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สวัสด ีเพือ่นร่วมงานทุกท่าน 

 

หลักการส าคัญของ Arçelik เช่น ความไว้วางใจ ความซือ่สัตย ์การให้ความเคารพ ความเสมอภาคและ

ความโปร่งใส ยังคงเป็นสิ่งชีน้ าในการเดนิทางของพวกเรา เรายังคงท างานภายใต้กรอบจรรยาบรรณ

ที่ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของพวกเรา ตามที่ผู้ก่อตั้ง Koç Group - Vehbi Koç ได้

กล่าวไว ้“ความซื่อสตัย์สุจรติและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดเีลิศ คือ รากฐานของการด าเนินธุรกิจของเรา" 

"เราด าเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์ที่ด ีเพื่อผลประโยชน์รว่มกันและการปฏบิัตทิี่เป็นธรรมต่อ

ความสัมพนัธ์ทกุระดับของพวกเรา” 

 

และเพื่อการนี ้เราจึงได้อัพเดตแนวทางปฏิบตัิสากลดา้นจริยธรรม ซึ่งอธิบายถึงวธิีการปฏิบตัิตน สิ่งที่

เราควรให้ความสนใจและพฤติกรรมที่เราควรหลีกเล่ียงในทางธุรกิจ เพื่อปรบัตวัให้เข้ากับโครงสร้างที่

ก าลังเตบิโตและขยายตวั การน าหลักการสากลทั่วไปเหล่านี้มาปฏบิัตเิป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์องค์กรของพวกเรา "Respecting the World (การเคารพโลก), 

Respected Worldwide (จะเป็นที่เคารพไปทั่วโลก)” 

นี่คือความรับผิดชอบของพวกเราที่ต้องเสริมสรา้งความตระหนักนี้ให้มากยิ่งขึ้น 

เพื่อท าให้ธุรกิจของเราเจรญิก้าวหน้าโดยไม่ลดทอนหลักการแห่งความซื่อสัตยแ์ละสรา้งแนวคิดหว่งโ

ซ่คุณค่าที่มีความน่าเชื่อถือ 

 

ผมอยากให้ทา่นพจิารณาถึงแนวทางปฏิบัตสิากลด้านจรยิธรรม 

และนโยบายแนวทางด้านจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องที่ไดแ้ก้ไขปรับปรุงใหม่ด้วยค าขวัญ 'Regenerated for 

All (ปฏิรูปใหม่เพื่อทุกคน)' ไว้ให้เป็นแนวทางและการอา้งอิงที่เชื่อถือได้ 

เราจะสร้างคุณคา่และสรา้งความแตกตา่งด้วยแนวทางปฏิบัติอนัดีเลิศต่อไป 

ขอขอบคณุความมานะของท่านในการยอมรบัและกระท าตามแนวทางปฏบิัติเหล่านี้อย่างสุดก าลัง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

Hakan Bulgurlu 
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สารบัญ 

4 แนวทางปฏิบัตสิากลด้านจรยิธรรม 

9  แนวทางปฏิบัตสิากลด้านจรยิธรรมเรื่องนโยบายในการปฏิบัติงาน 

16  นโยบายสากลด้านการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

19  นโยบายสากลด้านการต่อตา้นการทุจรติและฉ้อโกง 

24 นโยบายสากลเรื่องของขวญัและไมตรีจติ 

29 นโยบายสากลด้านกฎหมายการแข่งขัน 

30  นโยบายสากลด้านการบริจาค 

32  นโยบายสากลด้านต่อต้านการฟอกเงิน 

36 นโยบายสากลด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

42  นโยบายสากลด้านการปกปอ้งและรกัษาข้อมูล  
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แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรม 

“ความซื่อสตัย ์สุจรติและจรยิธรรมทางธุรกิจทีด่ีเลิศ คอื รากฐานที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เราด าเนิน

ธุรกิจดว้ยเจตนารมณ์ที่ด ีเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัและการปฏิบตัิทีเ่ป็นธรรมต่อความสัมพันธ์ทกุระดับ

ของพวกเรา เรายึดม่ันในการปฏิบัตติามมาตรฐานสูงสุดในด้านกฎหมายและจริยธรรมอยู่ตลอดเวลา" 

Vehbi Koç 

ตามที่ผูก้่อตั้ง Vehbi Koç ได้กล่าวไว้ เรามีคา่นิยมที่เข้มแข็ง นโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อให้

แน่ใจวา่พนกังานและผู้ที่มีสว่นร่วมกบัพวกเราจะปฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรมสงูสุดอยู่เสมอ 

 

เราได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิสากลด้านจริยธรรมและนโยบายดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องเพื่อน า

มาตรฐานดา้นจริยธรรมขั้นสูงมาใช้ให้เกิดผลในกรอบการก ากบัดแูลองค์กร เพื่อให้แน่ใจวา่การ

ด าเนนิธุรกิจของเรานั้นสอดคล้องกับคา่นิยมของเรา รวมไปถึงกฎหมายและกฎระเบยีบที่บังคับใช้ใน

ประเทศที่เราด าเนินธุรกิจ 

 

กรอบแนวทางปฏบิัตสิากลดา้นจริยธรรมของเรามีเสาหลัก 3 ประการในการด าเนินงานดังนี:้ 

• การป้องกัน – เราท างานเพือ่ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตยส์จริต/จริยธรรมในทุกระดับ ในทุก

ภูมิภาค 

• การตรวจหา - เราสนับสนุนให้พนักงานพูดและแสดงความคิดเห็นต่อคา่นิยมของเรา 

• การตอบสนอง - เรามีเครื่องมือในการตรวจสอบและมีบทลงโทษหากจ าเปน็ ในกรณีพบการกระท า

ผิดต่อข้อปฏิบตัิทีเ่ป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกันและใช้สิ่งที่เราไดเ้รียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

เราด าเนินงานดว้ยความซื่อสัตยแ์ละเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและเพื่อผลประโยชนข์องพนักงานของเรา 

ซึ่งพนักงานและพนัธมิตรทางธุรกิจของเราทุกคนจะต้องปฏิบัตติามกฎเหล่านี้ให้สอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัตขิองเรา ผูน้ าของพวกเราตอ้งมีหน้าที่รบัผิดชอบในการเป็นแบบอย่างพร้อมดว้ยทัศนคติด้วยการ

เป็นผู้น าให้กับพนักงานของเราและตัดสินใจท าธรุกิจตามแนวทางปฏบิัติสากลดา้นจริยธรรมและ

นโยบายด้านจรยิธรรมทีเ่กี่ยวข้องกนันี ้

 

แนวทางปฏิบัตสิากลด้านจรยิธรรมและนโยบายดา้นจริยธรรมที่เกีย่วข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด

มาตรฐานในการด าเนนิงานของพวกเรา ต่อสูก้ับการทุจริต ท าให้ม่ันใจวา่พนกังานของเราจะได้รับ

ความเคารพรวมถึงมีการปกป้องข้อมูลและก าหนดมาตรฐานในการมีสว่นร่วมกับภายนอก 

 

แนวทางปฏิบัตสิากลด้านจรยิธรรมและนโยบายดา้นจริยธรรมที่เกีย่วข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด

มาตรฐานในการด าเนนิงานของพวกเรา ต่อสูก้ับการทุจริต ท าให้ม่ันใจวา่พนกังานของเราจะได้รับ

ความเคารพรวมถึงมีการปกป้องข้อมูลและก าหนดมาตรฐานในการมีสว่นร่วมกับภายนอก 
 

 

 



 
 

 

แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรม ของ Arçelik  6  

 
 
 

แนวทางในการด าเนนิธรุกจิของเรา 

การปฏบิตัติามกฏหมาย 

เราตระหนกัดีวา่การปฏบิัตติามกฎหมายและข้อบังคบัที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเปน็มาตรฐานขั้นพืน้ฐาน

ระดับสูงที่ใชท้ั่วโลก 

 

พนกังาน 

เรายึดม่ันในสภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งเสริมความหลากหลายและโอกาสทีเ่ทา่เทียมกัน 

ค่าตอบแทนเท่ากันส าหรับลักษณะงานทีเ่หมือนกัน และเป็นสถานทีซ่ึ่งมีความไว้วางใจซึ่งกันและกนั 

เคารพสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากการเลือกปฏบิัต ิเรามุ่งม่ันในสภาพการท างานที่ปลอดภัย และถกู

หลักสุขภาวะส าหรับพนักงานทุกคน เราจะสรรหาวา่จ้างและส่งเสริมพนกังานโดยยึดตามคณุสมบตัิ 

และความสามารถเปน็หลัก เราจะมุ่งม่ันและทุ่มเทกับการพัฒนารายบคุคลของพนักงาน  เราจะไม่ใช้

แรงงานบังคบั การค้ามนษุยห์รือแรงงานเด็ก ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เราเคารพสทิธิเสรีภาพของ

พนักงาน ในการจัดตั้งสหภาพและสทิธิในการเขา้ร่วมกบัสหภาพแรงงาน 

 

ผูบ้รโิภค 

เราเข้าใจผูบ้ริโภคและจะมุ่งเน้นความพึงพอใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้บริโภค ในแนวทางทีถู่กตอ้ง ภายในระยะเวลาอันสัน้ทีสุ่ดเทา่ที่จะท าได้ เราปฏิบัตติอ่ลูกค้าดว้ยความ

เคารพอย่างเสมอภาคซึ่งเปน็ไปตามมารยาทที่ควรปฏิบตัิ เราให้ความส าคัญกับขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้

ของเราอย่างจริงจังและจะตอบสนองด้วยแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว 

ผลิตภัณฑข์องเราจะมีการตดิฉลาก ท าการโฆษณา และสื่อสารที่ถกูต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการตลาดทั้งหมด (ชื่อแบรนด์ การวางแผนวเิคราะห์ผูบ้ริโภค งานวิจยั

ทางการตลาด การโฆษณา สื่อส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ) จะต้อง: 

• อธิบายประสิทธภิาพของผลิตภัณฑข์องเราตามความเปน็จริง ถกูต้องและโปร่งใส 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลเพียงพอส าหรับผูบ้ริโภคของเรา เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้เขา้ใจถึง

วิธีการใช้ผลิตภัณฑแ์ละการน าเทคโนโลยขีองผลิตภัณฑ์เราไปใช้ 

• ให้แน่ใจว่ากิจกรรมโฆษณาของเราจะไม่มีการล่วงละเมดิ หรือท าให้รู้สกึขุ่นเคืองและจะไม่ใช้

ศาสนา เชือ้ชาติ วัฒนธรรม รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการหรือการเลอืกปฏิบตัิชน

กลุ่มน้อย 

• จะไม่โฆษณาในสือ่ใด ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จกัในเรื่องของพฤติกรรมส่งเสริมความรุนแรง เผยแพร่ภาพ

อนาจารหรือการดูถกูเหยียดหยาม 

 

ผูถ้อืหุน้ 

เราตั้งใจปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นของเราทุกคน เรามุ่งม่ันที่จะสรา้งรูปแบบธรุกิจที่จะเพิ่มขดี

ความสามารถในการแข่งขนัและศักยภาพในการเติบโตของเรา  เราจะด าเนินการตามบรรษัทภบิาลซึ่ง

เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
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พนัธมติรทางธรุกจิ 

เราให้ค าม่ันสัญญาที่จะสรา้งความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับพนัธมิตรทางธรุกิจของเรา 

รวมไปถึงซัพพลายเออร์ ผู้จดัจ าหนา่ย ผูค้้า ผู้ให้บรกิารที่ได้รับอนุญาต ตวัแทนและที่ปรึกษา 

ในการติดต่อตกลงทางธุรกจิ เราคาดหวังวา่พันธมิตรทางธุรกิจจะปฏบิัตติามคา่นิยมของเรา 

 

สงัคม 

เราท างานเพื่อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เราพัฒนาโครงการตา่งๆ เพือ่ปรับปรุงมาตรฐานทางสังคมสนับสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

และสร้างโอกาสในการจ้างงาน และเมื่อพิจารณาจากหลกัการที่วา่วฒันธรรม ศิลปะและกีฬา เป็น

องค์ประกอบทีส่ าคญัที่สดุในการพฒันาสังคม เราจึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมทีเ่ราด าเนินงาน 

ด้วยสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรมและศิลปะต่าง ๆ เหล่านั้น  

เราจะเคารพสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัลูกคา้และสังคมในงานนวตักรรมของเราเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้า 

(อ่านเพิ่มเติม นโยบายสากลด้านการบริจาค) 

 

รฐับาลและองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร 

เราจะร่วมมือกับรฐับาลและองค์กรอื่น ๆ ทั้งโดยตรงและผา่นทางองค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคมการค้า เพื่อ

พัฒนาตัวบทกฎหมายและกฏระเบียบอื่น ๆ ที่ใชน้ าเสนอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชนท์าง

ธุรกิจทีถู่กกฎหมาย  เราจะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุม่ใด ๆ ที่มี

กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมผลประโยชน์ของพรรคการเมือง 

Arçelik มุ่งม่ันที่จะเป็นบรษิทัที่ได้รับความเชื่อถือและเปน็ส่วนส าคญัของสังคม เพือ่ปฏิบัติหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบของเราที่มตี่อสังคมทีเ่ราไปด าเนนิธุรกจิ  เราสนับสนนุให้พนกังานของเรามีส่วนรว่ม

ในองค์กรอิสระ ในสถานการณ์ทีต่้องการความเป็นปึกแผ่นทางสังคม เราถือว่าเราคอืส่วนหนึ่งของ

ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในการจัดกิจกรรมชว่ยงานสาธารณะโดยไม่ได้ค านึงถึงวัตถปุระสงค์

ทางการคา้ 

 

สิง่แวดลอ้ม 

Arçelik เรายึดถือ "การพัฒนาอยา่งยั่งยืน" และวิถกีารใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นขอ้ก าหนดหลักใน

ปรัชญาแห่งการจัดการของพวกเรา ตามหลักการ "Respecting the World (การเคารพโลก), 

Respected Worldwide (จะท าใหเ้ป็นที่เคารพไปทั่วโลก)” ทีเ่รายดึถือ เราน้อมรับความรับผิดชอบที่มี

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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การแขง่ขนั 

เราเชือ่ม่ันในการแข่งขันที่เข้มข้นแต่มีความยตุิธรรม และสนับสนุนการพฒันาที่เหมาะสม เพื่อการ

แข่งขันตามกฎหมาย บริษทัต่างๆ พนัธมิตรทางธรุกิจและพนกังานทุกคนจะปฏบิัติงานตามหลักการ

ของการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมด การท าผิดกฎหมายการ

แข่งขันอาจมีผลกระทบรา้ยแรงต่อทั้งบริษทัและพนกังาน เช่น คา่ปรับมหาศาลและการเรยีกร้อง

ค่าเสยีหายต่างๆ ในบางประเทศ พนักงานถึงขัน้รับโทษทางอาญา 

Arçelik ร่วมมืออย่างเต็มทีก่บัหน่วยงานหรือเจา้หนา้ที่ดา้นการแข่งขนัตา่ง ๆ และในขณะเดียวกนัก็จะ

ปกป้องสทิธิผลประโยชน์ขององค์กรอย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง การติดต่อสือ่สารทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีก่ารแข่งขัน (รวมถึงศาล ฯลฯ) จะด าเนนิการประสานงานโดยผู้จัดการดา้น

การแข่งขัน (Competition Manager) ฝา่ยกฎหมายและก ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมของ 

Arçelik (อา่นเพิ่มเติม  นโยบายสากลดา้นกฎหมายการแข่งขัน)  

 

 

การตดิสนิบนและการทจุรติ 

Arçelik จะไม่ให้หรือรับสิ่งใด ไม่ว่าจะเปน็สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม เพื่อเป็นการหวังผลประโยชนท์างธุรกิจหรือทางการเงิน พนักงานจะไม่สามารถเสนอ รบัหรือ

รับของขวัญหรือการจา่ยเงนิใด ๆ ทีเ่ป็นหรืออาจถกูมองว่าเปน็สินบน การเรียกร้องหรือการเสนอให้

สินบนใดๆ จะต้องถูกปฏิเสธทันทแีละรายงานต่อผูบ้ริหาร 

เราไม่ยอมรับการฉ้อโกง การยักยอกและการจา่ยเงินสนบัสนุนหรือการติดสนิบนทุกรูปแบบ โดยไม่

ค านึงถึงประเภท/ลักษณะของการกระท าดังกลา่ว  

บันทึกทางการบญัชีและเอกสารสนับสนนุทั้งหมดจะต้องมีการอธบิายและสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ

ธุรกรรมขัน้พื้นฐานอย่างถกูต้อง หา้มมีการจัดตั้งหรือรักษาบญัชี เงินทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีการ

เปิดเผยหรือบันทึกใดๆ (อ่านเพิ่มเติม  นโยบายสากลดา้นการต่อตา้นการทุจริตและฉ้อโกง ) 

 

การขดัแยง้เรือ่งผลประโยชน ์

เราหวังว่าพนักงานและพันธมิตรทางธรุกิจจะอยู่ห่างจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ และ

อาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ และห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีอ่าจขัดแย้งกบั

ผลประโยชน์ของบริษทัเรา เช่น ผลประโยชน์ส่วนตวั ผลประโยชน์ทางการเงินหรือกจิกรรมภายนอก

บริษัท (อา่นเพิ่มเติม  นโยบายสากลเรื่องของขวัญและไมตรีจิต) 
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ขอ้จ ากดัทางดา้นการคา้ 

บางประเทศทีเ่ราด าเนินธุรกจิอาจมีการก าหนดขอ้จ ากัดต่อประเทศอื่นบางประเทศ รวมไปถึงบริษทั

หรือบุคคล จึงท าให้มีความเสี่ยงต่อการถกูลงโทษขั้นร้ายแรง เช่น เงินคา่ปรับ การยกเลิกใบอนญุาต

ส่งออกและอาจถึงขัน้ถกูจ าคุก ในกรณทีี่ไม่ปฏิบตัิตามขอ้จ ากัดเหล่านี ้ดังนั้น เราจึงปฏิบัตติาม

ข้อจ ากัดทางการค้า การควบคุมการส่งออก การคว่ าบาตร ค าสั่งห้ามค้าขายและการทุจริตและ

