคณุควรจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ก จิกรรมสร า้งความส มัพ นัธน์ ี ้ไมร่วมอย ู่ในความบนัเท งิแบบฟ ุม่เ 
 ฟ อืยหร อืม รีาคาแพงมากเก นิไป และยงัเช ือ่ไดว้า่ก จิกรรมน ี จ้ะเพ ิม่ความส มัพ นัธร์ะหวา่งท ั ง้สองฝา่ยและช ่ 
 วยเพ ิม่ม ลูคา่ใหก้บับร ษิ ทั ห วัหนา้งานของคณุควรตรวจสอบในพอรท์ลัการเล ีย้งตอ้นร บัวา่การเขา้รว่มก จิกร 
 รมแบบน ีข้องคณุกบัล กูคา้ ไม ่ไดเ้ป น็เหตกุารณท์ ีเ่ก ดิซ ้ ำาซ ึง่อาจสร า้งหร อืด เูหม อืนจะสร า้งผลประโยชนท์ ั 
 บซอ้นข ึ น้

Q 	 หน ึง่ในล กูคา้รายใหญข่องเราค อืบร ษิ ทัประเทศนอรเ์วยท์ ีม่ รี ฐับาลถ อืห ุน้สว่นใหญ่  พนกังานของบร ษิ ทัน ี ้ 
 ถ อืวา่เป น็เจา้หนา้ท ีข่องร ฐัหร อืไม ่?  	

A 		 ภายใตก้ฎหมายนอรเ์วย,์ พนกังานของบร ษิ ทัท ีร่ ฐับาลเป น็เจา้ของจะไมถ่ อืวา่เป น็เจา้หนา้ท ีร่ ฐั ถา้พนกังาน 
 ไม ่ไดม้ หีนา้ท ีต่อ่งานสาธารณะใดๆ ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณของเรา กฎท ีเ่ขม้งวดกวา่เก ีย่วกบัการมอบความ 
 บ นัเท งิใหก้บัเจา้หนา้ท ีข่องร ฐัจะไมถ่ กูน ำาไปใช ้ นอกเส ยีจากวา่บคุคลน ั น้จะม หีนา้ท ีต่อ่งานสาธารณะใดๆ 

Q
	 ฉนัม กีารประชมุโครงการขนาดใหญซ่ ึง่พนกังานของล กูคา้จะเขา้รว่มดว้ย  ฉนัตอ้งการท ีจ่ะพาทกุคนออกมา 

 ทานอาหารค่ ำาในตอนเย น็ เพ ือ่ใหเ้ราสามารถทำาความร ูจ้กักนัมากข ึ น้ ฉนัสามารถทำาแบบน ี ้ไดห้ร อืไม ่? 

A 	 คณุจำาเป น็ตอ้งไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้จากหวัหนา้งานของคณุกอ่น หากอาหารค่ ำาน ั น้เส ยีคา่ใชจ้า่ยตอ่คนม 
 ากกวา่จำานวนเง นิท ี ่ Aibel กำาหนดไว ้ จำาเป น็ตอ้งไดร้ บัอนมุตั จิากห วัหนา้หนว่ยธรุก จิของคณุ รวมถ งึจากหวั 
 หนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบผา่นพอรท์ลัการเล ีย้งตอ้นร บั คำาขอของคณุจะไดร้ บัอน ุ 
 มตั หิากจำานวนเง นิน ั น้สมเหตสุมผลและเป น็การสนบัสนนุผลประโยชนท์างธรุก จิของ Aibel 



แนวทางปฏ บิ ตั ิ 3938 แนวทางปฏ บิ ตั ิ 

ชุมชนโดยรอบของเราให้กรอบการทำางานสำาหรับธุรกิจของเรา นอกจากนี้ 
เรายังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเราเชื่อว่าเราสามารถสร้างการสนับสนุนที่ดีให้กับชุมชน แล
ะตอบแทนผ่านการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี เป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำาด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
เป็นนายจ้างที่น่าสนใจ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและสร้างการพัฒนาความยั่งยืนและมีความรับผิดช

