
3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 

 

 

 

 

56-1 One Report 2564 151



1

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

56-1 One Report 2564 152



2

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ 3  
บทนำา    4

 1. ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที ่
	 	 1.1		 ความหลากหลายและการเคารพซึ่งกันและกัน	 8
	 	 1.2		 การว่าจ้างงานที่ยุติธรรม		 9
	 	 1.3		 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ		 10
	 	 1.4		 การรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 12
	 	 1.5		 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา	 14
	 	 1.6		 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างปลอดภัย	 15
	 	 1.7		 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน	 16
	 	 1.8		 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 17

 2. ความซื่อสัตย์สุจริตในธุรกิจ 
	 	 2.1		 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 20
	 	 2.2		 ของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	และสินน้ำาใจ 22
	 	 2.3		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 24
	 	 2.4		 การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	 26
	 	 2.5		 การบันทึกบัญชี	 28
	 	 2.6		 การควบคุมและข้อจำากัดทางการค้า		 30

 3. ความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม
	 	 3.1		 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 34
	 	 3.2		 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 35
	 	 3.3		 สิทธิมนุษยชน	 36

 4. การรายงาน 39

56-1 One Report 2564 153



3

สารจากประธานกรรมการ

เพื่อนพนักงานทุกท่าน

ภาพลักษณ์และช่ือเสียงท่ีดีของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง หรืออินทรีกรุ๊ป  ข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ต่อบุคลากรภายนอกที่กลุ่มบริษัทฯ มีการดำาเนินงานและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ ให้บริการ 
หน่วยงานราชการ และรวมถึงชุมชนโดยรอบ

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย 
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ถือเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับอินทรีกรุ๊ป

การทำางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นสำาคัญกว่าแค่การปฏิบัติตามกฎกติกา กล่าวคือ การทำางานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นความตั้งใจส่วนบุคคลในการที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตใน
หน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำาเนินธุรกิจต่อชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยให้อินทรีกรุ๊ป  บรรลุเป้า
หมายการเป็นพลเมืองที่ดีในชุมชนที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินกิจการอยู่ และในขณะที่อินทรีกรุ๊ป  มุ่งปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักของความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม และความโปร่งใสเป็นบรรทัดฐาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องช่วย
กันสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี ซึ่งการกระทำาดังกล่าวจะนำามาซึ่งความภาคภูมิใจในการทำางานที่อินทรีกรุ๊ป 

ท้ายนี้ ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านอ่านจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นรากฐานสำาคัญในการประกอบธุรกิจ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ให้กับอินทรีกรุ๊ป 

พอล ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานกรรมการ
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บทนำา
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้	เป็นแนวทางสำาหรับพนักงาน	
ผู้บริหารทุกระดับ	 และบุคคลที่ทำางานในนามหรือเป็นตัวแทน
ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	 หรืออินทรีกรุ๊ป	 	 โดยถือ
เป็นเอกสารอ้างอิงท่ีมีความสำาคัญในการช่วยให้เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติตนเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายในขณะปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 จะถูกนำามาปฏิบัติใช้ตามกฎหมายและ						
ข้อบังคับของประเทศน้ัน	ๆ	และเม่ือมีข้อแตกต่างระหว่างกฎหมาย	
ท้องถิ่นกับจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้	ให้ยึดใช้มาตรฐานที่สูง
กว่าเสมอ

ทำาไมต้องมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้	 ทำาขึ้นเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง
และยั่งยืนให้กับพนักงานและผู้ถือหุ้น
 
ประการแรก	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อกำาหนดด้านกฎหมายและข้อ
บังคับทั้งหมดที่อินทรีกรุ๊ป ใช้ในการดำาเนินการอยู่น้ันเป็น
ที่รับทราบในหมู่พนักงาน โดยได้มีการอ้างถึงนโยบายของ 
อนิทรีกรุ๊ป	 ทีเ่ก่ียวข้อง	 และพฤตกิรรมทีต่อ้งปฏิบตัติามกฎหมาย	 
ข้อบังคับต่าง	ๆ	ในแต่ละประเทศที่มีการดำาเนินกิจการอยู่

ประการท่ีสอง	 เพ่ือเน้นย้ำาถึงการปฏิบัติตามและความรับผิดชอบ	
ส่วนบุคคลต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 และแสดงให้เห็นถึงความ
สำาคัญของความซื่อสัตย์สุจริตส่วนบุคคลในที่ทำางาน	 ในทาง
ธุรกิจ	 และต่อสังคมโดยรวม	 จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ยัง
เป็นเครื่องมือในการช่วยให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่มีความสำาคัญ	 รวมทั้งการแสดงออกถึงความมุ่งม่ัน
ของพนักงานในการ	 ‘ทำ�ส่ิงถูกต้อง’	 ซ่ึงเป็นกุญแจสำาคัญสู่ความ
สำาเร็จ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จะประสบผลสำาเร็จได้อย่างไร

ผู้บริหารต้องทำาให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเข้าใจ
ถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล	 ตามที่กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ	นโยบาย	และหนังสื่อสั่งการของอินทรีกรุ๊ป		นอกจาก
นี	้ ผู้บริหารต้องทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี	 และมีส่วนช่วยในการ
สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานให้เป็นไปในลักษณะที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานมีความกล้าในการซักถาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้	 ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นจริงในการทำางานพร้อมกับให้คำาแนะนำาต่อการกระทำาใน
สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเข้าใจขั้นตอน
การดำาเนินงานที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางจริยธรรม	 และสามารถ
ตัดสินใจปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
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การฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 รวมถึง	
นโยบาย	 หนังสือสั่งการ	 กฎหมายระหว่างและในประเทศของ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

ห�กมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในแนวท�งปฏิบัติ พนักง�นควร
ขอคำ�แนะนำ�จ�กหัวหน้�ง�น หรือส�ยง�นก�รบริห�รบุคล�กร
และประสิทธิภ�พองค์กร หรือฝ่�ยกฎหม�ย หรือฝ่�ยควบคุม 
กำ�กับดูแล

ทั้งนี้	 หากสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบ	 หรือมีข้อ
เสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการดำาเนินงาน	 พนักงานสามารถ
แนะนำาหรือรายงานได้	 อินทรีกรุ๊ป	 จะไม่ยอมให้มีการฝ่าฝืน
หรือละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	 หรือการปฏิบัติที่ผิด
จริยธรรมในทุกรูปแบบ

ดังนั้น	 พนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้							
การฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบาย	 หนังสือสั่งการ	 หรือกฎหมาย	
อาจมีผลร้ายแรงตามมา	 รวมถึงการลงโทษทางวินัยจนถึงการ
เลิกจ้าง

ดังน้ันหากพนักงานไม่แน่ใจต่อการรับมือในสถานการณ์	
ที่เสี่ยงต่อการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 ให้ถามตัว
เองว่า...
•	 การกระทำาของข้าพเจ้าจะทำาลายชื่อเสียงของ

ข้าพเจ้าหรือภาพลักษณ์ของอินทรีกรุ๊ป		หรือไม่?
•	 การกระทำาของข้าพเจ้าจะทำาร้ายเพ่ือนร่วมงานหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียของอินทรีกรุ๊ป		หรือไม่?
•	 	การกระทำาของข้าพเจ้าจะถูกมองว่าผิดกฎหมาย	 

ผิดจรรยาบรรณ	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	หรือไม่?
•	 	การกระทำาของข้าพเจ้าจะส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืน

จรรยาบรรณทางธุรกิจของอินทรีกรุ๊ป		หรือไม่?

