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สารจากประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารของเรา 

 
เป็นเวลากว่า 90 ปีแลว้ที ่MacLean-Fogg ไดส้รา้งความสัมพันธแ์ห่งความเชือ่ม่ันกับผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีรายส าคัญ ผ่านความมุ่งม่ันโดยไม่ย่อ

ทอ้ทีจ่ะปฏบัิตงิานดว้ยความซือ่สัตย ์ความตัง้ใจนี้เป็นหลักปรัชญาน าทางของ MacLean-Fogg มาตัง้แต่คุณทวดของผม John MacLean ได ้

ก่อตัง้บรษัิทขึน้เมือ่ ค.ศ. 1925 ในขณะเดยีวกัน เราก็ไดส้รา้งประวัตกิารเตบิโตอย่างยั่งยนืดว้ยการขยายกจิการเขา้สู่ธุรกจิใหม่ ๆ และภูมภิาค

ใหม่ ๆ เรายังไดส้ั่งสมชือ่เสยีงของการด าเนินกจิการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและถูกจรยิธรรม 

ความภาคภูมใิจสูงสุดของผมนัน้มาจากวถิทีางทีเ่ราใชเ้พือ่บรรลุเป้าหมายของเรา  เราประสบความส าเร็จไดเ้พราะความมุ่งม่ันของเราทีม่ี

ต่อค่านิยมพื้นฐานดังต่อไปนี้: 

บุคลากรคอืทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ดของเรา   

การตระหนกัรูด้า้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มคอืวตัถุประสงคห์ลกั 

ลูกคา้คอืศูนยก์ลางของทุกสิง่ทีเ่ราท า 

คุณภาพคอืสิง่ส าคญัหลกั 

การพฒันาปรบัปรุงอยา่งตอ่เนือ่งคอืวถิชีวีติของเรา 

เราจะไมย่อมประนปีระนอมในเรือ่งความซือ่สตัย ์

 

เมือ่ถงึเวลาทีเ่กดิการดูถูกเหยยีดหยามเกีย่วกับธุรกจิมากกว่าทีเ่คยเป็น MacLean-Fogg ยังคงตอ้งไดร้ับความไวว้างใจอย่างสูงในทุก ๆ วัน 

จากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยการปฏบัิตติามไม่ใชแ่ค่เฉพาะตัวบทกฎหมายเท่านัน้ แต่ยังรวมถงึจติวญิญาณแห่งกฎหมาย  นี่คอืเหตุผลทีผ่ม

ตอ้งขอใหส้มาชกิในทมี MacLean-Fogg แต่ละท่าน ใหส้ัญญาเป็นการส่วนบุคคลว่าจะปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของเรา  หลัก

จรรยาบรรณจะท าหนา้ทีเ่ป็นคู่มอืเชงิปฏิบัตแิละพ้ืนฐานส าหรับนโยบายและระเบยีบวธิกีารของบรษัิทของเรา โดยเนื้อหาทัง้หมดจะเป็นการ

ชีแ้นะแนวทางเพิม่เติมเกีย่วกับพฤติกรรมทีเ่ราคาดหวัง   

 

หลักจรรยาบรรณจะมผีลใชโ้ดยเท่าเทยีมกันส าหรับพนักงาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีข่อง MacLean-Fogg ทุกคน รวมถงึบุคคลภายนอกที่

ด าเนินธุรกจิในนามของเรา  ไม่ว่าเราจะท างานอยู่ทีไ่หน และไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทใด เราทุกคนลว้นมหีนา้ทีป่ระพฤตตินและด าเนินธุรกจิ

ตามมาตรฐานจรยิธรรมสูงสดุ 

 

อย่ายนิยอมใหส้ ิง่ใดก็ตามท าลายความมุ่งม่ันของคุณทีม่ตี่อมาตรฐานของเรา  ผมอยากจะวงิวอนใหทุ้กคนรายงานการด าเนินการใด ๆ ทีอ่าจ

เป็นภัยต่อความซือ่สัตยข์องเรา และผมอยากใหคุ้ณม่ันใจไดว่้า จะไม่มีผูใ้ดตอ้งประสบกับผลสบืเนื่องในเชงิลบ ส าหรับการถามค าถามหรอื

การรายงานเหตุฝ่าฝืนโดยเจตนาบรสิุทธิ ์ หากคุณมคี าถามหรอืขอ้วติกกังวลว่าการด าเนินการนัน้เหมาะสมหรอืไม่ โปรดแจง้เรือ่งผ่านชอ่ง

ทางการตดิต่อดา้นการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมทีบ่รษัิทจัดหาไวใ้หโ้ดยทันที   

 

จะตอ้งไม่มคีวามขัดแยง้กันระหว่างผลการปฏิบัตงิานทางการเงนิทีเ่ป็นเลศิ และมาตรฐานระดับสูงส าหรับการปฏิบัตติามกฎระเบยีบและ

จรยิธรรม สองสิง่นีจ้ะชว่ยส่งเสรมิกระตุน้ร่วมกัน  ดว้ยความชว่ยเหลอืของคุณ การด าเนินการของเราจะยังคงก่อใหเ้กดิความเคารพนับถอืต่อ

ความซือ่สัตยใ์นสิง่ทีเ่ราท า และส าหรับการมสี่วนร่วมในเชงิบวกต่อลูกคา้และสังคมของเรา 

 

ขอบคุณทีท่ าหนา้ทีข่องคุณเพ่ือคงไวซ้ึง่ต านานแห่งความส าเร็จดว้ยความซือ่สัตยข์อง MacLean-Fogg 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

Duncan A. L. MacLean 
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1. วตัถุประสงคข์องหลกัจรรยาบรรณ 
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ที ่MacLean-Fogg เรามุ่งม่ันทีจ่ะท าธุรกจิดว้ยความซือ่สัตยส์ูงสุด 

โดยจะปฏบัิตติามท ัง้จติวญิญาณและตวับทของกฎหมายอย่าง

เต็มที ่เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของพันธะหนา้ทีน่ี้ เราตอ้งท าสิง่ทีถู่กตอ้ง 

และตอ้งเลอืกสิง่ทีเ่หมาะสม ในขณะทีเ่ราด าเนินกจิกรรมประจ าวัน

ของเรา โดยจะรวมถงึการชว่ยเหลอืเพื่อสนับสนุนใหเ้กดิ

สิง่แวดลอ้มทีเ่ราปฏบัิตติ่อกันและกันดว้ยความเคารพ ส่งมอบ

ผลติภัณฑร์ะดับโลกใหแ้ก่ลูกคา้ แข่งขันอย่างซือ่ตรง และมคีวาม

ภาคภูมใิจในบรษัิทของเรา 

การระบุถงึวธิกีารด าเนินการที่เหมาะสมนัน้ไม่ใชเ่รือ่งง่ายเสมอไป 

ในสถานการณ์ทีต่อ้งใชก้ารก ากับทศิทางเพิ่มเตมิ หลักจรรยาบรรณ

ทางธุรกจินี้ ("หลักจรรยาบรรณ") จะท าหนา้ทีเ่ป็นคู่มอืเชงิปฏิบัติ

เพ่ือชว่ยคุณตัดสนิใจเชงิกฎหมายและจรยิธรรมไดอ้ย่างเหมาะสม  

หลักจรรยาบรรณจะเนน้ย ้าถงึขอ้ก าหนดทีส่ าคัญจ านวนมากในดา้น

กฎหมาย จรยิธรรม และระเบยีบขอ้บังคับ ซึง่ขอ้ก าหนดเหล่านี้จะ

ก ากับดูแลการปฏิบัตกิารท่ัวโลกของ MacLean-Fogg หลัก

จรรยาบรรณยงัจะเป็นแหล่งขอ้มูลและค าแนะน าเพิ่มเตมิเกีย่วกับ

วธิกีารรายงานการฝ่าฝืนทีอ่าจเกดิขึน้  

คุณตอ้งอา่น ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามหลกั

จรรยาบรรณ เราคาดหวงัใหคุ้ณสนบัสนุนค่านยิมและ

หลกัการในหลกัจรรยาบรรณนีอ้ยา่งเต็มที ่

 

พนัธะหนา้ทีข่องเราตอ่การตดิตอ่เจรจาทีจ่รงิใจและ

เป็นธรรม 

คณะกรรมการบรหิารของ MacLean-Fogg ไดน้ าหลักจรรยาบรรณ

นี้มาใชเ้พ่ือจะไดแ้น่ใจว่าการด าเนินกจิการนัน้เป็นไปอย่างซื่อตรง

และมจีรยิธรรม มกีารปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับที่ม ี

และมคีวามเป็นธรรมต่อลูกคา้ ซัพพลายเออร ์คู่แข่ง และพนักงาน 

เราเล็งเห็นคุณค่าของการเป็นพลเมอืงทีด่ ีและไม่เอารัดเอาเปรยีบ

ผูอ้ืน่ผ่านการยักยา้ย การปิดบัง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิทีส่ าคัญ 

หรอืหลักปฏบัิตทิีไ่ม่เป็นธรรมใด ๆ  

หลักจรรยาบรรณนี้จะมผีลใชส้ าหรับการท าธุรกจิทุกเมื่อ โดยจะ

บังคับใชอ้ย่างเท่าเทยีมกันส าหรับผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนของ 

MacLean-Fogg รวมถงึเจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานของส านักงานสาขา

และบรษัิทในเครอืของ MacLean-Fogg เรายังคาดหวังใหผู้จ้ัด

จ าหน่าย ซัพพลายเออร ์พนักงานสัญญาจา้ง ตัวแทน ทีป่รกึษา 

และบุคคลอืน่ ๆ ทีก่ระท าการในนามของเรา ตอ้งปฏบัิตติาม

หลักการในหลักจรรยาบรรณ 

การปฏบิตัติามกฎหมาย 

MacLean-Fogg ก าหนดใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และบุคคลใดก็

ตามทีก่ระท าการในนามของบรษัิท ตอ้งปฏิบัตติามกฎหมายที่มี

บังคับใชทั้ง้หมดในทุกแห่งที่เราด าเนินธุรกจิ  เนื่องจากเราเป็น

บรษัิทขา้มชาตสิากล กฎหมายของเขตอ านาจศาลหลาย ๆ แห่ง

อาจจะมีผลใชกั้บงานของเรา  เมือ่กฎหมาย วัฒนธรรม หรอืธรรม

เนียมในทอ้งถิน่แตกต่างจากหลักการและมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้น

หลักจรรยาบรรณนี ้สมาชกิของทมีควรขอรับค าชีแ้นะจากประธาน

เจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ 

การใชห้ลกัจรรยาบรรณ 
 
หลักจรรยาบรรณจะมมีาตรฐานเพ่ือชว่ยน าทางพฤตกิรรมของคุณ 

หลักจรรยาบรรณไม่ไดก้ล่าวถงึทุกสถานการณ์ทีคุ่ณอาจพบเจอ 

แต่จะท าหนา้ที่เป็นส่วนเสรมิส าหรับวจิารณญาณทีด่ขีองคุณ 

สามัญส านึก และความรูผ้ดิรูช้อบ ดว้ยเหตุนี้ การด าเนินการใด ๆ ที่

ผดิจรยิธรรมหรอืผดิกฎหมาย อาจจะท าใหคุ้ณถูกลงโทษตามความ

เหมาะสม แมว่้าจะไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะในหลักจรรยาบรรณก็

ตาม 

จรรยาบรรณนี้มกีารอา้งองิถงึนโยบายต่างๆ ของ MacLean-Fogg 

ทีใ่หร้ายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกับหัวขอ้เฉพาะ 

เราจะเพิม่และปรับปรุงนโยบาย MacLean-Fogg 

เนื้อหานี้อย่างต่อเนื่อง 

และพนักงานสามารถเขา้ถงึนโยบายเหล่านี้ไดท้าง HR Portal 

หากคุณมคี าถามใด ๆ เกีย่วกับหลักจรรยาบรรณ หรอืวธิกีารรับมอื

กับสถานการณ์เฉพาะดา้น คุณควรอ่านนโยบายของ MacLean-

Fogg ทีเ่กีย่วขอ้งกับหัวขอ้ค าถามทีคุ่ณสงสัย (หากม)ี พูดคุยกับ

ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรอื EHS ในทอ้งถิน่หรอืในองคก์ร

ของคุณ ตดิต่อประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบและ/หรอืผูอ้ านวยการฝ่ายที่ปรกึษาของบรษัิท หรอืใช ้

บรกิาร ComplianceLine สายด่วนชว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรมและการ

ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของ MacLean-Fogg ไดท้ี ่

app.mycompliancereport.com/report?cid=MF 

(หรอื หมายเลขโทรฟรทีีอ่ยู่บนเว็บไซต)์      

 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเรา 
 

ความรบัผดิชอบในฐานะสมาชกิของทมี 

MacLean-Fogg ก าหนดใหส้มาชกิทุกคนในทมีตอ้งเขา้ใจและ

ปฏบัิตติามมาตรฐานทีร่ะบุไวใ้นหลักจรรยาบรรณนี้ เชน่เดยีวกับ

กฎหมายและนโยบายที่มผีลใชกั้บต าแหน่งของคุณในบรษัิท เรา

ส่งเสรมิใหคุ้ณขอความชว่ยเหลอืเมือ่คุณมคี าถามเกีย่วกับประเด็น

เรือ่งการปฏบัิตติามกฎระเบยีบเฉพาะดา้น หรอืสิง่ทีก่่อใหเ้กดิการ

กระท าทีถู่กจรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 

 

 

 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราคาดหวังใหส้มาชกิทุกคนของทมี: 

• เขา้ใจและปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณนี้ 

• ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับที่มทัีง้หมด 

• ขอความชว่ยเหลอืเมือ่คุณมคี าถาม 

• รายงานการฝ่าฝืนทีต่อ้งสงสยัใด ๆ โดยทันท ีดว้ยการใช ้

ทรัพยากรเกีย่วกับการปฏิบัตติามกฎระเบยีบทีอ่ธิบายไวใ้น

หลักจรรยาบรรณนี ้

• รับผดิชอบการด าเนินการของคุณเอง และมคีวามภาคภูมใิจ

ในการกระท าของคุณ 

ในบางครัง้ คุณตอ้งรับรองว่าไดอ่้าน ท าความเขา้ใจ และจะปฏิบัติ

ตามหลักจรรยาบรรณนี้ การไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานทีร่ะบุไวใ้น

หลกัจรรยาบรรณนี ้รวมถงึขอ้ก าหนดดา้นการรายงาน 

อาจจะสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษทางวนิยั สูงสุดรวมถงึการ

บอกเลกิจา้งงาน 

ความรบัผดิชอบในฐานะผูจ้ดัการ 

การบอกวา่ "ฉนัไมรู่"้ จะไมใ่ชข่อ้อา้งส าหรบั

พฤตกิรรมทีผ่ดิจรยิธรรม 

https://app.mycompliancereport.com/report?cid=MF
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สมาชกิใด ๆ ของทมีที่บรหิารจัดการสมาชกิคนอืน่ ๆ จะมพีันธะ

หนา้ทีพ่เิศษในการแสดงออก ส่งเสรมิ และสรา้งความม่ันใจว่าจะมี

การด าเนินการที่มจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย  คุณยังตอ้ง

แน่ใจไดว่้าสมาชกิในทีมของคุณจะไม่เกรงกลัวต่อการโตต้อบเอา

คนื หากพวกเขามคี าถามหรอืตอ้งการรายงานขอ้วติกกังวล 

เกีย่วกับการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืหลักจรรยาบรรณทีเ่กดิขึน้จรงิหรอื

มโีอกาสจะเกดิขึน้   

รายงานใด ๆ ทีคุ่ณไดร้ับเกีย่วกับการฝ่าฝืนทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืมี

โอกาสจะเกดิขึน้ จะตอ้งส่งเรือ่งต่อไปยังชอ่งทางการตดิต่อเพ่ือ

ก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ ดังทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้   

 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราคาดหวังใหผู้จ้ัดการทุกคน: 

• เป็นแบบอย่างทีด่ี 

• แน่ใจว่าสมาชกิในทมีของคุณเขา้ใจและปฏบัิตติามหลัก

จรรยาบรรณนี ้นโยบายของ MacLean-Fogg และกฎหมาย

และระเบยีบขอ้บังคับทีม่ีทัง้หมด 

• เนน้ย ้าถงึความส าคัญของหลักจรรยาบรรณนี้ และสง่เสรมิ

ความมุ่งม่ันของ MacLean-Fogg ในการด าเนินการธุรกจิได ้

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

• สง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งกับทีมของคุณ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารบังคับใชจุ้ดยนืของ MacLean-