กฎหมายศุลกากรอยา่งเคร่งครัด และจะกระท าการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว

เหล่านั้น (อา่นเพิ่มเติม  นโยบายสากลดา้นต่อตา้นการฟอกเงิน) 

 

การปกปอ้งขอ้มลู 

ข้อมูลที่เปน็ความลับจะได้รบัการคุ้มครองตามนโยบายของบริษทั และกฎหมายที่บงัคับใช้ในประเทศที่

เราด าเนินธุรกิจ เราปฏบิัตติามนโยบายและขัน้ตอนตา่ง ๆ ของบรษิัทอยา่งเคร่งครดัเพื่อปกปอ้งข้อมูลที่

เป็นความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เปน็ความลับให้กับบคุคลที่สาม (อ่านเพิ่มเติม นโยบายสากลดา้น

การปกป้องและรกัษาข้อมูล) 

Arçelik เราใชข้้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานและพันธมิตรทางธุรกิจและผู้บรโิภค เพือ่ปรับปรุงกิจกรรม

และกระบวนการต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเทา่นั้น เราไม่แบ่งปนัข้อมูลนี้กับ

บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือกระท าผิดตอ่กฏหมายท้องถิน่ (อ่านเพิ่มเติม  

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลสากล) 

 

การเฝา้ระวงัและการรายงาน 

การปฏบิัตติามหลักการเหล่านี้ถือเปน็องค์ประกอบส าคัญในความส าเร็จทางธุรกิจของเรา ความ

รับผิดชอบวันตอ่วันจะมอบหมายให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษทัทีก่ าลังด าเนินงานทั้งหมด โดย

ผู้บริหารดังกล่าวจะมีหนา้ทีร่ับผิดชอบในการน าหลักการเหล่านี้ไปใชแ้ละจะได้รับการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการดา้นจริยธรรม การฝ่าฝนืแนวทางปฏิบตัสิากลดา้นจริยธรรมและ/หรอืนโยบายที่

เกี่ยวข้องกัน จะต้องมีการรายงาน การละเมิดนโยบายนีจ้ะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย รวมไปถึง

การเลกิจ้าง คณะกรรมการบริหารของ Arçelik จะไม่วพิากษ์วิจารณ์การจัดการ หากเกิดการสูญเสีย

ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น เพราะการยึดม่ันท าตามหลักการเหล่านี้ รวมไปถึงนโยบายบังคับอื่นๆ 

(อ่านเพิ่มเติม แนวทางปฏบิตัิสากลด้านจริยธรรมเรื่องนโยบายในการปฏิบัติงาน) 

มีบทบัญญตัิส าหรับพนกังาน เพื่อให้สามารถรายงานได้อย่างม่ันใจและจะต้องไม่มีพนกังานคนใดต้อง

เผชิญสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากการรายงานดังกลา่ว (อา่นเพิ่มเติม นโยบายสากลดา้นการแจ้งเบาะแส

การกระท าผิด) 
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แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรมเรือ่งนโยบายในการปฏบิตังิาน 

1. หลกัการของ CEO 

ตามขอ้ก าหนดของแนวทางปฏิบัติดา้นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Arçelik ทั่วโลก หนา้ที่ความ

รับผิดชอบในแต่ละวนัส าหรบัแนวทางปฏิบตัิด้านจริยธรรมจะขึ้นอยูก่ับหวัหน้าส่วนปฏิบัติงานตาม

ภูมิศาสตร์นัน้ ๆ และจะครอบคลุมถึงกิจกรรมทางธุรกิจและหน้าที่ทั้งหมดภายในเขตภูมิศาสตร์นัน้ ๆ 

โดย CEO จะมีหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบสูงสุดต่อแนวทางปฏิบตัิสากลด้านจริยธรรมและนโยบายที่

เกี่ยวข้อง  

‘หลักการของ CEO’ นี้รวมถงึขอบขา่ยของแนวทางปฏิบตัิด้านจริยธรรม ผู้บริหารระดับสูงของทุก

ประเภทงานและบริษทัทีก่ าลังปฏิบัติงานต้องให้การสนับสนุนเต็มที่ 

2. คณะกรรมการดา้นจรยิธรรมสากล 

คณะกรรมการดา้นจริยธรรมสากล คือ สมาชกิคณะกรรมการที่ประกอบไปดว้ย CEO (ประธาน), 

CFO, หัวหนา้ฝา่ยกฎหมายและก ากบัดแูลความสอดคลอ้งด้านจริยธรรมสากล, ผู้อ านวยการฝา่ย

ทรัพยากรบุคคลและผู้ช่วยผูจ้ัดการทั่วไปที่เกี่ยวขอ้ง 

ก. หนา้ทีข่องคณะกรรมการดา้นจรยิธรรม 

หน้าทีข่องคณะกรรมการด้านจริยธรรม คือ 

• คณะกรรมการดา้นจริยธรรมสากลมีหน้าที่รับผดิชอบในการจัดการปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน

ประเทศตุรก ีรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาของบรษิัทในประเทศตุรกี 

• สร้างวัฒนธรรมดา้นจริยธรรมทั่วโลก 

• สร้างกลไกเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏบิัติตาม 

• แสดงให้เห็นว่าการจดัการดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบและจริยธรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่

ส าคัญของ บริษทัเราทั่วโลก 

• ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามกฏของบริษทัเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โปรแกรมการปฏิบตัติามแนวทาง

ปฏิบัติดา้นจริยรรมสากลนั้นได้รับการดแูลจัดการและควบคุมโดยคณะกรรมการจริยธรรมสากลใน

ทุก ๆ ด้าน 

คณะกรรมการ; 

• ติดตามและตรวจสอบกิจกรรม กระบวนการและธุรกรรมต่าง ๆ ของ Arçelik ในมุมมองด้าน

จริยธรรม 

• ช่วยให้สามารถวัดประสิทธภิาพของการด าเนินงานด้านจริยธรรมและการปฏิบตัิตามกฏภายใน 

Arçelik 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอบสวนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณและนโยบายเกี่ยวกบั

จรรยาบรรณทีเ่กี่ยวข้องอยา่งเหมาะสมและทันทว่งที 
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• ปกป้องผู้รายงานใหเ้บาะแส 1 

• ทบทวนนโยบายและระเบยีบปฏิบัตทิี่เปน็ลายลักษณ์อักษรของบรษิัทในเรื่องของจรรยาบรรณและ

การปฏบิัตติามกฎระเบียบ มีส่วนรว่มเทา่ที่จ าเป็นและอัพเดตให้ทนัเวลา 

• มีส่วนร่วมกบัการฝึกอบรมและให้ความรู้ดา้นจริยธรรมและการบริหารพนักงานและหน่วยงาน

ก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง 

• ในกรณทีี่ต้องเผชิญกบัปัญหาด้านจริยธรรมที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในกฏระเบียบระดบัชาตหิรือ

สากล จะต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์หรือหลักการที่เกีย่วกับเรื่องดังกลา่ว 

ข. การประชมุ 

คณะกรรมการดา้นจริยธรรมสากลจะประชุมกันอยา่งนอ้ยสี่ครั้งในแต่ละปีงบประมาณ อยา่งน้อยหนึ่ง

ครั้งในทุกไตรมาส การประชุมในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 

ในกรณทีี่เกดิสถานการณ์ทีมี่ความเสี่ยงสูง ต้องมีการประชุมพร้อมกันโดยทันที 

ผู้จัดการด้านการก ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมสากล (Global Compliance Manager) จะ

เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการด าเนินการประชุมทั้งหมดในฐานะเลขานกุารของคณะกรรมการ และจะไม่มี

สิทธิออกเสียง ระเบียบวาระการประชุมและเนือ้หาที่ต้องอ่านล่วงหนา้ทีเ่กี่ยวข้องจะมีการแจกจา่ย

เผยแพร่ก่อนการประชุม การประชุมจะมกีารบนัทกึไว้เปน็ความลับขั้นสุด 

สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการจะต้องครบองค์ประชุมและท าหนา้ทีต่ัดสิน 

ค. การรายงาน 

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและก ากับดแูลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมสากล (Chief Legal and 

Compliance Officer) จะรายงานตามไตรมาส การแจ้งเตือนรายเดือนที่ได้รับจากผูจ้ัดการดา้นการ

ก ากบัดูแลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมสากล (Global Compliance Manager) และรายงานการแจ้ง

เตือนที่ถกูจัดให้เป็นความเสีย่งสูงต่อสมาชกิคณะกรรมการที่รับผิดชอบดา้นจริยธรรมโดยทันที 

ง. การรกัษาความลบั 

สมาชิกของคณะกรรมการดา้นจริยธรรมและบุคคลอื่น ๆ ทุกคนทีเ่ขา้ร่วมการประชุมของ

คณะกรรมการดา้นจริยธรรมจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทีอ่ยู่ในรายงาน เนือ้หาของการอภิปรายหรอื

ข้อมูลความลับที่เกี่ยวกับ Arçelik 

ข้อก าหนดในการรกัษาความลับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้หลังจากกิจกรรมสิ้นสดุลงและเกินกว่าระยะเวลา

ของคณะกรรมการด้านจริยธรรม สมาชิกของคณะกรรมการดา้นจริยธรรมจะต้องแนใ่จว่าพนกังาน

ท่านใดที่ได้รับมอบหมายใหส้นับสนนุสมาชกิของคณะกรรมการ ในท านองเดียวกันก็ต้องปฏบิัตติาม

ข้อก าหนดการรกัษาความลับเหล่านี้ 

 

 

1 โปรดอ่านนโยบายสากลด้านการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
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3. คณะกรรมการดา้นจรยิธรรมทอ้งถิน่ 

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรม (Compliance Officer) ซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบจาก

คณะกรรมการดา้นจริยธรรมท้องถิ่นจะท าการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคณะกรรมการและ

ผู้จัดการด้านการก ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมสากล -เป็นภาษาอังกฤษ- ตามก าหนดเวลา 

คณะกรรมการท้องถิ่นไม่สามารถจัดการกบัประเด็นที่เกีย่วข้องกบัผู้บริหารระดับสูงได้ เพราะปัญหา

ดังกล่าว คณะกรรมการด้านจริยธรรมสากลจะเป็นผู้จัดการดูแล 

4. เจา้หนา้ทีก่ ากบัดแูลความสอดคลอ้งดา้นจรยิธรรม 

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมแต่ละท่านจะต้องมีอ านาจหน้าที่และความอาวโุส

เพื่อที่จะสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ สมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการทั้งระดับ

สากลและระดับท้องถิ่นจะเคารพอิสรภาพในบทบาทและจะสนับสนุนเจ้าหนา้ทีด่ังกลา่วในการปฏบิัติ

หน้าที ่ความเปน็อิสระที่มอบให้แก่เจา้หนา้ที่ก ากบัดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมนั้น รวมถึง

เสรีภาพในขัน้ตอนการสืบสวนพร้อมทั้งการแนะน าจากคณะกรรมการดา้นจริยธรรม 

หน้าที่รบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่ก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรม มีดังนี้: 

• สร้างความม่ันใจในการประเมินด้านความเสี่ยงโดยอสิระและมอบหมายคณะกรรมการด้าน

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสหรือแสดงผ่านกระบวนการประเมินความ

เสี่ยงทั่วไป สูงสุดภายใน 6 วันท าการ 

• ให้ค าแนะน าในเรื่องการแกไ้ขและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิ

สากลดา้นจริยธรรมและนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 

• ก าหนดนิยามความเสี่ยงสูงและรายงานประเด็นปัญหาขึน้ไปตามล าดับขัน้ทันที ด าเนิน

กระบวนการรายงานประเดน็ปัญหาโดยตรงส าหรับผู้จัดการดา้นการก ากบัดูแลความสอดคล้อง

ด้านจริยธรรมสากล (Global Compliance Manager) คอื หวัหน้าฝา่ยกฎหมายและก ากับดูแลความ

สอดคล้องด้านจริยธรรมสากล (Chief Legal and Compliance Officer) ส าหรับเจ้าหน้าที่ก ากับดแูล

ความสอดคล้องด้านจริยธรรม คือ ผู้จดัการด้านการก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมสากล 

(Global Compliance Manager) 

• ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนนิงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการด้านจริยธรรมและลงมือ

ด าเนนิงานทีส่ าคัญภายใน 60 วันและสรุปผล 

• ประเมินนโยบายของบรษิัทเป็นระยะ ในกรณีที่มีการแกไ้ขใด ๆ ในกระบวนการ โดยพิจารณาถึง

แนวทางปฏิบัตทิั้งระดบัชาตแิละระดับนานาชาติ และขอให้เจ้าหนา้ที่ก ากบัดูแลความสอดคล้อง

ด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องติดตามประเด็นต่าง ๆ 

• การควบคุม น าเขา้/ส่งออก: เจ้าหนา้ที่ก ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมจะต้องตรวจสอบให้

แน่ใจวา่พันธมิตรทางธุรกิจคนใหม่ ไม่มีอยู่ในรายชื่อของบุคคล/องคก์รทีถู่กลงโทษ

ภายในประเทศหรือระดบัสากล และ/หรือประเทศทีถู่กหา้มค้าขาย ในระหวา่ง/ก่อนการสร้าง

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
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5. หลกัการทัว่ไปของการสอบสวนและบทลงโทษ 

ก. สดัสว่นทีเ่หมาะสม & ความโปรง่ใส 

พนักงานจะถูกลงโทษตามสดัส่วนการฝา่ฝืนที่ได้กระท าไปเท่านั้น การใชบ้ทลงโทษ ต้องน าปัจจัย

ลดหย่อนและปัจจัยเพิ่มโทษ2 มาใช้ประกอบการพิจารณา 

ข. การรกัษาความลบั 

การสบืสวนทกุกรณีจะต้องด าเนินการเป็นความลับขั้นสูงสุด ผูบ้ังคับบัญชาและผูต้รวจสอบที่ด าเนนิการ

สอบสวนมีหน้าที่รักษาความสมบูรณข์องกระบวนการทั้งหมดและด าเนนิการที่จ าเป็น หากสามารถระบุ

บุคคลที่ละเมิดฝ่าฝืนความลับในการสอบสวน การฝ่าฝืนการรกัษาความลับดังกล่าวจะถือเป็นความผิด

ที่มีบทลงโทษ ภายใตก้รอบแนวทางปฏิบัตสิากลด้านจรยิธรรม 

ค. การปอ้งกนัมใิหล้งโทษซ้ า 

จะไม่มีการลงโทษพนกังานเนื่องจากความผดิเดียวกันมากกวา่หนึ่งครั้ง หากมีการกระท าความผิด

เดียวกนัเกดิขึ้นซ้ ากัน จะถูกน าไปพิจารณาเป็นปัจจัยเพิม่โทษ 

ง. ความเสมอภาค & ความสอดคลอ้งตอ่เนือ่ง 

บทลงโทษที่ตา่งกันไม่สามารถน ามาใช้ได้กับพนักงานผูก้ระท าความผิดเดียวกันตามที่มีการรบัรองไว้

ในการฝา่ฝืนแนวทางปฏิบตัสิากลดา้นจริยธรรมและนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง สิ่งทีท่ าใหแ้ตกต่างเพยีงอย่าง

เดียวซึ่งอาจเกิดขึ้นได้บนพืน้ฐานข้อเท็จจริงแบบเฉพาะเจาะจงของเหตุการณท์ี่เกิดขึ้น คือ การใช้

ปัจจัยลดหย่อนและปัจจัยเพิม่โทษ 

บทลงโทษที่ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบตัิสากลดา้นจริยธรรมและ

นโยบายที่เกี่ยวข้องเทา่นั้น ซึ่งเป็นอสิระไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับธุรกิจหรือ

ประสทิธิภาพในการท างาน 

6. บทลงโทษ 

การฝา่ฝืนแนวทางปฏิบตัิสากลด้านจริยธรรมและนโยบายปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง อาจมีผลถึงขั้นการยกเลิก

สัญญาจา้ง เมื่อการละเมิดดงักล่าวได้มีการระบุ สอบสวนและยนืยัน จะมีการพิจารณาลักษณะของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ ากัน เพื่อเป็นปจัจัยลดหย่อนหรือปัจจัยเพิ่มโทษ 

ผลของการละเมิดฝ่าฝนื มีดงันี้; 

ก. การให้ความรู้และฝึกอบรมเพิ่มเติม 

ข. ค ากล่าวตกัเตือนทางวาจาซึ่งจะบันทกึไว้ในไฟล์ของพนักงาน (HR)  

ค. ค ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรใส่ไว้ในไฟล์ (HR) ของพนักงาน  

ง. ค ากล่าวตกัเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษทางการเงินที่เหมาะสมทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้ตาม

กฏหมาย เช่น ปรับลดคะแนนด้านประสทิธิภาพในการท างานปนีั้น ๆ และการค านวณเบี้ยประกัน 

ตามล าดบั 

จ. การเลกิจ้าง 

2 โปรดอ่าน Annex1 
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ฉ. การเลิกจ้างและด าเนินคดีตามกฏหมายกบัพนกังานผู้ฝ่าฝนืแนวทางปฏิบตัิดา้นจรรยาบรรณ

ดังกล่าว 

พนักงานที่ถกูลงโทษตามนโยบายนี้อาจไม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งและการโยกยา้ยไปต าแหน่งอื่น 

หรืออาจจะกล่าวได้วา่ บทลงโทษดังกลา่วจะส่งผลให้กระบวนการด้าน HR ทกุประเภทหยุดชะงักไปใน

ปีนั้น 

การเลกิจ้างเป็นบทลงโทษพืน้ฐานส าหรบัการละเมิดขอบเขตแนวทางปฏิบตัิสากลดา้นจริยธรรม การ

ตัดสินว่าจะใช้บทโทษที่รุนแรงมากขึ้นหรือลดหย่อนจะขึน้อยู่กับความชัดแจ้งของปัจจัยลดหย่อนและ

ปัจจัยเพิ่มโทษตามที่ได้อธิบายไว้ในภาคผนวก 1 และที่เป็นเอกสารประกอบตามนั้น 

7. กระบวนการสอบสวนและตดัสนิ 

ควรมีการตรวจสอบทันทเีมื่อได้รับทราบข้อกล่าวหา รวมถึงการวิเคราะหข์้อกล่าวหาดังกล่าวใน