หากคำาตอบ	คือ	‘ใช่’	หรือ	‘อาจใช่’	พนักงานไม่ควรทำา	
เพราะอาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจได้
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1 ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่
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1 ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่

1.1  ความหลากหลายและการเคารพซ่ึงกันและกัน

ในฐ�นะที่เป็นองค์กรระหว�่งประเทศที่กำ�ลังเติบโต อินทรีกรุ๊ป  
มุ่งส่งเสริมก�รทำ�ง�นที่เป็นเลิศและเป็นธรรม ซึ่งหม�ยคว�ม
ว่�ก�รว่�จ้�งพนักง�นควรพิจ�รณ�จ�กคว�มหล�กหล�ยท�ง
คว�มส�ม�รถ ทักษะ และประสบก�รณ์

อินทรีกรุ๊ป	 สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์	 มีการ
สร้างผลิตภัณฑ	์ และบริการใหม่	 ๆ	 ที่จะนำามาซึ่งความสำาเร็จ	
และเพิ่มขีดความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย	 ผู้จัดการที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ้างงานจะต้องเล็งเห็นประโยชน์ของ
ความหลากหลาย

การปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติ	 และให้ความเคารพซึ่งกัน
และกัน	 เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานของการสร้างความซื่อสัตย์สุจริต
ในการทำางาน	 พนักงานสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของทีมที่ 
เข้มแข็งได้จากการให้ความเคารพ	 และความไว้วางใจในการ
ทำางานร่วมกัน

การคุกคาม

การคุกคามเป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติที่ประกอบ
ด้วยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	 ข่มขู	่ ไม่เป็นมิตร	 และน่า
รังเกียจ	 การคุกคามมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่การคุกคาม
ด้วยภาพ	 คำาพูด	 การกระทำาทางกายภาพ	 หรือการเขียน	
การคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศมักเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมในเร่ืองเพศหรือการร้องขอมีเพศสัมพันธ์แบบ
ไม่พึงประสงค์

อินทรีกรุ๊ป	ไม่อนุญาตให้มีการคุกคามในรูปแบบใด	ๆ	จาก
พนักงานหรือบุคคลอื่นใด

คำาแนะนำา
ท่ีอินทรีกรุ๊ป	พนักงานทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติ
และให้ความเคารพ	 อินทรีกรุ๊ป	 ไม่สนับสนุนพฤติกรรม
ที่ไม่ให้ความเคารพต่อผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยคำาพูดหรือการ 
กระทำา	 หากพนักงานแสดงความไม่ให้เกียรติต่อพนักงาน
ท่านอื่นที่มีความแตกต่างในเรื่องศาสนา	 ชนชั้น	 เชื้อชาต	ิ
ท่านควรพูดคุยและชี้แจงให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องในการ
แสดงความคิดเห็น	 หากยังไม่หยุดการกระทำาการดังกล่าว	
ให้แจ้งหัวหน้างานหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบ

ตัวอย่าง
พนักงานได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงเพื่อนร่วมงานอีกท่าน
ท่ีมีความเช่ือความศรัทธาท่ีแตกต่าง	 ด้วยคำาพูดท่ีไม่เหมาะสม	
พนักงานควรทำาอย่างไร?

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
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1.2 การว่าจ้างงานที่ยุติธรรม

พนักง�นทุกตำ�แหน่ง ทุกระดับง�น จะได้รับก�รปฏิบัติอย่�ง
ยุติธรรมและเท่�เทียม ทั้งนี้ ก�รจ้�งง�น ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง ก�ร
ฝึกอบรม ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน และก�รเลิกจ้�งง�น จะพิจ�รณ�
จ�กคว�มส�ม�รถและผลง�นของพนักง�น

นอกจากนี	้อินทรีกรุ๊ป	ไม่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
หนึ่งบุคคลใดจากคุณลักษณะส่วนบุคคล	 ดังนั้น	 ตำาแหน่งงานที่
เปิดรับสมัครจะระบุคุณลักษณะท่ีต้องการอย่างชัดเจนเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของงาน	 การเลือกปฏิบัติจะไม่ได้รับการ
ยอมรับ

การเลือกปฎิบัติ

การเลือกปฏิบัติ	 คือการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม
หรือชอบธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเชื้อชาติ	 อาย	ุ
เพศ	 วัฒนธรรม	 ศาสนา	 ความพิการหรือทุพพลภาพ	 และ
มุมมองทางการเมือง

ในฐานะท่ีอินทรีกรุ๊ป	 ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย	
พนักงานต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันและต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานของแต่ละประเทศ	 อินทรีกรุ๊ป	
ไม่อนุญาติให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในการดำาเนิน
ธุรกิจ	 การคัดเลือกบุคลากร	 การว่าจ้างงาน	 การฝึกอบรม	 
การประเมินผล	การเลื่อนตำาแหน่ง	และการจ่ายค่าตอบแทน

คำาแนะนำา
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้สรรหาเฉพาะผู้สมัครเพศ
ชาย	หรือปฏิเสธการสมัครงานของผู้สมัครเพศหญิง	เพียง
แค่เพราะความแตกต่างทางด้านเพศ	 ซ่ึงถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติทางเพศ	การสรรหาต้องมุ่งเน้นไปท่ีคุณสมบัติ	ทักษะ	
และประสบการณ์ของผู้สมัคร	 และรวมถึงองค์ประกอบที่
สำาคัญของตำาแหน่งนั้น	ๆ

ตัวอย่าง
ผู้จัดการโรงงาน	กำาลังสรรหาพนักงานในตำาแหน่งผู้จัดการ
ส่วน	 Preventive	 and	 Shutdown	 Management	
Division	 มาแทนตำาแหน่งงานที่ว่างลง	 ซึ่งจะต้องมีการ
ทำางานกะกลางคืนกับเครื่องจักร	 ผู้จัดการโรงงานเชื่อว่า
ความรับผิดชอบในงานจะไม่เหมาะสำาหรับสตรีเพศ	 จึงเปิด
รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่าน้ัน	 แนวคิดดังกล่าวถูกต้องหรือ
ไม่?

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
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คำาแนะนำา
พนักงานควรจำากัดการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ส่วน
ตัวในระหว่างการทำางาน	 	 ทรัพย์สินของอินทรีกรุ๊ป	 ควร
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	 และไม่อนุญาตให้พนักงาน
ดาวน์โหลดส่ิงผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจาก
อินเตอร์เน็ต	
แผนกไอทีของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้
อินเตอร์เน็ตของพนักงานหากได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อำานาจ	 ท้ังน้ี	 การตรวจสอบจะดำาเนินการบนพ้ืนฐานของ	
ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล	 และจะรายงานต่อผู้มี
อำานาจที่เหมาะสมหากมีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ไป
ในทางที่ผิด

ตัวอย่าง
พนักงานใช้เวลาทำางานและคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	 ไป
กับการเปิดดูภาพยนต์บน	 YouTube	 ดาวน์โหลดเพลง	
รวมถึงใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	 การกระทำาดัง
กล่าวเหมาะสมหรือไม่?