Fogg เรือ่งการไม่ยนิยอมใหโ้ตต้อบเอาคนืต่อผูท้ีร่ายงาน

ดว้ยเจตนาบรสิุทธิ ์

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสนิใจอยา่งมจีรยิธรรม 

ก่อนจะพจิารณาการด าเนินการในขณะทีต่ัวเลอืกทีเ่หมาะสมยังไม่

ชัดเจน โปรดถามตัวเองอยู่เสมอว่า: 

• ฉันไดต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิอย่างละเอยีดหรอืยัง 

• การด าเนินการนัน้สอดคลอ้งกับค่านิยมและนโยบายของ 

MacLean-Fogg และหลักจรรยาบรรณนี้หรอืไม่ 

• การด าเนินการถูกกฎหมายหรอืไม่ 

• ฉันจะรูส้กึสะดวกใจทีต่อ้งอธบิายการด าเนินการต่อทมีงาน

ของฉันและผูจ้ัดการหรอืไม่ 

• ฉันจะภาคภูมใิจที่เพื่อนและครอบครัวจะไดรู้เ้กีย่วกับการ

ด าเนินการของฉันหรอืไม่ 

ในกรณีส่วนใหญ่นัน้ หากมบีางสิง่ทีดู่เหมอืนจะผดิจรยิธรรมหรอืไม่

เหมาะสม มันก็น่าจะเป็นเชน่นัน้จรงิ ๆ  เพียงแค่เพราะคนอืน่ ๆ 

ก าลังท าบางสิง่ จะไม่ไดห้มายความว่าสิง่นัน้เป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง 

 

การรายงานและการสบืสวน 
 

การถามค าถามและการรายงานถงึการฝ่าฝืน 

เราทุกคนมหีนา้ที่ชว่ยบรษัิทเปิดเผยและจัดการกับกจิกรรมที่ผดิ

กฎหมาย และส่งเสรมิการด าเนินการทีเ่หมาะสมในประเด็นเรือ่ง

จรยิธรรม หากคุณรับทราบถงึพฤตกิรรมทีฝ่่าฝืน หรอืดูเหมอืนว่าจะ

ฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณนี้ นโยบายของ MacLean-Fogg หรอื

กฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีม่ ีคุณมหีนา้ทีภ่ายใตห้ลกั

จรรยาบรรณนีท้ ีต่อ้งรายงานพฤตกิรรมโดยทนัท ี

มวีธิกีารมากมายในการรายงานถงึปัญหาหรอืถามค าถาม ไม่ว่าคุณ

จะเลอืกชอ่งทางใด เราจะปฏิบัตติ่อปัญหาของคุณดว้ยความจรงิจัง

และใหค้วามส าคัญในระดับเดยีวกัน  

หลักจรรยาบรรณนี้จะมขีอ้มูลตดิต่อส าหรับการรายงาน รวมถงึ

เว็บไซตแ์ละหมายเลขโทรฟรสี าหรับสายด่วน ComplianceLine 

ของเรา  

คุณสามารถรายงานการฝ่าฝืนผ่านสายชว่ยเหลอื ComplianceLine 

ไดโ้ดยไม่ระบุนาม อย่างไรก็ตาม กรุณาท าความเขา้ใจว่าอาจจะมี

ความยากล าบากหรอือาจจะเป็นไปไม่ไดท้ี ่MacLean-Fogg จะ

ตรวจสอบรายงานทีแ่จง้เขา้มาโดยไม่ไดร้ะบุนามไดอ้ย่างถีถ่ว้น 

ดังนัน้ เราส่งเสรมิใหคุ้ณพจิารณาแบ่งปันตัวตนของคุณ เพ่ือชว่ยให ้

มกีารตดิตามผลและพัฒนาปรับปรุงการเก็บรวบรวมขอ้เท็จจรงิได ้

หากคุณตัดสนิใจทีจ่ะไม่ประสงคอ์อกนาม กรุณาใหข้อ้มูลใน

รายงานใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีคุ่ณจะท าได ้ 

 

พนัธะของเราตอ่การไมโ่ตต้อบเอาคนื 

เราจะไม่ยนิยอมใหเ้กดิการโตต้อบเอาคนืทุกประเภทต่อพนักงาน 

ส าหรับการรายงานหรอืเขา้ร่วมในการสบืสวนดว้ยเจตนาบรสิุทธิ ์ 

การกระท า "ดว้ยเจตนาบรสิุทธิ"์ จะหมายความว่า คุณเชื่ออย่าง

สมเหตุสมผลว่าการฝ่าฝืนไดเ้กดิขึน้จรงิ (หรอืจะเกดิขึน้) และคุณ

ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทัง้หมดทีคุ่ณม ีและคุณเชือ่ว่าคุณไดใ้หร้ายงานที่

ครบถว้นและถูกตอ้ง บุคคลใดก็ตามทีโ่ตต้อบเอาคนืต่อผูท้ีร่ายงาน

ดว้ยดว้ยเจตนาบรสิุทธิ ์จะตอ้งถูกลงโทษทางวนิัย สูงสุดรวมถงึการ

บอกเลกิจา้งงาน คุณไม่ควรน าส่งรายงานทีร่ับทราบอยู่แลว้ว่าเป็น

เท็จ หรอืเป็นการรายงานดว้ยเจตนาที่ไม่บรสิุทธิ ์การรายงานดว้ย

เจตนาทีไ่ม่บรสิุทธิอ์าจจะส่งผลใหถู้กลงโทษทางวนิัย สูงสุด

รวมถงึการบอกเลกิจา้งงาน  

ค าถาม 

ฉันเป็นผูจ้ัดการ และมสีมาชกิในทมีคนหนึ่งรายงานถงึฉันว่า

อาจจะมกีารฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ ฉันควรท าอย่างไร 

ค าตอบ 

คุณควรส่งเสรมิใหม้กีารสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งจากสมาชกิในทีม

ของคุณ และตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารบังคับใชจุ้ดยนื

เรือ่งการไม่ยนิยอมใหโ้ตต้อบเอาคนืต่อผูท้ีร่ายงานดว้ยเจตนา

บรสิุทธิ ์จากนัน้ คุณควรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดว้ยความ

รอบคอบ และถามตัวคุณเองว่าการด าเนินการนัน้ชอบดว้ย

กฎหมายและสอดคลอ้งกับค่านิยมและนโยบายของ 

MacLean-Fogg และหลักจรรยาบรรณนี้หรอืไม่ ขัน้ตอน

สุดทา้ยก็คอื หาก (1) คุณเชือ่ว่าการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ

เกดิขึน้จรงิ หรอื (2) คุณมขีอ้สงสัยว่าการฝ่าฝืนนัน้เกดิขึน้จรงิ

หรอืไม่ คุณควรรายงานเรือ่งไปยังหนึ่งในชอ่งทางการตดิต่อ

เพื่อก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมตามที่

อา้งองิถงึในเอกสารนี้โดยทันท ีหากคุณม่ันใจว่าไม่มกีารฝ่า

ฝืนเกดิขึน้ คุณควรพูดคุยถงึเหตุผลกับสมาชกิในทีมของคุณ   
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Question 

What can I expect after I make a report in good faith? 

 

 

Answer 

After making a report to any MacLean-Fogg    

compliance and ethics resource, you can expect the 

following: 

• Your report will be taken seriously. 

• Your report will be investigated promptly and 

thoroughly. 

• Your report and your identity will be treated 

confidentially to the extent practical or to the extent 

permitted by law. 

• Your report will be escalated appropriately, 

including, if applicable, to the MacLean-Fogg board 

of directors.  

• If you have disclosed your identity, you  

will receive follow-up communications regarding the 

receipt and final closure of your report. 

• You will not be subject to any retaliation as a result 

 

การสบืสวนและการรกัษาความลบั 

เราจะตอบสนองต่อรายงานทุกเรือ่งใหเ้ร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ เรา

จะปฏบัิตติ่อขอ้มูลทีไ่ดร้ับรายงานเขา้มาเสมอืนเป็นความลับ ตาม

ขอบเขตสูงสุดในทางปฏบัิตแิละตามทีก่ฎหมายอนุญาตไว ้ใน

ขณะเดยีวกันเรายังส่งเสรมิใหเ้กดิการสบืสวนอย่างละเอยีด   

เราจะมอบหมายใหบุ้คคลทีเ่หมาะสมภายในบรษัิทเป็นผูส้บืสวน

รายงานทัง้หมดโดยทันท ี ในบางสถานการณ์ อาจจะมผูีส้บืสวน

และทีป่รกึษาทางกฎหมายจากภายนอกเขา้มาเกีย่วขอ้ง  ในฐานะ

สมาชกิของทีม เราคาดหวังใหคุ้ณร่วมมืออย่างเต็มทีกั่บ

กระบวนการสบืสวนหรอืตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก  โดยจะ

รวมถงึการตอบสนองต่อการสบืสวนอย่างซื่อตรง และการเปิดเผย

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีคุ่ณม ีการบดิเบอืนหรอืการไม่เปิดเผย

ขอ้มูลอย่างจงใจ อาจจะส่งผลใหต้อ้งรับโทษทางวนิัย สูงสุด

รวมถงึการบอกเลกิจา้งงาน 

 

ผลสบืเนือ่งของการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณ 

ที ่MacLean-Fogg พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมคอืค่านิยมหลัก และเรา

จะถอืเรือ่งการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณเป็นเรือ่งรา้ยแรง การไม่

ปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณนี้ อาจจะส่งผลใหต้อ้งรับโทษทางวนิัย 

สูงสุดรวมถงึการบอกเลกิจา้งงาน และการด าเนินคดทีางกฎหมาย

ในบางกรณี 

 

Question 

I believe that I may have witnessed a violation of the 

Code, but I am not sure. What should I do? 

 

Answer 

If you reasonably suspect a violation of this Code, you 

must report it. Reporting an issue in “good faith” does not 

mean that you have all the facts or that you are “right.” It 

means that you believe the information you are reporting 

is accurate and truthful and that you are open and honest 

in the information you share.  

The earlier the issue is reported, the sooner it can be 

resolved. Even if you don’t have all of the facts, you 

should discuss what you know about the suspected 

violations with your manager or one of MacLean-Fogg’s 

compliance and ethics resources. By doing so, you will 

have fulfilled your obligation under this Code and will 

help ensure that we can carefully review the issue to 

determine if a violation has occurred. 

 

 

 

ช่องทางตดิตอ่เพือ่ก ากบัดูแลการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบและจรยิธรรม 

ขอ้มูลตดิต่อส าหรับชอ่งทางตดิต่อเพ่ือก ากับดูแลการปฏบัิตติาม

กฎระเบยีบและจรยิธรรมของ MacLean-Fogg จะอยู่ส่วนทา้ยของ

หลักจรรยาบรรณนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม 

ฉันจะคาดหวังอะไรไดบ้า้ง หลังจากรายงานดว้ยเจตนาบรสิุทธิ์

แลว้ 

ค าตอบ 

หลังจากรายงานผ่านชอ่งทางก ากับดูแล 

การปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมของ MacLean-Fogg 

แลว้ คุณสามารถคาดหวังไดถ้งึสิง่ดังต่อไปนี้: 

• เราจะรับเรือ่งรายงานของคุณอย่างจรงิจัง 

• เราจะตรวจสอบรายงานของคุณโดนทันทแีละถีถ่ว้น 

• เราจะเก็บรักษารายงานและขอ้มูลตัวตนของคุณไวเ้ป็น

ความลับตามขอบเขตทีพ่งึปฏบัิตไิด ้หรอืตามขอบเขตที่

กฎหมายอนุญาตไว ้

• รายงานของคุณจะถูกแจง้เรือ่งขึน้ไปอย่างเหมาะสม 

รวมถงึการแจง้เขา้ไปทีค่ณะกรรมการบรหิารของ 

MacLean-Fogg   

• หากคุณไดเ้ปิดเผยตัวตนของคุณ คุณ 

จะไดร้ับการสือ่สารเพ่ือตดิตามผลเกีย่วกับการรับและการ

ปิดเรือ่งในขัน้ตอนสุดทา้ยส าหรับการรายงานของคุณ 

• คุณจะไม่ถูกโตต้อบเอาคนืใด ๆ จากการรายงานดว้ย

เจตนาบรสิุทธิ ์ 

 

ค าถาม 

ฉันเชือ่ว่าฉันน่าจะไดพ้บเห็นการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ แต่

ฉันไม่แน่ใจ ฉันควรท าอย่างไร 

ค าตอบ 

หากคุณสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่ามกีารฝ่าฝืนหลัก

จรรยาบรรณนี ้คุณจะตอ้งรายงานสิง่ทีคุ่ณสงสยั การรายงาน

ปัญหาดว้ย "เจตนาบรสิุทธิ"์ ไม่ไดห้มายความว่าคุณมี

ขอ้เท็จจรงิทัง้หมด หรอืคุณนัน้ "ถูกตอ้ง" แต่จะหมายความว่า 

คุณเชือ่ว่าขอ้มูลทีร่ายงานมคีวามถูกตอ้งและเป็นจรงิ และเชือ่

ว่าคุณเปิดเผยและจรงิใจในขอ้มูลทีคุ่ณแบ่งปัน  

ยิง่รายงานปัญหาไดเ้ร็วเท่าไหร่ เราก็จะแกไ้ขปัญหาไดเ้ร็ว

เท่านัน้ แมว่้าคุณจะไม่มขีอ้เท็จจรงิทัง้หมดก็ตาม แต่คุณก็ควร

ปรกึษากับผูจ้ัดการของคุณหรอืหนึ่งในชอ่งทางตดิต่อเพ่ือ

ก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม เกีย่วกับสิง่

ทีคุ่ณรูเ้รือ่งการฝ่าฝืนทีต่อ้งสงสัย โดยการด าเนินการเชน่นี้ จะ

หมายความว่าคุณไดป้ฏิบัตหินา้ทีต่ามพันธะของคุณภายใต ้

หลักจรรยาบรรณ นี้ และจะชว่ยใหแ้น่ใจไดว่้า เราจะสามารถ

ตรวจสอบปัญหาไดอ้ย่างรอบคอบ เพื่อพจิารณาว่ามกีารฝ่าฝืน

เกดิขึน้หรอืไม่ 
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 2. ความสมัพนัธก์บั MacLean-
Fogg  
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การแน่ใจว่าสมาชกิในทีมของเราไดท้ างานไดส้ภาวะทีป่ลอดภัยได ้

มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ไดร้ับการปฏบัิติอย่างเป็นธรรมและให ้

เกยีรต ิและปฏบัิตกิารในสภาพแวดลอ้มที่มคีวามซื่อสัตย ์เป็น

ความส าคัญสูงสุดของเรา การสรา้งและคงไวซ้ึง่สภาพแวดลอ้ม

ดังกล่าว ตอ้งอาศัยการสนับสนุนและความมุ่งม่ันจากสมาชกิทุกคน

ในทมีของเรา  

นโยบายในหลักจรรยาบรรณนี้จะท าหนา้ทีเ่ป็นคู่มือน าทาง ทุกคน

ในทมีมหีนา้ทีใ่นการมุ่งม่ันต่อ MacLean-Fogg และต่อกันและกัน 

เพ่ือจะไดท้ างานดว้ยการค านึงถงึความซือ่ตรง ความจรงิใจ ความ

เป็นธรรม และความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 

 

การสรา้งสถานทีท่ างานทีน่า่เคารพ 

 
 ผูค้นสรา้งความแตกตา่งได ้

Our Standard: Create a positive work environment 

that fosters fairness for others. 