เบื้องต้น ซึ่งจะกระท าโดยเจา้หน้าที่ก ากับดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมที่เกี่ยวขอ้ง เจ้าหน้าที่

ก ากบัดูแลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมควรปรกึษาผู้จดัการดา้นการก ากับดแูลความสอดคล้องดา้น

จริยธรรมสากลเม่ือเห็นสมควร เพื่อพิจารณาวา่จ าเป็นตอ้งมีการสอบสวนหรือไม่และหากเป็นเชน่นั้น 

บุคคลใดควรอยู่ในทีมงานสอบสวน 

การสอบสวนการกระท าทีต่อ้งสงสัยว่าเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัตดิ้านจรยิธรรมทัง้หมดนี้จะสั่งการ

และควบคุมดแูลโดยเจ้าหนา้ที่ก ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรม การสอบสวนอาจกระท าโดย

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมแผนกตรวจสอบภายใน หรืออาจจะกระท าโดยการ

ใช้บริการตรวจสอบทางกฏหมายจากภายนอก 

ในกรณทีี่บุคคลร้องเรียนและบุคคลที่ถกูกล่าวหาว่าละเมดิแนวทางปฏิบัตดิ้านจรยิธรรมนั้นอยู่คนละ

สถานที่กนั วิธีการทัว่ไปคือเจ้าหน้าที่ฝา่ยดแูลการปฏิบตัติามกฎและคณะกรรมการด้านจริยธรรมจาก

สถานทีข่องบุคคลที่ถูกกล่าวหาวา่มีการละเมิดแนวทางปฏิบัติดา้นจริยธรรมนั้นจะเปน็ผู้น าในการ

สอบสวน 

หากพบวา่ผู้บริหารระดับสูงถูกกลา่วหาในเรื่องของแนวทางปฏิบตัิสากลดา้นจริยธรรม หัวหนา้

เจ้าหนา้ที่ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิตามกฎจะเปน็ผู้ควบคุมการสอบสวนดว้ยตนเอง 

คณะกรรมการดา้นจริยบรรณส่วนท้องถิน่ไม่สามารถจัดการกบัประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัผู้บริหารระดบัสูง

ของตนได ้

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมจะต้องยื่นรายงานการสอบสวนที่เชื่อมโยงข้อ

กล่าวหาทีเ่กี่ยวข้องกบัข้อก าหนดเฉพาะของแนวทางปฏิบัติดา้นจริยธรรมอย่างชัดเจน โดยท าการสรุป

หลักฐาน ผลการตรวจสอบและบทลงโทษทีแ่นะน าให้กับคณะกรรมการดา้นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

และคณะกรรมการก็จะก าหนดบทลงโทษเป็นรายบุคคล ในการพิจารณาว่าพนักงานได้ละเมิดแนวทาง

ปฏิบัติดา้นจริยธรรมหรือไม่ คณะกรรมการควรตัดสินใจโดยชั่งน้ าหนกัของหลักฐานที่ได้รับมาจาก

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมวา่การกระท าดังกลา่วเป็นการละเมิดผ่าฝืนจริง

หรือไม่ ในสถานการณ์ที่เหน็พ้องต้องกนัวา่มีการฝ่าฝนืแนวทางปฏิบัติดา้นจริยธรรม คณะกรรมการจะ

พิจารณาความเหมาะสมของการลงโทษตามค าแนะน าของเจ้าหนา้ที่ก ากบัดแูลความสอดคล้องด้าน

จริยธรรม 
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เมื่อจะตัดสินใจเกี่ยวกับบทลงโทษ คณะกรรมการควรพิจารณาแต่ละสถานการณ์รายบุคคล รวมทั้ง

ปัจจัยเพิ่มโทษและปัจจัยลดหย่อนที่มีความเกีย่วข้อง ถึงแม้จะมีองค์ประกอบบางอย่างเข้ามาเกี่ยวขอ้ง

กับการตัดสิน แต่ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านัน้โดยสุจริต เพือ่ให้กระบวนการมีความโปรง่ใส ไม่ล าเอียง 

เหมาะสมและมีความเป็นธรรมในการก าหนดบทลงโทษ 

ผู้จัดการสายงานทีเ่ป็นสมาชิกของคณะกรรมการอาจเข้ารว่มในกระบวนการไตร่ตรองข้อกลา่วหา

ร้องเรียนและกระบวนการตดัสินด้วย หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัสมาชกิในทีมของตน หากสมาชิก

คณะกรรมการผู้ใดกต็ามที่ออกจากกระบวนการพิจารณาซึ่งอาจส่งผลเสีย (เช่น มีความขัดแย้งกนั

เรื่องผลประโยชน์) 

ไม่ว่าจะอยา่งไรก็ตาม องคป์ระกอบต่อไปนีท้ี่จะต้องได้รบัการพิจารณาในการก าหนดบทลงโทษที่

เหมาะสม: 

ก. ประสิทธิภาพสูงหรือต่ าในการท างานโดยรวมของพนักงานแต่ละทา่น 

ข. พนกังานเป็นสมาชิกหรือตัวแทนของสหภาพ 

8. คณะกรรมการพจิารณาโทษทางวนิยั 

คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยัถูกจดัตั้งขึ้นมา เนื่องจากสัญญาจา้งงานทีต่กลงร่วมกันและ

ข้อก าหนดทางกฎหมายท้องถิ่น มีหนา้ที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจวา่บทลงโทษทางวินัยเปน็ไปตามกฏ

ระเบียบข้อบังคับของท้องถิน่ กฎหมายและขอ้ตกลงด้านแรงงานที่ได้มีการตกลงรว่มกัน เมื่อ/หากมี

ประเดน็ที่เกี่ยวกับการฝา่ฝืนแนวทางปฏิบัตสิากลด้านจรยิธรรมและนโยบายปฏบิัตทิี่เกี่ยวข้องที่

ด าเนนิการโดยคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัย ต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ก ากับดแูลความ

สอดคล้องด้านจริยธรรมได้รบัทราบเกี่ยวกบัประเด็นดังกล่าวเพือ่ความสอดคล้องและโปร่งใส 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมเป็นพนกังานของบรษิัททีไ่ด้รับการแต่งตั้ง

โดยหัวหนา้ฝา่ยกฎหมายและก ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมสากลของ Arçelik เพื่อท าหนา้ที่

รับผิดชอบในการตรวจสอบการด าเนนิงานของบรษิัททีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายนี้ เจ้าหน้าที่ก ากับดแูล

ความสอดคล้องด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องควรได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ

คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั 

9. ขอ้ก าหนดทางกฏหมายของทอ้งถิน่ 

นโยบายนี้จะน ามาใช้โดยค านึงถึงขอ้ก าหนดทางกฎหมายในท้องถิน่ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน หาก

เกิดความคลาดเคลื่อนดังกลา่ว ต้องอธบิายอย่างครบถ้วนในรายงานการสอบสวน 

10. อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

นโยบายนี้จัดเผยแพร่โดยฝา่ยกฎหมายและก ากับดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมของ Arçelik และ

บริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบตัิตามนโยบายนี้ 

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรม คือ พนักงานของบรษิัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและก ากับดแูลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมสากลของ Arçelik เพื่อท าหน้าที่

รับผิดชอบในการตรวจสอบการด าเนนิงานของบรษิัททีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายนี้ 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมจะทบทวนนโยบายนี้เปน็ระยะ ๆ เพื่อให้

แน่ใจวา่ได้เป็นไปตามกฏหมายหรือข้อบังคับใหม่ที่มีการแก้ไข 
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ANNEX1 - 

องคป์ระกอบทีน่ ามาพจิ

ารณา 
ปจัจยัลดหยอ่น ปจัจยัเพิม่โทษ 

เจตนาและการวางแผน 

 

• ไม่มีเจตนากระท าการฝา่ฝืน 

• การกระท าเป็นความผิดพลาดที่

เกิดขึ้นเอง 

• การถกูบังคบัโดยฝา่ยบริหารให้

กระท าการฝา่ฝืนจรรยาบรรณ 

• มีการขอค าแนะน าแล้วแต่ไม่ได้

รับค าตอบ หรือได้รับค าตอบที่

ผิดหรือไม่ชัดเจน 

• เจตนากระท าชัดเจน: 

ตั้งใจและจงใจ 

• มีการวางแผนเอาไว้

ล่วงหน้า 

• บังคับผู้อื่นใหก้ระท าฝา่ฝืน

จรรยาบรรณ 

• คุกคามตอบโต้ผู้อื่น หาก

ถูกตั้งค าถามหรือถกูสงสัย 

• ไม่สนใจท าตามค าแนะน า 

สถานะการจา้งงานและ

การรบัทราบแนวทาง

ปฎบิตั ิ

• เพิ่งเขา้ท างานในบริษทั 

(น้อยกว่า 6 เดือน) 

• บทบาทผู้ใตบ้ังคับบญัชา ที่ไม่มี

อ านาจ 

• พนักงานที่ท างานมานาน

และมีประวตัิที่ดีในเรื่อง

ของความซื่อสัตย ์

• ผู้จัดการหรือสูงกว่าและมี

ความรับผิดชอบเป็นหวัหน้า

งาน 

• ได้รับการอบรมแนวทางปฏบิัติ

ด้านจริยธรรมมาก่อนแล้ว แต่ไม่

กระท าตามหรือจงใจปล่อยปละ

ละเลย 

• ไม่ใช่การกระท าผิดครั้งแรก 

การกระท าและการให้

ความรว่มมอื 

• รายงานการกระท าผิดโดย

สมัครใจ 

• ให้ความร่วมมือกบัการสอบสวน 

• ยอมรับความผิดพลาดของตน: 

รู้สึกส านึกผิด 

• การกระท าผิดครั้งแรกเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติดา้นจริยธรรม 

• ปฎิเสธไม่ยอมรับ 

• พยายามขัดขวางการสอบสวน 

• ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตน

และไม่ส านึกผดิ 

• มีความเสี่ยงที่จะคุกคามบริษทั 

Arçelik และพนกังาน   

ผลกระทบ 

 

• ไม่มีความสูญเสยีทางการเงิน

เกิดขึ้นกับ Arçelik  

• ไม่มีผลเสียอื่นใดต่อ Arçelik 

หรือพนักงานและบุคคลที่สาม 

• มีผลกระทบทางการเงินอย่าง

ใหญ่หลวง 

• มีผลประโยชนส์่วนตัว 

• ส่งผลเสียต่อ Arçelik ซึ่ง

พนักงานและบุคคลที่สามที่

เกี่ยวข้องต้องได้รบัการสอบสวน

จากภายนอก 
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นโยบายสากลดา้นการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ 

1. หลกัการทัว่ไป 

Arçelik มุ่งม่ันที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณสูงสุดเทา่ที่จะเปน็ไปได้ในการ

ด าเนนิธุรกิจของบรษิัท เพือ่เพิ่มและรกัษาความสามารถของบริษทัในการจัดการกับกลไกการรายงาน

อย่างมีประสิทธภิาพ พนกังานท่านใดที่เชื่อว่ามีการละเมดิฝ่าฝืนแนวทางปฏิบตัิสากลด้านจริยธรรม

และนโยบายปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งในสถานที่ท างาน พนักงานดังกล่าวควรรายงานปัญหานี้ไปยังสายด่วน

รับเรื่องร้องเรียนด้านจรยิธรรมในทันท ี

กลไกการแจ้งเบาะแสครอบคลุมถึงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นไดแ้ละการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณ 

เช่น; 

• การฝา่ฝืนแนวทางปฏิบตัิสากลด้านจริยธรรมและนโยบายด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

• การกระท าผิดกฎหมายหรือค าสั่งให้กระท าผิดกฎหมาย, การจัดการที่ผดิพลาด, การใช้อ านาจไป

ในทางที่ผดิโดยอาศัยต าแหน่งหน้าทีป่ัจจุบัน, กระท าการเป็นอันตรายต่อสุขภาวะและความ

ปลอดภัยของผูอ้ื่น 

• การไม่ปฏิบตัิตามข้อบังคับทางกฏหมายภายในประเทศที ่Arçelik ด าเนนิธุรกิจ 

• กิจกรรมอื่นใดก็ตามที่ขัดขวาง/ส่งผลเสียตอ่การด าเนินงานของบริษทั 

2. หลกัการ 

ก. ค านยิามของผูแ้จง้เบาะแส 

ผู้แจ้งเบาะแส คือ ผู้ใดก็ตามที่ส่งขา่วสารเกี่ยวกับข้อกลา่วหาหรือข้อมูลอื่นใดที่ระบวุา่การกระท านั้นไม่

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัสิากลดา้นจริยธรรมและนโยบายปฏบิัตทิี่เกี่ยวขอ้ง 

ข. การปกปอ้งคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

การกระท าที่ลว่งละเมิดหรือการท าให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อของบุคคลใดก็ตามที่พยายามตั้งค าถามหรือขอ้

สงสัย เป็นเรือ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ และทาง Arçelik จะไม่เปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสนิรนาม 

ข้อกลา่วหาและประเด็นอืน่ ๆ ที่ได้รับแจ้งโดยไม่ระบุชื่อจะได้รับการพิจารณาโดยเจา้หน้าที่ฝา่ยดูแล

การปฏบิัตติามกฎอย่างเหมาะสมและยุตธิรรมตามแนวทางปฏิบัติสากลดา้นจริยธรรมและนโยบาย

ปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง  

ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองโดยเจ้าหนา้ที่ก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรม 

เว้นแต;่ 

• ผู้แจ้งเบาะแสยินดีที่จะให้เปดิเผยตวัตน 

• การระบุตวัตนเปน็เรื่องส าคญัเพื่อให้เจา้หน้าที่ผู้บังคบัใช้กฏหมายสามารถสอบสวนประเดน็

ดังกล่าวหรือตอบเปิดเผยไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ  

• เนื่องจากกฏหมายก าหนดให้ระบุตวัตน 
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เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมมีอ านาจหนา้ที่ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้

แจ้งเบาะแส แม้ว่าจะได้รับการร้องขอจากสมาชิกคณะกรรมการดา้นจริยธรรมก็ตาม 

บริษัทมีความมุ่งม่ันอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส และจะไม่ทนต่อการกระท าใดๆที่ท าให้ผู้

แจ้งเบาะแสตกอยู่ในสถานการณท์ี่ล าบากจากการกระท าหรือการละเลยใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกบัการแจ้ง

เบาะแส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: 

• กระบวนการจา้งงาน; 

• การศึกษา การฝกึอบรมหรือการพฒันาวิชาชีพ  

• การเลื่อนต าแหน่งในที่ท างาน การประเมินผล การได้มาหรือการสูญเสยีต าแหน่ง  

• มาตรการทางวินัยและบทลงโทษ 

• สภาวะการท างาน  

• การเลกิจ้าง 

• รายได ้การชดเชยรายได ้

• การจา่ยโบนสัและเงินบ าเหน็จเม่ือเกษียณอายุ  

• การโอนย้ายหรือโอนไปยังงานมอบหมายอืน่ๆ 

• ความล้มเหลวในการใช้มาตรการปกป้อง เนื่องจากการล่วงละเมิดโดยบุคคลอื่น 

• การอา้งอิงถึงการตรวจทางการแพทย์ที่ได้รับค าสั่งหรือการอา้งอิงถึงการตรวจสอบเพื่อประเมิน

ความสามารถในการท างาน 

ค. ชอ่งทางในการรายงาน 

สามารถรายงานข้อกล่าวหาหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกันไดผ้่านสายดว่นรับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมที่

บริหารงานโดยผู้ให้บรกิารภายนอกซึ่งเปน็อิสระและถือเป็นความลับ ผู้ให้บริการสายด่วนรับเรื่อง

ร้องเรียนด้านจริยธรรมจะแจ้งเเจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจรยิธรรมทีเ่กี่ยวข้องเทา่นั้น

เพื่อให้สามารถจัดการกับประเด็นปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

เมื่อรายงานผ่านสายด่วนรบัเรื่องร้องเรียนดา้นจริยธรรมไม่ว่าจะผา่นทางเวปหรือโทรศัพท์ ผู้ใหข้้อมูล

อาจจะ 

• ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อและขอ้มูลการติดต่อเพราะไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนกับผู้ให้บรกิาร หรือ 

• เปิดเผยชื่อและขอ้มูลการติดต่อกับผู้ให้บริการเพือ่สื่อสารกับทาง Arçelik ซึ่งในกรณนีี้ Arçelik จะ

สามารถติดต่อผู้ใหข้้อมูลโดยตรงเพื่อขอข้อมูลที่จ าเป็นในการสอบสวน 

• ต้องการเปิดเผยชื่อและข้อมูลการตดิต่อกับผู้ให้บรกิารเท่านั้น แต่ไม่ต้องการเปิดเผยกับทาง 

Arçelik ซึ่งในกรณีนี ้Arçelik จะสามารถตดิต่อผู้ใหบ้ริการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเทา่ที่จ าเป็น 

ช่องทางในการตดิต่อ เช่น อีเมล (arcelikas@ethicsline.net), webtool (www.ethicsline.net) และ

หมายเลขโทรศัพทข์องประเทศผู้ผลิต 

 

 



 
 

 

แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรม ของ Arçelik  19  

 
 
 

3. การใชง้านสายดว่นรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นจรยิธรรม 

โปรดจ าไวว้่าสายด่วนรบัเรือ่งร้องเรียนด้านจริยธรรมไม่ใช่หน่วยบริการฉกุเฉิน จะไม่มีการใช้เพื่อ

รายงานเหตกุารณ์ทีเ่ป็นภัยคุกคามต่อชีวติหรือทรัพย์สนิ ณ ขณะนั้น เรื่องรายงานร้องเรียนตา่ง ๆ ที่

ส่งผ่านบริการนี้อาจไม่ได้รับการตอบกลบัในทันที หากจ าเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือฉุกเฉิน ต้อง

ติดต่อเจ้าหน้าทีร่ัฐทอ้งถิ่นและตัวแทนของบริษทั 

4. อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

นโยบายนี้เผยแพรโ่ดยฝา่ยกฎหมายและก ากบัดแูลความสอดคล้องด้านจรยิธรรมของ Arçelik และ

บริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบตัิตามนโยบายนี้ การละเมิด

นโยบายนี้จะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย รวมไปถึงการเลิกจา้ง 

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรม คือ พนักงานของบรษิัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและก ากับดแูลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมสากลท าหน้าที่รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกับนโยบายนี้ 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมที่ได้รับมอบหมายจาก Arçelik จะทบทวน