มาตรฐานของเรา 

ความร บัผ ดิชอบตอ่ส งัคมเป น็เร ือ่งเก ีย่วกบว ธิ กีารสร า้งรายไ
ดข้องบร ษิ ทั, ว ธิ ที ีธ่รุก จิสง่ผลตอ่ผ ูค้น 
และส ิง่แวดลอ้มและส งัคม Aibel ในฐานะท ีเ่ป น็บร ษิ ทัท ีม่ คีว
ามร บัผ ดิชอบ ไดค้ำาน งึถ งึเร ือ่งน ี แ้ละเรามองตวัเองเป น็องคก์
รพลเม อืงท ีด่ ี เราเช ือ่วา่เราไดม้ สี ว่นรว่มในเช งิบวกอยา่งม นี ั
ยส ำาคญัตอ่ส งัคมผา่นการดำาเน นิธรุก จิของเรา เราตระหนกัถ งึห
ลกัปฏ บิตั ทิางธรุก จิท ีม่ จีร ยิธรรม และม นีโยบายไมท่นตอ่การ
ทจุร ติในฐานะท ีเ่ป น็สว่นส ำาคญัของการพฒันาอยา่งย ั ง่ย นื 
นอกจากน ี ้ เรายงัเขา้ใจวา่ส งัคมใหก้รอบการทำางานท ีช่ ว่ยใหธ้ ุ
รก จิของเราเจร ญิเต บิโต ดงัน ั น้เราจ งึเช ือ่วา่เราม คีวามร บัผ ดิ
ชอบตอ่ส งัคมเพ ือ่สร า้งการบร กิาร การจา้งงาน 
และโอกาสทางธรุก จิท ีเ่พ ิม่ม ลูคา่

การทำางานเพ ือ่ปกปอ้งส ิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ สขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังานและชมุชนท ีเ่ราดำาเน นิงาน เป น็ภาระ
ผ กูพ นัหลกัของบร ษิ ทัของเรา ความม ุง่ม ั น่ของเราในดา้นการพฒันาอยา่งย ั ง่ย นืถ กูรวมอย ู่ในสว่นหน ึง่ของแนวทางปฏ บิตั ิ 
ข ั น้ตอนการทำางาน และกระบวนการตดัส นิใจของเรา  

Aibel ตอ้งการท ีจ่ะม สีว่นรว่มในการลดผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้มจากการดำาเน นิงานของเรา หนว่ยธรุก จิท ั ง้หมดของเราดำาเน นิการ
ดว้ยนโยบายในการใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตสุมผลในการลดการใชท้ร พัยากร  รวมท ั ง้พลงังานน ้ ำาและวตัถดุ บิ น ีค่ อืการม สีว่
นรว่มท ีเ่ราทกุคนตอ้งสง่เสร มิ นอกจากน ี เ้รายงัตระหนกัดว้ยวา่ผลกระทบดา้นส ิง่แวดลอ้มหลกัของเราจะม ผีลกระทบกบัล กูคา้ข
องเรา เราสามารถส ำารวจว ธิ กีารออกแบบโครงการของเราเพ ือ่เพ ิม่ผลกระทบเช งิบวกตอ่สภาพภ มู อิากาศ  ผา่นการใชค้วามสามาร
ถดา้นส ิง่แวดลอ้มของเราในการรว่มม อืกบัล กูคา้ของเรา 

Aibel ไดร้ บัการร บัรองตามมาตรฐานดา้นส ิง่แวดลอ้ม ISO 14001 

เราห่วงใยชุมชนของเรา

ความร บัผ ดิชอบตอ่ส งัคมและส ทิธ มินษุยช
นขององคก์ร

ส ิง่แวดลอ้ม/ความย ัง่ย นื

Aibel เป น็ผ ูล้งนามในขอ้ร เิร ิม่ของสหประชาชาต ิ และเราสนบั
สนนุหลกัการส บิประการเก ีย่วกบัส ทิธ มินษุยชน 
มาตรฐานแรงงาน ส ิง่แวดลอ้ม และการตอ่ตา้นการทจุร ติ เราม ุ่
งม ั น่ตอ่การปฏ บิตั ติามขอ้ร เิร ิม่ของสหประชาชาต ิ และหลกัก
ารของเราเป น็สว่นหน ึง่ของกลยทุธ,์ วฒันธรรม, 
และการดำาเน นิงานประจำาวนัของเรา และการม สีว่นรว่มในโครง
การรว่มกนั ซ ึง่ยกระดบัเป า้หมายการพฒันาท ีก่วา้งข ึ น้ของส
หประชาชาต, โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เป า้หมายในเร ือ่งการพฒันา
อยา่งย ั ง่ย นื 

นอกจากน ี ้ Aibel ยงัสนบัสนนุหลกัการในกฎหมายทาสสมยัใ
หมป่ ี 2015 เก ีย่วกบัการตอ่ตา้นการคา้ทาสและการคา้มนษุย ์  
พรอ้มกบัความม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะใหค้วามสนใจเป น็พ เิศษกบัเร ือ่งส ิ
ทธ มินษุยชนของผ ูท้ ี เ่ส ีย่งท ีส่ดุท ีจ่ะเก ดิผลกระทบ  
รวมถ งึผ ูห้ญ งิ เดก็ และแรงงานขา้มชาต ิ 



แนวทางปฏ บิ ตั ิ 4140 แนวทางปฏ บิ ตั ิ 

ความม ุง่ม ั น่ของเราตอ่ชมุชน  การปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ การตอ่ตา้นก
ารทจุร ติและการใหส้ นิบน