 
 

สนิทรัพยท์ีส่ าคัญทีสุ่ดของ MacLean-Fogg คอืบุคลากรทัง้ชาย

และหญงิทีท่ างานหนักในทุก ๆ วันเพื่อใหบ้รกิารลูกคา้ของเรา การ

มแีรงงานทีม่ทัีกษะสูงและมสี่วนร่วมคอืสิง่ส าคัญต่อความส าเร็จที่

เรามรี่วมกันในฐานะบรษัิท  

MacLean-Fogg มุ่งม่ันอย่างจรงิจงัทีจ่ะปฏบัิตติ่อสมาชกิทุกคนใน

ทมีอย่างเป็นธรรม ภายในสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัย

และดตี่อสุขภาพ มาตรฐานเดยีวกันนี้ยังมผีลใชกั้บบุคคลและ

องคก์รทีเ่ราท างานหรอืตอ้งการท าธุรกจิดว้ย รวมถงึลูกคา้ ซัพ

พลายเออร ์และคู่คา้ทางธุรกจิอืน่ ๆ  เราทุกคนมหีนา้ทีใ่นการแจง้

เรือ่ง หากเราพบหรอืเห็นการกระท าทีฝ่่าฝืนมาตรฐานเหล่านี้  

โอกาสในการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั 

Our Standard: We encourage a diverse and 

inclusive workforce. 

 
 

ในฐานะบรษัิทสากล เรามองว่าความหลากหลายคอืขอ้ไดเ้ปรยีบ

ในการแข่งขัน เราจะตัดสนิใจเรือ่งการจา้งงาน ค่าตอบแทน และ

การเลือ่นต าแหน่งจากคุณงามความด ีคุณสมบัต ิและผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคคล MacLean-Fogg มุ่งม่ันทีจ่ะรวมบรษัิทขนาด

เล็กและธุรกจิที่มผูีห้ญงิเป็นเจา้ของ เขา้ไวใ้นโอกาสการจัดซือ้จัด

จา้งของเรา 

MacLean-Fogg สมาชกิในทมีของเรา และบุคคลทีส่ามที่เรา

ท างานดว้ย จะตอ้งไม่ยนิยอมใหเ้กดิการเลอืกปฏบัิติบนพื้นฐาน

ของเชือ้ชาต ิสผีิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรอืเพศวถิ ีความ

เป็นพลเมอืง สถานะการสมรสหรอืครอบครัว สถานะการเป็นทหาร

ผ่านศกึ ขอ้มูลพันธุกรรม สัญชาตดิัง้เดิม อายุ ความทุพพลภาพ 

หรอืสถานะอืน่ใดทีก่ฎหมายคุม้ครอง 

การตอ่ตา้นการคุกคาม 

Our Standard: We act professionally and are 

respectful to other team members and everyone that 

we do business with. 

 

ที ่MacLean-Fogg เราปฏบัิตติ่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสมาชกิในทมี

ของเรา ลูกคา้ ซัพพลายเออร ์หรอืคู่คา้ทางธุรกจิอืน่ ๆ ดว้ยความ

เคารพและใหเ้กยีรต ิทุกคนสมควรทีจ่ะไดท้ างานในสภาพแวดลอ้ม

ทีป่ลอดการคุกคามและพฤตกิรรมทีข่าดความเคารพ 

MacLean-Fogg จะไม่ยนิยอมใหเ้กดิการคุกคามหรอืพฤตกิรรม

รูปแบบใดก็ตามทีก่่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่ป็นการ

ข่มขู่ ไม่เป็นมติร หรอืรุกรานต่อบุคคลอืน่  

ตัวอย่างบางส่วนของการคุกคามไดแ้ก่: 

• การคุกคามทางเพศ ในรูปแบบของการสมัผัสหรอือากัปกริยิา

ทางร่างกายที่ไม่พงึประสงค ์

• การพูดวจิารณ์ การหยอกเยา้ หรอืการกระท าทีน่่ารังเกยีจ 

(รวมถงึตัวอย่างเชน่ กจิกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับความบันเทงิ

ของผูใ้หญ่)       

• รูปภาพหรอืวัสดุเนื้อหาทีน่่ารังเกยีจหรอืเด่นชดั 

• การพูดใหร้า้ยในเรือ่งชาตพัินธุห์รอืเชือ้ชาติ 

• การกลั่นแกลง้หรอืข่มขู่ 

 

Question 

One of my supervisors has asked me to meet for drinks 

after work several times. I have repeatedly told him that 

I am not available in the evenings, but he keeps asking. 

Last week, he mentioned that if I joined him for drinks, it 

might go a long way in getting the promotion I have been 

promised. It doesn’t seem right that I have to go out for 

drinks in order to get the promotion that I deserve. Am I  

 

 

Answer 

No. You are not overreacting. If your supervisor is 

making you uncomfortable and implying that your refusal 

to comply with his request can impact your potential for 

a promotion, that is not acceptable. You should report 

this behavior to one of your compliance resources 

immediately. Always remember, MacLean-Fogg strictly 

prohibits retaliation for claims made in good faith. 

 

 

 

หากคุณรูส้กึว่าถูกคุกคาม หรอืไดพ้บเห็นพฤตกิรรมคุกคาม คุณควร

พูดคุยกับฝ่ายทีรุ่กรานก่อน 

หากวธินีี้ไม่ช่วยแกปั้ญหา หรอืคุณอดึอัดใจทีจ่ะจัดการปัญหา

โดยตรง คุณควรรายงานเรือ่งนีโ้ดยทันทตี่อผูจ้ัดการของคุณ 

ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับ

ดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ หรอืแจง้ผ่านสายด่วน 

ComplianceLine ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาดูนโยบายการ

ตอ่ตา้นการคุกคามของ MacLean-Fogg ไดบ้นระบบบรกิาร

ตนเองส าหรับพนักงานของเรา หรอืที ่macleanfogg.com 

มาตรฐานของเรา: สรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่

สนับสนุนใหเ้กดิความเป็นธรรมส าหรับทุกคน 

 

มาตรฐานของเรา: เราสง่เสรมิใหม้แีรงงานทีห่ลากหลาย

และมสีว่นร่วมโดยทุกฝ่าย 

 

มาตรฐานของเรา: เราจะปฏบัิตดิว้ยความเป็นมืออาชพี และ

จะใหค้วามเคารพต่อสมาชกิในทมีคนอืน่ ๆ และทุกคนที่เราท า

ธุรกจิดว้ย 

 

ค าถาม 

หนึ่งในหัวหนา้ของฉันขอใหฉั้นไปดืม่เป็นเพื่อนหลังเลกิงาน

หลายครัง้ ฉันบอกเขาไปครัง้แลว้ครัง้เล่าว่าฉันไม่ว่างตอนเย็น 

แต่เขาก็ยังไม่หยุดชวน สัปดาหท์ีแ่ลว้ เขาบอกว่าถา้ฉันไปดืม่

กับเขา บางทกีารเลือ่นต าแหน่งทีฉั่นควรไดร้ับน่าจะเกดิขึน้ได ้

มันดูไม่ถูกตอ้งเลยทีฉั่นตอ้งไปดืม่กับเขาเพื่อจะไดเ้ลือ่น

ต าแหน่งทีฉั่นควรไดอ้ยู่แลว้ ฉันเว่อรม์ากไปหรอืเปล่า 

ค าตอบ 

ไม่ใช ่คุณไม่ไดเ้ว่อรม์ากไป หากหัวหนา้ของคุณท าใหคุ้ณอดึ

อัดใจและสือ่นัยว่าการปฏเิสธทีจ่ะท าตามค าขอของเขา อาจ

ส่งผลต่อโอกาสทีจ่ะไดเ้ลื่อนต าแหน่งของคุณ การกระท าของ

เขาจะเป็นสิง่ทีย่อมรับไม่ได ้คุณควรรายงานพฤตกิรรมต่อหนึ่ง

ในชอ่งทางการตดิต่อเพ่ือก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ

ของคุณ โปรดพงึระลกึไวว่้า MacLean-Fogg หา้มโดย

เคร่งครัดไม่ใหโ้ตต้อบเอาคนืต่อการรอ้งเรยีนทีท่ าดว้ยเจตนา

บรสิุทธิ ์

http://www.macleanfogg.com/
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 ความรุนแรงในสถานทีท่ างาน 

Our Standard: We support an environment that is 

free from violence, bullying, threats, or intimidation. 

 
 

สมาชกิในทีมงานหรอืคู่คา้ทางธุรกจิไม่ควรท าใหผู้อ้ืน่เกดิความ

กลัวโดยไรเ้หตุผลส าหรับความปลอดภัยส่วนบุคคล หรอืส าหรับ

ความปลอดภัยของครอบครัว เพื่อน หรอืทรัพยส์นิของพวกเขา 

MacLean-Fogg หา้มครอบครองปืน ระเบดิ และอาวุธอืน่ ๆ ไวใ้น

ทรัพยส์นิของบรษัิท หรอืในขณะทีด่ าเนินธุรกจิของบรษัิท เวน้แต่

ขอ้หา้มนี้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในทอ้งถิน่  

หากคุณเผชญิกับสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความรุนแรง การ

คุกคาม หรอืการกลั่นแกลง้ คุณควรพูดคุยกับผูจ้ัดการของคุณหรอื

ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากมคีวามจ าเป็น คุณควรโทรตดิต่อ

เจา้หนา้ทีฉุ่กเฉินของรัฐทีเ่หมาะสม ส าหรับขอ้มูลเพิม่เติม กรุณาดู

นโยบายความรุนแรงในสถานทีท่ างานของ  

MacLean-Fogg และนโยบายปลอดอาวุธของเราไดบ้นระบบ

บรกิารตนเองส าหรับพนักงานของเรา 

สทิธมินุษยชน 

Our Standard: We respect the human rights of all 

people and expect our suppliers and other business 

partners to follow the same high standards of social 

responsibility.  

 

MacLean-Fogg ตระหนักดถีงึพันธะของเราในฐานะพลเมอืงธุรกจิ

ทีม่คีวามรับผดิชอบ และตอ้งการส่งเสรมิสวัสดภิาพของสมาชกิใน

ทมีของเรา ลูกคา้ของเรา และชมุชนของเรา บรษัิทของเราและผู ้

ถอืหุน้ของเรามสี่วนในโปรแกรมและแนวคดิรเิริม่ ทีจ่ะชว่ยพัฒนา

คุณภาพชวีติในพ้ืนที่ทีเ่ราท างาน อาศัย และด าเนินธุรกจิ เรามุ่งม่ัน

ในหลักปฏบัิตสิ าหรับแรงงานทีเ่ป็นธรรม และการปฏบัิตติาม

กฎหมายทัง้หมดทีคุ่ม้ครองสทิธิมนุษยชนของพนักงาน สมาชกิใน

ทมีทุกคนจะไดร้ับการว่าจา้งโดยสมัครใจ และจะไดร้ับค่าตอบแทน

ตามกฎหมาย MacLean-Fogg จะไม่ใชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงาน

บังคับในทุกการปฏบัิตกิารของเรา และจะไม่ยอมรับผูข้ายหรอืคู่คา้

ทางธุรกจิใด ๆ ทีเ่ขา้ร่วมในการกระท าทารุณต่อสทิธิมนุษยชน

ดังกล่าว 

 

Question 

A co-worker I’ve known for years recently got passed 

over for a promotion. While he was known for having a 

temper, he’s never been violent or threatening. Lately, 

however, his talk about “getting back” at our supervisor 

is concerning me. What should I do? 

 
Answer 

Any threatening behavior or language at work is 

prohibited. You should report the incident immediately, 

even if you are unsure of the person’s true intent. The 

physical safety of our team members is of the utmost 

concern, and MacLean-Fogg will take every step 

possible to protect our employees’ well-being. 

 

 

 

สภาพแวดลอ้ม สุขภาพ และความ

ปลอดภยั (EHS) 
 

สถานทีท่ างานทีด่ตีอ่สุขภาพและปลอดภยั 

Our Standard: Nothing comes before safety. 

 

ความปลอดภัยของสมาชกิในทมีของเราคอืสิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ดที ่

MacLean-Fogg เป้าหมายของเราคอืพันธกจิความเป็นศูนย ์ซึง่

หมายถงึการมอัีตราบาดเจ็บเป็นศูนย ์อัตราความเจ็บป่วยเป็นศูนย ์ 

อัตราอุบัตเิหตุเชงิสภาพแวดลอ้มเป็นศูนย ์ ความปลอดภัยจะ

เกดิขึน้ไดเ้มือ่ไดร้ับความร่วมมอืจากทุกคน และเริม่ตน้ไดด้ว้ยการที่

สมาชกิในทีมไดท้ างานในบรรยากาศที่ทุกคนไดร้ับอ านาจการ

ตัดสนิใจเพ่ือเริม่ตน้พัฒนาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยคอืความรับผดิชอบของทุกคน เราทุกคนตอ้งมุ่งม่ัน

ทีจ่ะปกป้องและลดความบาดเจ็บส่วนบุคคลทีเ่ป็นผลมาจาก

อุปกรณ์ เครือ่งจักร หรอืวัสดุอันตราย ใหน้อ้ยลงทีสุ่ด  เราตอ้งไม่

ผ่อนปรนระเบยีบวิธกีารดา้นความปลอดภัยเพื่อเพิม่ผลผลติหรอื

ผลงาน ผลการปฏิบัตงิานดา้นสุขภาพและความปลอดภัยระดับโลก

จะชว่ยพัฒนาความสามารถของเราในการสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑ์

คุณภาพระดับโลก 

 

Question 

My manufacturing location has a major order to fill.  

We are running at full capacity and are under pressure 

to get product out the door. One of the pieces of 

equipment is not operating properly, and I think it’s 

unsafe. If we shut the equipment down, we may not meet 

shipment deadlines. What should I do? 

 
 

You need to report the situation to your manager 

immediately to make sure the equipment is safe. At 

MacLean-Fogg, the pressure to succeed can never be 

an excuse for taking short-cuts that would compromise 

มาตรฐานของเรา: เราสนับสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มที่

ปลอดความรุนแรง การกลั่นแกลง้ การคุกคาม หรอืการข่มขู่ 

 

มาตรฐานของเรา: เราเคารพในสทิธมินุษยชนของทุกคน 

และคาดหวังใหซั้พพลายเออรแ์ละคู่คา้ทางธุรกจิอืน่ ๆ ของเรา

ปฏบัิตติามมาตรฐานการรับผดิชอบต่อสงัคมในระดับสูงแบบ

เดยีวกัน  

 

ค าถาม 

เพื่อนร่วมงานทีฉั่นรูจ้ักมาหลายปีเพิง่ถูกมองขา้มในการเลือ่น

ต าแหน่ง ถงึแมเ้ขาจะเป็นคนทีอ่ารมณ์รอ้นอยู่บา้ง แต่ก็ไม่เคย

มคีวามรุนแรงหรอืแสดงการคุกคาม อย่างไรก็ตาม ชว่งหลังมา

นี้เขาชอบบอกว่าจะ "เอาคนื" หัวหนา้ของเรา ฉันฟังแลว้ก็

กังวล ฉันควรท าอย่างไร 

 

ค าตอบ 

พฤตกิรรมหรอืค าพูดทีคุ่กคามใด ๆ ในทีท่ างานเป็นเรือ่ง

ตอ้งหา้ม คุณควรรายงานเหตุการณ์โดยทันท ีแมว่้าคุณจะไม่

แน่ใจถงึเจตนาทีแ่ทจ้รงิของบุคคลก็ตาม ความปลอดภัยทาง

กายภาพของสมาชกิในทีมของเราคอืสิง่ทีเ่ราห่วงใยมากทีสุ่ด 

และ MacLean-Fogg จะด าเนินการตามขัน้ตอนทีเ่ป็นไปได ้

ทัง้หมด เพื่อปกป้องสวัสดภิาพของพนักงานของเรา 

มาตรฐานของเรา: ไม่มสี ิง่ใดส าคัญไปกว่าความปลอดภัย 

ค าถาม 

สถานทีผ่ลติของฉันมอีอเดอรใ์หญ่ทีต่อ้งท าใหเ้สร็จ  

เราผลติเต็มก าลังของเราแลว้ และอยู่ภายใตแ้รงกดดันเพื่อให ้

ส่งสนิคา้ไดทั้น หนึ่งในชิน้ส่วนอุปกรณ์ท างานไดไ้ม่ด ีและฉัน

คดิว่ามันไม่ปลอดภัย หากเราหยุดอุปกรณ์ เราก็อาจจะส่งของ

ไม่ทันก าหนดเวลา ฉันควรท าอย่างไร 

 

ค าตอบ 

คุณตอ้งรายงานสถานการณ์ต่อผูจ้ัดการของคุณโดยทันท ีเพื่อ

จะไดแ้น่ใจว่าอุปกรณ์มคีวามปลอดภัย ที ่MacLean-Fogg แรง

กดดันทีต่อ้งท าใหส้ าเร็จจะไม่มวัีนเป็นขอ้แกต้ัวส าหรับการใช ้

วธิทีางลัดซึง่อาจสุ่มเสีย่งต่อความปลอดภัย หากคุณไม่สะดวก

ใจทีจ่ะปรกึษากับผูจ้ัดการของคุณ หรอืเขาหรอืเธอไม่ยอม

ด าเนินการทีเ่หมาะสม โปรดตดิต่อตัวแทน EHS ของคุณ 

ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในทอ้งถิน่ หรอืชอ่งทางการ

ตดิต่อดา้นการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม 
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safety. If you are uncomfortable discussing this with your 

manager, or he or she is not taking appropriate action, 

contact your EHS representative, local Human 

Resources representative or other compliance and 

ethics resource. 