นโยบายนี้เปน็ระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจวา่ได้เป็นไปตามกฏหมายหรือข้อบังคับใหม่ที่มีการแก้ไข 
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นโยบายสากลดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติและฉอ้โกง 

Arçelik ตั้งใจที่จะสื่อสารความมุ่งม่ันของเราในการหา้มติดสินบนและฉ้อโกงและปฎบิัติตามกฏหมาย

ต่อตา้นการทุจริตผา่นทางนโยบายนีแ้ละเป็นแนวทางชี้แนะเพือ่ระบแุละหลีกเล่ียงการติดสินบนและ

การทุจริตทีอ่าจเกิดขึ้น เพื่อรักษาความซื่อสัตยแ์ละชือ่เสียงในทางทีด่ี 

 

1. ค านยิาม 

การตดิสนิบน: ข้อเสนอที่จะให้หรือรับ “สิ่งที่มีคา่ใด ๆ” โดยมุ่งหวังที่จะมีอิทธิพลในทางทุจริตหรือได้รับ

ผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจหรอืความสัมพันธ์ใด ๆ 

ก. ผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม คือ ผลประโยชน์ที ่Arçelik และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจไม่มีสิทธิ์

ชัดเจน 

ข. อิทธิพลในทางทุจรติ คือ การเสนอให้ การจา่ยเงนิหรอืสัญญาที่มุ่งหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้อืน่เพื่อ

ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งทางการเพื่อผลประโยชน์ของ Arçelik หรือหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจของ 

Arçelik 

ไมตรจีติทางธรุกจิ: ไมตรีจิตทางธุรกิจ หมายถึง ของขวญัหรืองานเลี้ยงรับรองใด ๆ (ม้ืออาหาร การ

เดินทาง การรับรอง) ที่มีเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือเกีย่วข้องกบักิจกรรมทางธุรกิจ 

การชว่ยบรจิาคเพือ่การกศุล: การสมัครใจบริจาคให้กับองค์กรใด ๆ ทั้งในรูปแบบของเงินสดหรือสิ่งมี

ค่าอื่น ๆ โดยไม่คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

คา่อ านวยความสะดวก: เพื่อเป็นการเร่งงานบริการซึ่งเปน็การจา่ยเงินในจ านวนไม่มาก ไม่เป็น

ทางการและไม่เหมาะสม เพือ่เป็นการรับประกันและเร่งการด าเนินงานของฝา่ยทีจ่่ายเงินให้ 

เงนิสนบัสนนุ: การกระท าใด ๆ ที่เป็นการจา่ยเงินสดหรือไม่ใช้เงินสดให้กับกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นโดย

บุคคลหรือองคก์ร โดยคาดหวังว่าบคุคลหรือองคก์รเหล่านี้จะให้ประโยชนก์ับ Arçelik 

เจา้หนา้ทีร่ฐัฯ/ขา้ราชการ: ก าหนดเอาไว้อย่างกวา้ง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมความหลากหลายของบคุคล

ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจาะจง ดังต่อไปนี:้ 

• พนักงานที่ท างานในหน่วยงานของรฐั (เช่น เจา้หนา้ที่รฐั ต ารวจ)  

• พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

• พนักงานของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครทางการเมือง 

• บุคคลใดกต็ามที่อยู่ในต าแหน่งฝ่ายนติิบัญญตัิ ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตุลาการในต่างประเทศ 

• บุคคลใดกต็ามทีท่ างานบรกิารสาธารณะ (หน่วยงานรฐับาล) ในตา่งประเทศ 

• ผู้พิพากษา คณะลูกขุนหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ทีท่ างานในศาลระหวา่งประเทศ ศาลเหนอืรัฐชาติหรือ

ศาลต่างประเทศ 
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• สมาชิกของรัฐสภาระหวา่งประเทศหรือรฐัสภาเหนือรัฐชาติ; บคุคลปฏิบตัิหนา้ทีส่าธารณะ 

(หน่วยงานรัฐ) ในต่างประเทศ รวมถึงองคก์รสาธารณะหรือรัฐวสิาหกิจ 

• พลเมืองหรืออนุญาโตตุลาการตา่งประเทศที่ได้รับมอบหมายให้ท างานภายใต้กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขอ้พิพาททางกฎหมาย 

• เจ้าหนา้ที่หรือตัวแทนทีท่ างานในองค์กรระหว่างประเทศหรือเหนือรัฐชาตทิี่จัดตั้งขึน้ตามข้อตกลง

ระหวา่งประเทศ 

รปูแบบของมลูคา่: รูปแบบของมูลค่าสามารถใช้เพือ่การให้สินบนที่ง่ายยิ่งขึน้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัด

เฉพาะเจาะจง ดังตวัอย่างตอ่ไปนี้: 

• ของก านัล การรับรอง3 

• การวา่จา้งสมาชิกในครอบครัวของเจา้หนา้ที่รฐั - กฎหมายและระเบียบข้อบังคบัมากมายที่

เกี่ยวข้องกบัการติดสินบนหรือการทุจริต อาจจะมองวา่การจ้างสมาชิกในครอบครวัของเจ้าหนา้ที่

รัฐนั้นถอืเป็นการติดสนิบน เม่ือการจ้างงานดังกลา่ว ก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลต่อ

เจ้าหนา้ที่รฐั 

• การบริจาค - จะต้องให้โดยไม่มีเจตนาที่จะให้มีผลกระทบต่อการตดัสินใจทางธุรกิจหรือความ

คาดหวังว่าจะมีการชดเชยเกิดขึ้นในอนาคตจากในสว่นของผู้รับ  

• เงินสนับสนุน - เงินสนับสนนุอาจเปน็รูปแบบของมูลค่าอย่างหนึ่งที่สามารถถา่ยโอนเพื่อรับ

ผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม 

• รูปแบบมูลค่าประเภทอื่น - ตัว๋ส าหรบักิจกรรมกีฬา เงินสว่นตา่ง สนิค้าตัวอย่าง สินคา้ฟรีหรือ

รูปแบบทางการค้าและการขายสินคา้อื่น ๆ 

 

2. หลกัการทัว่ไป 

Arçelik เป็นบริษทัในเครือของ Koç Holding A. เป็นผู้ทีล่งนามใน UN Global Compact โดยมี

วัตถปุระสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทัว่โลก และด้วยการนี้เอง Arçelik จะไม่อนุญาต

หรือยอมรับการติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ กต็าม Arçelik เป็นอสิระจากการปฏิบัติหรือข้อบังคบั

ในท้องถิ่น บริษทัจะไม่ยอมรบัการให้สนิบน การจ่ายเงินทุจริต ค่าอ านวยความสะดวกหรือของขวัญ

และการเลี้ยงรบัรองที่ไม่สมควรส าหรับผูท้ี่เกีย่วข้องในวงจรธุรกิจของ Arçelik 

Arçelik ปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการติดสินบนทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายว่าดว้ยการกระท า

อันเป็นการทุจริตข้ามชาตขิองสหรัฐอเมรกิา (“FCPA”) พระราชบัญญตัิการตดิสินบนของสหราช

อาณาจักร (“UKBA”) และกฎหมายท้องถิน่ของทุกประเทศที่ Arçelik ด าเนินธรุกิจ 

พนักงานทุกท่านใน Arçelik จะต้องผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อตา้นการติดสินบนเปน็

ประจ าทุกป ี

การไม่กระท าตามกฏดังกลา่วอาจส่งผลให ้Arçelik ถูกลงโทษจากมาตรการหลายประการซึ่งรวมถึง 

แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจาะจง ดงัต่อไปนี้: การยกเลิกใบอนญุาตที่ได้รับจากหนว่ยงานรฐัให้เป็นโมฆะ การ
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ยึดของกลางที่ใช้เพื่อการกระท าผิดหรือเป็นผลจากการกระท าผิดโดยผู้ใช้กฏหมาย และการยึดเงินที่

เกิดจากการกระท าผิดหรอืมีไว้เพื่อการกระท าผิด 

นโยบายนี้สามารถใช้เสริมกบัข้อบังคบัในท้องถิน่ซึ่งมีความเข้มงวดกวา่กฏที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกบักฎหมายหรือข้อบังคบัในท้องถิ่น 

 

3. กฏระเบยีบ 

ก. ของก านลั อาหาร การเดนิทาง การรบัรอง 

การให้หรือรับของก านัล ม้ืออาหาร การเดนิทางหรือความบันเทิงที่มีผลต่อฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแลกกับผลประโยชน์อันทุจริตนัน้ เปน็สิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด แตภ่ายใต้

เงื่อนไขบางประการ การมอบของก านัลให้แก่เจา้หน้าทีร่ัฐหรือการรับของก านัลจากบุคคลที่สาม อาจ

ได้รับอนุญาต ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายเรื่องของก านัลและไมตรีจติสากล4 

ข. วา่จา้งหรอืขอ้งเกีย่วกบัเจา้หนา้ทีร่ฐั 

การตัดสินใจว่าจา้งงานจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของคณุสมบัติทีเ่หมาะสมและไม่ควรใหก้ารกระท าเชน่นี้มี

อิทธิพลต่อเจา้หน้าที่รัฐ โดยไม่เป็นการสมควร ต้องได้รบัการอนุมัติก่อนด าเนินขั้นตอนการสรรหา

ว่าจ้าง หากมีสมาชกิในครอบครัวทีรู่้จักกบัเจา้หน้าที่รัฐหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ ก าลัง

มองหางานกบั Arçelik 

ทั้งนี้ สามารถวา่จ้างเจา้หนา้ที่รัฐหรือใช้บรกิารที่มีจุดประสงค์ทางธุรกิจทีถู่กตอ้งตามกฎหมายได้โดย 

Arçelik แต่มีเงื่อนไขว่า: 

• ต้องไม่มีความคาดหวังวา่จะรักษาบุคคลนั้นไว้กบับรษิัทเพื่อแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบ

มาพากลหรือข้อไดเ้ปรียบทางธุรกิจจากภาครฐั  

• บุคคลนั้นจะต้องมีคณุสมบตัติามความเปน็จริง ผา่นเกณฑ์ก าหนดส าคัญส าหรับต าแหน่งเกี่ยวข้อง 

• เงินเดือนหรอืค่าธรรมเนียมมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับงานและคุณสมบัตทิางการงาน

ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

• ได้รับการอนุมัติล่วงหนา้จาก คณะกรรมการด้านกิจการองค์กรและความยั่งยืน และหัวหน้าฝ่าย

กฎหมายและก ากบัดแูลความสอดคล้องด้านจรยิธรรม 

ค. เงนิชว่ยเหลอื การบรจิาค เงนิสนบัสนนุ 

การให้เงินชว่ยเหลือ เงินบรจิาค เงินสนบัสนุน เพื่อหวังผลจากเจา้หนา้ที่รฐั ในการได้รับสิ่งตอบแทนที่

ไม่สุจริต เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาดของนโยบายนี ้

ง. ความสมัพนัธก์บับคุคลทีส่าม 

กฎหมายบังคบัใช้ที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนและการทจุริตไม่อนุญาตให้มีการจา่ยเงินอย่างไม่

เหมาะสมใด ๆ ทีก่ระท าโดยพนักงานของบรษิัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผา่นตวัแทน ที่ปรึกษา ผู้จัด
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จ าหน่าย หรือตัวแทนบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งท าหน้าที่หรือกระท าในนามของ Arçelik (เรียกรวมกันว่า 

"บุคคลที่สาม") 

บุคคลที่สามจะต้องกระท าตามนโยบายนีต้ลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดสินบนและการทุจรติ 

ทั้งก่อนเริ่มหรือในระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตอ้งมีการด าเนนิการตรวจสอบสถานะตามความ

เสี่ยงกับบุคคลทีส่าม ต้องมีการตรวจสอบสถานะตามความเสี่ยงกับพนัธมิตรผู้ร่วมลงทุนในอนาคต 

กลุ่มเป้าหมายที่จะเขา้ซื้อกิจการ การลงทุนเชิงกลยุทธอ์ืน่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

Arçelik จะข้องเกี่ยวกบับุคคลที่สาม เฉพาะในกรณีที่ 

• เกิดความตอ้งการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายส าหรบับริการหรือสินคา้ที่มี  

• ราคาของบรกิารและสินคา้นัน้ไม่สูงเกินกว่ามูลคา่ตลาด 

• หลังจากกระบวนการตรวจสอบสถานะเสร็จสิ้น ก็จะมีการประเมินบคุคลทีส่ามตามความเหมาะสม 

ด้วยมุมมองต่อตา้นการตดิสนิบนและการทุจรติ 

ห้ามสานความสัมพันธก์ับบคุคลที่สามผู้มีปฏิสัมพันธ์ส าคญักับเจา้หนา้ที่รัฐในฐานะของ Arçelik โดยไม่

ต้องสอบถามถึงภูมิหลัง คุณสมบัตแิละชื่อเสียงของบุคคลที่สามดังกลา่ว 

จะต้องมีการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อกัษรกับบคุคลที่สาม ซึ่งจะกระท าในนามของ Arçelik รวมถึง

ภาษาทีเ่หมาะสม เกี่ยวกับตวักฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการต่อตา้นการติดสินบนและการทุจรติ 

จ. ความโปรง่ใสและความถกูตอ้งของบญัชแีละบนัทกึ 

การไม่สามารถรกัษาบัญชแีละบันทกึทางการเงินทีถู่กตอ้งและโปร่งใส ถอืเป็นการฝา่ฝืนกฎหมายใน

หลายประเทศ แม้วา่จะไม่มีการติดสินบนก็ตาม ดังนัน้ ส าหรับแต่ละธุรกรรม ต้องค านงึถึงหลักการ

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน การเก็บรกัษาเอกสาร และใหแ้น่ใจว่า Arçelik ได้

แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบังคบัเกีย่วกับการต่อตา้นการติดสนิบน และเพื่อการนี้;  

• บัญชีทุกประเภท ใบแจ้งหนีแ้ละเอกสารอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากการติดต่อ ซื้อขาย ฯลฯ (ลูกค้า ซพั

พลายเออร ์ฯลฯ) ควรบันทึกลงไว้ในบัญชีอย่างถกูต้องและตรงเวลา รวมถึงตอ้งมีค าอธิบายที่

ชัดเจนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเข้าใจได้ถึงเบื้องหลังการท าธุรกรรม 

การเปล่ียนแปลงแก้ไขใด ๆ อันเป็นการปลอมแปลงลักษณะของการท าธุรกรรมใดๆ ก็ตามถือเปน็สิ่ง

ต้องห้ามทางการบัญชีหรือบนัทึกทางการคา้อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

4. อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

นโยบายนี้จัดเผยแพร่โดยฝา่ยกฎหมายและก ากับดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมของ Arçelik และ

บริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบตัิตามนโยบายนี ้นอกจากนี้ 

ประเดน็เกีย่วกบัต าแหน่งของบริษัทเพื่อการด าเนินงานแก้ไขและ/หรือป้องกนั รวมถงึการเลิกจา้ง

เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบใด ๆ กต็าม ควรได้รับการพิจารณาอยา่งสม่ าเสมอผ่าน

ทางผู้เกี่ยวข้อง 



 
 

 

แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรม ของ Arçelik  24  

 
 
 

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรม คือ พนักงานของบรษิัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและก ากับดแูลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมสากลของ Arçelik เพื่อท าหน้าที่

รับผิดชอบในการตรวจสอบการด าเนนิงานของบรษิัททีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายนี้ 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมของ Arçelik จะทบทวนนโยบายนีเ้ป็นระยะ 

ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไดเ้ป็นไปตามกฏหมายหรือข้อบังคับใหม่ที่มีการแก้ไข 
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นโยบายสากลเรือ่งของขวญัและไมตรจีติ 

 

1. การใชง้านนโยบาย 

นโยบายนี้มีกฎทีบ่ังคับใช้กบัพนักงาน Arçelik ทกุคน รวมไปถึงญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดของพนกังานและ/

หรือบุคคลทีส่ามผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทเราและกิจกรรมต่าง ๆ ของบคุคล

ดังกล่าวก็ส่งผลกระทบถึงบรษิัทเชน่เดียวกัน (เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ พนักงานของบรษิัท

พันธมิตร ผูถ้ือหุ้น ซัพพลายเออร์ ผู้ใหบ้ริการที่ได้รับอนญุาต เอเย่นต ์ผู้ให้ค าปรกึษา) ที่กระท าหนา้ที่

เป็นตวัแทนของพนกังาน Arçelik 

 

2. หลกัการทัว่ไป 

ในบางสถานการณ์ การแลกเปล่ียนของขวญัและงานเลี้ยงรับรองนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรบัได้และปฏิบตัิกัน

ทั่วไปเพื่อเพิ่มความเหนียวแน่นหรือรักษาความสัมพันธท์างธุรกิจระหว่างผู้รว่มธุรกจิ 

นโยบายนี้จะใชก้ับสถานการณ์ เช่น: 

• พนักงานของ Arçelik เป็นฝา่ยให้หรือรับของก านัลกับบคุคลที่สามในฐานะตัวแทนของ Arçelik 

ในบริบททางธุรกิจ (ของขวญัส่วนตัวไม่เกีย่วข้องกับนโยบายนี)้ 

• พนักงานของ Arçelik เชือ้เชิญบุคคลที่ไม่ใช่พนกังานของ Arçelik เข้ารว่มงานเลี้ยงรับรองใน

ฐานะตวัแทนของ Arçelik ในบริบททางธรุกิจและพนักงานของ Arçelik ได้รบัค าเชญิไปงาน

ต้อนรับจากบคุคลทีส่าม เนื่องจากมีความสามารถทางหนา้ที่การงานในฐานะตัวแทนของ Arçelik 

(งานเลี้ยงรับรองส่วนตัวและองค์กรให้บริการรับรองต่าง ๆ ภายในหมู่พนกังาน Arçelik ไม่

เกี่ยวข้องกบันโยบายนี)้ 

ในบางสถานการณ์ การใหห้รือรับเลี้ยงม้ืออาหาร กิจกรรมขนาดเล็กของบริษทัและตั๋วเข้าชมกีฬา 

รวมถึงงานวฒันธรรม อาจถอืว่าเป็นที่ยอมรับได้หากกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครัง้คราวและไม่เกนิ