1.3 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 

พนักง�นมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 
โดยใช้วิจ�รณญ�ณในก�รใช้ง�น เพื่อให้มั่นใจว่�ไม่มีก�รนำ�
ทรัพย์สินท�งปัญญ� หรือสินทรัพย์ท�งก�รเงินของบริษัทฯ ไป
ใช้ในท�งที่ผิด ขโมยไปใช้ หรือใช้ไปอย่�งฟุ่มเฟือย

ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

อินทรีกรุ๊ป	 ได้จัดให้มีวัสดุ	 อุปกรณ์	 และสิ่งอำานวยความสะดวก
จำานวนมากเพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
สิง่เหล่าน้ีเรียกรวมว่าทรัพย์สิน	 พนักงานมีความรับผิดชอบใน
การรักษาและใช้ทรัพย์สินของอินทรีกรุ๊ป	 	 ด้วยความระมัดระวัง	
โดยให้คำานึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานทางธุรกิจอย่าง 
เหมาะสม	 หรือมีการป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเกิดการสูญหาย	 ใช้
อย่างฟุ่มเฟือย	 โจรกรรม	 เสียหาย	 และมีการนำาไปใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ควรถูกนำามาใช้เพื่อประโยชน์  
ส่วนตัว	 หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 นอกเหนือ
จากเพื่อประโยชน์ของอินทรีกรุ๊ป	 	 การใช้ทรัพย์สินเพื่อการส่วน
ตัวสามารถกระทำาได้แต่ควรอยู่ในวงจำากัด	 ทั้งนี้	 ต้องไม่ขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของอินทรีกรุ๊ป	 	 และต้องอยู่ในขอบเขตงานที่
เหมาะสมและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่าย	
และสามารถตรวจสอบได้

ตัวอย่างของทรัพย์สิน
 •	 เงินของบริษัทฯ		เช่น	เงินสดย่อย	บัตรเครดิต
 •	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	
 •	 เวลาการทำางานและผลงานของพนักงาน
 •	 ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
 •	 โทรศัพท์
 •	 อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย
 •	 เครื่องถ่ายเอกสาร
 •	 ยานพาหนะของบริษัทฯ	

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ
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คำาแนะนำา
การกระทำาดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหา	 พนักงานไม่ควรพูด
คุยเก่ียวกับข้อมูลความลับและข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะในท่ีสาธารณะ	 เช่น	 ลิฟท์	 ร้านกาแฟ	 รถไฟ	 และ
การประชุมสาธารณะ	 หากมีความจำาเป็นท่ีจะต้องพูดคุย
เก่ียวกับข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในท่ีสาธารณะ	
พนักงานควรคำานึงถึงสภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีผู้อ่ืน
อาจได้ยินข้อมูลความลับน้ัน

ตัวอย่าง
ระหว่างอยู่ในลิฟท	์ คุณได้ยินพนักงานของบริษัทฯ	 กำาลัง
พูดคุยกันถึงบัญชีที่ ได้ รับการตรวจสอบของบริษัท	
ปูนซีเมนต์นครหลวงในปีนี้	 และจะส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นอย่างไร	การกระทำาดังกล่าวเป็นปัญหาหรือไม่?

1.4 การรักษาข้อมูลความลับและข้อมูล
  ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

พนักง�นมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของอินทรีกรุ๊ป  ด้วยก�รรักษ�
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่มีค่� ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงพ�ณิชย์
จะไม่ถูกเปิดเผยอย่�งไม่ถูกต้อง

สินทรัพย์ที่สำาคัญอย่างหนึ่งของอินทรีกรุ๊ป	 	 คือข้อมูลที่เป็น
ความลับ	 ซึ่งต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใด	 ๆ	 ทั้งภายนอกหรือ
ภายในอินทรีกรุ๊ป		การเปิดเผยจะกระทำาได้เฉพาะเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจและต้องได้รับการอนุมัติเท่านั้น	 และห้ามเปิดเผย
ข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะอย่างไม่เหมาะสม

พนักงานจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของอินทรีกรุ๊ป	 	 ถึงแม้ว่าจะอยู่
นอกสถานท่ีทำางาน	 นอกเวลางาน	 รวมถึงเม่ือพ้นสถานภาพการ	
เป็นพนักงาน	 โดยไม่พูดคุยเก่ียวกับข้อมูลความลับในท่ีสาธารณะ	
หรือสถานที่ที่อาจทำาให้ได้ยินข้อมูลความลับโดยบังเอิญ	 เช่น	
ร้านอาหาร	ลิฟต์	ห้องน้ำา	เป็นต้น

โทรศัพท์มือถือ	 แท็บเล็ต	 คอมพิวเตอร์	 และเอกสารสิ่งพิมพ์
ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องไม่ถูกละเลยหรืออยู่ในที่ที่ไม่
ปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ทำางาน

ข้อมูลความลับของลูกค้า	 ผู้จัดหาสินค้า	 หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ	
ต้องจัดเก็บด้วยความระมัดระวัง	 เสมือนเป็นข้อมูลความลับ
ของอินทรีกรุ๊ป	

ตัวอย่างข้อมูลความลับและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
	 •	 ข้อมูลด้านการเงิน
	 •	 ข้อมูลพนักงาน
	 •	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
	 •	 รายการราคาและรายชื่อลูกค้า
	 •	 ข้อมูลต้นทุนสินค้า
	 •	 เอกสารสัญญาทางธุรกิจ
	 •	 แผนธุรกิจ	แผนการขาย	และแผนการตลาด

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	อย่างเหมาะสม
นโยบายการจำาแนกช้ันความลับและจัดการข้อมูล
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ
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คำาแนะนำา
ไม่ถูกต้อง	 อินทรีกรุ๊ป	 ไม่อนุญาตให้พนักงานบันทึกข้อมูล
ท่ีเป็นความลับและข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไว้ใน
ท่ีเก็บข้อมูลสาธารณะ	 เช่น	 iCloud	 หากพนักงานต้องการ
ความช่วยเหลือในการบันทึกและปกป้องข้อมูลท่ีนอกเหนือ
จากรูปแบบท่ีกำาหนด	 หรือต้องการย้ายไฟล์ขนาดใหญ่	 ให้
พนักงานติดต่อ	IT	Helpdesk	หรือ	IT	Support

คำาแนะนำา
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวหาก
ยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ	 และพนักงานควรหลีกเลี่ยง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้อื่น	 ในสถานการณ์ดัง
กล่าว	 พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่เพื่อนร้องขอ

ตัวอย่าง
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนทางการเงินมีข้อมูลความลับและ
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 และเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สูญหายของข้อมูล	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนทางการเงินได้
บันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ใน	 iCloud	 วิธีการดังกล่าวนั้น
ถือว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่?

ตัวอย่าง
พนักงานมีเพื่อนทำางานกับคู่แข่งรายหนึ่ง	 เพื่อนขอให้
เปิดเผยข้อมูลการตลาดของบริษัทฯ	 	 พนักงานสามารถ
แบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับเพื่อนได้หรือไม่?
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คำาแนะนำา
พนักงานได้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 โดยเปิดเผย
ข้อมูลความลับซ่ึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของอินทรีกรุ๊ป			
กับบุคคลภายนอกก่อนท่ีจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ	
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวไม่ควรมีการเปิดเผยหรือ
แบ่งปันให้กับบุคคลภายนอก	 แม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือ
คนในครอบครัวก็ตาม

ตัวอย่าง
พนักงานได้เล่าถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใหม่ของ 
บริษัทฯ หรือในอินทรีกรุ๊ป ให้กับคนในครอบครัวและ
เพื่อน	 ทั้งที่ยังไม่มีการเปิดเผย	 หรือนำาออกจำาหน่าย	
การกระทำาดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือไม่?