 
เราคาดหวังใหส้มาชกิในทมีทุกคนรับรู ้เขา้ใจ และปฏบัิตติาม

กฎหมาย ระเบยีบบังคับ และนโยบายดา้นความปลอดภัยที่มผีลใช ้

กับขอบเขตความรับผดิชอบของพวกเขา  การปฏิบัตติาม

ขอ้ก าหนดเหล่านี้จะช่วยใหแ้น่ใจไดว่้า ไม่ใชแ่ค่คุณเท่านัน้ทีจ่ะ

ปลอดภัย แต่ยังรวมถงึความปลอดภัยต่อผูอ้ืน่ดว้ยเชน่กัน   

หากคุณประสบหรอืพบเห็นความบาดเจ็บทีเ่กีย่วกับงาน คุณควร

รายงานเหตุการณ์โดยเร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดต้่อผูจ้ัดการของคุณ 

หรอืตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

 

Question 

I was injured while working on the floor, but my 

supervisor is pressuring me to not report it and is asking 

me to perform light-duty work instead. What should I do? 

 

 

Answer 

You should report your injury in accordance with 

MacLean-Fogg’s EHS policies and procedures and this 

Code.  A supervisor must never pressure an employee 

to cover up a workplace injury as a means of achieving 

safety goals. Light-duty work is not an alternative to a  

properly filed injury report.  Please also keep in mind that 

you are not required to go to your personal physician and 

pay a deductible if your injury is work-related. In this 

case, if you cannot convince your supervisor to properly 

report your injury, you may need to reach out to a 

compliance and ethics resource. These include: 

• Local or Corporate EHS 

• Local or Corporate Human Resources 

• The EthicsPoint Helpline 

• The Company’s Chief Compliance Officer 

MacLean-Fogg คอืสถานทีท่ างานทีป่ลอดบุหรีแ่ละควัน และเรา

ส่งเสรมิใหส้มาชกิในทมีแจง้ขอ้แนะน าเกีย่วกับวธิกีารทีส่รา้งสรรค ์

เพื่อใหเ้ราพัฒนาปรับปรุงระเบยีบวธิีการดา้นสุขภาพและความ

ปลอดภัยของเราไดอ้ย่างต่อเนื่อง ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเตมิ กรุณาดู

นโยบายสถานทีท่ างานทีด่ตีอ่สุขภาพของ MacLean-Fogg ได ้

บนระบบบรกิารตนเองส าหรับพนักงานของเรา 

การใชส้ารและการใชส้ารในทางทีผ่ดิ 

Our Standard: MacLean-Fogg maintains a 

workplace that is free from all forms of substance 

abuse.  

 

MacLean-Fogg หา้มการใช ้ครอบครอง หรอืแจกจ่ายยาผดิ

กฎหมายหรอืสารควบคุม เราไม่อนุญาตใหส้มาชกิในทมีที่อยู่

ภายใตฤ้ทธิข์องสารผดิกฎหมายหรอืสารควบคุมหรอืแอลกอฮอล์ 

หรอืในการใชย้าสั่งจ่ายในทางทีผ่ดิ ในขณะทีท่ างานหรอือยู่ใน

สถานประกอบการของ MacLean-Fogg คุณตอ้งไม่ดืม่สุราเมือ่อยู่

ในสถานประกอบการของ MacLean-Fogg หรอืในสถานทีท่ี่

เกีย่วขอ้งกับงาน ยกเวน้เมือ่ฝ่ายบรหิารไดอ้นุญาตไว ้นอกจากนี้ 

พนักงานจะไม่ไดร้ับอนุญาตใหท้ างาน หากการใชย้าทีผ่ดิกฎหมาย

ของพวกเขา ก่อใหเ้กดิสภาวะทีไ่ม่ปลอดภัย 

MacLean-Fogg คงไวซ้ึง่สทิธิใ์นการตรวจคน้บรษัิทไดทุ้กเมือ่ ตาม

ขอบเขตทีก่ฎหมายในทอ้งถิน่อนุญาต หากพบสารทีอ่ยู่ในการ

ควบคุม ตอ้งหา้ม หรอืผดิกฎหมาย เราจะยดึสารดังกล่าวไว ้และส่ง

มอบใหเ้จา้หนา้ทีท่างการในทอ้งถิน่ตามความเหมาะสม  

ยาเสพตดิและแอลกอฮอลอ์าจส่งผลเสยีต่อความสามารถของคุณ

ในการปฏบัิตงิาน และท าใหส้มาชกิในทมีคนอืน่ ๆ เกดิความเสีย่ง  

สมาชกิในทีมทีฝ่่าฝืนนโยบายเกีย่วกบัยาเสพตดิและ

แอลกอฮอลข์อง MacLean-Fogg (ศกึษาไดจ้ากเว็บไซตน์โยบาย

ของเรา) จะไดร้ับโทษทางวนิัย สูงสุดรวมถงึการบอกเลิกจา้งงาน   

เราคาดหวังใหส้มาชกิทุกคนในทมีรายงานการฝ่าฝืนแนวทาง

เหล่านี้ต่อผูจ้ัดการของพวกเขา หรอืผ่านตัวแทนฝ่ายทรัพยากร

บุคคลในทอ้งถิน่ของพวกเขา 

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

Our Standard: We conduct our business in a way that 

protects the environment, our people and the public. 

 

 

เราตอ้งรักษาความสงบเรยีบรอ้ยใหท้รัพยส์นิทีเ่ราไดร้ับเอกสทิธิใ์น

การใช ้โดยตอ้งปกป้องสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตใิน

สิง่แวดลอ้ม 

เรามุ่งม่ันทีจ่ะสรา้งผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีส่่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีสุ่ด เรายังตอ้งการบรโิภคพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด โดยการมุ่งเนน้ไปที่

การรไีซเคลิและการก าจัดทิง้อย่างมคีวามรับผดิชอบ  

 
Question 

 
Answer 

Under this Code and MacLean-Fogg policies, all of us 

have a responsibility to take action to eliminate situations 

that might negatively impact the environment. You 

should discuss the situation with your supervisor, local 

EHS represenative, or plant manager immediately. 

 
เราคาดหวังใหทุ้กคนรับรู ้เขา้ใจ และปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ

ขอ้บังคับ และนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มที่มผีลใชกั้บขอบเขตความ

รับผดิชอบของเราที ่MacLean-Fogg เราแต่ละคนควรมุ่งม่ันทีจ่ะ

ลดของเสยีและบรรเทาสถานการณ์ทีจ่ะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ในการตัดสนิใจประจ าวันของเรา หากคุณมคี าถามหรอื

ขอ้กังวลใด ๆ เกีย่วกับผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้มจาก

การปฏบัิตกิารของเรา คุณควรพูดคุยกับหัวหนา้ของคุณ หรอืตดิต่อ

ตัวแทน EHS ในทอ้งถิน่ของคุณ หรอืประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับ

ดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ 

ค าถาม 

ฉันไดร้ับบาดเจ็บตอนทีป่ฏิบัตงิานอยู่ แต่หัวหนา้กดดันไม่ให ้

ฉันรายงาน และขอใหฉั้นท างานเบา ๆ แทน ฉันควรท า

อย่างไร 

 

ค าตอบ 

คุณควรรายงานความบาดเจ็บของคุณตามนโยบายและ

ระเบยีบวธิีการดา้น EHS ของ MacLean-Fogg และหลัก

จรรยาบรรณนี ้ หัวหนา้ตอ้งไม่กดดันพนักงานใหปิ้ดบังความ

บาดเจ็บในสถานที่ท างานเพ่ือเป็นชอ่งทางในการบรรลุ

เป้าหมายดา้นความปลอดภัย งานไม่หนักไม่ใชท่างเลือกของ

การรายงานความบาดเจ็บ 

อย่างเหมาะสม  กรุณาจ าไวเ้สมอว่าคุณไม่จ าเป็นตอ้งไปพบ

แพทยส์่วนตัวและจ่ายเงนิค่ารับผดิส่วนแรก หากความบาดเจ็บ

ของคุณเกีย่วขอ้งกับงาน ในกรณีเชน่นี้ หากคุณโนม้นา้วให ้

หัวหนา้รายงานความบาดเจ็บของคุณอย่างเหมาะสมไม่ได ้

คุณอาจจะตอ้งตดิต่อชอ่งทางการตดิต่อดา้นการปฏบัิตติาม

กฎระเบยีบและจรยิธรรมเอง โดยจะรวมถงึ: 

• EHS ในทอ้งถิน่หรอืสว่นกลาง 

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในทอ้งถิน่หรอืสว่นกลาง 

• สายด่วนชว่ยเหลอื ComplianceLine 

• ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติาม

กฎระเบยีบของบรษัิท 

 

มาตรฐานของเรา: MacLean-Fogg จะดูแลรักษาใหส้ถานที่

ท างานปลอดจากการใชส้ารในทางที่ผดิทุกรูปแบบ  

 

มาตรฐานของเรา: เราด าเนินกจิการของเราในวถิทีางที่

ปกป้องสิง่แวดลอ้ม ผูค้นของเรา และสาธารณะ 

 

ค าถาม 

ชิน้ส่วนของอุปกรณ์มขีองเหลวรั่วไหล ฉันควรท าอย่างไร 

 

ค าตอบ 

ภายใตห้ลักจรรยาบรรณนี้และนโยบายของ MacLean-Fogg 

เราทุกคนมหีนา้ทีด่ าเนินการเพื่อบรรเทาสถานการณ์ทีอ่าจจะ

ส่งผลกระทบในเชงิบนต่อสิง่แวดลอ้ม คุณควรปรกึษาหัวหนา้

ของคุณ ตัวแทน EHS ในทอ้งถิน่ หรอืผูจ้ัดการโรงผลติโดย

ทันทเีกีย่วกับสถานการณ์ 
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Question 

My supervisor asked me to perform a task that I believe 

violates applicable environmental laws. What should I d 

 

Answer 

Never guess about environmental laws. If you are 

uncertain, check with your supervisor to be sure that you 

have understood the request. If you still feel the request 

violates environmental laws, report your concern to your 

plant manager, local EHS representative, or other 

compliance and ethics resource. 

 

 

การปกป้องสนิทรพัยแ์ละขอ้มูลของบรษิทั 

 
การฉอ้โกง การสูญเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน ์หรอื

การใชใ้นทางทีผ่ดิ 

Our Standard: We are all obligated to protect 

MacLean-Fogg’s assets and ensure their careful and 

legitimate use.  

 

 
 

สมาชกิแต่ละคนในทีมตอ้งรับผดิชอบในการปกป้องสนิทรัพยข์อง

บรษัิท และตอ้งปกป้องจากการฉอ้โกง การสูญเสยีไปโดยเปล่า

ประโยชน์ หรอืการใชใ้นทางทีผ่ดิ ภาระหนา้ทีน่ี้จะขยายครอบคลุม

ไปถงึสนิทรัพยท์ีจ่ับตอ้งได ้เชน่ เงนิ อุปกรณ์ วัสดุ และ

อสังหารมิทรัพย ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมถงึสนิทรัพยท์ีจ่ับตอ้ง

ไม่ได ้เชน่ ความลับทางการคา้ แผนงานธุรกจิ ซอฟตแ์วร์

คอมพวิเตอร ์ขอ้มูลทีบั่นทกึไวด้ว้ยวธิอีเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล

ความลับหรอืขอ้มูลกรรมสทิธิอ์ืน่ ๆ  

 
Question 

I occassionally work from home. Can I use my personal 

computer to store the Company information I need to do 

my job? 

 
Answer 

No. MacLean-Fogg has put systems in place on 

Company IT devices to protect and maintain our 

business records. You should maintain electronic copies 

of Company records on Company devices only. If you 

want to work from home, please work with local IT for a 

permitted alternative. 

 
สนิทรัพยข์องบรษัิทจะจัดหาไวใ้หเ้พ่ือธุรกจิของ MacLean-Fogg 

เท่านัน้ หา้มใชส้นิทรัพยข์องบรษัิทเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล

ใดก็ตาม นอกเหนือจาก MacLean-Fogg เราทุกคนไดร้ับการ

คาดหวังใหใ้ชแ้ละดูแลรักษาสนิทรัพยข์องบรษัิทดว้ยความ

ระมัดระวัง และตอ้งเป็นไปตามนโยบายเฉพาะดา้นใด ๆ ของ 

MacLean-Fogg ทีม่ใีชส้ าหรับสนิทรัพยด์ังกล่าว 

นอกจากนี้ ทรัพยากรอเิล็กทรอนิกสข์องบรษัิท รวมถงึขอ้มูลที่

สรา้งขึน้ เขา้ถงึ ส่งผ่าน หรอืจัดเก็บโดยใชร้ะบบของบรษัิท จะถอื

ว่าเป็นเครือ่งมอืทางธุรกจิทีบ่รษัิทจะตรวจตราดูแล เพื่อใหแ้น่ใจว่า

มกีารใชง้านที่เหมาะสมตามขอบเขตทีก่ฎหมายทอ้งถิน่อนุญาต  

ในการชว่ยรับรองว่าสนิทรัพยข์องเราจะไดร้ับการปกป้องนัน้: 

• คุณตอ้งใชส้ามัญส านึก เชน่ การรับสายโทรศพัทห์รอือเีมล

เรือ่งสว่นตัวในทีท่ างานเป็นครัง้คราวจะยอมรับได ้การใช ้

โทรศพัทห์รอือเีมลทีม่ากเกนิจะถอืเป็นการใชส้นิทรัพย์

ในทางทีผ่ดิ 

• นโยบายของบรษัิทอาจจะอนุญาตใหม้กีารใชส้นิทรัพย์

บางอย่างเป็นการสว่นตัวได ้เชน่ รถยนตข์องบรษัิทหรอื

อุปกรณ์การสือ่สารแบบไรส้าย  

• หม่ันตรวจสอบนโยบายเฉพาะดา้นทีเ่กีย่วขอ้งอยู่เสมอ 

เพ่ือใหแ้น่ใจว่าคุณก าลังใชส้นิทรัพยข์องบรษัิทตามเจตนา

ของบรษัิท 

• ปฏบัิตติามระเบยีบวธิกีารดา้นการรักษาความปลอดภัยที่

ก าหนดไว ้ส าหรับทรัพยากร IT ทุกอย่างทีคุ่ณใช ้เพื่อ

ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอรแ์ละปกป้องบัญชแีละรหัสผ่านของ

คุณ 

 

Question 

I’m taking vacation where I want to disconnect. Is it okay 

to leave my laptop with a colleague to handle any 

approvals on my behalf? I trust this person and don’t 

mind sharing my password. 

 

 

Answer 

No. Employees should never give their personal 

password to anyone. Sharing your laptop or passwords 

undermines the security of our systems and puts your 

colleague in the position of violating MacLean-Fogg 

policy. 

 

ขอ้มูลกรรมสทิธิแ์ละทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

Our Standard: All team members are expected to 

protect MacLean-Fogg’s intellectual property and 

respect the intellectual property rights of others. 