• เราจะเคารพกฎหมายและบทบญัญตั ดิา้นส ทิธ มินษุยชนข
องทกุประเทศท ีเ่ราดำาเน นิธรุก จิ 

• เราจะไมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการใชแ้รงงานเดก็ 

• เราจะปฏ บิตั แิละชดเชยตอ่พนกังานท ั ง้หมดอยา่งเทา่เท ี
ยมกนัและเป น็ธรรม 

• เราจะสนบัสนนุเสร ภีาพในการรวมตวัเป น็สหภาพส ำาหร บั
พนกังานทกุคน และส ทิธ ทิ ีจ่ะเป น็ต วัแทนในขอ้ตกลงกา
รเจรจาตอ่รองรว่ม  

• เราจะม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะเป น็ผ ูน้ ำาดา้นจร ยิธรรมทางธรุก จิ 

• เราจะทำางานเพ ือ่เป น็บร ษิ ทัท ีน่า่สนใจส ำาหร บัพนกังานแ
ละค ูค่า้ทางธรุก จิ เป น็บร ษิ ทัท ีส่ร า้งม ลูคา่และม คีวามร ั
บผ ดิชอบ 

• เราจะยงัคงม สีว่นรว่มในการสนทนากบัตวัแทนชมุชนโดย
ม จีดุประสงคเ์พ ือ่ความโปรง่ใสและการพฒันาท ีย่ ั ง่ย นื 

• เราจะร บัผ ดิชอบในการสร า้งความม ั น่ใจวา่การดำาเน นิงาน
ของเราเป น็ไปตามมาตรฐานของร ฐับาลและบร ษิ ทัท ีเ่ก ีย่
วขอ้ง 

• เราส ือ่สารกบัพนกังานทกุคนถ งึความจำาเป น็ในการเคารพ
จดุย นืท ีแ่ข ง็แกรง่ของ Aibel ตอ่การตอ่ตา้นซ ือ้บร กิารท
างเพศและส ือ่ลามกอนาจารเดก็ 

• เราจะทำางานตามหลกัการบร หิารจดัการส ิง่แวดลอ้มในระ
ดบัสากล และปฏ บิตั ติามกฎหมายส ิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ 
 
 

• เราจะทำางานอยา่งม ุง่ม ั น่เพ ือ่สภาพแวดลอ้มการทำางานท ี ่
ด แีละการดำาเน นิงานท ีป่ลอดภยัและม ั น่คงตามหลกัการแ
ละแนวทางปฏ บิตั ดิา้นการจดัการสขุภาพและความปลอด
ภยัท ี ่ไดร้ บัการยอมร บัในระดบัสากล  
ผา่นการพฒันาอยา่งตอ่เน ือ่ง 

• เราจะจดัการ ขนสง่ และจดัเตร ยีมการกำาจดัวตัถดุ บิ 
ผล ติภณัฑ ์ และของเส ยีอยา่งปลอดภยั และในลกัษณะท ี ่
ร บัผ ดิชอบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม 

• เราจะรายงานการละเม ดิกฎหมายค ุม้ครองดา้นส ิง่แวดลอ้
มหร อืนโยบายของ Aibel โดยทนัท ี  

Aibel เผยแพรก่ารส ือ่สารเก ีย่วกบัความค บืหนา้ของขอ้ร เิร ิม่
ของสหประชาชาต ิ และเผยแพรร่ายงานประจำาป ตีามมาตรฐาน 
GRI - POLICY ON HUMAN RIGHTS, CORPORATE 
RESPONSIBILITY POLICY AND OUR HSSE 
POLICY 

ภาระผ กูพนั/มาตรฐานของเรา

Aibel ม นีโยบายไมท่นตอ่การทจุร ติและการต ดิส นิบน เราตอ่ต ้
านการต ดิส นิบนและการทจุร ติทกุรปูแบบ และจะปฏ บิตั ติามก
ฎหมายและขอ้บงัคบัการตอ่ตา้นการทจุร ติท ีม่ ผีลบงัคบัใชท้กุ
ท ีท่ ี ่ Aibel ดำาเน นิธรุก จิ ไมม่ กีารยอมร บัการต ดิส นิบนและคอ
รร์ ปัช ั น่ ทกุร ปูแบบ
ก จิกรรมดำาเน นิงานของ Aibel อย ูภ่ายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการต ิ
ดส นิบนท ีเ่ขม้งวดท ีส่ดุในโลกรวมถ งึของสหร ฐัอเมร กิา กฎหม
ายวา่ดว้ยการปฏ บิตั ติอ่การทจุร ติในตา่งประเทศ (FCPA) และพ
ระราชบญัญตั เิร ือ่งการต ดิส นิบนของสหราชอาณาจกัร

ตอ่ไปน ี เ้ป น็ส ิง่ตอ้งหา้มอยา่งเครง่ครดั:
• การเสนอหร อืมอบส ิง่ใดๆ ท ีม่ คีา่แกต่ วัแทน คนกลาง 