1.5 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

ก�รคิดค้นถือเป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของอินทรีกรุ๊ป

ทรัพย์สินทางปัญญา	(IP)	ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง	ๆ 	ซ่ึงรวมถึง
	 •	 สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
	 •	 การออกแบบ
	 •	 สิทธิบัตร
	 •	 เครื่องหมายการค้า
	 •	 ลิขสิทธิ์
	 •	 ความลับทางการค้า
	 •	 ซอฟท์แวร์
	 •	 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น		ๆ

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อมูลที่ควรมีการระมัดระวังในการนำา
มาใช้งาน	 ทรัพย์สินทางปัญญาช่วยให้อินทรีกรุ๊ป	 มีการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในอนาคต 
ซ่ึงเป็นสิ่งสำาคัญที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจถึงความสำาคัญ
ในการรักษาความลับ	 และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ
อินทรีกรุ๊ป	 ในทุกรูปแบบ	 เช่นเดียวกับที่พนักงานต้องปกป้อง
ตำาแหน่งทางการค้า	 ทั้งนี้	 พนักงานจะต้องเคารพและไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า	ผู้ผลิต	และผู้อ่ืนท่ีอินทรีกรุ๊ป	ดำาเนิน
ธุรกิจด้วย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิการค้าที่ไม่มีตัวตนของผู้
อื่น	ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ	และเก็บเป็นความลับ
ในระหว่างการดำาเนินธุรกิจ	 ซึ่งหมายรวมถึงการสื่อสารภายใน	
สื่อการตลาด	และใบอนุญาตซอฟต์แวร์

นอกจากนี	้ พนักงานต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความ
ลับของบุคคลอ่ืน	โดยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง  
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
นโยบายการจำาแนกช้ันความลับและจัดการข้อมูล
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คำาแนะนำา
การซ้ือหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต	 อาจนำาไป
สู่ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลของบริษัทฯ	
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ซ้ือหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ที่ไม่ถูกกฎหมาย	 และอาจมีการลงโทษทางวินัย	 ดังนั้น
พนักงานทุกคนควรปรึกษาแผนกไอทีของบริษัทฯ	 ก่อนที่
จะติดตั้งซอฟต์แวร์ใด	 ๆ	 ทั้งนี้	 เป็นความรับผิดชอบของ
แผนกไอที	 ในการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับการทำางาน	
และลงซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตและซ้ือจากแหล่งที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น

ตัวอย่าง
พนักงานได้ ซ้ือซอฟท์แวร์ผิดกฎหมายมาติดตั้ ง ใน
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	 เพื่อใช้ในการทำางาน	 การกระทำา
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่?

1.6 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 และอย่างปลอดภัย

อินทรีกรุ๊ป จัดทำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อให้ก�รทำ�ง�น
ของพนักง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ดังน้ันก�รใช้อินเตอร์เน็ต 
และอีเมล ควรใช้เพื่อประโยชน์ท�งธุรกิจเท่�นั้น ก�รใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส�ม�รถกระทำ�ได้แต่ควรใช้
เท่�ที่จำ�เป็น

อินทรีกรุ๊ป	ไม่อนุญาตให้พนักงานดาวน์โหลดหรือส่งต่อข้อมูลที่
ไม่เหมาะสม	 และมีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ
ของบริษัทฯ	 การติดต่อทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ใช้บัญชีอีเมลที่ได้รับการอนุมัติจากทางอินทรีกรุ๊ป	เท่านั้น

อินทรีกรุ๊ป	ไม่อนุญาตให้พนักงานติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พนักงานต้องตระหนักว่า	 การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และสามารถเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้าง	
โดยเฉพาะข้อความสื่อสารในทางลบย่อมมีผลกระทบต่อช่ือ
เสียงของอินทรีกรุ๊ป	 	 พนักงานควรพิจารณาการแสดงความ
คิดเห็นใด	 ๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดการตีความที่ไม่ถูกต้อง	 ดังนั้น	
พนักงานจะต้องระมัดระวังในการนำาเสนอข้อมูลใด	 ๆ	 บนสื่อ
สังคมออนไลน์

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
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ข้อมูลที่มีความสำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ข้อมูลภายใน	คือข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ	หรือข้อมูลที่
ยังไม่ได้รับการเผยแพร่	 และอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักลงทุนในการซื้อขาย	 หรือถือหุ้นในหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ	ตัวอย่างเช่น

•	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง
•	 การควบรวมกิจการ	หรือการซื้อกิจการ	ที่ยังไม่ออก

ประกาศอย่างเป็นทางการ
•	 การดำาเนินคดีฟ้องร้องที่รอการดำาเนินการ
•	 ผลประกอบการท่ียังไม่ออกประกาศอย่างเป็นทางการ
•	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำาคัญ
•	 การแตกหุ้นที่ยังไม่ออกประกาศอย่างเป็นทางการ

คำาแนะนำา
บริษัทฯ	 ไม่อนุญาตให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะให้กับบุคคลใด	 ๆ	 ทราบ	 การเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าว	ส่งผลให้เพื่อนได้รับประโยชน์จากราคา
หุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน	 ดังน้ัน	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนทางการเงินต้องรับ
ผิดชอบต่อการให้ข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	
ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายและมีโทษรุนแรง

ตัวอย่าง
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน	 รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ	 และอาจส่งผลต่อราคา
หุ้นของบริษัทฯ	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินไม่สามารถ
ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในดัง
กล่าวได้	 แต่ตั้งใจจะบอกให้เพื่อนทราบ	 เพื่อให้เพื่อนได้
ประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น	 ข้อมูลดังกล่าวสามารถ
เปิดเผยได้หรือไม่?

1.7 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัย
 ข้อมูลภายใน

อินทรีกรุ๊ป สนับสนุนก�รเปิดเผยข้อมูล คว�มโปร่งใสและคว�ม
เป็นธรรมของตล�ดทุน ซึ่งเป็นแนวท�งสำ�คัญในก�รสร�้งคว�ม
ไว้ว�งใจ และคว�มเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ	 เรียกว่า	 ‘การใช้ข้อมูลภายใน	 –	 Insider	 Trading’	
เป็นสิ่งผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย
และทางอาญา	หากบุคคลใด	หมายรวมถึงสมาชิกในครอบครัว	
สมาชิกในครัวเรือน	 เพื่อนร่วมงาน	 หรือเพื่อนของพนักงาน
ลงทุนตามข้อมูลภายในที่เปิดเผยโดยพนักงาน	 พนักงานต้อง
รับผิดชอบต่อ	 ‘การให้ข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ’	
ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายและมีโทษรุนแรง

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและ	
ซ้ือขายหลักทรัพย์
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คำาแนะนำา
พนักงานควรรายงานและแจ้งให้หัวหน้างานของผู้รับเหมา
ทราบ	 และแนะนำาให้พนักงานของผู้รับเหมาสวมอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	 (PPE)	 นอกจากนี้	
พนักงานควรแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทราบเรื่องการฝ่าฝืนกฎแห่งความปลอดภัย

ตัวอย่าง
ผู้รับเหมาได้ถูกว่าจ้างโดยอินทรีกรุ๊ป	 	ให้เข้ามาส่งวัตถุดิบ
ในโรงงาน	 และพนักงานของบริษัทฯ	 พบว่าพนักงานของ
ผู้รับเหมาไม่ได้สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล	 (PPE)	 ตามที่ระบุไว้ในสัญญา	 พนักงานควรดำาเนิน
การอย่างไร?