 

ทรัพยส์นิทางปัญญาของเรา รวมถงึสทิธิบัตร เครือ่งหมายการคา้ 

ลขิสทิธิ ์ความลับทางการคา้ นวัตกรรม และความรูข้องเรา จะถอื

เป็นสนิทรัพยท์ีม่คีุณค่ามากทีสุ่ดของเราบางส่วน และมี

ความส าคัญต่อการส่งมอบนวัตกรรมใหลู้กคา้ของเรา การปกป้อง

ทรัพยส์นิทางปัญญาของ MacLean-Fogg คอืหนา้ทีส่ าคัญ ตดิต่อ

ผูอ้ านวยการทีป่รกึษาของบรษัิท ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแล

การปฏบัิตติามกฎระเบยีบ หรอืฝ่ายบรหิารระดับอาวุโสอืน่ ๆ หาก

ค าถาม 

หัวหนา้ขอใหฉั้นท างานทีฉั่นเชือ่ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

สิง่แวดลอ้มทีม่ ีฉันควรท าอย่างไร 

 

ค าตอบ 

หา้มคาดเดาเกีย่วกับกฎหมายสิง่แวดลอ้ม หากคุณไม่แน่ใจ 

ใหต้รวจสอบกับหัวหนา้ของคุณ เพื่อจะไดแ้น่ใจว่าคุณเขา้ใจ

ค ารอ้งขอ หากคุณยังรูส้กึว่าค ารอ้งขอนัน้ฝ่าฝืนกฎหมาย

สิง่แวดลอ้ม ใหร้ายงานขอ้วติกกังวลของคุณต่อผูจ้ัดการโรง

ผลติ ตัวแทน EHS ในทอ้งถิน่ หรอืชอ่งทางตดิต่อเพ่ือก ากับ

ดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม 

 

มาตรฐานของเรา: เราทุกคนมพีันธะหนา้ทีใ่นการปกป้อง

สนิทรัพยข์อง MacLean-Fogg และตอ้งสรา้งความม่ันใจว่าจะ

ใชง้านสนิทรัพยด์ว้ยความระมัดระวังและในลักษณะที่ชอบดว้ย

กฎหมาย  

 

ค าถาม 

ฉันท างานจากบา้นในหลาย ๆ โอกาส ฉันจะใชค้อมพวิเตอร์

ส่วนตัวเพ่ือเก็บขอ้มูลของบรษัิททีฉั่นตอ้งใชท้ างานของฉันได ้

ไหม 

ค าตอบ 

ไม่ได ้MacLean-Fogg ไดจ้ัดใหม้รีะบบบนอุปกรณ์ IT ของ

บรษัิทเพื่อปกป้องและรักษาบันทกึทางธุรกจิของเรา คุณควร

เก็บส าเนาอเิล็กทรอนิกสข์องบันทกึขอ้มูลของบรษัิทไวบ้น

อุปกรณ์ของบรษัิทเท่านัน้ หากคุณตอ้งการท างานจากบา้น 

กรุณาตดิต่อฝ่าย IT ในทอ้งถิน่เพื่อรับทราบทางเลอืกทีไ่ดร้ับ

อนุญาต 

ค าถาม 

ฉันก าลังจะไปพักผ่อนวันหยุดในทีซ่ึง่ไม่อยากตดิต่อกับใคร 

จะเป็นอะไรไหมถา้ฉันทิง้แล็ปท็อปไวกั้บเพื่อนร่วมงาน เพื่อให ้

จัดการอนุมัตเิรือ่งต่าง ๆ แทนฉัน ฉันไวใ้จเพื่อนร่วมงานคนนี้ 

และไม่กังวลทีจ่ะแบ่งปันรหัสผ่านของฉัน 

 

ค าตอบ 

ไม่ได ้พนักงานไม่ควรมอบรหัสผ่านส่วนตัวของคนใหแ้ก่ผูใ้ด 

การแบ่งปันแล็ปท็อปและรหัสผ่านจะบ่อนท าลายระบบความ

ปลอดภัยในระบบของเรา และท าใหเ้พื่อนร่วมงานของคุณตก

อยู่ในฐานะผูฝ่้าฝืนนโยบายของ MacLean-Fogg 

มาตรฐานของเรา: เราคาดหวังใหส้มาชกิทุกคนในทมี

ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาของ MacLean-Fogg และเคารพ

สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ 
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คุณสงสัยว่าจะมกีารใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของเราในทางทีผ่ดิใด 

ๆ   

นอกจากนี้ ในระหว่างทีคุ่ณท างานกับ MacLean-Fogg คุณอาจจะ

ไดร้ับทราบขอ้มูลความลับที่มคีุณค่าอืน่ ๆ ซึง่จะเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ

ในการแข่งขันของเรา ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับจะรวมถงึขอ้มูลทีไ่ม่

เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึง่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่ง หรอืเป็น

อันตรายต่อ MacLean-Fogg ลูกคา้ของเรา ซัพพลายเออรข์องเรา 

หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของเรา นอกเหนือจากขอ้มูลอืน่ ๆ แลว้ 

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับจะรวมถงึจะรวมถงึขอ้มูลการเงนิ แผนงาน

ธุรกจิ แผนผลติภัณฑ ์กระบวนการทางธุรกจิ ขอ้มูลกลยุทธแ์ละ

การตลาด เชน่เดยีวกับขอ้มูลเกีย่วกับสมาชกิในทมี ลูกคา้ ซัพ

พลายเออร ์และคู่คา้ทางธุรกจิของเรา 

เราคาดหวังใหส้มาชกิในทมีทุกคนของ MacLean-Fogg และคู่คา้

ทางธุรกจิ ตอ้งปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลับของ MacLean-Fogg 

ไม่ใหสู้ญหาย ถูกน าไปใชใ้นทางที่ผดิ ถูกยักยอก หรอืมกีาร

เปิดเผยโดยไม่ไดร้ับอนุญาตใด ๆ  

 

 
 

 

Question 

I’m an engineer working on a prototype for a new product 

launch that I’m excited about. May I share details about 

it with my family and friends? 

 

 

No. Disclosure of proprietary and confidential information 

through what appears to be innocent or innocuous 

discussion could be highly damaging to MacLean-Fogg 

and our partners. Prototype samples may only be 

protected as trade secrets until patent applications can 

be filed. Particular care should be made not to disclose 

prototypes except as permitted by the General Counsel 

or senior management. 

 

 

 

ในการจะแน่ใจไดว่้าขอ้มูลการเงนิของเราไดร้ับการปกป้องหา้ม: 

• เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลับเกีย่วบรษัิท ลูกคา้ หรอืคู่คา้ทาง

ธุรกจิ หากไม่ไดร้ับอนุมัตแิละไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งรับทราบ 

• พูดคุยถงึขอ้มูลทีเ่ป็นความลับกับสมาชกิในครอบครัว เพื่อน

ร่วมงานในวงธุรกจิ หรอืเพื่อน 

• เสาะหาหรอืรับขอ้มูลที่เป็นความลับจากคู่แข่งในลักษณะทีไ่ม่

ชอบดว้ยกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม 

• เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลับจากหรอืเกีย่วกับอดตีนายจา้ง 

• แลกเปลีย่นขอ้มูลทีเ่ป็นความลับกับบุคคลภายนอก 

MacLean-Fogg เวน้แต่ขอ้มูลจะอยู่ภายใตข้อ้ตกลงการเก็บ

รักษาความลับ/การไม่เปิดเผย ทีผู่อ้ านวยการที่ปรกึษาของ

บรษัิทอนุมัตแิลว้ 

พนัธะหนา้ทีใ่นการปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัใด ๆ จะยงัคง

อยูต่อ่ไปแมว้า่ความสมัพนัธข์องคุณกบั MacLean-Fogg จะ

สิน้สุดลงแลว้ก็ตาม 

 

Question 

My production team has created a cool new production 

process. Can I videotape and post on my Facebook page 

or to YouTube? 

 
Answer 

No. Our production processes are proprietary and 

confidential and should not be shared outside of 

MacLean-Fogg.  In addition, no videos or pictures (either 

of equipment or people) taken within a MacLean-Fogg 

facility should be shared on any social media except as 

authorized by the facility’s general manager, and can 

only be shared/posted by the Marketing Team. 

 

 

 
 

สิง่ทีส่ าคัญเท่าเทยีมกันก็คอื การใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่

ทีไ่ดม้าอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายใหเ้หมาะสม และเป็นไปตาม

กฎหมายทัง้หมดและขอ้ตกลงที่ม ีลูกคา้ ซัพพลายเออร ์คู่คา้ใน

กจิการร่วมคา้ของเรา ไวว้างใจทีจ่ะมอบขอ้มูลทีเ่ป็นความลับและ

ขอ้มูลกรรมสทิธิไ์วกั้บเรา และสิง่ส าคัญคอืเราตอ้งดูแลจัดการ

ขอ้มูลดว้ยความระมัดระวังสูงสุด เพ่ือคงไวซ้ึง่ความเชือ่ม่ันของพวก

เขา 

 
Question 

A colleague in another company recommended a safety 

training video that he said was helpful to his team. I’d like 

to show the video to my team. Can I borrow his video and 

make a copy? 

 

Answer 

No. Video materials are copyrighted, which means they 

should not be copied. Sometimes even the original video 

cannot be borrowed and reshown without the copyright 

owner’s prior permission. If you want to show the video 

to your team, you must buy a legitimate copy. 

Furthermore, be aware that some video materials, even 

when purchased, are available only for a specific use or 

a one-time showing. Verify the rights obtained by 

MacLean-Fogg before purchasing and showing the 

video. 

 
คุณควรรายงานผูจ้ัดการของคุณ ผูอ้ านวยการที่ปรกึษาของบรษัิท 

หรอืประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ 

หากคุณสงสัยว่าจะมกีารใชห้รอืการเปิดเผยทรัพยส์นิทางปัญญา 

หรอืขอ้มูลความลับและขอ้มูลกรรมสทิธิข์องเรา โดยไม่ไดร้ับ

อนุญาต 

ค าถาม 

ฉันเป็นวศิวกรทีท่ างานเกีย่วกับโปรโตไทป์เพื่อการเปิดตัว

ผลติภัณฑใ์หม่ทีฉั่นตืน่เตน้มาก ฉันจะเล่ารายละเอยีดเกีย่วกับ

งานนี้ใหค้รอบครัวและเพื่อนของฉันฟังไดไ้หม 

 

ค าตอบ 

ไม่ได ้การเปิดเผยขอ้มูลกรรมสทิธิแ์ละขอ้มูลทีเ่ป็นความลับใด 

ๆ ผ่านสิง่ทีดู่เหมอืนว่าจะเป็นการพูดคุยทีบ่รสิุทธิใ์จหรอืไม่เป็น

อันตราย อาจจะสรา้งความเสยีหายต่อ MacLean-Fogg และคู่

คา้ของเราไดอ้ย่างมาก ตัวอย่างโปรโตไทป์จะตอ้งไดร้ับการ

ปกป้องเฉกเชน่เดยีวกับความลับทางการคา้ จนกว่าจะยืน่ขอ

สทิธบัิตรได ้ควรใชค้วามระมัดระวังเป็นพเิศษในการไม่

เปิดเผยถงึโปรโตไทป์ ยกเวน้ตามที่ผูอ้ านวยการที่ปรกึษาและ

ฝ่ายบรหิารระดับอาวุโสอนุญาต 

 

ค าถาม 

ทมีผลติของฉันไดส้รา้งกระบวนการผลติแบบใหม่ที่เจ๋งมาก 

ฉันจะถ่ายวดีโีอและโพสตบ์นบัญช ีFacebook หรอื YouTube 

ของฉันไดไ้หม 

 

ค าตอบ 

ไม่ได ้กระบวนการผลติของเราจะเป็นกรรมสทิธิแ์ละเป็น

ความลับ และไม่ควรแบ่งปันออกไปนอก MacLean-Fogg  

นอกจากนี้ หา้มแบ่งปันวดีโีอหรอืภาพนิ่ง (ไม่ว่าเกีย่วกับ

อุปกรณ์หรอืบุคคล) ทีถ่่ายภายในสถานประกอบการของ 

MacLean-Fogg บนสือ่สังคมใด ๆ ยกเวน้ตามทีผู่จ้ัดการ

ท่ัวไปของสถานประกอบไดอ้นุญาตแลว้ และจะแบ่งปัน/

โพสตไ์ดโ้ดยทมีการตลาดเท่านัน้ 

ค าถาม 

เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งจากบรษัิทอืน่ แนะน าวดีโีออบรมความ

ปลอดภัยทีเ่ขาบอกว่าเป็นประโยชน์มากใหแ้ก่ทมีของเขา ฉัน

อยากใหท้มีของฉันไดดู้วดีโีอดังกล่าวบา้ง ฉันจะขอยมืวดีโีอ

ของเขาและท าส าเนาไวไ้ดไ้หม 

ค าตอบ 

ไม่ได ้เนื้อหาวัสดุในวดีโีอจะมลีขิสทิธิ ์ซึง่หมายความไม่ควร

ท าส าเนา บางครัง้วดีโีอตน้ฉบับก็ไม่สามารถยมืและน ามาฉาย

ได ้หากไม่ไดร้ับอนุญาตล่วงหนา้จากเจา้ของลขิสทิธิ ์หากคุณ

ตอ้งการฉายวดีโีอใหท้มีของคุณดู คุณตอ้งซือ้ส าเนาฉบับที่

ถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ อย่าลมืว่าเนื้อหาวัสดุในวดีโีอ

บางอย่าง แมว่้าจะซื้อมาแลว้ ก็ยังจะใชง้านไดเ้ฉพาะดา้นหรอื

ฉายไดค้รัง้เดยีวเท่านัน้ ตรวจสอบสทิธิท์ี ่MacLean-Fogg ได ้

รับมา ก่อนทีจ่ะซือ้หรอืฉายวดีโีอ 
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ความซือ่สตัยแ์ละการรายงานทางการเงนิ 

Our Standard: We keep complete and accurate 

financial records that fairly represent the condition 

and results of the Company in accordance with GAAP 

and, if applicable, other local or statutory principles.  

 

 

ความครบถว้นสมบูรณ์และความถูกตอ้งของบันทึกขอ้มูลธุรกจิและ

การเงนิของ MacLean-Fogg มคีวามส าคัญต่อความน่าเชือ่ถอืของ

เรา เราตอ้งบันทกึธุรกรรมทัง้หมดขอบรษัิทใหถู้กตอ้ง มคีวาม

ครบถว้น และตรงตามเวลาทีเ่หมาะสม โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกับ

หลักการท าบัญชทีีย่อมรับไดโ้ดยท่ัวไป (GAAP) ของสหรัฐอเมรกิา 

และหลักการอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่หรอืตามตัวบทกฎหมายที่มี 

 

 

 

เราคาดหวังใหส้มาชกิทุกคนของทมีปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเชงิ

สัญญาและขอ้ก าหนดเชงิกฎหมายทีม่ทัีง้หมด รวมถงึหลักการ

ควบคุมภายในและนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการรายงานทาง

การเงนิ ส าหรับการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเหล่านี้ สมาชกิในทมีทุก

คนตอ้งมเีอกสารประกอบทีเ่พียงพอ เพื่อสนับสนุนขอ้มูลทุก

รายการทีป้่อนเขา้ในสมุด บันทกึ และบัญชขีองบรษัิท  

คุณไม่ควรวางโครงสรา้งหรอืบันทกึธุรกรรมใด ๆ สนิทรัพยใ์ด ๆ 

หนี้สนิใด ๆ หรอืค ารอ้งขอเบกิจ่ายใด ๆ หรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งในการ

กระท าอืน่ใด เพื่อพยายามหลบเลีย่งระบบควบคุมภายในของ 

MacLean-Fogg 

สมาชกิในทีมแต่ละคนทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดเตรยีม การประมวล 

การบันทกึและ/หรอืการรับรองบันทกึขอ้มูลการเงนิของบรษัิท 

จะตอ้ง: 

• แน่ใจว่าไดร้่าง ตรวจสอบ และวิเคราะหร์ายงานการเงนิ

ทัง้หมดดว้ยความละเอยีดส าหรับความถูกตอ้งและความ

สมบูรณ์ 

• ไม่จงใจบดิเบือนหรอืท าใหผู้อ้ืน่บดิเบอืนรายละเอยีดเกีย่วกับ

บรษัิททีแ่จง้ต่อหน่วยงานรัฐบาล ผูต้รวจสอบบัญช ีผูถ้ือหุน้ 

หรอืบุคคลอืน่ใด 

• เขา้ใจและยดึถอืปฏิบัตติามขอ้ก าหนดเรือ่งการเปิดเผยทีม่ี

ของบรษัิท 

• เขา้ใจและยดึถอืปฏิบัตติามนโยบายการควบคุมภายในของ

บรษัิทเกีย่วกับการรายงานทางการเงนิ  

เนื่องจากความซื่อสัตยใ์นการท าบัญชแีละบันทกึขอ้มูลของเรานัน้มี

ความส าคัญ สมาชกิในทีมทุกคนมหีนา้ทีต่อ้งรายงานใหห้ัวหนา้

ของเขา/ 

เธอ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ 

และ/หรอืผูอ้ านวยการทีป่รกึษา เกีย่วกับขอ้มูลหรอืบันทึกทีไ่ม่

ถูกตอ้ง เป็นเท็จ หรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิ 

 

 

Question 

I’m a division controller and my GM asked me to record 

an expense accrual I believe is not in accordance with G 

 
Answer 

Discuss with your GM why you believe it is not in 

accordance. If not satisfied with this outcome, report the 

matter to the Chief Compliance Officer, General 

Counsel, or via EthicsPoint.If any team member has a 

good faith concern that a transaction has not been 

reported accurately and in accordance with GAAP, he or 

she must report this concern immediately to the Chief 

Compliance Officer, General Counsel, or via EthicsPoint. 