หร อืพนกังานของบร ษิ ทัอ ืน่ หร อืเจา้หนา้ท ีข่องร ฐัเพ ือ่
ม อี ทิธ พิลตอ่การกระทำาใดๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัตำาแหนง่ของ
ผ ูร้ บัหร อืเก ีย่วกบัก จิการหร อืธรุก จิของบร ษิ ทัน ั น้ๆ   

• การเสนอหร อืใหผ้ลประโยชนท์ ี ่ไมเ่หมาะสม เชน่ 
คา่คอมม ชิช ั น่ คา่นายหนา้ เง นิปากถงุ ส นิบน สว่นลด 
หร อืคา่ตอบแทนอ ืน่ๆ ใหก้บัต วัแทน ผ ูแ้ทน ตวักลาง 
หร อืพนกังานของบร ษิ ทัอ ืน่ หร อืเจา้หนา้ท ีร่ ฐั 

• การก ดีกนัตวัแทน ผ ูแ้ทน ตวักลาง หร อืพนกังานของบร ิ
ษทัอ ืน่ท ีม่ บีร กิารท ีซ่ ือ่ส ตัย ์ ดว้ยเหตนุ ี ้ Aibel 
จะตอ้งไม ่ใหก้ารเล ีย้งตอ้นร บั ความบนัเท งิ หร อืของกำาน ั
ลท ีม่ จี ำานวนมากเก นิไปหร อืดว้ยความถ ีท่ ีอ่าจกอ่ใหเ้ก ดิ
พฤต กิรรมท ี ่ไมเ่หมาะสม  

• การเสนอหร อืจา่ยเง นิอำานวยความสะดวกเพ ือ่ช กัชวนเจา้
หนา้ท ีข่องร ฐัใหป้ฏ บิตั หินา้ท ีห่ร อืบร กิารของตนซ ึง่บคุ
คลน ั น้ม สี ทิธ ิต์ามกฎหมายหร อืส ทิธ ิอ์ ื น่ๆ  

• การใหพ้นกังานของ Aibel ยอมร บัการร บัส นิบนทกุรปูแบ
บจากทกุคน

POLICY ON ANTI-CORRUPTION AND BRIBERY

การบร จิาคเพ ือ่การกศุลและการสนบัสนนุ

• การบร จิาคเพ ือ่การกศุลหร อืการสนบัสนนุใดๆ ในนามของ 
Aibel จะตอ้งไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้จากประธานบร หิาร
หร อืผ ูท้ ี ่ไดร้ บัมอบหมาย และห วัหนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบั
ด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ 

• คณุตอ้งไมบ่ร จิาคการกศุลหร อืทำาการสนบัสนนุดว้ย
เจตนาท ีจ่ะม อี ทิธ พิลตอ่ผ ู ใ้ดอยา่งไมเ่หมาะสม 
 

• การบร จิาคเพ ือ่การกศุลและการสนบัสนนุท ีท่ ำาในนาม
ของ Aibel น ั น้ จะตอ้งไดร้ บัการบ นัท กึอยา่งถ กูตอ้งใน
สมดุขอ้ม ลูและบ นัท กึของบร ษิ ทั 
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คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

Q 	 จะเก ดิอะไรข ึ น้ถา้ฉนัถ กูคกุคามและถ กูบงัคบัใหจ้า่ยเง นิส นิบน ? จดุย นืของ Aibel ค อือะไร?	

A 		 เม ือ่ม กีารช ำาระเง นิเน ือ่งจากการกรรโชกโดยเจา้หนา้ท ีร่ ฐัโดยการข ูว่า่จะทำาร า้ยรา่งกายพนกังาน Aibel   
 หร อืสมาช กิในครอบคร วัของพนกังาน พนกังานของ Aibel อาจทำาการจา่ยเง นิตามท ีร่ อ้งขอ  
 อยา่งไรกต็าม จะตอ้งรายงานเร ือ่งการจา่ยเง นิจากการกรรโชกดงักลา่วในทนัท ดีว้ยวาจาและเป น็ลายลกัษณอ์กัษรไ 
 ปยงัฝา่ยท ีป่ร กึษาท ั ว่ไปหร อืห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูล การปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบ การจา่ยเง นิกรรโชกดงั 
 กลา่วจะตอ้งอธ บิายใหเ้ห น็อยา่งถ กูตอ้งในสมดุขอ้ม ลูและบ นัท กึของบร ษิ ทั โดยไมม่ ขีอ้ยกเวน้

Q
	 ฉนัไดส้ง่ใบสมคัรขอว ซี า่ไปท ีส่ถานทตู แตม่ นัอย ูท่ ี น่ ั น่มานานแลว้และตอนน ีฉ้ นัตอ้งเด นิทางไปประเทศน ั น้   

 ฉนัไดร้ บัการบอกวา่สถานทตูอาจเรง่การสมคัรได ้ ถา้ฉนัจา่ยเง นิจำานวนเลก็นอ้ยใหก้บัพนกังานคนใดคนหน ึง่ ฉนัสา 
 มารถจา่ยเง นิในกรณ นี ี ้ไดห้ร อืไม ่?