1.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อินทรีกรุ๊ป มีคว�มมุ่งม่ันในก�รสร้�งคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัย 
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดีในทุก ๆ ที่ที่มีก�รดำ�เนิน
กิจก�รให้กับผู้มีส่วนได้ เ สียที่ เ ก่ียวข้อง ตั้ งแต่พนักง�น 
ผู้รับเหม� และลูกค�้ โดยยึดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจ�กทั่วโลก 

อินทรีกรุ๊ป	 ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่
ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดีในการทำางานร่วมกับบุคคลที่
สาม	 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
ในที่ทำางาน	 และเพื่อให้บรรลุมาตรฐานดังกล่าว	 ในขณะที่มี
การดำาเนินงานในนามของอินทรีกรุ๊ป	 	 พนักงาน	 ผู้รับเหมาและ
บุคคลที่สาม	ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใด	ๆ	ที่อาจส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน

ห้ามดื่มแอลกอฮอล์	ใช้ยาเสพติด	ใช้สารที่อยู่ภายใต้การควบคุม	
ใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง	 หรือใช้สารใด	 ๆ	 ที่อาจส่งผลต่อความ
สามารถในการทำางานให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของอินทรีกรุ๊ป	

กฎแห่งความปลอดภัย	 5	ข้อต้องปฏิบัติ	 และ	2	ข้อห้ามปฏิบัติ	
มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำาเนินงาน	 รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัย
ในสถานที่ปฏิบัติงาน	 คือ	 ‘ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์’	 ทั้งนี้	
พนักงาน	 ผู้รับเหมาและบุคคลทีส่าม	 มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด	โดยมีหลักการและสาระสำาคัญดังนี้	

5 ข้อต้องปฏิบัติ
 • ดูแลสุขภ�พให้พร้อมในก�รทำ�ง�น :	ต้องดูแลสุขภาพให้	
		 แข็งแรง	พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
 • ขับขี่ด้วยคว�มปลอดภัย :	ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและ	
		 กฎการขับขี่ตามที่กำาหนด
 • สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองคว�มปลอดภัยส่วนบุคคล : 
		 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	
		 (PPE)	ตามกฎข้อบังคับของแต่ละงาน
 • ตัดแยกแหล่งพลังง�นและก�รล็อคอุปกรณ์ :	ต้องปฏิบัติ
		 ตามขั้นตอนการตัดแยกแหล่งพลังงานและการล็อค
		 อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
 • ร�ยง�นอุบัติก�รณ์ที่เกิดขึ้น :		ต้องรายงานการบาดเจ็บ
		 และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง

2 ข้อห้ามปฏิบัติ
 • ห้�มฝ่�ฝืนกฎระเบียบคว�มปลอดภัย :	ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎ
	 	 ความปลอดภัย	หรือยินยอมให้ผู้ใดฝ่าฝืนกฎนั้น		ๆ
 • ห้�มดื่มแอลกอฮอล์และใช้ส�รเสพติด :	ต้องไม่ดื่ม
	 	 แอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2 ความซื่อสัตย์สุจริตในธุรกิจ
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นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

 
  
 

คำาว่า	‘เจ้าหน้าที่ภาครัฐ’	รวมถึง	
•	 เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
•	 ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ	 หรือหน่วยงานภายใต้

การกำากับดูแลของหน่วยงานราชการ	เป็นต้น

คำาว่า	‘บุคคลที่สาม’	รวมถึง	
•	 ที่ปรึกษา
•	 นายหน้า
•	 บริษัทท่ีให้บริการเก่ียวกับการขอวีซ่า	ใบอนุญาตทำางาน
•	 ตัวแทนขาย	เป็นต้น

คำาว่า	 ‘สิ่งของใด	 ๆ	 ที่มีมูลค่า’	 หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มี
มูลค่าและไม่มีการระบุเกณฑ์ขั้นต่ำาไว้	เช่น		
•	 เงินสดหรือสิ่งของเทียบเท่าเงินสด
•	 ของขวัญ
•	 การเลี้ยงอาหาร
•	 การเลี้ยงรับรอง
•	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	เป็นต้น

2 ความซื่อสัตย์สุจริตในธุรกิจ

2.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ก�รติดสินบนและก�รคอร์รัปช่ันเป็นส่ิงผิดกฎหม�ยและไม่ถูกต้อง 
ถือเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในด้�นจริยธรรมและคว�มย่ังยืน
ขององค์กร

อินทรีกรุ๊ป	 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ	 เป็น
ธรรม	และมีความซื่อสัตย์สุจริตในทุกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ทั้งนี	้ อินทรีกรุ๊ป	 ห้ามไม่ให้มีการติดสินบนหรือคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ	 พนักงานจะต้องตระหนักว่าการให้	 การเสนอให้	 การ
สัญญาว่าจะให้	หรือการรับสิ่งของใด	ๆ 	ที่มีมูลค่าให้แก่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ	 หรือหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ	 เพื่อ
เป็นการโน้มน้าวให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือความได้เปรียบที่
ไม่เหมาะสม	ถือว่าเป็นการติดสินบน

คำาแนะนำา
หัวหน้างานได้ให้คำาแนะนำาที่ถูกต้องกับเพื่อนร่วมงานที่
กำาลังพิจารณาจะจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
เพื่อโน้มน้าวในการได้มาซึ่งความได้เปรียบ	 ไม่ว่าจะด้วย
มูลค่าที่เท่าไหร่	 การติดสินบนเป็นความผิดทางวินัยและ
ทางอาญา	 และยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของอินทรีกรุ๊ป		
อีกด้วย

ตัวอย่าง 
พนักงานต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต	 เนื่องจากพนักงานไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดได้อย่างครบถ้วน	 หัวหน้า
งานรับทราบเรื่องและแนะนำาไม่ให้กระทำาการดังกล่าว				
คำาแนะนำาของหัวหน้างานเป็นคำาแนะนำาท่ีเหมาะสมหรือไม่?
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นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการให้หรือรับของขวัญ	 การเล้ียงรับรอง	
และสินน้ำาใจ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ก่อนการให้หรือรับของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	หรือแสดง
ไมตรีจิต	ควรไตร่ตรองและถามตัวเองว่า...	
•	 การให้หรือรับเป็นไปตามนโยบายการให้หรือรับของ	 
	 ขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	และสินน้ำาใจของอินทรีกรุ๊ป		  
	 หรือของอีกฝั่งหรือไม่?
•	 การให้หรือรับ	ทำาให้พนักงานหรืออินทรีกรุ๊ป		หรือ  
	 อีกฝั่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสงสัยหรือไม่?