เกณฑท์ี่ก าหนดไวข้ั้นต่ า ในกรณีนี ้เราทราบดวี่าสามารถเชิญตัวแทนจ าหนา่ย ผู้ให้บริการที่ได้รับ

อนุญาตและผู้จัดจ าหน่ายเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาทีเ่ราเป็นสปอนเซอร์ให้กับแบรนดข์องเรา โดยมี

เงื่อนไขวา่การเชื้อเชิญเหล่านี้เป็นรางวัลและรายชื่อแขกรับเชิญมีการรายงานไปยังผูอ้ านวยการที่

เกี่ยวข้องแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การเสนอใหข้องก านัล การเลี้ยงรบัรองหรือการท่องเที่ยวนั้น หากเกดิขึ้นบ่อยครั้งหรือมี

มูลค่าสูง สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งฝา่ยตา่ง ๆ หรือ

ส่งผลให้ผิดกฎหมายหรือขอ้บังคับสากลหรือระดับท้องถิน่ ด้วยเหตนุี้ การให้หรือการรับของก านัลและ

งานเลี้ยงรับรองกบับุคคลที่สามสามารถกระท าได้หากไม่ใช่การตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

หากการสรา้งความสัมพันธก์ับบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจาะจงกับ: ลูกค้า ผู้ขาย ควร

พิจารณากฏเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (โปรดอา่นกฏที่เกี่ยวกับเจา้หน้าที่รัฐเมื่อถึงคราวจ าเปน็) 
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ของก านัลหรืองานเลี้ยงรับรองต้องไม่อยู่ในรูปของเงินสด งานบริการที่เทียบเท่ากับเงินสดหรือการให้

สัญญาที่จะว่าจา้งงาน 

การตัดสินใจที่จะให้หรือรบัของก านัลหรืองานเลี้ยงรับรอง ต้องปราศจาก: 

• การมีอิทธิพลตอ่กระบวนการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อ Arçelik; 

• การวางแผนมาเพื่อผกูมัดบคุคลให้ปฏิบัตตินอยา่งไม่เหมาะสมกบัธุรกิจของ Arçelik; 

• การมีอิทธิพลหรือมีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของ Arçelik กับบคุคลทีส่ามอยา่งมีเหตุและผล; 

• การส่งผลกระทบต่อความเปน็อิสระ ประสทิธิภาพและความสามารถในการตดัสินใจของ Arçelik; 

• การมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งผลให้ได้รับหรือสนับสนุนทางธรุกิจหรือให้ผลประโยชนท์างการเงินที่ไม่

ถูกตอ้งกับ Arcelik และ/หรอืบุคคลทีส่าม เช่น การปฏิบตัิงานดา้นภาษีหรอืการได้รบัรางวัล/การ

ด ารงอยู่ของธุรกิจ 

ของก านัล งานเลี้ยงรับรองหรือมูลค่าที่ก าหนดไว้ ต้องปราศจาก: 

• สิ่งผิดกฎหมาย ข้อบังคับ (เช่น FCPA, UKBA, กฎหมายท้องถิ่น) หรือนโยบายต่อตา้นการติด

สินบนและการทุจริต (ABC) ของ Arçelik (เช่น เงินใตโ้ต๊ะ สินบน เงินตอบแทน ฯลฯ) 

• ท าลายศีลธรรมจรรยาบรรณและความน่าเชื่อถอืต่อความสัมพันธท์างธรุกิจของ Arçelik กับบุคคล

ที่สาม 

• ท าให ้Arçelik เสือ่มเสียชื่อเสียง หากถกูเปิดเผยออกสูส่าธารณะ 

• เป็นสิ่งที่ได้รับมาในระหวา่งกระบวนการประกวดราคาหรือประมูล  

• เป็นสิ่งทีถู่กมองวา่เป็นสินบน5หรือคา่คอมมิชชั่น 

• สอดคล้องกับการได้รบัสิทธพิิเศษเพื่อการด าเนินงานบางอย่าง 

 

3. ของก านลั 

ในขณะการให้และรับของก านัล ควรแจ้งให้ผู้จัดการสายงานรับทราบทางอเีมลของบริษัทอยู่เสมอ 

ก. จ านวนเงนิทีจ่ ากดัส าหรบัของก านลั: ในขณะการใหแ้ละรับของก านัล พนกังานจะต้องตรวจสอบให้

แน่ใจวา่มูลค่าของก านัลดังกล่าวไม่เกิน 50 ดอลลารส์หรัฐฯ จากที่มาแหล่งเดียว6 และเกิดขึ้นเพียงครั้ง

เดียว (ไม่เกนิปีละครั้ง) หรือมีลักษณะที่ผดิปกติ 

ข. การรบัของก านลัเกนิกวา่จ านวนทีจ่ ากดั: หากพนกังานได้รับของก านัลที่มีมูลค่ามากกว่า 50 

ดอลลาร์สหรัฐฯ พนกังานต้องแจ้งเจ้าหนา้ที่ก ากับดแูลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมให้ทราบทันท ีและ

เจ้าหนา้ทีฯ่ ก็จะชว่ยพนกังานผู้รับของก านัลดังกล่าวเพือ่ตัดสินว่าจะคืนของให้กบัทางผู้ที่ให้มาหรือจะ

รับของสิ่งนัน้ไว้เพื่อจดัเกบ็และท าการบันทกึ หากฝ่ายทีม่อบให้ รับทราบถึงกฏระเบยีบเกี่ยวกับของ

ก านัลและการเลี้ยงรบัรองพร้อมทั้งข้อความขอบคณุ 

ค. การใหข้องก านลัเกนิกวา่จ านวนทีจ่ ากดั: หากพนกังานมีความจ าเป็นต้องมอบของก านัลที่มีมูลคา่

มากกว่า 50 ดอลลาร์สหรฐัฯ พนกังานต้องได้รับค าอนุญาติเจา้หนา้ที่ก ากับดแูลความสอดคล้องด้าน
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จริยธรรมเสียก่อน และควรพิจารณาการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรือนขนาดเล็กของ Arçelik เป็น

อันดับแรก 

 

4. งานเลีย้งรบัรอง 

ก. กฎเกณฑท์ัว่ไป: ในบางครั้ง งานเลี้ยงรับรองทางธุรกจิมีบทบาทส าคัญในการเชือ่มความสัมพันธ์

เชิงธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานของ Arçelik อาจเป็นฝ่ายรบัหรือเสนองานเลี้ยงรับรองเพื่อ

จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาติ เช่น สร้างความเชื่อใจที่ดี สานความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ

พันธมิตรให้ดีย่ิงขึ้น 

การให้หรือรับงานเลี้ยงรับรองเป็นเรื่องที่สามารถกระท าได้ หากงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว: 

• มีเพียงเป็นครั้งคราว (เช่น การเข้ารว่มชมกีฬา โรงละครหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ)  

• ไม่ได้ให้หรือรับในฐานะการติดสินบน เงินใต้โต๊ะหรอืเงนิตอบแทน 

• ไม่ก่อให้เกิดมุมมองที่ตีความได้ว่าบุคคลที่เสนอของก านลันั้นจะมีสิทธิ์ได้รับ; ได้รับการปฏิบตัิอยา่ง

มีสิทธิพเิศษหรือได้รับส่วนลด 

• สอดคล้องกับข้อจ ากัดเฉพาะใดๆ ที่มีก าหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่วา่กฎหมายและข้อบังคับใน

ท้องถิ่นจะมีการก าหนดข้อจ ากัดที่ต่ ากวา่ 

ข. ขอ้หา้ม: จะไม่มีการยอมรับหรือมอบงานเลี้ยงรับรองประเภทต่อไปนี้จาก/ใหก้ับบคุคลที่สามโดย

เด็ดขาดในทกุกรณ ี

• งานเลี้ยงรับรองทีถู่กมองวา่เกินขอบเขตตามเงื่อนไขกิจกรรมทางธรุกิจ 

• กิจกรรมที่ไม่เปน็ไปตามแนวทางปฏิบัติสากลด้านจริยธรรมและนโยบายปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องหรือไม่

สอดคล้องวัฒนธรรมของประเทศที่มกีารมอบของก านัลต่าง ๆ งานเลี้ยงรบัรองซึ่งไม่เป็นไปตาม

กฏหมายทอ้งถิ่นหรือสากลและกฏระเบียบที่บังคบัใช้ในประเทศที่มีการมอบหรือรับงานเลี้ยงรับรอง

นั้น ๆ  งานเลี้ยงรับรองทีถู่กมองว่เกินขอบเขตจากมุมมองของบุคคลทีส่ามที่มีความเป็นกลาง 

• งานเลี้ยงรับรองทีส่ามารถกลายเป็นผลประโยชน์สว่นบคุคลหรือผลประโยชนข์องพนักงาน 

ครอบครัวหรือเพือ่นสนทิ 

• งานเลี้ยงรับรองทีเ่กินกวา่ขอ้จ ากัดเฉพาะใด ๆ ที่มีก าหนดไว้ในนโยบายนี ้เว้นแต่วา่กฎหมายและ

ข้อบังคับในท้องถิ่นจะมีการก าหนดข้อจ ากัดที่ต่ ากว่า 

ค. จ านวนเงนิทีจ่ ากดัส าหรบังานเลี้ยงรบัรอง: 

• ผู้บริหารระดับสูง: 200 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

• พนักงานทุกคน (ยกเว้นผู้บรหิารระดบัสูง)  

1) ในประเทศตุรก:ี 300 ลีราตุรก ี

2) ประเทศอ่ืนๆ: 70 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

5 โปรดอ่าน นโยบายสากลด้านการต่อต้านการทุจรติและฉอ้โกง 

6 “ที่มาแหลง่เดียว” ครอบคลุมถงึทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจาะจงกบัลูกค้า ซพัพลายเออร์ ตัว

แทนที่ได้รบัอนญุาต ิผู้จัดการ หรอืพนกังานของบคุคลเหล่านี้ 
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ง. การเกบ็บนัทกึ: พนกังานต้องเกบ็บันทกึของตัวเองไว้เพื่อการตรวจสอบและใหแ้นใ่จว่า ค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกบังานเล้ียงรบัรองใด ๆ กต็ามที่มีให้โดย/หรือในฐานะของ Arçelik บันทกึที่เกี่ยวข้องกับงาน

เลี้ยงรับรองนั้นตอ้งมีรายชื่อของผู้เข้ารว่มและองค์กรนัน้ ๆ ส าหรับกระบวนการตรวจสอบบัญชี 

จ. การอนมุตั:ิ ควรมีการขออนุมัติจากผู้จัดการสายงานผ่านบัญชีอีเมลของบรษิัทกอ่นมีงานเลี้ยงรับรอง

อยู่เสมอ นอกจากนี ้หากงานเลี้ยงรับรองมีมูลค่ามากกวา่ที่จ ากัดเอาไว ้ก็ควรได้รับการอนุมัติจาก

ผู้จัดการสายงาน 

 

5. ของก านลัทีเ่กนิขอบเขต 

เป็นเรื่องปกตทิี่ซพัพลายเออร์ ลูกคา้และพันธมิตรทางธุรกิจของ Arçelik บางรายจะให้หรือรับของ

ก านัล/ของขวัญที่มีมูลค่า เชน่ พวงกุญแจที่เป็นรายการสง่เสริมการขายที่มีมูลค่าโดยรวมต่ ากวา่

ขีดจ ากัดที่ระบเุฉพาะเจาะจงไว้เกี่ยวกับการรบัหรือการให้ของก านัลส าหรับพนกังานที่อยู่ภายใต้

ขอบเขตการด าเนินธุรกิจ เมือ่มีการให้หรือรับของขวัญดงักล่าว จะต้องได้รับการตรวจสอบวา่บุคคล

เหล่านั้นไม่ได้มีการเสนอให้เพื่อมีอิทธพิลกับความสามารถในการตัดสินใจของพนักงานหรืออาจถูก

มองว่าสามารถมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของบรรดาบุคคลดังกล่าว 

พนักงานของ Arçelik สามารถมอบหรือรับของก านัลกบับุคคลที่สามได้ หากของก านัลนั้น:  

จะไม่ท าให้ถกูเข้าใจวา่ฝา่ยที่ให้ของก านัลจะได้รบัการปฏิบัติอยา่งมีสิทธิพิเศษ ของรางวัลทางธุรกิจ 

ราคาที่ดีกว่าหรอืเงื่อนไขในการขายที่น่าพึงพอใจ ของก านัลที่ไม่ใช่ของส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์

ของพนกังาน สมาชกิในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดสนทิสนม 

พนักงานควรแบ่งปนัของขวญัที่สามารถรบัประทานได้ให้กับสมาชิกในทีมและรบัประทานในสถานที่

ท างาน 

ดอกไม้ถือวา่เปน็สิ่งที่เกินขอบเขตส าหรับนโยบายนี้ 

 

6. เจา้หนา้ทีร่ฐัและองคก์รของรฐั 

โดยทั่วไปแล้ว ในประเทศที่ Arçelik เขา้ไปด าเนินธุรกิจจะมีการหา้มมอบสิ่งของมีค่าใด ๆ ให้กับ 

เจ้าหนา้ที่รฐั7 หรือบุคคลที่เกีย่วข้องกบัการเมือง (PEPs)8 เพื่อให้ได้มาหรือรกัษาธุรกจิ ซึ่งจ าเป็นต้อง

ระมัดระวังอย่างสูงอยูต่ลอดเวลา 

การมอบของก านัล/ของขวญัหรืองานเลี้ยงรับรองให้กับเจ้าหนา้ที่รฐัสามารถท าได ้ในกรณนีี้เทา่นั้น; 

• การด าเนนิการนั้นเป็นไปตามกฏหมายและขอ้บังคับท้องถิ่น 

• ของก านัลหรืองานเลี้ยงรับรองที่ไม่ถูกมองว่าเป็นการใหส้ินบน เงินใตโ้ตะ๊หรือเงินตอบแทน 
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• เหตุผลในการมอบของก านลั/ของขวัญหรืองานเลี้ยงรับรองมีการอธบิายและบันทกึไว้อย่างดแีละมี

ค าขออนุมัติจากผู้อ านวยการกิจการของบรษิัทและเจ้าหน้าที่ก ากับดแูลความสอดคลอ้งด้าน

จริยธรรม 

• เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการด้านการก ากับดแูลความ

สอดคล้องด้านจริยธรรมสากลให้ทราบกอ่นที่จะมีการตัดสินใจอนุมัติให้กบัระดบัประเทศ 

• มูลค่าและความถี่ของการมอบของก านัลหรืองานเลี้ยงรับรองต้องจ ากดัให้น้อยทีสุ่ดและไม่มีมาก

เกินไป 

• ธุรกรรมจะต้องถกูบันทึกเอาไว้อย่างเหมาะสมในหนังสือและบนัทึกทางบญัชี 

 

7. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

นโยบายด้านของก านัลและการเลี้ยงรับรองจัดเผยแพรโ่ดยฝ่ายกฎหมายและก ากับดแูลความ

สอดคล้องด้านจริยธรรมของ Arçelik และบรษิัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจวา่

พนักงานทุกคนปฏบิัตติามนโยบายนี ้การละเมิดนโยบายนี้จะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินยั รวมไปถึง

การเลกิจ้าง 

นอกจากนี ้ประเด็นเกี่ยวกับต าแหน่งของบริษทัเพื่อการด าเนนิงานแก้ไขและ/หรือปอ้งกันพฤติกรรมที่

ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบใด ๆ ก็ตาม ควรได้รับการพิจารณาอยา่งสม่ าเสมอผา่นทางฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรมได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าเจา้หน้าที่ฝา่ยกฎหมาย

และก ากบัการปฏิบตัติามกฎของ Arçelik เพื่อท าหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบการด าเนินงานของ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมจะทบทวนนโยบายนี้เปน็ระยะ ๆ เพื่อให้

แน่ใจวา่ได้เป็นไปตามกฏหมายหรือข้อบังคับใหม่ที่มีการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 เจ้าหน้าทีร่ัฐ/งานสาธารณะไดร้ับการนิยามเอาไว้อย่างกว้าง ๆ เพือ่ให้ครอบคลุมความหลากหลายของบุคคลซึ่งรวมถึง แตไ่ม่จ ากัด

เฉพาะเจาะจง ดังต่อไปนี้: 

• พนกังานทีท่ างานในหน่วยงานของรัฐ (เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ต ารวจ) 

• พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

• พนกังานของพรรคการเมืองหรอืผู้สมัครทางการเมือง 

• บุคคลใดก็ตามที่อยู่ในต าแหน่งฝ่ายนิตบิัญญตัิ ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตุลาการในต่างประเทศ 

• บุคคลใดก็ตามทีท่ างานบริการสาธารณะ (หน่วยงานรัฐบาล) ในต่างประเทศ 

• ผู้พิพากษา คณะลูกขุนหรือเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ ทีท่ างานในศาลระหว่างประเทศ ศาลเหนือรัฐชาติหรือศาลต่างประเทศ; 

• สมาชิกของรัฐสภาระหว่างประเทศหรือรัฐสภาเหนือรัฐชาติ; บคุคลปฏบิัตหิน้าที่สาธารณะ (หน่วยงานรัฐ) ในต่างประเทศ รวมถงึ

องคก์รของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจ; 

• พลเมืองหรืออนุญาโตตุลาการต่างประเทศทีไ่ด้รบัมอบหมายใหท้ างานภายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการทีใ่ช้เพื่อแก้ไขปญัหา

ข้อพิพาททางกฎหมาย; และ 

• เจ้าหน้าทีห่รอืตวัแทนทีท่ างานในองค์กรระหว่างประเทศหรอืเหนอืรัฐชาติที่จัดตั้งข้ึนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

8 บุคคลผู้ที่เป็นหรอืไดร้ับมอบหมายใหป้ฎบิัตงิานส าคญัของรัฐ 



 
 

 

แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรม ของ Arçelik  30  

 
 
 

นโยบายสากลดา้นกฎหมายการแขง่ขนั 

 

การท าผิดกฎหมายการแข่งขันอาจมีผลกระทบรา้ยแรงต่อทั้ง บริษทัและพนกังาน เช่น คา่ปรับมหาศาล 