A 	 ไม ่ คณุจา่ยไม ่ได ้ น ีค่ อืการจา่ยเง นิอำานวยความสะดวกซ ึง่ไมเ่ป น็ท ีย่อมร บัภายใตห้ลกัจรรยาบรรณและผ ดิกฎหมา 
 ยในประเทศสว่นใหญท่ ี ่ Aibel ดำาเน นิธรุก จิ

Q 	 ฉนัถ กูรอ้งขอจากโรงพยาบาลใกลก้บัส ำานกังานของเราวา่ Aibel สามารถบร จิาคเง นิเพ ือ่ซ ื อ้อปุกรณเ์พ ิม่เต มิส ำาห 
 ร บัโรงพยาบาลซ ึง่อาจเป น็ประโยชนต์อ่พนกังานของ Aibel ท ีท่ ำางานและคนอาศ ยัอย ู่ใกลเ้ค ยีงไดห้ร อืไม ่ บร ษิ ั 
 ทสามารถทำาการสนบัสนนุดงักลา่วไดห้ร อืไม ่?	

A 		 กอ่นท ีจ่ะทำาการบร จิาคใดๆ จะตอ้งม คีวามช ดัเจนกอ่นวา่การบร จิาคน ี จ้ะไมม่ อี ทิธ พิลตอ่คนท ีจ่ะใหป้ระโยชนก์บั  
 Aibel ในทางท ี ่ไมเ่หมาะสม หลงัจากน ั น้ คำาถามค อืการบร จิาคดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแนวปฏ บิตั ทิ ั ว่ไปของบร ษิ ทั 
 เก ีย่วกบัการบร จิาคเง นิเพ ือ่การกศุลหร อืไม ่  ในทา้ยท ีส่ดุ จะตอ้งไดร้ บัการอนมุตั จิากประธานบร หิารหร อืผ ูท้ ี ่ได ้ 
 ร บัมอบหมาย และห วัหนา้เจา้หนา้ท ีฝ่ า่ยกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ   

การตรวจสอบสถานะความซ ือ่ส ตัยส์จุร ติ
ของบคุคลท ีส่ามและการจดัการหว่งโซ ่
การตรวจสอบสถานะความซ ือ่ส ตัยส์จุร ติของบคุคลท ีส่ามเป น็องคป์ระกอบส ำาคญัของโครงการการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบของ 
Aibel และม คีวามส ำาคญัตอ่การสร า้งความม ั น่ใจในการย ดึม ั น่ในหลกัจร ยิธรรมท ั ว่ไปในหว่งโซค่ณุคา่ท ั ง้หมดของเรา เราดำาเน นิก
ารอยา่งซ ือ่ส ตัยส์จุร ติตามแนวทางปฏ บิตั ทิ ีด่ ที ีส่ดุท ีก่ ำาหนดข ึ น้ในพระราชบญัญตั วิ ธิ ปีฏ บิตั เิพ ือ่ตอ่ตา้นการคอร ปัช ั น่จากตา่ง
ประเทศ และพระราชบญัญตั ติอ่ตา้นการต ดิส นิบนในสหราชอาณาจกัร การตรวจสอบสถานะจะดำาเน นิการโดยแผนกกำากบัด แูลการ
ปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบและกล ุม่ธรุก จิท ี ่ไดร้ บัมอบหมายเน ือ่งจากไดร้ บัการสนบัสนนุจากหนว่ยธรุก จิท ีร่ อ้งขอบคุคลท ีส่ามโดย
เฉพาะ ว ธิ กีารของเราเพ ือ่ตรวจสอบสถานะความซ ือ่ส ตัยข์องบคุคลท ีส่ามอยา่งถ กูตอ้งค อืการอา้งอ งิจากความเส ีย่งและต ดิตาม
ตรวจสอบอยา่งตอ่เน ือ่ง

ความม ุง่ม ัน่ของเรา

• Aibel จะทำาธรุก จิกบับคุคลท ีส่ามท ีด่ ำาเน นิธรุก จิอยา่งม จีร ยิธรรมและไม ่ให ้ Aibel ร บัผ ดิชอบตอ่อาชญากรรมหร อืความร บั
ผ ดิอ ืน่ๆ หร อืกอ่ใหเ้ก ดิความเส ยีหายตอ่ช ือ่เส ยีงของ Aibel  

• Aibel จะไมท่ ำาส ญัญากอ่นท ีจ่ะม กีารดำาเน นิการตามความเหมาะสมและบคุคลท ีส่ามไดร้ บัการอนมุตั ิ  