หากคำาตอบ	 คือ	 ‘ใช่’	 หรือ	 ‘อาจใช่’	 พนักงานไม่ควรทำา	
เพราะอาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจได้

2.2 ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และสินน้ำาใจ

ก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจและก�รส่งต่อคว�มปร�รถน�ดี เป็นพ้ืนฐ�น 
ในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจในระยะย�ว ในขณะที่อินทรี
กรุ๊ป เติบโตไปพร้อมกับลูกค้�และคู่ค้�ท�งธุรกิจ ก�รมอบของ
ขวัญและให้สินน้ำ�ใจเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มเค�รพต่อกัน

การให้หรือรับของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	และให้หรือรับสินน้ำาใจ	
ควรเป็นไปตามสมควรและเหมาะสม	 เนื่องจากการให้หรือรับ
อาจส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของอินทรีกรุ๊ป	

พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ	 การเลี้ยงอาหาร	 หรือ
ของรางวัลทางสัญลักษณ	์ เช่น	 ถ้วยรางวัล	 หรือของขวัญตาม
เทศกาลต่าง	ๆ	ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม	พนักงานจะต้อง
ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาที่จะรับของขวัญ	การเลี้ยงอาหาร	
หรือรับสิ่งของที่มีค่าจากบุคคลที่สาม	 หากพนักงานเห็นว่าการ
ส่งของคืนเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพ	 พนักงานควรแจ้งการได้รับของ
ขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาทันที

ในสถานการณ์ที่พนักงานไม่แน่ใจเก่ียวกับการให้หรือรับของ
ขวัญ	หรือสินน้ำาใจ	 ให้อ้างอิงรายละเอียดในนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม	 หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	
กำากับดูแล	 หรือหัวหน้าแผนกกฎหมาย	 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล
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คำาแนะนำา
อินทรีกรุ๊ป	 	 ไม่อนุญาตให้พนักงานรับของขวัญจากบุคคล
ที่สาม	 อย่างไรก็ตาม	 พนักงานสามารถรับของขวัญดัง
กล่าวจากลูกค้าได	้ หากของขวัญมีมูลค่าไม่เกินขอบเขต
ที่กำาหนดไว้ในนโยบายการให้หรือรับของขวัญ	 การเลี้ยง
รับรองและสินน้ำาใจ	 และให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	
เพื่อความสุจริตใจและโปร่งใสของพนักงาน

ตัวอย่าง
พนักงานได้รับของขวัญจากลูกค้าที่พึงพอใจจากการได้รับ
บริการอย่างดีเลิศ	 พนักงานสามารถรับของขวัญในกรณีนี้
ได้หรือไม่?

คำาแนะนำา
พนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซ้ือจัดหาใน
การทำาการสรุปสัญญาข้อตกลง	 และไม่มีบุคคลใดได้
รับอนุญาตให้ทำาสัญญากับผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการ
เป็นการส่วนตัว	 โดยไม่คำานึงว่าการเจรจาดังกล่าวมีผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 หรืออินทรีกรุ๊ป	 หรือไม่	 ดังนั้นการ
รับเชิญจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ	 ในการรับประทาน
อาหารในสถานที่และราคาที่เหมาะสมเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจสามารถทำาได้	 ทั้งนี้	 พนักงานจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทฯ	

ตัวอย่าง
พนักงานได้รับเชิญจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการให้ไปรับ
ประทานอาหารท่ีภัตตาคารเพ่ือสรุปข้อตกลง	 พนักงานควร
ตอบรับคำาเชิญหรือไม่?
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นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 
  
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

•	สมาชิกในครอบครัวหรือญาติสนิทของพนักงานที่	 	
	 เป็นพนักงาน	ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ	ลูกค้า	หรือ		
	 คู่แข่งทางธุรกิจของอินทรีกรุ๊ป	

•	พนักงาน	สมาชิกในครอบครัว	หรือญาติสนิทของ	 	
	 พนักงาน	มีผลประโยชน์ทางการเงิน	การลงทุน	หรือ	 	
	 ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นในบริษัทฯ	หรือบริษัทที่	 	
	 เป็นคู่แข่งทางการค้า	ทำาธุรกิจ	หรือกำาลังพิจารณาจะ  
	 ทำาธุรกิจกับอินทรีกรุ๊ป		ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจ  
	 ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในนามของอินทรีกรุ๊ป	

•	พนักงานมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขายสินค้าหรือ	 	
	 ผู้ให้บริการ	หรือลูกค้าของอินทรีกรุ๊ป	 	 	และอาจมีผล 
	 กระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อการตัดสินใจในนาม	 	
	 ของอินทรีกรุ๊ป		

•	ธุรกิจหรือโอกาสในการลงทุนใด				ๆ	ท่ีเสนอต่ออินทรีกรุ๊ป		

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในฐ�นะพนักง�นของอินทรีกรุ๊ป  พนักง�นต้องตัดสินใจท�ง 
ธุรกิจบนพ้ืนฐ�นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ใช่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หมายถึง	 ‘สถานการณ์ที่ก่อให้
เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว	 ทั้งทางด้านการเงินหรือผลประโยชน์
ในรูปแบบอ่ืน	หรืออาจถูกมองว่าสถานการณ์น้ัน	ๆ	 ส่งผลต่อความ	
สามารถของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของอินทรีกรุ๊ป’

พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	 ทั้งนี้	 ในขณะปฏิบัติงาน	 หากมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น	 เป็นหน้าที่ของพนักงานในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของอินทรีกรุ๊ป	 	 และต้องรายงานให้
หัวหน้างานทราบโดยทันที	โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล	หรือ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	ของบริษัทฯ	มีหน้าที่เแก้ไขสถานการณ์ให้
เป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
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หากพนักงานต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีทำาให้ไม่ม่ันใจว่า
เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่	 ให้พิจารณา
และถามตัวคุณเองว่า
•	 ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นผลประโยชน์ที่ขัดต่อ

นโยบายการดำาเนินธุรกิจของอินทรีกรุ๊ป	หรือไม่?
•	 คนภายนอกหรือภายในอินทรีกรุ๊ป	 	 จะมองว่าการ

กระทำานั้นเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่?

หากคำาตอบ	 คือ	 ‘ใช่’	 หรือ	 ‘อาจใช่’	 พนักงานไม่ควรทำา	
เพราะอาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจได้

สมาชิกในครอบครัวและญาติสนิท	หมายถึง
•	 คู่สมรส
•	 บิดามารดา	พ่อแม่ผู้อุปการะ	บุตร
•	 พี่น้อง
•	 ญาติที่เกิดจากการสมรส	เช่น	พี่เขย	น้องสะใภ้
•	 สามีหรือภรรยา	(ซึ่งไม่ได้สมรสกัน	แต่มีความ
	 สัมพันธ์กัน)
•	 บุคคลท่ีพนักงานให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน	 หรือ

บุคคลที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่พนักงาน	
เป็นต้น

คำาแนะนำา
การเดินทางภายใต้ค่าใช้จ่ายของผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการ	
ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้เนื่องจากอาจส่งผลต่อการเลือกผู้ขาย
สินค้าหรือผู้ให้บริการ	 หากบริษัทฯ	 ประสงค์จะตอบรับคำาเชิญ
ของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางจะต้องชำาระโดยบริษัทฯ

พนักงานควรพูดคุยกับผู้จัดการและผู้บังคับบัญชาสายตรงเพื่อ
หาทางออกที่ดีที่สุด	 หากมีข้อสงสัยว่าควรทำาอย่างไร	พนักงาน
ควรขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล	หรือหัวหน้า	
ฝ่ายกฎหมายในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมกำากับดูแล	
ซ่ึงจะช่วยขจัดข้อสงสัยเก่ียวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์	และเพื่อความโปร่งใสของตัวพนักงานเอง

ตัวอย่าง
บริษัทฯ กำาลังพิจารณาข้อเสนอจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้
บริการหลายรายสำาหรับการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน	 ผู้
ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้ส่งคำาเชิญให้พนักงานเข้าร่วม
การเดินทางไปเยอรมนีเพื่อศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองจักรและ
กระบวนการผลิต	 พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
การเลือกผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม	พนักงาน
ควรรับคำาเชิญหรือไม่	 และจะทำาอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ?
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คำาแนะนำา
พนักงานควรขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	
กำากับดูแล	 หรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมายในกรณีที่ไม่มีฝ่าย
ควบคุม	 กำากับดูแล	 ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลว่าสามารถนำา
มาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม	่ ทั้งนี้	 หากภาย
หลังได้รับอนุญาตให้นำาข้อมูลไปใช้ได	้ พนักงานยังคงต้อง
ระมัดระวังการใช้ข้อมูลนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่าง
พนักงานได้รับข้อมูลเก่ียวกับคู่แข่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำาเสนอแก่ลูกค้า	 แต่พนักงานไม่
แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับมาอย่างเหมาะสมและสามารถ	
นำามาใช้โดยไม่ผิดกฎหมายได้หรือไม่	พนักงานควรดำาเนิน
การอย่างไรกับสถานการณ์นี้?