ค่าชดเชยและเสือ่มเสียชื่อเสยีง ในบางประเทศ พนักงานอาจถึงขัน้ต้องรบัโทษทางอาญา และด้วยเหตุ

นี้ Arçelik เราจึงหวังว่าพนักงานของบรษิัททุกท่านและพนัธมิตรทางธุรกิจของเราจะท าตามกฏหมาย

การแข่งขัน ตัวอย่างส าคัญของการปฏิบตัิที่ละเมิดกฎหมายการแข่งขัน มีดังนี้: 

• พฤตกิรรมกีดกันทางการแขง่ขันหรือการปรกึษาหารอืกบัคู่แข่งหรือบุคคลตา่ง ๆ เชน่ ลูกคา้ ผู้

ให้บริการ ซพัพลายเออร ์ทีป่ฏิบัติงานในระดับทีแ่ตกตา่งกันไปในห่วงโซ่การผลิตหรือการจัด

จ าหน่าย 

• การแลกเปล่ียนขอ้มูลที่ละเอยีดอ่อนทางด้านการแข่งขันกับคูแ่ข่ง  

• การใช้ต าแหน่งใหญ่โตไปในทางทีผ่ิด 

 

1. คูม่อืปฏบิตัติามกฏหมายการแขง่ขนั 

นโยบายนี้เสริมดว้ยคู่มือปฏบิัติตามกฎหมายการแข่งขนัซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียด 

 

2. อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

การละเมิดนโยบายนี้จะส่งผลให้มีการลงโทษทางวนิัย รวมไปถึงการเลิกจา้ง 

 

ผู้จัดการด้านการแข่งขัน คือ พนกังานของบรษิัทที่ได้รบัการแต่งตั้งโดยหัวหน้าฝา่ยกฎหมายและ

ก ากบัดูแลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมสากลของ Arçelik เพื่อท าหน้าที่รับผดิชอบในการตรวจสอบ

การด าเนนิงานของบรษิัททีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายนี ้

นโยบายและคู่มือปฏิบตัิตามกฏหมายการแข่งขันนี้จะไดร้ับการทบทวนโดยผู้จัดการด้านการแข่งขัน 

เพื่อให้แน่ใจว่าไดเ้ป็นไปตามกฏหมายใหม่ที่มีการแก้ไข 
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นโยบายสากลดา้นการบรจิาค 

 

1. หลกัการทัว่ไป 

การบริจาคให้กบับุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจาะจงกับองคก์รหรือสมาคมพัฒนาเอกชน

ด้านสังคม วัฒนธรรมหรือการศึกษา ต้องมอบดว้ยเจตนาที่ตอ้งการมีส่วนรว่มด้วยความสมัครใจและ

โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

ตามหลักการทั่วไป ก่อนที่จะตัดสินใจบริจาค ต้องมีการด าเนินขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง

เหมาะสมเกี่ยวกับผู้ที่จะรับเงนิบริจาค 

เพื่อหลีกเล่ียงความเสี่ยงและปกป้องผลประโยชน์ของผูท้ีมี่ส่วนได้ส่วนเสยีกับ Arçelik ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับ

การบริจาคต้องได้รับการจดบันทึกเป็นเอกสารและต้องมีการสอบถามผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียอยา่ง

ละเอียดในระหวา่งการประชมุใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง หากเป็นข้อบังคบัของกฎหมายท้องถิ่นของ

ประเทศที่ Arçelik ด าเนินธุรกิจ สามารถประกาศให้สาธารณะชนทราบถึงประเภทและจ านวนเงิน

บริจาคได้ภายใตก้ารเปิดเผยข้อเท็จจริง 

การบริจาคสามารถมอบเป็นเงินสดหรือข้าวของเครื่องใช้ที่ผลิตโดย Arçelik หรือสิ่งที่ Arçelik เป็น

เจ้าของ 

การบริจาคต้องเป็นไปตามขอ้บังคับเรื่องการโอนรายไดแ้อบแฝง 

 

2. หา้มมกีารบรจิาคทางการเมอืง 

ห้ามบริจาคใหก้ับพรรคการเมือง นักการเมืองหรือผูส้มัครทางการเมืองผูท้ี่จะท าหนา้ที่ทางการเมือง 

Arçelik ไม่สามารถจัดสรรหรือจัดหาสนิทรัพย ์หรือทรัพยากรของบรษิัท (ยานพาหนะ คอมพิวเตอร ์

อีเมล ฯลฯ) เพื่อกิจกรรมทางการเมือง 

 

3. แนวทางปฏบิตั ิ

การตัดสินใจเพื่อการบริจาคต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเจา้หนา้ที่ก ากับดแูลความ

สอดคล้องด้านจริยธรรม ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเกีย่วกับเบื้องหลังขององค์กร เจา้ของผลประโยชน ์

ข่าวที่เป็นไปในทางไม่พึงประสงค์จากสังคมสาธารณะส าหรับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ - 

เท่าที่กระท าได้และเปน็ไปได้ 

บทลงโทษ รายชื่อองคก์รและคณะบคุคลที่มีความเสีย่งสงู บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการเมือง ต้องผา่นการ

คัดกรองโดยเจ้าหนา้ทีฝ่่ายดแูลการปฏิบตัิตามกฎที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบรษิัทและผูจ้ดัการทั่วไปของประเทศที่มกีารบริจาคจะต้องรับผดิชอบต่อความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นจากการบริจาค ผู้มีอ านาจตัดสนิใจต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี:้ 
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• ต้องพิจารณาและกระท าตามหลักการความรับผิดชอบตอ่สังคมของ Arçelik  

• ต้องมีเอกสารสนับสนุน เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน 

• ธุรกรรมมีการบันทกึอยา่งถกูต้องและโปร่งใสในบัญชีส าหรับคา่ใช้จ่ายดา้นการกุศลและการ

บริจาคซึ่งเป็นไปตามกฏหมายและข้อบังคับทอ้งถิ่นของประเทศที่ Arçelik ด าเนินธุรกิจ 

มูลคา่การบรจิาค กระบวนการอนมุตั ิ

มลูคา่เทยีบเทา่ทีม่จี านวนสงูกวา่ 10,000 

ดอลลารส์หรฐัฯ 

จ าเป็นต้องมีการอนุมัติรว่มจากผู้ชว่ยผู้จัดการ

ทั่วไปและผู้อ านวยการสายการเงินของ Arçelik 

เสียก่อนที่จะมีการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทที่มีหน้าที่รับผดิชอบจากประเทศที่มีการ

ด าเนนิธุรกิจซึ่งจะมกีารรับหรือมอบการบริจาค 

ต้องมีการแจ้งให้ประธานบรษิัทและ

ผู้อ านวยการสายงานบัญชีรบัทราบ 

ต่ ากวา่ 10,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 

จ าเป็นต้องมีการอนุมัติรว่มจากผู้อ านวยการ

ด้านการสื่อสารและผู้อ านวยการสายการเงิน

เสียก่อน 

ต้องมีการแจ้งผู้จัดการประจ าประเทศ ประธาน

บริษัทและผู้อ านวยการสายการเงิน 

 

4. หนา้ทีแ่ละ ความรบัผดิชอบ 

นโยบายสากลด้านการบริจาคจัดเผยแพร่โดยแผนกสื่อสารสากลของ Arçelik และบริษัทมีหนา้ที่

รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทกุคนปฏิบัตติามนโยบายนี ้การละเมิดนโยบายนี้จะ

ส่งผลให้มีการลงโทษทางวนิัย รวมไปถึงการเลิกจา้ง 

นอกจากนี ้ประเด็นเกี่ยวกับต าแหน่งของบริษทัเพื่อการด าเนนิงานแก้ไขและ/หรือปอ้งกันพฤติกรรมที่

ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบใด ๆ ก็ตาม ควรได้รับการพิจารณาอยา่งสม่ าเสมอผา่นทางฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

เจ้าหนา้ทีก่ ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรม คือ พนักงานของบรษิัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและก ากับดแูลความสอดคล้องดา้นจริยธรรมสากลเพื่อท าหน้าทีร่ับผิดชอบในการ

ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกับนโยบายนี้ 

แผนกสื่อสารสากลของ Arçelik จะทบทวนนโยบายนี้เปน็ระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไดเ้ป็นไปตาม

กฏหมายหรือข้อบังคบัใหม่ทีมี่การแก้ไข 
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นโยบายสากลดา้นตอ่ตา้นการฟอกเงนิ 

 

เป้าหมายของนโยบายนี้มีขึน้เพื่อก าหนดแนวทางในการห้ามปรามและเฝ้าระวังการฟอกเงินและการ

ระดมทุนของผู้กอ่การร้ายหรืออาชญากรรมทางการเงินที่ Arçelik และบริษทัสาขา (“บริษทั”) และ

บุคคลที่สามทั้งหมดอาจเผชญิจากภายในขอบเขตของกจิกรรมทางธรุกิจ ภายใต้แนวคิดนี ้การ

ด าเนนิงานทั้งหมดของบรษิทัจะกระท าตามองค์ประกอบหลักของแผนงานซึ่งรวมถึง การระบแุละการ

ตรวจสอบลูกคา้และบุคคลทีส่าม การตรวจสอบกิจกรรมของลูกคา้ การรายงานและสอบสวนกิจกรรมที่

ผิดปกติและนา่สงสัย การฝึกอบรมพนักงานเพือ่การป้องกันและตรวจสอบการฟอกเงนิ และการจัดตั้ง

เจ้าหนา้ที่รายงานการฟอกเงินโดยเฉพาะ 

นโยบายนี้ได้จัดท าขึน้ตามแนวทางปฏิบตัิสากลด้านจริยธรรม กฎหมายและกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ 

ในท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศที ่Arçelik ด าเนนิธุรกิจ เพื่อให้ม่ันใจวา่เรายึดม่ันต่อกฎหมาย

และข้อบังคับทั้งในท้องถิน่และระหว่างประเทศที่เกีย่วข้องทั้งหมด (เชน่ กฏหมายบัญญัติด้านการ

สนับสนนุทางการเงินแก่ผูก้อ่การรา้ย กฏหมายบัญญตัิดา้นทรพัย์สินที่เปน็ผลได้จากการกระท า

ความผิด  POCA (Proceeds of Crime Act) พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน) 

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กบัพนักงานทุกคนของ Arçelik ซึ่งตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบังคับเพื่อ

ต่อตา้นการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงินแก่ผูก้อ่การรา้ยในประเทศที่ Arçelik ด าเนินธุรกิจ 

การไม่ปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบังคบัดังกลา่วจะส่งผลให้เกิดการลงโทษที่รุนแรงตามกฏระเบียบ 

ทางอาญาและทางแพ่งต่อ Arçelik และพนกังาน 

 

1. ค านยิาม 

การฟอกเงนิ คือ การปลอมแปลงหรือปกปิดสินทรพัย์ทางการเงินที่ได้มาดว้ยวธิีการทีไ่ม่ชอบด้วย

กฎหมาย ซึ่งเป็นความพยายามที่จะท าให้ทรัพย์สนิทางอาชญากรรมมีความถูกต้องตามกฏหมายโดย

ไม่ชอบธรรมและปลอมแปลงแหล่งที่มาดั้งเดิมของทรัพยส์ิน ซึ่งโดยทัว่ไปจะใชว้ิธีน าทรัพย์สนินั้นเข้าสู่

ระบบทางการเงิน ท าธุรกรรมหลายชั้นเพื่อแปรสภาพทรพัย์และปะปนทรพัย์สินผิดกฏหมายนั้น ๆ ไป

ผสมผสานกับทรัพยส์ินทีถู่กกฏหมาย การฟอกเงินอาจกระท าผ่านการมีส่วนรว่มในการท าธุรกรรม

ทางการเงินโดยรู้วา่เป็นทรพัย์สินที่ได้จากการกระท าผดิหรือการเพกิเฉย ไม่สนใจสัญลักษณ์ค าเตือน

ต่อกิจกรรมที่ผิดปกติหรือนา่สงสัยของลูกค้าหรือการธุรกรรม 

การสนบัสนนุทางการเงนิแกผู่ก้อ่การรา้ย หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการสนับสนุนทางการเงินแก่

ผู้ก่อการร้ายโดยทั้งถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย รวมไปถึงบุคคล กลุ่มองค์กรหรือผู้สนับสนุนการก่อ

การรา้ย การก่อการร้ายอาจได้รับการสนับสนุนผา่นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่น การฉอ้โกงบัตรเครดติ 

การซื้อขายอาวุธและการค้ายาเสพติดซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดหาเงิน

ของผู้ก่อการรา้ยอาจเกีย่วขอ้งกับการใช้เงินทนุที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ในทั้งสองกรณนีี้ 

จุดมุ่งหมายของนักการเงินฝัง่ผู้ก่อการร้ายคือการปกปิดแหล่งที่มาและการใช้ประโยชน์ทางการเงนิ

ขั้นตอนสุดท้าย เชน่เดียวกับการฟอกเงิน ภาพลักษณท์ี่มีการเชือ่มโยงกับการก่อการร้ายไม่ว่าจะ

ทางตรงหรือทางอ้อมจะเปน็การเพิ่มความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบและชื่อเสียงของ Arçelik ในระดับที่ไม่

สามารถยอมรับได ้



 
 

 

แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรม ของ Arçelik  34  

 
 
 

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง (PEPs) คอื บคุคลตา่ง ๆ ที่เป็นหรอืได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานใน

ต าแหน่งทีส่ าคญัของรฐั ทั้งจากในประเทศหรือจากตา่งประเทศ ตวัอยา่งเช่น ประมุขของรฐั หวัหน้า

รัฐบาล นักการเมืองอาวโุสหรือเจ้าหนา้ที่รฐั ข้าราชการตุลาการหรือทหาร ผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจ เจา้หนา้ที่พรรคการเมืองที่มีช่ือเสียง 

ประเทศทีม่คีวามออ่นไหว คอื บรรดาประเทศต่าง ๆ ที่ยังด้อยเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการ

ต่อตา้นการให้เงินอุดหนุนการก่อการรา้ย ซึ่งไม่มีความคืบหน้าเพียงพอในการจดัการกับปัญหาเหล่านี้

หรือไม่มีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิงานตามคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน 

(FATF) 

ลกูคา้ทีม่คีวามออ่นไหว คือ บุคคลตา่ง ๆ หรือองค์กรที่ถกูกฏหมาย แต่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

ประเทศที่มีความอ่อนไหว 

คา่อ านวยความสะดวก มีเพือ่ผลักดัน “การท างานของภาครัฐตามปกต”ิ ซึ่งรวมถึงการกระท าที่ไม่ได้

ตั้งใจ ตวัอย่างของ "การท างานตามปกติของภาครฐั" รวมถึงการด าเนินงานเกี่ยวกบัวีซา่ การให้ความ

คุ้มครองจากต ารวจหรือบรกิารไปรษณียแ์ละการจัดหาสาธารณูปโภค เช่น โทรศัพท ์ไฟฟ้าและ

น้ าประปา การท างานตามปกตขิองภาครัฐจะไม่นบัรวมการตัดสินใจที่จะปนูบ าเหนจ็ธุรกิจใหม่หรือเพือ่

ด าเนนิธุรกิจกับฝา่ยทีเ่ฉพาะเจาะจง และจะไม่นับรวมการกระท าทีย่ังอยู่ในดุลยพินิจของทางการหรือ

การใช้หนว่ยงานของรัฐไปในทางที่ผดิ ดังนัน้ การจา่ยเงินให้กับเจ้าหน้าที่ในจ านวนเล็กน้อยเพื่อให้มี

ไฟฟ้าใช้ในโรงงานก็อาจจะเป็นคา่อ านวยความสะดวกได้ 

หากมีค าถามใด ๆ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประเด็นข้างตน้ กรุณาปรกึษาผู้จดัการด้าน

การก ากบัดแูลความสอดคลอ้งด้านจริยธรรมสากล 

 

2. การกระท าทีน่า่สงสยั 

พนักงานของ Arçelik ควรระมัดระวังธงแดงแห่งการฟอกเงินธงและให้รายงานการกระท าทีน่่าสงสัย

ใด ๆ กับเจ้าหน้าทีฝ่่ายดูแลการปฏบิัตติามกฎในท้องถิน่ และเพื่อใหเ้ป็นข้อแนะน า อา่นรายการฉบับ

ย่อด้านลา่งเกี่ยวกับสถานการณ์ธงแดง 

• ซัพพลายเออร ์ลูกคา้หรือบคุคลที่สามที่ไม่ได้ให้ข้อมูลครบถ้วน ขอ้มูลเท็จหรือเป็นทีน่า่สงสัย หรือ

มีความกังวลที่จะปฏิบัตติามข้อก าหนดในการรายงานหรือบันทกึข้อมูล 

• ลูกค้าผูต้กลงจ่ายมากกวา่สภาวะทางการตลาดอย่างจงใจ 

• ลูกค้าหรอืซัพพลายเออร์ทีข่อให้ท าการช าระดว้ยเงินสดหรือสิ่งเทียบเทา่เงินสด 

• ธุรกรรมทีข่้องเกี่ยวกบัประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ตามที่ FATF ก าหนด 

• การโอนเงินสดที่ผิดปกติและไม่สอดคล้องกับเหตุผลทางธุรกิจของการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• ใบสั่งจ่ายเงินหลายฉบบั เชค็เดินทางหรือเงินสดจ านวนมาก  

• การช าระเงินในสกุลเงินอื่นนอกเหนอืจากที่ระบุไว้ในขอ้ตกลง 

• การช าระเงินทีถู่กร้องขอหรือกระท าโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้ระบุชื่อไว้ในสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

• การได้รับธุรกรรมที่ผิดปกตจิากบคุคลหรือนติิบุคคลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินทุน 
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• การช าระเงินให้แก่บุคคลหรอืนิติบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เรียกวา่ “ดินแดนภาษตี่ า” หรือเขา้สู่

บัญชีของ “ธนาคารกล่อง” หรือการโอนเงินทุนที่มีความผิดปกติไปยัง/จากตา่งประเทศที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกบัธุรกรรม 

• การช าระเงินไปยัง/จากบคุคลที่ไม่สามารถระบุโครงสรา้งการถือหุน้หรือผลประโยชน์ที่แท้จริง 

หากมีข้อสงสัย โปรดขอความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมายและก ากับดแูลความสอดคล้องด้านจริยธรรม

เพื่อขอค าแนะน า 

 