• Aibel จะไมท่ ำาอะไรผา่นบคุคลอ ืน่ท ีท่ ำาหนา้ท ีแ่ทนเรา ซ ึง่เราไม ่ไดร้ บัอนญุาตใหท้ ำา 

• Aibel คาดหวงัวา่ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยของเราจะใชม้าตรการท ีเ่หมาะสมในการตรวจสอบและต ดิตามอยา่งตอ่เน ือ่งวา่ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยร
ายยอ่ยของผ ูจ้ดัจำาหนา่ยไดป้ฏ บิตั ติามหลกัจร ยิธรรมของเราหร อืไม ่  

• Aibel ตอ้งการใหผ้ ูจ้ดัจำาหนา่ยลงนามแนวทางปฏ บิตั ขิองผ ูจ้ดัจำาหนา่ยกอ่นท ีจ่ะเขา้ส ูค่วามส มัพ นัธท์างธรุก จิกบัเรา หลกัจ
รรยาบรรณของผ ูจ้ดัจำาหนา่ยครอบคลมุองคป์ระกอบส ำาคญัของหลกัน ี ้  

• หากคณุตระหนกัถ งึการดำาเน นิธรุก จิท ีผ่ ดิจรรยาบรรณโดยผ ูจ้ดัจำาหนา่ย Aibel หร อืผ ู ใ้หบ้ร กิาร 
ใหต้ ดิตอ่ห วัหนา้งานของคณุ แผนกการกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ หร อืใชช้อ่งทางการรายงานการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ี
ยบท ีจ่ดัต ั ง้ข ึ น้ของ Aibel  
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การบร หิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

เป า้หมายของเราค อืหว่งโซอ่ปุทานท ั ง้หมดของเราจะดำาเน นิกา
รและเป น็ไปตามมาตรฐานจร ยิธรรมท ีก่ ำาหนดไว ใ้นหลกัจรรยา
บรรณน ี ้ ความรว่มม อืและการส ือ่สารกบัซ พัพลายเออรเ์ป น็ป ั
จจยัส ำาคญัในการบรรลกุารปฏ บิตั ติามหว่งโซอ่ปุทานท ีม่ คีวาม
ร บัผ ดิชอบและเพ ือ่ใหแ้น ่ใจวา่เราเล อืกซ พัพลายเออรท์ ีม่ คีวา
มสามารถ ม คีวามร ู ้ ม คีวามเป น็ม อือาช พี และทร พัยากรเพ ือ่
ตอบสนองความตอ้งการของ Aibel และล กูคา้ของเรา Aibel 
ต ดิตามขอ้กำาหนดใหม่ๆ  จากล กูคา้และหนว่ยงานทางการอยา่ง
ตอ่เน ือ่ง และรว่มม อืกบัผ ูจ้ดัจำาหนา่ยเพ ือ่ร กัษาความสอดคล ้

องในหว่งโซอ่ปุทาน 

หากสงส ยัวา่ม กีารละเม ดิหลกัน ี ใ้นหว่งโซอ่ปุทานของเรา 
จะตอ้งรายงานทนัท ี รายงานท ั ง้หมดจะอย ูภ่ายใตก้ารตรวจสอ
บโดยแผนกกำากบัด แูลการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบดว้ยการสนบั
สนนุของฝา่ยจดัซ ือ้และกฎหมาย 

ธงส แีดงเป น็สถานการณท์ ีส่ามารถแจง้เต อืนเราวา่ม กีารกระท
ำาท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืไมเ่หมาะสมเก ดิข ึ น้ หร อืม คีวามเส ีย่งส งู
ท ีก่ารกระทำาดงักลา่วอาจเก ดิข ึ น้ ในแตล่ะกรณ ดีงักลา่ว 
จำาเป น็ตอ้งม กีารตรวจสอบเพ ิม่เต มิ การตรวจสอบสถานะ 
และการใหค้ำาปร กึษาเป น็ส ิง่จ ำาเป น็กอ่นท ีจ่ะดำาเน นิการตาม
ท ีเ่สนอ ธงส แีดงรวมถ งึ:

• การทำาธรุก จิในประเทศท ีร่ ูว้า่ม กีารทจุร ติหร อืม คีวามเส ี ่
ยงส งู 

• ขอ้กลา่วหาวา่ม คีนทำาหร อืม แีนวโนม้ท ีจ่ะจา่ยเง นิท ี ่ไมเ่
หมาะสมใหก้บัเจา้หนา้ท ีข่องร ฐั 

• ปฏ เิสธท ีจ่ะร บัรองการปฏ บิตั ติามกฏระเบ ยีบท ั ง้ในอด ตี
และอนาคตท ีก่ ำาหนดไว ใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการต ดิส นิบน 
การฟอกเง นิ และการตอ่ตา้นการกอ่การร า้ย หร อืไมเ่ต ม็ใ
จท ีจ่ะตอบคำาถามเน ือ่งจากคำาถามการตรวจสอบ 