A failture to report a good faith concern is a violation 

of this Code. 

 

 

 

 การจดัการบนัทกึขอ้มูล 

Our Standard: We will create and maintain honest, 

accurate and complete business records in 

compliance with all applicable laws and commercial 

agreements. 

 

ในการปฏบัิตกิารประจ าวันของเรานัน้ เราจะมกีารสรา้งบันทกึขอ้มูล

ทางธุรกจิทีส่ าคัญในปรมิาณมาก ขอ้มูลเหล่านี้มหีลายรูปแบบ

ดว้ยกัน เชน่ อเีมล ขอ้เสนอ ใบแจง้หนี้ รายงานค่าใชจ้่าย และ

สัญญา โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนิกสห์รอืเอกสาร

ทีพ่มิพอ์อกมา และอาจจะถูกจัดเก็บไวบ้นสถานประกอบการของ

เราหรอืนอกสถานที ่"บันทกึขอ้มูลทางธุรกจิ" จะรวมถงึบันทกึหรอื

ขอ้มูลใด ๆ ทีบ่รษัิทสรา้ง ไดร้ับ และ/หรอืดูแลรักษาไว ้เพื่อเป็น

หลักฐานแห่งพันธะผูกพันทางกฎหมายหรอืธุรกรรมของธุรกจิทีม่ี

มูลค่าในเชงิการปฏบัิตกิาร กฎหมาย หรอืขอ้บังคับ  

เราตอ้งท าการตัดสนิใจทางธุรกจิทีส่ าคัญจากขอ้มูลทีส่มาชกิของ

ทมีงานท่ัวองคก์รสรา้งขึน้ ดังนัน้ ขอ้มูลการเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่

ครบถว้น อาจจะท าใหเ้กดิผลสบืเนื่องในเชงิลบทีข่ยายวงกวา้ง

ออกไปไกล เมื่อใดก็ตามทีส่รา้ง เก็บรักษา อนุมัต ิหรอืวเิคราะห์

บันทกึขอ้มูลทางธุรกจิใด ๆ เราทุกคนมหีนา้ทีต่อ้งท าใหแ้น่ใจว่า

บันทกึขอ้มูลทางธุรกจิเหล่านัน้มคีวามถูกตอ้งและครบถว้น 

เราตอ้งดูแลจัดท าบันทึกขอ้มูลทางธุรกจิทัง้หมดดว้ยความ

ระมัดระวัง และตอ้งท าลายบันทกึตามนโยบายการจัดการบันทึก

ขอ้มูลของเรา อย่าเขา้ไปยุ่มย่ามกับบันทกึขอ้มูล อย่าท าลายโดย

ไม่ไดร้ับอนุญาต หรอืท าการเปลีย่นแปลงใด ๆ เพื่อพยายามปกปิด

การกระท าผดิทีอ่าจเกดิขึน้  

ในระหว่างการฟ้องรอ้งคด ีการด าเนินคดทีางกฎหมายทีถู่กข่มขู่ 

การสบืสวนของรัฐบาลหรอืเป็นการภายใน เราอาจจะตอ้งป้องกัน

การท าลายหรอืการแกไ้ขเปลีย่นแปลงบันทกึขอ้มูลทางธุรกจิที่ม ี

เพ่ือจะไดย้ืน่ส่งเพ่ือการตรวจสอบได ้หากมกีาร "ระงับไวเ้พื่อ

วัตถุประสงคท์างกฎหมาย" คุณจะไดร้ับแจง้จากผูอ้ านวยการที่

ปรกึษาหรอืฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเวลานัน้ คุณจะไดร้ับค าแนะน า

มาตรฐานของเรา: เราจัดท าบันทกึทางการเงนิทีค่รบถว้น

และถูกตอ้ง ซึง่จะน าเสนอสภาวะและผลประกอบการของ

บรษัิทอย่างเป็นธรรม ตามหลัก GAAP และหากมหีลักการอืน่ 

ๆ ในทอ้งถิน่หรอืตามตัวบทกฎหมายทีม่ ี 

 

ค าถาม 

ฉันเป็นผูค้วบคุมแผนกงาน และ GM ของฉันขอใหฉั้นลงบัญชี

ค่าใชจ้่ายทีฉั่นเชือ่ว่าไม่เป็นไปตาม GAAP ฉันควรท าอย่างไร 

 

ค าตอบ 

พูดคุยกับ GM ของคุณว่าท าไมคุณถงึเชือ่ว่าสิง่ทีเ่ขารอ้งขอถงึ

ไม่สอดคลอ้งกับหลักการ หากไดผ้ลลัพธท์ีไ่ม่น่าพอใจ ให ้

รายงานเรือ่งไปยังประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิติ

ตามกฎระเบยีบ ผูอ้ านวยการที่ปรกึษา หรอืผ่าน 

ComplianceLine หากสมาชกิคนใดในทมีมคีวามกังวลดว้ย

เจตนาทีด่ว่ีาไม่ไดร้ายงานธุรกรรมดว้ยความถูกตอ้งและเป็นไป

ตาม GAAP เขาหรอืเธอตอ้งรายงานเรือ่งนี้โดยทันทตี่อ 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ หัว

หนา้ทีป่รกึษา หรอืผ่าน ComplianceLine การไมร่ายงานขอ้

กงัวลทีเ่กดิขึน้ดว้ยเจตนาทีด่คีอืการฝ่าฝืนหลกั

จรรยาบรรณนี ้

มาตรฐานของเรา: เราจะสรา้งและดูแลใหบั้นทกึขอ้มูลธุรกจิ

ของเรามคีวามตรงไปตรงมา ถูกตอ้ง และครบถว้น ตาม

กฎหมายและขอ้ตกลงเชงิพาณิชยท์ี่มทัีง้หมด 

 



16 

 

เฉพาะดา้นเพ่ือใชร้ักษา แต่ไม่ใชล่บหรอืแกไ้ขบันทกึขอ้มูลทาง

ธุรกจิทีม่ ี 

ความเป็นสว่นตวัและการรกัษาความปลอดภยัทาง

ขอ้มูล 

Our Standard: We respect and will protect the 

privacy and personal information of our team 

members, customers, suppliers, and business 

partners.  

 

MacLean-Fogg มุ่งม่ันทีจ่ะคงไวซ้ึง่ความเป็นส่วนตัวและความ

ปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานของเรา  

บรษัิทจะเก็บรวบรวม ส่งผ่าน เปิดเผย หรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

เฉพาะทีเ่ป็นไปตามกฎหมายทีม่บัีงคับใช ้และเฉพาะเพื่อ

วัตถุประสงคท์างธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย การปกป้องขอ้มูลส่วน

บุคคลเกีย่วกับตัวบุคคลจะรวมถงึ การคงไวซ้ึง่ความลับเกีย่วกับชื่อ 

อายุ สัญชาต ิขอ้มูลบัญชธีนาคาร ประวัตอิาชญากรรม ฯลฯ 

พนักงานทีไ่ดร้ับสทิธิเ์ขา้ถงึหรอืท างานกับขอ้มูลส่วนบุคคลของ

พนักงานของ MacLean-Fogg จะมหีนา้ทีร่ับผดิชอบดูแลจัดการ

ขอ้มูลใหเ้หมาะสม และตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผล

ทัง้หมดเพื่อปกป้องความลับของขอ้มูล การไม่คงไวซ้ึง่ความลับ

และความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล อาจน าไปสู่การลงโทษ

ทางวนิัย สูงสุดรวมถงึการบอกเลกิจา้งงาน  

ขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวบรวมและจัดเก็บเกีย่วกับลูกคา้ ซัพพลายเออร ์

และบุคคลทีส่ามอืน่ ๆ จะยังคงเป็นความลับและมคีวาม

ละเอยีดอ่อนโดยลักษณะของขอ้มูล ขอ้มูลนี้ตอ้งใชเ้พ่ือ

วัตถุประสงคท์างธุรกจิของ MacLean-Fogg ทีช่อบดว้ยกฎหมาย

เท่านัน้ หา้มสมาชกิในทีมแบ่งปันขอ้มูลนี้กับบุคคลใดก็ตามนอก

บรษัิท หากไม่ไดร้ับอนุญาตจากบุคคลทีส่าม  

 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

ความขดัแยง้โดยท ัว่ไป 

Our Standard: We are responsible for acting in the 

best interest of the Company at all times. 

 

ที ่MacLean-Fogg เราเคารพในสทิธขิองสมาชกิในทมีของเรา 

ส าหรับการจัดการเรือ่งส่วนตัวและการลงทุนของพวกเขา ใน

ขณะเดยีวกัน เราตอ้งไม่เขา้ร่วมในกจิกรรมที่ก่อใหเ้กดิ หรอืแมแ้ต่

ดูเหมอืนว่าจะก่อใหเ้กดิความทับซอ้นระหว่างผลประโยชน์ของ

ตนเองและผลประโยชน์ของ MacLean-Fogg หรอืผลประโยชน์ที่

อาจท าใหเ้ราสูญเสยีความเป็นกลางของเรา ผลประโยชน์ทับซอ้น

อาจจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่คุณ ครอบครัวของคุณ หรอืบางคนทีคุ่ณมี

ความสัมพันธใ์กลช้ดิดว้ย มีผลประโยชน์ทางการเงนิในองคก์รทีท่ า

ธุรกจิหรอืแข่งขันกับ MacLean-Fogg 

ผูท้ีคุ่ณม ี"ความสัมพันธส์่วนตัวใกลช้ดิ" ดว้ยอาจจะรวมถงึ: 

• คู่สมรส คู่ครอง คู่ชวีติ 

• สมาชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิ 

• ญาตจิากการสมรส 

• ลูกพี่ลูกนอ้ง ลุง ป้า นา้ อา หลาน  

• บุคคลใดก็ตามที่อาศยัอยู่ในบา้นเดยีวกับคุณ 

 

 

 

 

Question 

My uncle owns interest in a company that has supplied 

materials to MacLean-Fogg for many years. I was 

recently hired, and in my new position, I now have 

authority to contract with that same supplier. Am I faced 

with a conflict of interest? 

 
 

Answer 

Yes. Even though the supplier is a long-time vendor of 

the Company, an appearance of a conflict has now been 

created because you are involved in the decision-making 

process regarding the selection of the supplier. In this 

case, the problem might be resolved if an independent 

decision maker acts instead of you. The important action 

for you to take is to formally disclose the conflict with your 

supervisor and Chief Compliance Officer. 

 
MacLean-Fogg เลอืกพนักงาน ผูข้าย ซัพพลายเออร ์และคู่คา้

ทางธุรกจิทัง้หมดจากคุณสมบัตขิองพวกเขา ไม่ใชค่วามเชือ่มโยง

ทางครอบครัวหรอืความสัมพันธส์่วนบุคคล  สมาชกิในทมีควรละ

เวน้จากการเขา้ร่วม หรอืพยายามโนม้นา้ว การตัดสนิใจใด ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับการตดิต่อเจรจาทางธุรกจิของบรษัิทกับญาตหิรอื

เพื่อนสนิท  คุณตอ้งไม่ว่าจา้ง ก ากับสั่งการ อยู่ใตบั้งคับบัญชา 

หรอืมอีทิธพิลเหนือบุคคลทีคุ่ณมคีวามสัมพันธใ์กลช้ดิดว้ย เวน้แต่

ความสัมพันธด์ังกล่าวจะไดร้ับการเปิดเผยต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และไดร้ับอนุมัตแิลว้ 

การท างานภายนอกกับคู่แข่ง ซัพพลายเออร ์หรอืลูกคา้ของ 

MacLean-Fogg มักจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทับซอ้นที่เราอนุญาต

ไม่ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ สมาชกิในทีมไม่ควรแข่งขันกับ MacLean-

Fogg และไม่ควรท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษา พนักงาน หรอื

คณะกรรมการบรหิารส าหรับคู่แข่งหรอืคู่คา้ทางธุรกจิใด ๆ หากยัง

ไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจง้จาก MacLean-

Fogg 

 

Question 

One of our customers has asked if I could do some 

consulting work for his company during my personal 

time. I can do the work at night and on the weekends. 

Can I accept the offer if the project is not related to my 

work at MacLean-Fogg? If I can’t do it, can I see if my b 

 

 

มาตรฐานของเรา: เราเคารพและจะปกป้องความเป็นสว่นตัว

และขอ้มูลสว่นบุคคลของสมาชกิในทมี ลูกคา้ ซัพพลายเออร ์

และคู่คา้ทางธุรกจิของเรา  

 

มาตรฐานของเรา: เรามหีนา้ทีก่ระท าการเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบรษัิทอยู่เสมอ 

 

ค าถาม 

ลุงของฉันถอืผลประโยชน์ในบรษัิททีจ่ัดส่งวัสดุใหแ้ก่ 

MacLean-Fogg มาเป็นเวลาหลายปี ฉันเพิง่เขา้มาท างาน และ

ในต าแหน่งใหม่ตอนนี้ ฉันมอี านาจในการท าสัญญากับซัพ

พลายเออรร์ายเดมิ ฉันตกอยู่ในสถานการณ์ของผลประโยชน์

ทับซอ้นหรอืไม่ 

 

ค าตอบ 

ใช ่แมว่้าซัพพลายเออรจ์ะเป็นผูข้ายระยะยาวของบรษัิท แต่

อาจจะดูเหมอืนว่าเกดิผลประโยชน์ทับซอ้นได ้เพราะคุณมี

ส่วนเกีย่วขอ้งในกระบวนการตัดสนิใจเกีย่วกับการเลอืกซัพ

พลายเออร ์ในกรณีนี้ จะแกปั้ญหาไดด้ว้ยใหผู้ต้ัดสนิใจอสิระ

ท าหนา้ทีแ่ทนคุณ การด าเนินการทีส่ าคัญส าหรับคุณก็คอืการ

เปิดเผยอย่างเป็นทางการถงึความทับซอ้นต่อหัวหนา้ของคุณ

และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบ 

 

ค าถาม 

หนึ่งในลูกคา้ของเราไดถ้ามว่าฉันจะช่วยรับงานทีป่รกึษาให ้

บรษัิทของเขาระหว่างเวลาส่วนตัวของฉันไดไ้หม ฉันสามารถ

ท างานช่วงกลางคนืและช่วงสุดสัปดาหไ์ด ้ฉันจะรับขอ้เสนอนี้

ไดห้รอืไม่ หากโครงการไม่เกีย่วขอ้งกับงานของฉันที ่

MacLean-Fogg ถา้ไม่ได ้ฉันจะใหพ้ี่ชายของฉันรับงานแทน

ไดไ้หม 

 

ค าตอบ 

ไม่น่าจะมปัีญหา อย่างไรก็ตาม งานนอกอาจจะเป็น

ผลประโยชน์ทับซอ้นได ้หากเกีย่วขอ้งกับการแข่งขันในดา้น

ผลติภัณฑห์รอืบรกิารใด ๆ ของเรา หรอืหากจะส่งผลต่อ

ความสามารถของคุณในการปฏิบัตหินา้ทีไ่ม่ว่าในลักษณะใดก็

ตาม ก่อนจะเขา้ร่วมงานนอก ใหห้ารอืกับหัวหนา้ของคุณ เพื่อ

พจิารณาว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซอ้นหรอืไม่ 
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Answer 

First, while you are employed at MacLean-Fogg, you 

may not accept a job with a customer even if it is not 

related to your work with the Company. It may also be 

inappropriate to get your brother involved. If you want to 

get your brother the job, you should discuss the situation 

with the Company’s Chief Compliance Officer.  