2.4  การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรมและโปร่งใสเป็นวิธีที่ดีที่สุดในก�ร
ทำ�ให้ลูกค้�ของอินทรีกรุ๊ป  ได้รับผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่ดี
ที่สุด

ความสำาเร็จของอินทรีกรุ๊ป	 	 ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าและ
พนักงานของอินทรีกรุ๊ป	 	 ทั้งนี้	 การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า	 ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้า
หมายหลักของอินทรีกรุ๊ป	 	 โดยการรักษาระบบเศรษฐกิจแบบ
เสร	ีและส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาด

อินทรีกรุ๊ป	 สนับสนุนให้พนักงานเก็บรวบรวม	 แบ่งปัน	 และใช้
ข้อมูลของคู่แข่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 มีจริยธรรม	 และ
ต้องเคารพต่อข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของคู่แข่ง	 ทั้งนี้	
พนักงานที่ติดต่อกับคู่แข่งต้องเข้าใจกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดทางการค้า

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้ามีหลายรูปแบบ	 ซ่ึงพนักงาน	
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่าน้ัน	 หากมีคำาถามหรือสงสัยว่าเป็น	
การกระทำาที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขันทางการค้า	 สามารถขอ
คำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล	หรือหัวหน้าฝ่าย
กฎหมายได้	ทั้งนี้	การทึกทักเองว่าเป็นการกระทำาที่ใคร	ๆ	ก็ทำา	
และเป็นที่ยอมรับได	้ เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้อง	 และไม่อาจใช้เป็น
ข้ออ้างได้

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
จรรยาบรรณของผู้ขายสินค้าและบริการ
นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	
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ตัวอย่าง
พนักงานได้ทำาการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขยอดขายเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในไตรมาส	 เนื่องจากได้รับข้อมูลมาว่าการ
ตกลงซื้อขายจะได้รับการยืนยันในช่วงเร่ิมต้นของไตรมาส
ถัดไป	พนักงานสามารถกระทำาการเช่นนี้ได้หรือไม่?

2.5  การบันทึกบัญชี

ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้คว�มไว้ว�งใจกับบริษัทฯ ในก�รลงบันทึก
บัญชีอย�่งถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงเป็นคว�มรับ
ผิดชอบของพนักง�นทุกคนในก�รทำ�ให้แน่ใจได้ว่�ก�รบันทึก
ท�งธุรกิจและก�รเงินจะไม่ละเมิดคว�มไว้ว�งใจนี้

การลงบันทึกทางธุรกิจและการเงินของอินทรีกรุ๊ป	 	 จะต้อง
กระทำาอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นปัจจุบัน	 เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุน	 นอกจาก
นี้	 เอกสารทางธุรกิจและการเงินจะต้องเป็นไปตามหลักการ
บัญชีและมาตรฐานด้านการเงินของอินทรีกรุ๊ป	 	 และทำาตามข้อ
กำาหนดความต้องการของหน่วยงานราชการ	ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานทุกคน	 ไม่ใช่แค่เฉพาะบุคลากรฝ่าย
บัญชีและการเงินเท่านั้น

การปลอมแปลงเอกสาร	 หรือการลงบันทึกที่ไม่เหมาะสม	 อาจ
ส่งผลต่อการลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญา	 อินทรีกรุ๊ป	 ไม่
อนุญาตให้มีการล่าช้าในการลงบันทึกทางธุรกรรมโดยเจตนา	
บิดเบือน	หรือไม่ถูกต้อง

พนักงานต้องให้ความสำาคัญและระมัดระวังในการเก็บรักษาการ
บันทึกทางธุรกิจและเอกสารทางด้านการเงินตามที่กำาหนดโดย
กฎหมายและกฎระเบียบของอินทรีกรุ๊ป	 	 เอกสารทางด้านธุรกิจ
และบันทึกทางการเงินที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนและการดำาเนิน
คดีทั้งภายในหรือภายนอกบริษัทฯ จะต้องมีการเก็บรักษาตาม
นโยบายการจัดเก็บเอกสาร

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการจัดเก็บเอกสาร
นโยบายการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
นโยบายการจ่ายเงินและบัญชีเจ้าหนี้

คำาแนะนำา
การบันทึกการเพิ่มรายได้ที่มีข้อมูลบิดเบือนและไม่ถูก
ต้องนั้น	 ไม่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของอินทรี
กรุ๊ป	 	 และยังเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่
เกี่ยวข้อง	 และอาจมีความผิดทางอาญา	 ซึ่งการกระทำาดัง
กล่าวถือว่าเป็นการปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	
การบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ	ควรได้รับการลงบันทึก
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่าง
เพื่อใช้งบประมาณประจำาปีของฝ่ายที่เหลืออยู่ก่อนปิด
บัญชีสิ้นปี	 พนักงานได้ทำาการสร้างเอกสารเพื่อใช้จ่ายและ
ยื่นเบิกเงินจากฝ่ายการเงิน	 	 การกระทำาดังกล่าวถูกต้อง
หรือไม่?

คำาแนะนำา
ถึงแม้ว่างบประมาณจะได้รับการอนุมัติไว้แล้วจากฝ่าย
บริหาร บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้เอกสารเท็จใน
การยื่นขอเบิกเงิน	 การชำาระเงินต้องจ่ายให้กับบุคคลหรือ
บริษัทฯ ที่ให้สินค้าหรือบริการตามความเป็นจริงเท่านั้น	
และลักษณะของการใช้จ่ายต้องไม่บิดเบือน
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คำาแนะนำา
พนักงานควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายควบคุม	
กำากับดูแล	เพื่อหาทางแก้ปัญหาว่าจะสามารถปฏิบัติตาม
คำาขอของลูกค้าได้หรือไม่	 การจัดส่งสินค้าไปยังประเทศ
ที่ถูกคว่ำาบาตรทางการค้าตามที่รัฐบาลของประเทศ	
และ/หรือสหประชาชาติกำาหนดนั้น	 ขึ้นอยู่กับสินค้าที่จะ
จัดส่ง	การใช้สินค้า	และผู้ที่จะใช้สินค้า

ตัวอย่าง
พนักงานได้รับแจ้งจากลูกค้ารายใหม่ ให้ส่งสินค้าไป
ยังประเทศที่ถูกคว่ำาบาตรทางการค้าจากรัฐบาลหรือ
สหประชาชาต	ิ พนักงานควรปฏิบัติตามคำาขอของลูกค้า
หรือไม่?