• ใหข้อ้ม ลูท ี ่ไมถ่ กูตอ้ง หร อืนา่สงส ยั 

• การม อีย ูข่องการสอบสวนอยา่งเป น็ทางการหร อืไมเ่ป น็ท
างการโดยหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหร อืความเช ือ่ม ั ่
นกอ่น 

• ขอ้เสนอแนะใดๆ ท ี ่ไมจ่ ำาเป น็ตอ้งปฏ บิตั ติามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั หร อืนโยบายของ Aibel 

• ขอ้เสนอแนะใดๆ ท ีก่ารกระทำาผ ดิกฎหมายเป น็ส ิง่ท ีย่อม
ร บัไดเ้น ือ่งจากเป น็บรรทดัฐานหร อืประเพณ ีในประเท
ศน ั น้ 

• ลม้เหลวท ีจ่ะปฏ บิตั ติามแนวทางปฏ บิตั หิร อืหลกัจรรยาบ
รรณท ีเ่หมาะสมมหร อืปฏ เิสธท ีจ่ะปฏ บิตั ติาม 

• การใชบ้ร ษิ ทัปลอม 

• ม คีวามส มัพ นัธห์ร อืความเก ีย่วขอ้งใกลช้ ดิกบัเจา้หนา้ท ี ่
ของร ฐั 

• ปฏ เิสธท ีจ่ะระบตุ วัตนของเจา้ของหร อืเจา้ของผลประ
โยชน ์ 

• การรอ้งขอ, การกระต ุน้, การย นืกรานหร อืเร ยีกรอ้งจากเจ ้
าหนา้ท ีร่ ฐัใหบ้คุคลท ีเ่ฉพาะเจาะจง, บร ษิ ทั, หร อืบคุคล
ไดร้ บัเล อืกหร อืม สีว่นรว่ม 

• ปฏ เิสธท ีจ่ะทำาสญัญาเป น็ลายลกัษณอ์กัษรหร อืการรอ้ง
ขอใหบ้ร กิารโดยไมม่ สี ญัญาเป น็ลายลกัษณอ์กัษร 

• ความตอ้งการคา่คอมม ชิช ั น่ส งูผ ดิปกต ิ 

• ย นืย นัการจา่ยเง นิสดหร อืส ิง่เท ยีบเทา่เง นิสด 

• ย นืย นัใหช้ ำาระเง นินอกประเทศท ี ่ใหบ้ร กิาร (โดยเฉพาะอ
ยา่งย ิง่เขตอำานาจศาลนอกพ ื น้ท ี ่ 
ท ีม่ กีฎหมายความลบัของธนาคาร) 
 

• ย นืย นัการช ำาระเง นิใหก้บับคุคลท ีส่ามหร อืคนกลาง

• รอ้งขอการช ำาระเง นิลว่งหนา้หร อืเพ ิม่คา่ตอบแทน เชน่ 
โบนสัหร อืคา่ธรรมเน ยีมความส ำาเร จ็  

• การแบง่ป นัคา่ตอบแทนกบัผ ูอ้ ื น่ซ ึง่ไมม่ กีารเป ดิเผย
ตวัตน 

• ปฏ เิสธท ีจ่ะให ใ้บแจง้หน ีท้ ี เ่หมาะสมหร อืให ใ้บแจง้หน ี ้
ท ีน่า่สงส ยั 

• การเสนอขายเพ ือ่มอบหร อืจดัหาใบแจง้หน ี ป้ลอม

ตวัอยา่งท ีร่ะบไุวข้า้งตน้ไม ่ไดค้รอบคลมุท ั ง้หมด หากพนกังาน
ม คีวามร ูเ้ก ีย่วกบัธงส แีดงเหลา่น ี ้ จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเ
ป น็พ เิศษ 

ธงแดง 
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มาตรฐานของเรา

เพ ือ่ใหน้โยบายตา่งประเทศเพ ิม่เต มิ 
ปกปอ้งความม ั น่คงของชาต ิ และบรรลเุป า้หมายท ีส่ ำาคญัอ ืน่ๆ 
ประเทศสว่นใหญ่ไดป้ร บัใชก้ฎหมายระดบัชาต ทิ ีค่วบคมุการ
คา้โลก กฎหมายเหลา่น ีส้ ว่นใหญเ่ก ดิข ึ น้จากสนธ สิ ญัญาระหว่
างประเทศวา่ดว้ยการควบคมุการสง่ออกและอาจรวมถ งึการคว่ ำา
บาตรทางเศรษฐก จิและการคา้ กฎหมายตอ่ตา้นการคว่ ำาบาตรแ
ละกฎหมายท ีม่ วีตัถปุระสงคเ์พ ือ่ตอ่ส ูก้ บัการฟอกเง นิ การจดั
หาเง นิทนุส ำาหร บัการกอ่การร า้ย และก จิกรรมทางอาญาอ ืน่ๆ 