3. กระบวนการท าความรูจ้กัลกูคา้ (“KYC”) 

Arçelik และพนักงานจ าเป็นต้องมีความระมัดระวังในระดับหนึ่งและต้องด าเนนิกระบวนการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง เมื่อต้องท าการตดิต่อกบัลูกคา้ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการท าเป็นไม่รับรู้การฟอกเงินหรือ

กิจกรรมที่นา่สงสยัอื่น ๆ Arçelik และพนักงานต้องยึดม่ันในหลักการดังต่อไปนี ้เพือ่ให้สอดคล้องกับ

นโยบาย: 

• ต้องมีการเสาะหาข้อมูลทีเ่พยีงพอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและจดุประสงคข์องการธุรกิจ

ที่ตั้งใจด าเนินงานของบคุคลที่สาม 

• ต้องมีการประเมินค่าความเสีย่งจากการฟอกเงินที่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลที่สามเพื่อเฝ้าระวังกิจกรรม

ของบุคคลที่สาม 

• ต้องมีการประเมินคุณธรรมของลูกคา้และความสัมพันธท์างธุรกิจอื่น ๆ 

• ต้องมีการตรวจสอบบรรดาเจ้าของกจิการ ผู้จดัการและผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดกบับัญชรีายชื่อทีต่้อง

จับตาและขา่วคราวเกี่ยวกับชื่อเสียงบุคคลดังกล่าวจากผูต้รวจสอบในพื้นที่ 

• ต้องมีการคน้สืบข้อมูลเกีย่วกับเจา้ของกิจการ ผู้จดัการและผูท้ี่มีต าแหน่งสูงสุดจากสื่อที่เป็น

ภาษาอังกฤษและภาษาทอ้งถิ่น 

• ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนือ่ง โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ความเสีย่งของลูกคา้ ซัพพลายเออรแ์ละ

ผู้จัดจ าหนา่ย 

• ต้องมีการสื่อสารแสดงความคาดหวังที่จะให้ผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียกบั Arçelik ปฏิบตัิตามกฏอยู่

ตลอดเวลา 

ในกรณทีี่มีเหตตุ้องสงสัยพันธมิตรทางธุรกิจเพราะการกระท าผิดเกี่ยวกับการตกลงตดิต่อ ปฏิสัมพันธ์ 

การท าธุรกรรมกับ Arçelik จะต้องรายงานข้อสงสัยเหล่านั้นทนัทกีับผู้จัดการดา้นการก ากับดแูลความ

สอดคล้องด้านจริยธรรมสากลเพื่อท าการสอบสวนต่อไป 

 

4. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

พนักงานทุกคนตอ้งกระท าตามข้อบังคบัที่ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้นโยบายนี้จัดเผยแพร่โดยแผนก

การเงินและจะด าเนนิการปรบัปรุงแก้ไขและ/หรือป้องกนัเพื่อรับมือกบัพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฏ

ระเบียบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการเลิกจา้ง เจา้หนา้ที่ฝา่ยดแูลการปฏบิัตติามกฎ คือ พนกังานของบริษทัที่



 
 

 

แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรม ของ Arçelik  36  

 
 
 

ได้รับการแต่งตั้งโดยหวัหนา้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิตามกฎของ Arçelik เพื่อท า

หน้าที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิัททีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายนี้ 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมของ Arçelik จะทบทวนนโยบายนีเ้ป็นระยะ 

ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไดเ้ป็นไปตามกฏหมายหรือข้อบังคับใหม่ที่มีการแก้ไข 
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นโยบายสากลดา้นคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

1. วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขต 

Arҫelik รวมถึงบรษิัทในเครอืและบริษทัสาขา (เรียกรวมกันวา่ “บรษิัท” “เรา” “พวกเรา”) จะปกป้อง

ความเป็นสว่นตวัของทุกฝา่ยที่เราท าธุรกิจดว้ย รวมถึงลูกค้า ซพัพลายเออร ์พนกังานและผู้รับจ้างของ

เรา ด้วยเหตุนี ้บรษิัทจึงได้น านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) มาใช้ 

2. ค าจ ากดัความ 

กฏหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่งัคบัใช้ - ความเปน็ส่วนตัวที่เกีย่วข้องทั้งหมด การคุ้มครองข้อมูล

หรือกฎหมายและข้อบังคบัทีเ่กี่ยวข้องในตุรกี (กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ในเขต

เศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในสหราชอาณาจักรและในสวติเซอรแ์ลนด์ที่ใชก้ับการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล 

ขอ้มลูสว่นบคุคล - ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับบคุคลธรรมดาที่สามารถระบุตวัได้โดยตรงหรือโดยอ้อม 

(“เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล”); การระบตุัวบุคคลสามารถกระท าได้โดยการอา้งอิงถึงตวัระบ ุเชน่ ชื่อ 

หมายเลขประจ าตวั ข้อมูลสถานที่ ตัวระบุออนไลน์หรอืปัจจัยเฉพาะเจาะจงอย่างนอ้ยหนึ่งอย่างของ

บุคคลนั้น ๆ เชน่ ทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธกุรรม ทางจิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมหรอืตัวตนในสังคม 

บคุลากร - พนกังาน เจา้หนา้ที่ พนักงานภายใต้เงื่อนไขการจา้งท างานเต็มเวลาหรือนอกเวลา หรือจ้าง

ไว้เป็นผู้ให้ค าปรกึษาทีเ่ป็นบุคคลที่สาม รวมถึงบุคคลท างานชัว่คราวทีป่ฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของ 

Arҫelik ต้องอยู่ภายใต้นโยบายนี ้

การประมวลผล - การด าเนนิการหรือชุดขัน้ตอนการด าเนินการใด ๆ ที่กระท ากบัข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

การรวบรวม การบันทึก การจัดให้เป็นระเบียบ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลง การ

ปรับเปล่ียน การกูค้ืน การให้ค าปรกึษา การใช้งาน การเปิดเผย การเผยแพร่หรือการท าให้พร้อมใช้

งาน การโอนผ่านระหว่างประเทศ การจัดต าแหน่งให้ตรงกันหรือการรวมกนั การปดิกั้น การลบหรือ

การท าลาย 

ผูป้ระมวลผล - บุคคลใดกต็ามที่ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลในฐานะตัวแทนของ Arҫelik ตอ้ง

ท าตามนโยบายนี ้

การละเมดิความปลอดภยั - การละเมิดความปลอดภัยที่น าไปสู่การท าลาย การสูญหาย การ

เปล่ียนแปลงโดยไม่ตั้งใจหรอืผิดกฎหมาย การเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรอืการเขา้ถึงขอ้มูล

ส่วนบคุคล 

มาตรการรกัษาความปลอดภยั - มาตรการทั้งทางกฎหมาย ขององค์กรและทางเทคนิคที่มีวตัถุประสงค์

เพื่อสรา้งความม่ันใจในความสุจริต ความพร้อมใช้งานและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและ

เพื่อป้องกนั บรรเทาหรือแกไ้ขการละเมิดความปลอดภัย 
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ขอ้มลูออ่นไหวเกีย่วกบับคุคล - ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับถิ่นที่มา เชื้อชาตหิรือเผ่าพันธุ ์

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชิกสหภาพแรงงาน ลักษณะทาง

พันธุกรรม ขอ้มูลอัตลักษณบ์ุคคล สุขภาพ ชีวติด้านเพศ รสนิยมทางเพศหรือการมีขอ้หาทางอาญา 

 

3. ความรบัผดิชอบ 

ก. บุคลากรมีหน้าที่รับผดิชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายนี้ เมื่อท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่

เกี่ยวข้องกบัการท างานตามปกต ิ

ข.  ผูบ้ริหารระดับสูงภายในบริษัทมีหนา้ทีบ่ังคับใช้ให้ปฏิบัตติามนโยบายนี ้รวมถึงการดูแลโครงสรา้ง

การก ากบัดแูลที่เหมาะสมและการจัดสรรทรัพยากรเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อให้ม่ันใจวา่มีการปฏิบัตติามและ

บังคับใช ้

ค. บุคลากรจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดแูลความปลอดภัยของข้อมูลทั่วโลกโดยทนัท ีหากรู้สึกสงสัยหรือ

ทราบว่านโยบายนี้จะขัดแยง้กับข้อผกูพันทางกฎหมายหรือข้อบังคบัใด ๆ ในท้องถิน่หรือว่าการปฏิบตัิ

ของบริษทับางอย่างจะเป็นการละเมิดนโยบายนี้ 

ง. บรษิัทอาจใช้นโยบาย ขัน้ตอนหรือแนวทางปฏิบตัิเพิม่เติมตามที่จ าเป็นเพื่อให้แนใ่จว่านโยบายนี้

สอดคล้องหรือเป็นไปตาม กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลที่บังคบัใช้ในท้องถิ่น 

Arҫelik จะไม่รับรองหรือใชน้โยบาย ขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบตัิดังกล่าว โดยไม่ปรกึษาล่วงหน้ากับ

เจ้าหนา้ที่ดแูลความปลอดภยัของข้อมูลทัว่โลก 

4. นโยบายทัว่ไป 

ก. บริษทัมุ่งม่ันที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสอดคล้องกับนโยบายนี ้และกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลที่บังคับใช ้หากกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลก าหนดระดับการป้องกันที่สูงกว่านโยบายนี ้บรษิัท ต้อง

ปฏิบัตติามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว 

ข. หลักการทัว่ไป 

1) การปฏบิัตติามกฎหมายและการจ ากดัวตัถุประสงค์ 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลอย่างถกูต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและเพื่อวตัถุประสงคท์าง

ธุรกิจที่ระบุไวอ้ย่างชัดเจน ชอบด้วยกฎหมายและมีเหตผุลที่สมควร (พื้นฐานทางกฎหมาย) ภายใต้

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใชบ้ังคับ  การให้เหตผุลนี้สามารถได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล การปฏิบัตติามข้อตกลงหรือขั้นตอนก่อนที่จะเขา้สู่ข้อตกลง ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทซึ่งไม่ได้เกนิกวา่ผลประโยชน ์สทิธขิั้นพื้นฐานและเสรีภาพ

ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษทัต้องกระท าตามกฎหมายทีบ่ังคับใช้หรือตามนโยบายภายใน

เพื่อร้องขอและได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลสว่นตัวก่อนท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บางอย่าง บรษิัทก็จะกระท าตามนี ้ บรษิัทจะต้องเกบ็บันทึกค ายินยอมที่ได้รับมาและใช้วิธีที่มี

ประสทิธิภาพส าหรับเจ้าของข้อมูลส่วนตัวเพื่อการขอเพกิถอนค ายินยอมดังกล่าว 
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2) การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะทีจ่ าเป็น 

บริษัทจะจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลให้น้อยทีสุ่ดเทา่ที่จ าเปน็เพื่อด าเนินการตาม

วัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายทีก่ าหนดไว้  และหากเปน็ไปได้ บรษิัทก็จะอาศัยข้อมูลที่ไม่มีการระบตุัวตน

เจ้าของข้อมูลส่วนตวั 

บริษัทจะลดขอบเขตของการประมวลผล การเข้าถึงและการเก็บรกัษาข้อมูลสว่นบคุคลให้น้อยที่สุด 

เท่าที่จ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์หรือเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

การเข้าถึงข้อมูลจะจ ากัดอยูบ่นพื้นฐานของสิ่งที่จ าเปน็ต้องรู ้

ยกเวน้ ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ไม่สามารถเขา้ถึงได้โดยกลุม่บุคคลที่ไม่ได้ก าหนดไว้ 

3) การรกัษาความสมบูรณ์และคุณภาพ 

บริษัทจะรักษาความสมบูรณข์องกระบวนการไอทีของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่เสมอและจะด าเนินการตาม

สมควรเพือ่เกบ็รักษาข้อมูลสว่นบุคคลใหถู้กต้อง สมบูรณ ์ทันสมัยและเชื่อถอืได้ส าหรบัการใช้งานตาม

วัตถปุระสงค ์

4) การเก็บรกัษาและลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคลไว้นานเกินความจ าเป็น  ข้อมูลสว่นบุคคลจะถูกท าลายหรือท า

ให้เป็นนิรนามตามนโยบายที่บังคับใชข้องบริษทั ก าหนดการในการเก็บรกัษาบันทกึ รวมถึงนโยบาย

การเก็บรกัษาบันทึกของบรษิัท นโยบายและก าหนดการในการเก็บรกัษาบันทึกของบริษัทจะค านึงถึง

ความตอ้งการทางธุรกิจของบริษัท ภาระผกูพันทางกฎหมายและข้อควรพิจารณาดา้นการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ สถติิหรือประวตั ิ

ค. ความโปร่งใส 

1) บรษิัทต้องให้ข้อมูลชัดเจนกับเจา้ของข้อมูลส่วนตัว อย่างน้อยทีสุ่ดเกี่ยวกับ: 

• รายละเอียดตวัตนและข้อมูลติดต่อของบรษิัทที่ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบคุคลและ

เจ้าหนา้ที่ดแูลความปลอดภยัของข้อมูลทัว่โลก (ถ้ามี) หรือเจ้าหนา้ที่ดแูลความปลอดภัยของขอ้มูล

ในระดับทอ้งถิ่น; 

• หมวดหมู่ของข้อมูลสว่นบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกับเจา้ของข้อมูลที่บริษัทท าการประมวลผล; 

• วัตถปุระสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเหตุผลเพื่อการด าเนินการดังกล่าว; 

• การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของ บรษิัทแกผู่้รับที่เป็นบุคคลที่สาม; 

• สิทธขิองเจา้ของข้อมูลในส่วนที่เกีย่วกบัข้อมูลสว่นบคุคลของตน รวมถึงสิทธิในการยืน่เรื่อง

ร้องเรียนต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล; 

• การถา่ยโอนข้อมูลสว่นบุคคลไปยังนอกประเทศตุรก ีเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจกัรและ

สวิตเซอรแ์ลนด;์ 

• และการคุ้มครองตามกฏหมายที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทีถู่กถา่ยโอน; 

• ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล; 
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• บทบัญญตัิเรื่องข้อมูลส่วนบคุคลนั้นมีผลบังคับใช้หรือไม่ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่

มอบข้อมูลส่วนตัว; และ 

• การมีอยูข่องระบบตัดสินใจอัตโนมัตซิึ่งจะท าให้มีผลทางกฎหมายหรือผลลัพธ์ที่คล้ายกันและขอ้มูล

เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวขอ้ง 

2) เจา้ของข้อมูลส่วนตวัจะตอ้งได้รับข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่จ าเป็น ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับ

ใช้ในท้องถิ่น 

3) ยกเวน้กรณีพิเศษ ข้อมูลที่ระบุไว้ขา้งต้นจะถกูส่งไปยงัเจ้าของข้อมูล ณ เวลาที่ไดร้ับข้อมูลส่วน

บุคคลของบคุคลนั้น 

4) การสื่อสารทั้งหมดกับเจ้าของข้อมูลเรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

เจ้าหนา้ที่ดแูลความปลอดภยัของข้อมูลในระดับทอ้งถิ่นและเจา้หนา้ที่ดแูลความปลอดภัยของข้อมูลทั่ว

โลกหากจ าเป็น ตามแม่แบบของบริษทั 

5) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทีใ่ช้บังคับอาจใช้เป็นข้อยกเวน้ส าหรบัข้อก าหนดเรื่องความโปร่งใสใน

กรณีพเิศษ ตวัอย่างเช่น หากการใหข้้อมูลดังกล่าวท าให้ต้องรับภาระอยา่งไม่สมควร โดยข้อยกเว้น

ดังกล่าวจะไม่มีการพิจารณา หากยังไม่ได้มีการปรึกษากบัเจ้าหนา้ทีดู่แลความปลอดภัยของขอ้มูลทั่ว

โลก 

ง. สทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนตัว 

1) บรษิัทจะพิจารณาค าขอใด ๆ จากเจา้ของข้อมูลที่เกี่ยวกับสทิธิในการเขา้ถึง การแก้ให้ถกูต้อง การ

จ ากัด การโอนยา้ยข้อมูล การลบหรือการคัดค้าน ข้อบ่งชี้ใด ๆ ทีแ่สดงชัดเจนวา่เจา้ของข้อมูลต้องการ

เพิกถอนความยินยอม และค าขอดังกล่าวก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

2) บรษิัทจะตอบสนองต่อค าร้องดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพือ่

ตอบสนองค าร้องนัน้ภายในระยะเวลาตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิของเจา้ของข้อมูลส่วนตัว 

3) บรษิัทไม่จ าเป็นต้องปฏิบตัิตามค าขอหากไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่กูต้องตาม

กฎหมาย กับตัวบคุคลที่ยืน่ค าขอมาหรือเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าค าขอไม่มีมูลความจริงหรอืมีมากเกนิไป

เนื่องจากมกีารส่งค าขอมาซ้ าซ้อนกัน 

จ. การรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและการรายงานการฝา่ฝืนความปลอดภัย 

1) บรษิัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกปอ้งข้อมูลส่วนบคุคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี

ของการส่งข้อมูลสว่นบคุคลผ่านเครือขา่ยหรือการจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อหรอือุปกรณ์พกพา 

มาตรการรักษาความปลอดภัยนี้จะค านึงถึงความเสี่ยงทีเ่กิดจากการประมวลผล ลักษณะของข้อมูลส่วน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีขั้นสูงสดุและคา่ใช้จ่ายของการน ามาตรการรักษาความปลอดภัยมาใช้ 

2) มาตรการความปลอดภัยจะก าหนดไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษรในนโยบายและขัน้ตอนการรกัษาความ

ปลอดภัย 
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3) บคุลากรจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยทันทีต่อเจ้าหนา้ทีดู่แลความปลอดภัย

ของข้อมูลทัว่โลกและแผนกโทรคมนาคมและความปลอดภัยของข้อมูลของ Arҫelik และบนัทึกการ

ละเมิดความปลอดภัยตามนโยบายป้องกันการละเมิดข้อมูลของบริษทั 

ฉ. การเปิดเผยข้อมูลสว่นบคุคล 

1) บรษิัทจะเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม เช่น หนว่ยงานบังคับใช้กฎหมายหรือศาล คู่ค้า