 

งานนอกยังอาจจะท าใหเ้กดิผลประโยชน์ทับซอ้น เมื่องานดังกล่าว

แทรกแซงความรับผดิชอบในงานของคุณ หรอืส่งผลเสยีต่อผลการ

ปฏบัิตงิานของคุณที ่MacLean-Fogg เมือ่พจิารณารับงานนอก

บรษัิท MacLean-Fogg กรุณาหารอืกับหัวหนา้งานของคุณก่อน 

เพือ่จะไดแ้น่ใจว่างานนัน้ไม่ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทับซอ้นที่

เกดิขึน้จรงิหรอืดูเหมอืนว่าจะเกดิขึน้  

 

Question 

Can I work part-time for my brother-in-law’s construction 

business after work and on my days off? 

 

Answer 

Most likely. However, outside work can present a conflict 

of interest if it involves competing with   any of our 

products or services, or if it affects your ability to perform 

your duties in any way. Before engaging in outside work, 

discuss it with your supervisor to determine if it presents 

a conflict of interest. 

 
 

หากตอ้งการท าใหแ้น่ใจว่ากจิกรรม ผลประโยชน์ และความสัมพันธ์

ของคุณ จะไม่ดูเหมอืนว่าจะส่งผลต่อการปฏบัิตงิานของคุณที ่

MacLean-Fogg คุณตอ้ง: 

• หลกีเลีย่งผลประโยชน์หรอืกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจท าใหคุ้ณ

ล าบากใจทีจ่ะเป็นกลางในงานของคุณ 

• หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีคุ่ณหรอืความสมัพันธส์ว่นบุคคลที่

ใกลช้ดิของคุณ จะไดร้ับประโยชน์สว่นบุคคลทีไ่ม่เหมาะสม

ใด ๆ อันเป็นผลมาจากต าแหน่งของคุณที ่MacLean-Fogg 

• หา้มท างานใด ๆ หรอืลงทุนใด ๆ ทีแ่ทรกแซงหรอืดูเหมอืนจะ

แทรกแซงหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคุณที ่MacLean-Fogg 

• หา้มใชเ้วลาและทรัพยากรของ MacLean-Fogg เพื่อธุรกจิ

สว่นบุคคลหรอืภายนอก 

• หา้มรับของขวัญหรอืการชว่ยเหลอือืน่ ๆ ทีอ่าจจะหรอืดู

เหมอืนว่าจะโนม้น าการตัดสนิใจของคุณได ้ขอ้หา้มเหล่านี้จะ

รวมถงึของขวัญและการชว่ยเหลอือืน่ ๆ ทีไ่ดร้ับมาพรอ้มการ

เป็นหนี้บุญคุณ (การแลกเปลีย่นกับบางสิง่)  

 

 

 

 สมาชกิในทมีทุกคนตอ้งแจง้หวัหนา้และประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายก ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบถงึความสมัพนัธ์

สว่นบุคคล ต าแหน่งทางธุรกจิ หรอืผลประโยชนห์รอืกจิกรรม

ใด ๆ ทีอ่าจจะถูกมองวา่เป็นการสรา้งผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

Question 

A friend asked me to invest in a company that will 

produce a product that might eventually be sold to 

MacLean-Fogg. If my only involvement in the new 

company is financial, is it still a conflict?  

 

Answer 

This has the potential to be a conflict depending on your 

position at MacLean-Fogg, your ability to influence 

MacLean-Fogg purchasing decisions, the amount of 

your investment, and the importance of MacLean-Fogg 

as a future customer to this company. You should 

discuss this matter with the Company’s Chief 

Compliance Officer before investing. 

 
 

ทุกคนมหีนา้ทีร่ายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการ

ปฏบัิตติามกฎระเบยีบ หรอืผ่านสายชว่ยเหลอื ComplianceLine 

ถงึการฝ่าฝืนใด ๆ เกีย่วกับนโยบายดา้นผลประโยชน์ทับซอ้นของ

เรา   

 

โอกาสทางธุรกจิ 

Our Standard: We must not take for ourselves any 

business opportunity that rightfully belongs to 

MacLean-Fogg.  

 

เราทุกคนมหีนา้ที่ปกป้องผลประโยชน์ของบรษัิท และตอ้งเพิ่มพูน

ผลประโยชน์ใหบ้รษัิททุกเมือ่ที่เป็นไปได ้สมาชกิในทมีตอ้งไม่ฉวย

ประโยชน์ส่วนบุคคลจากโอกาสทางธุรกจิ หากเป็นไปไดว่้า 

MacLean-Fogg อาจจะมผีลประโยชน์ในโอกาสดังกล่าวเชน่กัน 

เวน้แต่บรษัิทจะไดร้ับทราบแลว้ และปฏเิสธโอกาสดังกล่าว 

คุณไม่ควรฉวยประโยชน์ส่วนบุคคลจากโอกาสทางธุรกจิทีค่น้พบ

ดว้ยการใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มูลของ MacLean-Fogg หรอืผ่าน

ต าแหน่งของคุณในบรษัิท ละเวน้จากการใชข้อ้มูลของบรษัิทหรอื

ต าแหน่งของคุณในบรษัิทเพ่ือประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ ทรัพยส์นิ

ทางปัญญาทีพั่ฒนาขึน้มาโดยพนักงานในระหว่างช่ัวโมงท างาน จะ

ถอืเป็นของบรษัิท และเป็นสนิทรัพยข์องบรษัิท ไม่ใชข่องพนักงาน   

 

 

 

  

ค าตอบ 

อันดับแรกนัน้ ในขณะทีคุ่ณท างานให ้MacLean-Fogg คุณ

ตอ้งไม่รับงานกับลูกคา้ แมว่้าจะไม่เกีย่วขอ้งกับงานของคุณที่

บรษัิทก็ตาม การใหพ้ี่ชายเขา้ไปเกีย่วขอ้งแทนนัน้ก็อาจจะไม่

เหมาะสมเชน่กัน หากคุณตอ้งการใหพ้ี่ชายท างานแทนคุณ 

คุณควรพูดคุยถงึสถานการณ์กับประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับ

ดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของบรษัิท 

ค าถาม 

ฉันท างานพารท์ไทมใ์หธุ้รกจิก่อสรา้งของพี่เขยหลังเวลางาน

และในวันหยุดของฉันไดไ้หม 

ค าถาม 

เพ่ือนขอใหฉั้นลงทุนในบรษัิททีจ่ะผลติสนิคา้ซึง่สุดทา้ยแลว้

อาจจะจ าหน่ายให ้MacLean-Fogg หากการมสี่วนเกีย่วขอ้ง

ของฉันในบรษัิทใหม่เป็นแค่ในเรือ่งการเงนิเท่านัน้ จะยังคง

เป็นความทับซอ้นอยู่หรอืไม่  

ค าตอบ 

สถานการณ์นี้มโีอกาสทีจ่ะกลายเป็นความทับซอ้น โดยจะ

ขึน้อยู่กับต าแหน่งของคุณที ่MacLean-Fogg ความสามารถ

ของคุณในการโนม้นา้วการตัดสนิใจจัดซือ้ของ MacLean-

Fogg จ านวนเงนิลงทุนของคุณ และความส าคัญของ 

MacLean-Fogg ในฐานะลูกคา้ในอนาคตของบรษัิทนี้ คุณควร

หารอืเรือ่งนี้กับประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบของบรษัิทก่อนจะลงทุน 

 

มาตรฐานของเรา: เราตอ้งไม่ฉวยโอกาสทางธุรกจิใด ๆ ที่

เป็นของ MacLean-Fogg โดยชอบธรรมมาเป็นของเราเอง 
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3. ความสมัพนัธก์บัผูอ้ ืน่ 
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ที ่MacLean-Fogg เราภาคภูมใิจในชือ่เสยีงของเรา ไม่ใชแ่ค่

ชือ่เสยีงดา้นการสรา้งสรรคน์วัตกรรมการแกไ้ขปัญหาส าหรับลูกคา้

ของเรา แต่ยังรวมถงึความมุ่งม่ันทีเ่รามตี่อการตดิต่อด าเนินการกับ

ลูกคา้ของเราและทุกคนทีเ่ราท างานดว้ย อย่างเป็นธรรมและ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย ชือ่เสยีงนี้เองทีเ่รามุ่งม่ันจะรักษา ซึง่ก็เป็น

เหตุผลทีเ่ราใหคุ้ณค่าอย่างมากในเรือ่งการด าเนินการอย่างมี

จรยิธรรม โดยเฉพาะการมปีฏสิัมพันธกั์บผูค้นหรอืองคก์รนอก 

MacLean-Fogg  

ดว้ยขนาดและธุรกจิทีค่รอบคลุมท่ัวโลกของเรา สมาชกิในทมีจะมี

โอกาสไดท้ างานกับลูกคา้ ผูข้าย และแมแ้ต่เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

หลากหลายกลุ่มท่ัวโลก เราหา้มการมปีฏสิัมพันธใ์ด ๆ ทีอ่าจท าให ้

ชือ่เสยีงของ MacLean-Fogg เกดิความเสีย่ง และเราขอให ้

พนักงาน ในฐานะตัวแทนของ MacLean-Fogg มุ่งม่ันทีจ่ะรักษา

มาตรฐานสูงสุดดา้นความซื่อสัตยแ์ละจรยิธรรมนี้ไว ้

นโยบายเหล่านี้จะท าหนา้ที่เป็นคู่มือน าทาง ทุกคนในทมีมหีนา้ที่

ในการมุ่งม่ันต่อ MacLean-Fogg และต่อกันและกัน เพื่อจะได ้

ท างานดว้ยการค านึงถงึความซื่อตรง ความจรงิใจ ความเป็นธรรม 

และความปลอดภัย  

 

การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้น

การทุจรติ 
 

ขอ้หา้มในเรือ่งสนิบน 

Our Standard: We are committed to conducting 

business in accordance with the highest ethical 

standards and prohibit all forms of bribery and 

corruption. 

 

สนิบนคอืสิง่ทีผ่ดิกฎหมายอย่างเห็นไดชั้ดในทุกประเทศ และ

เนื่องจาก MacLean-Fogg ด าเนินธุรกจิท่ัวโลก เราจงึอยู่ภายใต ้

กฎหมายจ านวนมากทีห่า้มการรับ เสนอ มอบ หรอือนุญาตการจ่าย

สนิบนใหแ้ก่บุคคลใดก็ตาม  กฎหมายเหล่านี้จะรวมถงึ กฎหมาย

ป้องกันการทุจรติในต่างประเทศของสหรัฐอเมรกิา (“FCPA”) และ

กฎหมายเกีย่วกับการทุจรติของเจา้พนักงานในต่างประเทศของ

แคนาดา ซึง่จะมผีลใชกั้บการปฏิบัตงิานท่ัวโลกของเรา ส าหรับ

ขอ้มูลเพิม่เติม กรุณาดูนโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติของ 

MacLean-Fogg ไดบ้นระบบบรกิารตนเองส าหรับพนักงานของเรา 

หรอืที ่macleanfogg.com 

ที ่MacLean-Fogg เราจะไม่ตดิสนิบนหรอืใชช้อ่งทางอืน่ใดเพ่ือ

โนม้นา้วการตัดสนิใจของผูอ้ืน่อย่างไม่เหมาะสม รวมถงึลูกคา้ ผูท้ี่มี

โอกาสจะเป็นลูกคา้ หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ สมาชกิในทมีของ 

MacLean-Fogg จะตอ้งไม่อนุญาต มอบ หรอืเสนอสิง่ใดก็ตามที่มี

มูลค่า (หรอืกระท าการผ่านบุคคลทีส่าม) ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

บรษัิท หรอืบุคคล เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการไดม้าหรอืรักษาไวซ้ึง่

ธุรกจิ การไดม้าซึง่อทิธพิลโนม้น า หรอืการเสาะหาขอ้ไดเ้ปรยีบอืน่ 

ๆ เพื่อบรษัิท  

นอกจากนี้ การทีพ่นักงาน MacLean-Fogg รับสนิบนหรอืรอ้งขอสิง่

ใดก็ตามที่มมูีลค่าจากซัพพลายเออรห์รอืบุคคลทีส่ามอืน่ ๆ ก็เป็น

เรือ่งผดิกฎหมายเชน่กัน 

นโยบายตอ่ตา้นการทุจรติของเราจะมผีลใชก้บัธุรกรรมท ัว่

โลกและในทุกแงข่องธุรกจิของเรา รวมถงึธุรกรรมเชงิ

พาณิชยร์ะหวา่งบรษิทัเอกชน และธุรกรรมทีท่ ากบัรฐับาล

และเจา้พนกังานของรฐั  

นโยบายของเราจะมผีลใช ้แมว่้าการจ่ายเงนิเหล่านี้อาจจะเป็นที่

ยอมรับไดอ้ย่างแพร่หลาย และแมแ้ต่มีการคาดหวังได ้ในประเทศ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สนิบนอาจจะเกดิขึน้ไดห้ลายรูปแบบ นอกเหนือจากการจ่ายเงนิสด 

ขอ้ใดต่อไปนี้อาจก่อใหเ้กดิสนิบนภายใตส้ถานการณ์บางอย่าง: 

• การเดนิทางหรอืความบันเทงิ 

• การจ่ายเงนิใตโ้ต๊ะ (การจ่ายเงนิบางสว่นทีไ่ดร้ับมาจากสญัญา 

ใหแ้ก่ผูท้ีม่อบสญัญาให)้ 

• ของขวัญ โดยเฉพาะทีม่คีวามหรูหราฟุ่ มเฟือย ใหบ่้อยครัง้ 

หรอืเป็นประจ า 

• การบรจิาคเพื่อการกุศล 

• ขอ้เสนอการจา้งงาน (เชน่ การเสนองานใหค้รอบครัวของผูท้ี่

มอบสญัญา) 

• เงนิกู ้

ไม่มมูีลค่าทางการเงนิขัน้ต ่าทีก่่อใหเ้กดิสนิบน หากคุณมคี าถามใด 

ๆ โปรดปรกึษาประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบของบรษัิท  

ไมเ่คยมสีมาชกิในทมีทีต่อ้งถูกลงโทษทางวนิยัจากการ

ปฏเิสธการจา่ยสนิบน ไมว่า่ผลกระทบทีม่ตีอ่ยอดขาย ผล

ก าไร การเสร็จสมบูรณ์ของโครงการ หรอืแงมุ่มอืน่ ๆ เชงิ

ธุรกจิจะเป็นอยา่งไรก็ตาม  

ค่าใชจ้่ายและผลกระทบซึง่ก่อใหเ้กดิอันตรายในระยะยาวจากการ

ตดิสนิบนและการทุจรติ จะมมีากเกนิกว่าผลประโยชน์ระยะสัน้ใด ๆ 

ก็ตาม 

การไม่ปฏบัิตติามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติใด ๆ อาจจะส่งผลให ้

เกดิการลงโทษทางวนิัย สงูสุดรวมถงึการบอกเลกิจา้งงาน (หรอื

การบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกจิของคุณกับ MacLean-Fogg) 

นอกจากนี้ การฝ่าฝืนใด ๆ ต่อกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบน รวมถงึ 

FCPA อาจจะก่อใหเ้กดิบทลงโทษทัง้ทางแพ่งและอาญา ส าหรับ

ทัง้ MacLean-Fogg และตัวบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง บทลงโทษเหล่านี้

อาจจะรวมถงึโทษปรับและโทษจ าคุกทีส่ าคัญ 

การจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก 

Our Standard: Our prohibition on bribery applies to 

all improper payments regardless of size or purpose, 

including “facilitating” (or expediting) payments. 