2.6 การควบคุมและข้อจำากัดทางการค้า

ก�รที่อินทรีกรุ๊ป มีก�รดำ�เนินธุรกิจในหล�ยประเทศ ทำ�ให้ต้อง
มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�ง ๆ ต�มประเทศที่มี
ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย

แต่ละประเทศมีกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และข้อจำากัดท่ีแตกต่างกัน	
ในบางประเทศอาจมีข้อห้ามในการทำากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่
สามารถดำาเนินการได	้ด้วยเหตุนี้	พนักงานต้องระมัดระวังว่าการ
ส่งออกและนำาเข้าสินค้าต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
ที่บังคับใช้	 รวมถึงการคว่ำาบาตรทางการค้า	 การห้ามนำาเข้าและ
ส่งออกสินค้า	กฎหมายข้อบังคับ	และข้อจำากัดต่าง	ๆ	ที่กำาหนด
ไว้ในแต่ละประเทศ	

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมทางการค้าอาจส่งผล 
เสียหายทั้งต่ออินทรีกรุ๊ป และบุคคลที่เก่ียวข้องอย่างรุนแรง	
และอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียสิทธิในการส่งออก	 รวมถึงอาจ
ได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญา

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการจัดซ้ือจัดหา
จรรยาบรรณของผู้ขายสินค้าและบริการ
นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
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3 ความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม
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คำาแนะนำา
อินทรีกรุ๊ป	 ไม่อนุญาตให้มีการบริจาคเงินสนับสนุนพรรค	
การเมืองในนามของบริษัทฯ	 ในทุกสถานการณ์	 อย่างไร
ก็ตาม	 พนักงานสามารถเป็นอาสาสมัครในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งได้	 โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหาร
อย่างเหมาะสม

ตัวอย่าง
เพื่อนชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและบริจาคเงิน
สนับสนุนพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่
กำาลังจะเกิดขึ้น	 การกระทำาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในอินทรี
กรุ๊ป		หรือไม่?

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

3 ความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม

3.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

อินทรีกรุ๊ป ดำ�เนินธุรกิจท่ีมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และให้ก�ร 
สนับสนุนชุมชนท่ีมีก�รดำ�เนินง�นอยู่ และว�งตัวเป็นกล�งท�ง 
ก�รเมือง รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนพรรคก�รเมือง 
นักก�รเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง

การมีส่วนร่วมกับชุมชน	 เป็นหลักการพ้ืนฐานในการดำาเนินธุรกิจ	
ของอินทรีกรุ๊ป				

ทั้งนี	้ อินทรีกรุ๊ป	 สนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วมใน
การทำากิจกรรมเพื่อสังคม	เช่น	การบริจาคเพื่อการกุศล	และการ
สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีคุณค่า

อย่างไรก็ตาม	 พนักงานต้องไม่จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมทาง	
การเมือง	 นำาเงินจากเงินกองทุน	 หรือตั้งเบิกในนามของอินทรี
กรุ๊ป	 	 รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้สถานประกอบการหรือทรัพย์สิน
ของอินทรีกรุ๊ป หรือบริษัทในเครือไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทาง	
การเมือง	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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ตัวอย่าง
มีการพบว่าการกำาจัดของเสียจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานไม่เหมาะสม	ควรมีการดำาเนินการอย่างไร?

3.2 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ       
สิ่งแวดล้อม อินทรีกรุ๊ป ตระหนักถึงก�รปกป้องดูแลรักษ�
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบ 
จ�กก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจ และจะทำ�ทุกอย่�งที่เป็นไปได้เพื่อ
ให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

พนักงานของอินทรีกรุ๊ป	 ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่มีการดำาเนิน
กิจการอยู่	 และให้มีการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง	
ยั่งยืน	 เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การประหยัดน้ำาและ
พลังงาน	 การนำาของเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้	 การ
กำาจัดของเสียอย่างเหมาะสม	 การใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ	ดังนั้น	กิจกรรมของอินทรีกรุ๊ป		จะต้องเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดของรัฐบาลและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายสิ่งแวดล้อม

คำาแนะนำา
ควรรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวกับหัวหน้าฝ่ายที่เก่ียวข้อง
โดยทันที	เพื่อหามาตรการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้	 
ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อ
ให้แน่ใจว่าโรงงานมีมาตรการในการกำาจัดของเสียอย่าง
เหมาะสม
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3.3 สิทธิมนุษยชน

การเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนถือเป็นพื้นฐานของปรัชญา
ในการดำาเนินธุรกิจ	 รวมถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย	การดำาเนินธุรกิจของอินทรีกรุ๊ป		ประกอบด้วย
บุคคลที่สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยไม่คำานึง
ถึงเชื้อชาติ	ถิ่นกำาเนิด	เพศ	ศาสนา	รสนิยมทางเพศ	และสถานะ
ในสังคม

อินทรีกรุ๊ป	ห้ามไม่ให้มีการทำาธุรกิจกับบุคคล	บริษัทท่ีมีการอนุญาต	
หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้	
	 •	 แรงงานเด็ก	แรงงานทาส	หรือการแสวงประโยชน์จากเด็ก
	 •	 การค้ามนุษย์
	 •	 การลงโทษทารุณทางร่างกาย
	 •	 ความรุนแรงต่อพนักงานจากการแบ่งแยกทางด้าน	เพศ		

	 ถิ่นกำาเนิด	ศาสนา	หรือรสนิยมทางเพศ

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

	 •	 การบังคับใช้แรงงาน
	 •	 การเลือกปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายในการว่าจ้างและการจ้างงาน
	 •	 การให้พนักงานทำางานในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
	 •	 การจ่ายเงินเดือนให้พนักงานต่ำากว่าค่าแรงขั้นต่ำา
	 •	 การทำางานล่วงเวลาที่ผิดกฎหมาย

หากพนักงานมีคำาถามหรือข้อสงสัยเก่ียวกับบริษัทในกลุ่มผู้ขาย	
สินค้าหรือผู้ ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องสิทธิ
มนุษยชน	ให้ขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล	
หรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
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4 การรายงาน
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นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

4 การรายงาน

ในระหว่างการทำางานกับอินทรีกรุ๊ป	 	 พนักงานอาจเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวกับจริยธรรม	 ถูกร้องขอให้กระทำาการบาง
อย่าง	 ได้เห็น	 ได้ยินการปฏิบัติหรือการกระทำาที่เชื่อว่าอาจ
เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 นโยบายของอินทรีกรุ๊ป	
หรือกฎหมาย	

จากสถานการณ์ดังกล่าว	 แนะนำาให้รายงานโดยเร็วที่สุด	 โดย
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน	 หรือขอความช่วย
เหลือจากสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร	
ฝ่ายกฎหมาย	หรือฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล

อย่างไรก็ตาม	 หากพนักงานไม่สะดวกใจในการรายงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น	 พนักงานสามารถติดต่อ
ไปยัง	 INSEE	 Speak	 Up	 Line	 ช่องทางการรายงานที่มีการ
บริหารจัดการโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นมืออาชีพ	 และเป็น
อิสระ

พนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากการรายงานเหตุการณ์	 และ
หากการรายงานของท่านส่งผลให้เกิดการสอบสวน	 ท่านต้องให้
ความร่วมมือกับทีมสืบสวนอย่างเต็มที่

อินทรีกรุ๊ป	 ไม่มีนโยบายในการตอบโต้กับพนักงานที่รายงาน
เหตุการณ์ต่อการกระทำาที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมโดย
สุจริตใจ

หากพนักงานท่านใดใช้ช่องทางการรายงานโดยมีเจตนาที่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อเพื่อนร่วมงาน	 จะถูกลงโทษทางวินัย	 และ
หากพบเห็นว่ามีการใช้ช่องทางนี้ไปในการแก้แค้น	 สร้างรายงาน
เท็จ	หรือไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการสืบสวน	พนักงานต้อง
รายงานเช่นกัน	เพราะการไม่รายงานถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ	
ทางธุรกิจ
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