กฎระเบ ยีบท ีก่ ำากบัด แูลการคา้โลกม คีวามซ บัซอ้นและมกัจะเ
ปล ีย่นแปลง อย ูเ่สมอ เพ ือ่ให ้ Aibel ปฏ บิตั ติามกฎหมายทอ้ง
ถ ิน่และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งสมบรูณ์ พนกังานจะต ้
องเขา้ใจกฎระเบ ยีบควบคมุการสง่ออกท ีเ่ป น็ป จัจบุ นั 
โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ พนกังานท ีจ่ดัการกบัการสง่ออก การขาย 
หร อืการถา่ยโอนขอ้ม ลูอ เิลก็ทรอน กิสห์ร อืซอฟตแ์วร ์ จะตอ้ง
ตระหนกัถ งึกฎระเบ ยีบควบคมุการสง่ออก Aibel อาจเผช ญิกบั
คา่ปร บัมหาศาลท ั ง้ทางอาญาและทางแพง่ หากเราไมป่ฏ บิตั ติ
ามกฎระเบ ยีบควบคมุการสง่ออก นอกจากคา่ปร บัแลว้ Aibel 
ยงัอาจสญูเส ยีส ทิธ ิ ์ในการเป น็ผ ูส้ง่ออก และผ ูท้ ีฝ่ า่ฝ นืกฎระ
เบ ยีบสามารถเผช ญิกบัคา่ปร บัและจำาคกุได ้

Aibel ตอ้งการใหก้ารจดัสง่เช งิพาณ ชิยร์ะหวา่งประเทศท ั ง้หม
ดไดร้ บัการจดัการโดยผ ูจ้ดัสง่ส นิคา้ท ี ่ไดร้ บัอนมุตั แิละตวัแท
นดำาเน นิพ ธิ กีารศลุกากร การถ อืครองส ิง่ของจากประเทศหน ึง่
ไปยงัอ กีประเทศหน ึง่ ถ อืเป น็การสง่ออกหร อืสง่ออกซ ้ ำาและอ
ย ูภ่ายใตข้อ้บงัคบัการปฏ บิตั ติามขอ้กำาหนดทางการคา้ ภายใต ้
สถานการณท์ ีจ่ ำากดัเทา่น ั น้ท ีค่วรถ อืส ิง่ของดว้ยม อื และในกร
ณ ดีงักลา่วจำาเป น็ตอ้งม สี ิง่ตอ่ไปน ี :้

• การอนมุตั ขิองห วัหนา้เจา้หนา้ท ีก่ ำากบัด แูลการปฏ บิตั ติา
มกฎระเบ ยีบ 

• เอกสารท ีจ่ ำาเป น็ 

• ประกาศส นิคา้ หากกฎหมายกำาหนดจากประเทศท ีค่ณุกำา
ลงัเด นิทางออกและมอบใหเ้จา้หนา้ท ีศ่ลุกากรในประเทศ
ท ีค่ณุกำาลงัเขา้ 

• จา่ยภาษ ศีลุกากรท ีจ่ ำาเป น็หร อืภาษ นี ำาเขา้ท ั ง้หมด

ขอคำาแนะน ำาเสมอหากคณุม ขีอ้สงส ยัเก ีย่วกบัธรุกรรมการ
สง่ออก 

TRADE COMPLIANCE AND ANTI-MONEY 
LAUNDERING 

การปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบทางการคา้ท ั ่
วโลกและการฟอกเง นิ

คำาถามและแนวทางส ำาหร บัพนกังาน

Q 	 ลกูคา้ถามฉนัเก ีย่วกบัความเป น็ไปได ใ้นการสง่ออกสว่นประกอบการขดุเจาะไปยงัประเทศท ีถ่ กูคว่ ำาบาตรโด 
 ยสหประชาชาต ิ  พวกเขาเป น็ล กูคา้ท ีด่ ขีองเราและฉนัตอ้งการชว่ยพวกเขาใหป้ระสบความส ำาเร จ็ 
 ฉนัควรทำาอยา่งไร?

A 		 การคว่ ำาบาตรของสหประชาชาต ริวมถ งึกฎหมายของแตล่ะประเทศท ีบ่ งัคบัใช ใ้นคว่ ำาบาตรเหลา่น ี ้ อาจตอ้ง 
 ม ีใบอนญุาตพ เิศษกอ่นการจดัสง่หร อือาจหา้มการจดัสง่โดยส ิน้เช งิ

เร ยีนร  ูเ้พ ิม่เต มิ
ผ ูอ้า่นภายใน ไปท ี ่ inside/working at aibel/aibel life/compliance
ผ ูอ้า่นภายนอก ไปท ี ่ Aibel.com
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