ทางธุรกิจ ซัพพลายเออรห์รอืลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเทา่นัน้ ซึ่งได้รับอนุญาติเป็นการเฉพาะให้กระท า

ตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศตุรก ีเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักรหรือประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์กฎหมายคุ้มครอง หรือเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลที่บังคับใช้ 

2) บรษิัทจะเลือกผู้ประมวลผลด้วยความระมัดระวังและจะควบคุมให้อยู่ภายใต้สญัญาเพื่อปกปอ้ง

ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลที่เกี่ยวข้องและปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลที่บังคบัใช ้

ช. การถ่ายโอนข้อมูลสว่นบคุคลระหวา่งประเทศ 

1) บรษิัทจะถา่ยโอนข้อมูลสว่นบุคคลไปยังภายนอกประเทศตุรก ีเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราช

อาณาจักรและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามข้อก าหนดทีร่ะบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ 

2) ยกเวน้กรณีพิเศษภายใตก้ฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ บรษิัทจะจัดให้มีการป้องกันทีเ่หมาะสม 

เช่น ข้อตกลงการถา่ยโอนเพื่อสามารถข้ามผา่นข้อจ ากดัในการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตัวระหวา่งประเทศ

ภายใตก้ฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช ้

3) บรษิัทอาจใช้เพียงข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใชก้ับข้อจ ากัดในการถา่ยโอน

ระหวา่งประเทศ หลังจากการตรวจสอบและอนุมัติโดยเจา้หน้าที่ดแูลความปลอดภัยของข้อมูลทั่วโลก 

ซ. การฝึกอบรม 

พนักงานผู้ท าหนา้ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการฝกึอบรมอยา่งสม่ าเสมอเกี่ยวกับการ

ปฏิบัตติามนโยบายนี้ และการฝึกอบรมควรปรับให้เขา้กับบทบาทหรือหนา้ทีข่องบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ฌ. การเฝ้าระวังและบนัทกึ 

1) เจา้หนา้ที่ดแูลความปลอดภัยของข้อมูลทั่วโลกและเจา้หน้าที่ดแูลความปลอดภัยของข้อมูลระดับ

ท้องถิ่นจะด าเนินการทบทวนและตรวจสอบเป็นระยะเพือ่ให้แน่ใจวา่ได้ปฏิบตัิตามนโยบายนี้ 

2) บรษิัทจะเก็บรักษาบันทกึการท างานประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเอาไว ้และบันทึกดังกล่าวจะต้อง

เปิดเผยต่อหนว่ยงานก ากับดแูลเมื่อมีการร้องขอ 

ญ. การปฏิบัตติามและการละเวน้ 

1) ข้อก าหนดที่ก าหนดโดยนโยบายนี้อาจได้รบัการยกเว้นเปน็กรณีพิเศษเป็นเฉพาะกรณแีละตกอยู่

ภายใต้เงื่อนไข หลังจากไดร้ับการอนุมัติจากเจา้หนา้ที่ดแูลความปลอดภัยของข้อมูลทั่วโลก 
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2) บคุลากรท่านใดที่ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนีต้้องถูก ลงโทษทางวินยั รวมถึงการเลิกจ้าง 

 

5. ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

บริษัทจะส่งต่อนโยบายนี้ไปยังบุคลากรและอาจแปลนโยบายเป็น ภาษาทอ้งถิ่นเพื่อเป็นการแจ้งให้

ทราบ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชนัภาษาทอ้งถิ่นและเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ให้ยึดนโยบาย

ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

หากมีค าถามหรือข้อสงสัยเกีย่วกับนโยบายนี้หรือเรื่องความเป็นสว่นตัว กรณุาติดต่อส านกังาน

เจ้าหนา้ที่ดแูลความปลอดภยัของข้อมูลทัว่โลก   

(ติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์+90 212 314 34 34 หรือส่งอีเมลล์มาที่ compliance@arcelik.com) 
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นโยบายสากลดา้นการปกปอ้งและรกัษาขอ้มลู 

 

1. ประเภทการบนัทกึ 

นโยบายนี้จะใชก้ับขอ้มูลที่มีอยู่ในบันทกึ ดังต่อไปนี:้ 

• กระดาษ 

• ไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเจาะจง ฐานข้อมูล เอกสารเวิร์ด PowerPoint          

สเปรดชตี หน้าเว็บและอเีมล  

• รูปภาพ ภาพสแกน ซีดีรอมและอุปกรณ์เกบ็ข้อมูลต่างๆ 

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทของบันทึกที่สรา้งขึ้นโดยบรษิัท เช่น; 

• เอกสารการก ากบัดูแลกิจการทั้งหมดของบรษิัท เช่น เอกสารของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

บริหาร รายงานการประชุม 

• เอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับทอ้งถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ Arçelik ด าเนินธุรกิจ 

• สัญญา 

• เอกสารทกุประเภทที่เกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนา ทรพัยส์ินทางปัญญาและความลับทางการคา้ 

• ใบอนุญาติซอฟตแ์วรเ์ทคโนโลยีและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกัน  

• เอกสารการขายและการตลาด 

• ใบก ากบัสินค้า 

• บันทึกข้อมูลพนกังาน  

• อีเมลล์ 

 

2. การจ าแนกประเภทของบนัทกึ 

เป็นเรื่องส าคัญที่ตอ้งเห็นคณุค่าของบันทึกในขั้นตอนทางธุรกิจที่ด าเนินอยู ่ และในระหวา่งขั้นตอนนี้

เอง ต้องมีการทบทวนและประเมินการจ าแนกประเภทของบันทึก ดังต่อไปนี้; 

• คุณคา่เชิงกฏหมาย  

• คุณคา่ด้านการปฏิบตัิงาน  

• คุณคา่เชิงประวตั ิ

ดังนั้น บันทึกและเอกสารต่าง ๆ จะจัดให้อยู่ในประเภท "สาธารณะ ส่วนบุคคลและเปน็ความลับ" 

ก าหนดการเก็บรักษาของบรษิัทจะมีการพัฒนาและจัดท าขึ้นตามประเภทของบันทึกตามหน้าที่ เชน่ 

ทางกฏหมาย การบริหาร การเงินและ/หรือเชิงประวัติ 

 



 
 

 

แนวทางปฏบิตัสิากลดา้นจรยิธรรม ของ Arçelik  44  

 
 
 

3. ระดบัของการจ าแนกประเภท 

สาธารณะ: เอกสาร/บนัทกึทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรที่มีอ านาจ ขอ้มูลดังกล่าวมี

ข้อมูลที่เปน็สาธารณะที่สามารถเปิดเผยได้โดยไม่กระทบต่อ Arçelik และไม่เป็นการท าผิดกฏเรือ่ง

ความเป็นสว่นตวัของบุคคล หรือการรบัทราบข้อมูลนี้ไม่ได้ท าให้ Arçelik หรือบรษิัทในเครือเกิดความ

สูญเสียทางการเงินหรือเสือ่มเสียชื่อเสยีง หรือไม่ได้คุกคามต่อความปลอดภัยทางสนิทรัพยข์อง 

Arçelik 

สว่นตวั: เอกสาร/บนัทกึประกอบด้วยข้อมูลสว่นตวัของบคุคล (ส าหรบัการใช้งานส่วนตัวและไม่

เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ) และ/หรอืข้อมูลรวมถึงอีเมลสว่นตวั ตารางและเอกสารอืน่ ๆ ที่เปน็ของสว่นบุคคล 

ความลบั: ขอ้มูลทุกประเภทที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรอืข้อมูลที่ Arçelik พิจารณาให้เป็นความลับ 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลทางเทคนคิ การด าเนนิงานและการเงิน 

ข้อมูลที่เปน็ความลับครอบคลุมข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบนัทกึของลูกค้าหรือผู้ขาย พนักงานใน

ปัจจุบันและอดตี บุคคลทีส่ามที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติที่

เก็บไวเ้นื่องจากต าแหน่งของพนักงาน 

 

4. หลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั 

ภายใตก้รอบแนวคิดของกิจกรรมทางธรุกิจและความสัมพันธ์กบับุคคลที่สาม ทาง Arçelik อาจ

ประมวลผลข้อมูลที่เปน็ความลับด้วยเหตผุลดังต่อไปนี้: 

• เหตุผลดา้นระเบียบข้อบังคับที่จะต้องปฏิบตัิตาม  

• เหตุผลทางเทคนิคเพื่อการพฒันาและรกัษาคณุภาพของผลิตภัณฑ์ 

• เหตุผลตามหนังสือสัญญาเพือ่ด าเนนิการหรือบริหารธุรกจิหรือเพื่อท าให้มี/ใช/้ปกปอ้งสิทธิเรยีกร้อง

ทางกฎหมาย 

• การโต้ตอบปฏิสัมพนัธก์ับลูกค้าหรือผูข้ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิธุรกิจของ Arçelik เพื่อตอบหรอื

สอบถามข้อมูล 

• เหตุผลทางด้านธุรกรรม เชน่ การล าเลียง การจัดส่ง การขนส่งและบรกิารสนับสนุน 

• เรื่องของการเงินซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจาะจงกับการด าเนนิการช าระเงิน บัญชี การ

ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การวางบิลและกระบวนการทวงถาม 

• เหตุผลดา้นการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกับลูกคา้ ผูข้ายและบุคคลที่สาม ซึ่งครอบคลุมถึงด้านข่าวกรอง

ของบริษทั การวิจัยทางการตลาด เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของผลิตภัณฑแ์ละแบบสอบถาม 

การพิจารณาดา้นความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองและรักษาผลิตภัณฑ ์บรกิาร เวปไซต์และสถานที่

ท างานของ Arçelik 
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พนักงานของ Arçelik รับทราบดีวา่การละเมิดการรักษาความลับทั้งในระหวา่งและหลังการจ้างงาน 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับบคุคลทีส่ามโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้บริษัท

เสียเปรยีบในการแข่งขันอยา่งมาก ในขณะเดียวกันอาจก็สร้างความเสียหายทางการเงิน กฏหมายและ

ด้านอื่นต่อบรษิัทได ้ภาระหน้าที่ในการที่จะไม่แพร่กระจายหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนัน้ก็จะ

น าไปใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันนี้ ถึงแม้วา่อาจจะไม่ไดร้ะบุเฉพาะเจาะจงหรือถือวา่เป็นความลับเลยก็

ตาม 

ภาระหน้าที่ของ Arçelik ทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องพิจารณาเกณฑต์่อไปนี้อยา่งน้อย

ที่สุด: 

• ข้อมูลที่เปน็ความลับไม่สามารถน าไปใช้ได้โดยเจตนาเพื่อโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทหรือน าไปใช้

ส่วนตัว 

• ไม่ยอมรับให้มีการซื้อขายหุน้ของบรษิัทหรือหุ้นของบรษิัทอื่นใดก็ตามโดยอา้งอิงจากข้อมูลที่เปน็

ความลับ 

• การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลับต่อบุคคลที่สามเพื่อการซื้อขายหุ้นเป็นเรือ่งต้องห้าม 

• การพยายามค้นหา ยอมรับหรือใช้ข้อมูลที่เปน็ความลับของคู่แข่งของ Arçelik นั้นเป็นเรื่องผิด

กฎหมาย 

การส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับจะกระท าภายใต้กฏเกณฑด์ังต่อไปนี:้ 

• เกี่ยวกับความตั้งใจของ Arçelik ที่จะปฏบิัตติามกฎและขอ้บังคับทั้งหมดของประเทศที่มีการด าเนนิ

ธุรกิจ โดยข้อมูลที่เป็นความลับนั้นสามารถถ่ายโอนไปยงัเจ้าหนา้ที่หรือหนว่ยงานบังคับใช้กฎหมาย

ด้วยอ านาจตามกฏหมายที่ได้รับมอบได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่เป็นความลับสามารถแบ่งปันกับผู้ให้

บริการตามสัญญาของ Arçelik ซึ่งการรกัษาความลับนัน้ได้รับการคุ้มครองด้วยเงื่อนไขสัญญาหรือ

สัญญาปกปิดความลับซึ่งจะด าเนนิการตามค าแนะน าของ Arçelik เท่านัน้ 

 

5. ระยะเวลาเกบ็รกัษาขัน้ต่ า 

ด้วยการใช้เกณฑ์ประเมินคณุค่าของบันทึก บรษิัทไดก้ าหนดระยะเวลาเก็บรักษาทีแ่นะน าและขั้นตอน

ของตารางการเก็บรกัษาเอาไว้ส าหรับแต่ละประเภทของบันทึกและเอกสารตามการใช้งานไว้อยา่ง

กว้าง ๆ เชน่ ทางการจัดการ/บริหาร ทางการเงินและ/หรอืเชิงประวัติ บันทึกและเอกสารแต่ละประเภทมี

การก าหนดโดยตารางการเก็บรักษาขั้นต่ าที่แนะน าโดยบริษัท ซึ่งมีการระบุถึงกฏหมายและระเบียบ

ของท้องถิน่และสากลเอาไว ้

Arçelik จะจัดเก็บบันทึกและเอกสารทีเ่กี่ยวกับกระบวนการและตารางการเก็บรกัษาเอาไว้ เว้นแต่กรณี

กฎหมายและข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ก าหนดระยะเวลาจัดเก็บที่สั้นลงหรือนานกว่าตารางการ

เก็บรกัษาของ Arçelik ทางบริษัทจะท าตามตารางเวลาจัดเก็บของ Arçelik  

ตราบใดที่ยังไม่มีการระบุบันทึกและ/หรือเอกสารให้เก็บรกัษาอย่างถาวร ระยะเวลาการเกบ็รักษาจะ

ระบุตามตารางการเก็บรกัษา ส าหรับการตรวจสอบเพื่อ “การเก็บรกัษาอย่างถาวร” จะถูกใหค้ านิยาม

และก าหนดเวลาภายในขั้นตอนระยะเวลาการเก็บรกัษา 
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6. การท าลาย 

แต่ละแผนกมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบตารางการเกบ็รักษา 

เมื่อระยะเวลาเกบ็รักษาพ้นก าหนด จะมีการตรวจสอบทบทวนบนัทึกและ/หรือเอกสารโดยผู้อ านวยการ

ที่เกี่ยวข้อง (หรือตัวแทนผู้อ านวยการ) และปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น หวัหนา้

ฝ่ายไอท ีหัวหน้าฝา่ยกฏหมายและก ากับการปฏิบตัิงานและ/หรือผู้จัดการอาวโุสเพื่อตัดสินใจเรื่องการ

จัดการท าลาย 

“การจดัการท าลาย” อาจจะเป็น: 

• การเก็บบนัทึกหรือเอกสารเอาไว้ต่อไปภายใน Arçelik   

• การท าลายบันทกึหรือเอกสาร 

การตรวจสอบทบทวนบันทึกและเอกสารควรจะด าเนินการโดยเร็วที่สุดเทา่ที่เป็นไปได้ หลังจาก

ระยะเวลาการเก็บรักษาพน้ก าหนด การตัดสินใจเกี่ยวกบัการท าลายขึน้อยู่กับ: 

• ความจ าเป็นดา้นการบัญชีธรุกิจที่ตอ่เนื่อง (รวมถึงการตรวจสอบ)  

• กฏหมายปัจจุบัน 

หากบนัทึกและเอกสารมีคณุค่าต่อการวิจัยหรือคุณคา่เชงิประวตัิในระยะยาว: 

• ต้องมีการทบทวนระหวา่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและคา่ใช้จ่ายในการท าลาย ต้องมี

การทบทวน 

• ความเสี่ยงทางกฎหมาย การเมืองและชื่อเสียงทีเ่กี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การท าลายหรือสูญเสีย

การควบคุมบนัทึก/เอกสาร 

ต้องเกบ็รักษาบนัทึกการท าลายเอาไว้โดยแผนกท าลายเอกสารเพือ่การตรวจสอบในอนาคต 

ก. การรกัษาบนัทกึและเอกสารเอาไวต้อ่ไป 

หากบนัทึกและ/หรือเอกสารยังมีความส าคัญตอ่หน่วยงานใด ๆ ในธุรกิจและเมื่อได้รบัแจ้งเรื่องการ

ด าเนนิคดีฟ้องร้อง การสอบสวนจากทางภาครัฐหรือการด าเนนิคดีทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีต่อ Arçelik 

ให้เก็บรักษาและปกป้องบันทึกและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกันนัน้เอาไว้ โดยไม่ต้องค านึงถึงนโยบาย

การเก็บรกัษาบันทึกของบรษิัท หากไม่เป็นเชน่นั้น บรษิทัจะใช้การจัดการท าลายดังต่อไปนี้ 

ข. การท าลายเอกสารและบนัทกึทีเ่ปน็กระดาษหรอือเิลก็ทรอนกิส์ 

ควรด าเนินการท าลายในลักษณะทีเ่ก็บรกัษาความลับของบันทึก/เอกสารและสอดคล้องกับสัญญา

ปกปิดความลับ ควรก าจดัส าเนาทั้งหมดรวมถึงส าเนาเกบ็ส ารองในเวลาเดียวกนัและดว้ยวิธเีดียวกัน 

นโยบายการเก็บรักษาบนัทกึก าหนดให้ก าจัดส าเนาบันทึกทีเ่ป็นกระดาษ/อิเลก็ทรอนิกสต์ามขัน้ตอน

ของไอที เนื่องจากการลบส าเนาอิเล็กทรอนกิส์ไม่นับวา่เป็นวธิีการที่เพียงพอ ขั้นตอนนี้ควรจะมีความ

สอดคล้องกับขั้นตอนของไอที 
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การท าลายบันทกึใด ๆ ที่ถกูจัดให้อยู่ในระดับที่เปน็ความลับ จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคบั

ในท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที ่Arçelik ด าเนนิธุรกิจ 

 

7. อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

นโยบายนี้จัดเผยแพร่โดยฝา่ยกฎหมายและก ากับดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมของ Arçelik และ

บริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบตัิตามนโยบายนี ้การละเมิด

นโยบายนี้จะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย รวมไปถึงการเลิกจา้ง 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลความสอดคล้องด้านจริยธรรมจะทบทวนนโยบายนี้เปน็ระยะ ๆ เพื่อให้

แน่ใจวา่ได้เป็นไปตามกฏหมายหรือข้อบังคับใหม่ที่มีการแก้ไข 

 

 

 

 

 