 

 
 

 

การจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวก คอืการจ่ายเงนิจ านวนไม่มาก

ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีข่องรัฐทีม่หีนา้ทีจ่ าเป็นในงานบรหิารจัดการหรอื

ธุรการ วัตถุประสงคข์องการจ่ายเงนิประเภทนี้ คอืการเร่งหรอื

รับรองว่าจะมกีารปฏบัิตงิานตามกระบวนการของรัฐบาล ซึง่

เจา้หนา้ทีด่ังกล่าวมหีนา้ทีต่อ้งปฏิบัต ิตัวอย่างทีพ่บไดบ่้อยจะ

ไดแ้ก่ การจดทะเบยีนยานพาหนะ การขอวซี่า การจัดหาก าลัง

คุม้ครองจากต ารวจ การใหบ้รกิารสาธารณูปโภค หรอืการโหลด

และเคลือ่นยา้ยสนิคา้เขา้และออกจากคารโ์ก ถงึแมก้ฎหมายบาง

มาตรฐานของเรา: เรามุ่งม่ันทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้ง

กับมาตรฐานสูงสุดดา้นจรยิธรรม และหา้มการตดิสนิบนและ

การทุจรติทุกรูปแบบ 

 

มาตรฐานของเรา: ขอ้หา้มของเราในเรือ่งการตดิสนิบน จะมี

ผลใชกั้บการจ่ายเงนิทีไ่ม่เหมาะสมทุกประเภท ไม่ว่าจะมี

ขนาดเท่าไหร่ หรอืเป็นไปดว้ยวัตถุประสงคใ์ดก็ตาม รวมถงึ

การจ่ายเงนิ "เพื่ออ านวยความสะดวก" (หรอืการเร่งรัดการ

ด าเนินการ) 

 

http://www.macleanfogg.com/
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ฉบับอาจจะอนุญาตใหจ้่ายเงนิประเภทเหล่านี้ไดใ้นสถานการณ์ที่

จ ากัด แต่กฎหมายของประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ราด าเนินกจิการอยู่อาจจะ

หา้มไว ้

สมาชกิในทีมของ MacLean-Fogg จะตอ้งไม่จ่ายเงนิเพื่ออ านวย

ความสะดวก ไม่ว่าจะในจ านวนเท่าใดก็ตาม ยกเวน้ในสถานการณ์

ทีจ่ ากัดอย่างมากซึง่ตอ้งไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของ

บรษัิทหรอืผูอ้ านวยการที่ปรกึษา หรอืเมือ่ความปลอดภยัสว่นตวั

ของบุคคลทีจ่า่ยเงนิเป็นประเด็นส าคญั  หากคุณถูกขอหรอืรูส้กึ

ว่าถูกกดดันใหต้อ้งจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวก โปรดตดิต่อ

หัวหนา้และประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบของบรษัิทหรอืผูอ้ านวยการทีป่รกึษาโดยทันที 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิระหวา่งประเทศ 

Our Standard: We exercise care and due diligence in 

selecting international distributors, agents, joint 

venture partners, and other service providers.  

 

 

MacLean-Fogg มักจะสรา้งความสัมพันธท์างธุรกจิกับบุคคลและ

บรษัิทนอกสหรัฐฯ อยู่เสมอ ความสัมพันธท์างธุรกจิระหว่าง

ประเทศเหล่านี้จะรวมถงึ ตัวแทนการคา้ระหว่างประเทศ ตัวแทน

ขาย โบรกเกอรด์ าเนินการผ่านพธิศีุลกากร ผูใ้หบ้รกิารขนส่งทาง

เรอื ผูจ้ัดจ าหน่าย และซัพพลายเออร ์ความเสีย่งของ MacLean-

Fogg จากความสัมพันธท์างธุรกจิระหว่างประเทศแต่ละประเภทจะ

แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ปรมิาณการสอบทานธุรกจิทีเ่หมาะสม

และการอนุมัตขิองฝ่ายบรหิารล่วงหนา้ทีจ่ าเป็น ก็จะแตกต่างกัน

ออกไปส าหรับความสัมพันธท์างธุรกจิระหว่างประเทศแต่ละ

ประเภท ก่อนจะสรา้งความสัมพันธท์างธุรกจิระหว่างประเทศใหม่

ใด ๆ คุณตอ้งตดิต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิติ

ตามกฎระเบยีบก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อพจิารณาในขัน้ตอนสุดทา้ย

เกีย่วกับลักษณะที่แทจ้รงิของความสัมพันธ์ทีเ่สนอเขา้มา และ

ประสานงานเพื่อด าเนินการสอบทานธุรกจิทีจ่ าเป็นไดอ้ย่าง

เหมาะสม  

 

 

กฎหมายต่อตา้นการทุจรติหา้มบรษัิทต่าง ๆ ไม่ใหจ้่ายเงนิทีเ่ป็น

การทุจรติ เมือ่การจ่ายเงนิโดยบุคคลทีส่ามเกดิขึน้ในนามของ

บรษัิท ก็จะหมายความว่าบรษัิทเป็นผูจ้่ายเงนินัน้เอง นอกจากนี้ 

บรษัิทยังตอ้งรับผดิชอบไม่ใช่แค่เฉพาะเมื่อพวกเขารูว่้ากจิกรรม

ดังกล่าวก าลังเกดิขึน้เท่านัน้ แต่ยังรวมถงึสถานการณ์ทีพ่วกเขา

น่าจะรับรูว่้ามีการจ่ายเงนิดังกล่าวเกดิขึน้  

สมาชกิทุกคนในทมีตอ้งใชค้วามระมัดระวังในการเลอืกผูจ้ัด

จ าหน่ายระหว่างประเทศ คู่คา้ในกจิการร่วมคา้ และผูใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ  

เรายังตอ้งระมัดระวังในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความ

โปร่งใสของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีต่ัวแทน ผูจ้ัดจ าหน่าย 

และฝ่ายอืน่ ๆ ทีก่ระท าการในนามของเรา เรยีกเก็บเขา้มา เพื่อจะ

ไดแ้น่ใจว่าพวกเขาไม่ไดต้ดิสนิบนในนามของเราหรอืแทนเรา เรา

ตอ้งคอยระแวดระวังสัญญาณอันตราย รวมถงึค่าคอมมชิช่ันทีสู่ง

เกนิควร การเดนิทางหรอืความบันเทงิทีฟุ่่ มเฟือยเกนิเหตุ เงนิเบีย้

เลีย้งหรอืค่าใชจ้่ายทีผ่ดิปกตหิรอือ าพรางไว ้หรอืการบรจิาคใน

เรือ่งการเมอืงหรอืการกุศล 

หากเจา้หนา้ทีข่องรัฐในทอ้งถิน่แนะน าหรอืชีแ้นะใหส้รา้ง

ความสัมพันธท์างธุรกจิกับตัวแทน ผูข้าย ผูร้ับจา้งช่วง หรอืคู่คา้ใน

กจิการร่วมคา้ MacLean-Fogg จะตอ้งแน่ใจว่ามีการสอบทานธุรกจิ

ก่อนทีจ่ะท าธุรกจิกับบุคคลหรอืนิตบุิคคลดังกล่าว เราจะไม่ขอ

ค าแนะน าดังกล่าวจากเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

สมาชกิในทีมทีท่ างานกับความสัมพันธท์างธุรกจิระหว่างประเทศ มี

หนา้ทีต่รวจสอบใหแ้น่ใจว่า คู่คา้ทางธุรกจิของเราด าเนินการอย่าง

ถูกกฎหมายและมจีรยิธรรมในนามของบรษัิทอยู่ทุกเมือ่ หากคุณ

สงสัยว่าตัวแทนบุคคลทีส่ามก าลังฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการทุจรติ

ใด ๆ หรอืหลักจรรยาบรรณนี้ โปรดตดิต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย

ก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎระเบยีบของบรษัิท ผูอ้ านวยการที่

ปรกึษา หรอืสายชว่ยเหลอื ComplianceLine โดยทันท ี 

 

Question 

I recently met with an agent who can assist us in 

obtaining business in a country where it has been 

particularly difficult for us to become established and 

obtain necessary government permits. May I engage this 

agent on behalf of MacLean-Fogg? 

 

Answer 

Before you engage this agent, you must consult the Chief 

Compliance Officer to ensure the agent is reputable and 

that its business methods are aligned with both local and 

U.S. laws. Due diligence on this agent’s reputation is 

critical because the Company could be legally liable for 

acts of the agent on our behalf. 

 

ของขวญั ความบนัเทงิ และการเลีย้ง

รบัรอง 
 

ของขวญัโดยท ัว่ไป 

Our Standard: We must avoid all gifts or benefits 

that might compromise or appear to compromise the 

recipient’s objectivity. 

 

ถงึแมข้องขวัญ ความบันเทงิ และการเลีย้งรับรองทีส่มเหตุสมผล 

อาจจะเป็นชอ่งทางที่มคีวามเหมาะสมในการส่งเสรมิไมตรทีาง

ธุรกจิกับลูกคา้ ซัพพลายเออร ์หรอืคู่คา้ทางธุรกจิอืน่ ๆ แต่ส ิง่

เหล่านี้จะตอ้งไม่เป็นภัยต่อความซือ่สัตยข์องความสัมพันธท์าง

ธุรกจิของเรา การมอบหรอืรบัของขวญั ความบนัเทงิ และการ

เลีย้งรบัรอง หรอืผลประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความรูส้กึตดิ

คา้งในฐานะผูร้บั จะเป็นสิง่ตอ้งหา้มภายใตห้ลกัจรรยาบรรณ

นีแ้ละกฎหมายของประเทศสว่นใหญ่ คุณไม่ควรเสนอหรอืรับสิง่

ใดก็ตามที่อาจถูกมองว่าท าใหค้วามซือ่สัตยข์องความสัมพันธ์ทาง

ธุรกจิของเราตอ้งเสยีหาย  

โดยท่ัวไปแลว้ ของขวัญ ความบันเทงิ และการเลีย้งรับรองไม่ควร: 

• มกีารเรยีกรอ้ง 

• เสนอหรอืรับในระหว่างกระบวนการประกวดราคา (การขาย

หรอืจัดซือ้) 

มาตรฐานของเรา: เราตอ้งใชค้วามระมัดระวังและด าเนินการ

สอบทานธุรกจิ ส าหรับการเลอืกผูจ้ัดจ าหน่ายระหว่างประเทศ 

คู่คา้ในกจิการร่วมคา้ และผูใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ   

 

ค าถาม 

ฉันเพิง่ไดพ้บตัวแทนทีช่่วยเราไดใ้นเรือ่งการท าธุรกจิใน

ประเทศทีเ่ราประสบความยากล าบากเป็นพเิศษ ส าหรับการ

ก่อตัง้กจิการและขอรับใบอนุญาตทีจ่ าเป็นจากรัฐบาล ฉันจะ

ว่าจา้งตัวแทนรายนี้ในนามของ MacLean-Fogg ไดห้รอืไม่ 

ค าตอบ 

ก่อนทีจ่ะว่าจา้งตัวแทนรายนี้ คุณตอ้งปรกึษาประธาน

เจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ เพื่อจะได ้

แน่ใจว่าตัวแทนเชือ่ถอืได ้และวิธกีารท าธุรกจิของตัวแทน

สอดคลอ้งกับกฎหมายในทอ้งถิน่และกฎหมายในสหรัฐฯ การ

สอบทานธุรกจิในเรือ่งชือ่เสยีงของตัวแทนนี้มคีวามส าคัญ 

เพราะบรษัิทอาจจะตอ้งรับผดิในทางกฎหมาย ต่อการกระท า

ของตัวแทนทีก่ระท าการในนามของเรา 

มาตรฐานของเรา: เราตอ้งหลกีเลีย่งของขวัญหรอื

ผลประโยชน์ทุกรูปแบบทีอ่าจจะท าใหผู้ร้ับสูญเสยีหรอืดู

เหมอืนว่าจะสูญเสยีความ 
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• อยู่ในรูปแบบของเงนิสดหรอืส ิง่เทยีบเท่าเงนิสด (รวมถงึบัตร

ก านัลของขวัญ) 

• เสนอหรอืรับโดยผูร้ับคนเดมิอยู่บ่อยครัง้โดยไม่สมเหตุสมผล 

• ไม่สอดคลอ้งกับหลักปฏบัิตทิางธุรกจิทีย่อมรับไดแ้ละเป็น

ธรรมเนียมปฏบัิตขิองประเทศ 

• เสนอใหเ้พ่ือโนม้นา้วหรอืใหร้างวัลการตัดสนิใจหรอืการ

ด าเนินการเพื่อธุรกจิบางอย่าง 

• เสนอใหแ้ก่เจา้หนา้ทีข่องรัฐคนใดก็ตาม โดยทีไ่ม่ไดร้ับอนุมัติ

จากประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบหรอืผูอ้ านวยการทีป่รกึษา 

• ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ และนโยบายของบรษัิททีม่ีบังคับใช ้

• มลีักษณะที่อาจจะท าใหบ้รษัิทเสือ่มเสยีหากมกีารเปิดเผยต่อ

สาธารณะ 

 

ของขวญัและเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

Our Standard: Providing anything of value to a 

government official requires the prior approval of the 

Chief Compliance Officer or General Counsel. 

 
 

เนื่องดว้ยกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนทีเ่คร่งครัดในสหรัฐฯ และ

ต่างประเทศ จะมขีอ้พจิารณาพเิศษเมือ่มกีารมอบของขวัญ ความ

บันเทงิ หรอืการเลีย้งรับรองใหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐในต่างประเทศ  

 

 

ดังนัน้ สมาชกิในทมีทุกคนและบุคคลภายนอกทีก่ระท าการในนาม

ของ MacLean-Fogg ตอ้งขออนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้

จากประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎระเบยีบหรอื

ผูอ้ านวยการทีป่รกึษา ก่อนจะมอบของขวัญ ความบันเทงิ หรอืการ

เลีย้งรับรองใหแ้ก่เจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

ค าว่า "เจา้หนา้ทีข่องรัฐ" สามารถตคีวามไดห้ลากหลายและไม่ได ้

รวมถงึเฉพาะพนักงานของรัฐบาล แต่ยังรวมถงึผูส้มัครท างานใน

ส านักงานการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค สมาชกิราชวงศ ์ญาตสินิทของ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ และแมแ้ต่พนักงานของรัฐวสิาหกจิหรอืธุรกจิที่

รัฐบาลควบคุม (เชน่ สาธารณูปโภคแห่งชาต)ิ และยังรวมถงึ

เจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานขององคก์รสาธารณะระหว่างประเทศ เชน่ 

องคก์รการคา้โลก และธนาคารโลก 

สิง่ส าคัญคอืเราตอ้งหลกีเลีย่งแมแ้ต่การกระท าทีดู่เหมอืนจะเป็น

การมปีฏสิัมพันธ์ทีไ่ม่เหมาะสมกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ บางครัง้อาจจะ

ไม่ชัดเจนว่านิตบุิคคลนัน้เป็นรัฐวสิาหกจิหรอืกจิการทีร่ัฐบาล

ควบคุม และสิง่ส าคัญคอืการพงึระลกึอยู่เสมอว่า บุคคลทีไ่ม่ไดจ้ัด

อยู่ในกลุ่ม "เจา้หนา้ที"่ ภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ ก็ยังอาจถูก

พจิารณาว่าเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐได ้ภายใตก้ฎหมายต่อตา้นการ

ทุจรติทีม่ ีโปรดตดิต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิติ

ตามกฎระเบยีบของบรษัิท หากมคี าถามใด ๆ  

 

 

Question 

Several employees from a national utility company 

approached a local MacLean-Fogg sales team to jointly 

form golf teams to participate in a local golf tournament. 

They suggested that MacLean-Fogg sponsor two teams, 

each consisting of two players from their company and 

two players from MacLean-Fogg. Can MacLean-Fogg s 

 
 

Answer 

Maybe. Before agreeing to play in the golf tournament, 

however, the sales team must contact the Chief 

Compliance Officer to seek approval. This is a sensitive 

situation because the national utility employees may be 

considered government officials. Paying for them to play 

in a golf tournament could be considered bribery under 

certain circumstances. 

 

การรบัของขวญัจากผูข้าย 

Our Standard: We use common sense and do not 

accept gifts that could appear to influence or interfere 

with our objectivity. 

 

MacLean-Fogg ไม่แนะน าใหส้มาชกิในทีมของเรารับของขวัญ สิง่

บันเทงิ หรอืการเลีย้งรับรองใด ๆ จากลูกคา้และผูข้าย เนื่องจาก

การกระท าดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางธุรกจิของคุณ

อย่างไม่ไดต้ัง้ใจ อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดว่ีาในบางสถานการณ์

นัน้ การแลกเปลีย่นของขวัญ สิง่บันเทงิ หรอืการเลีย้งรับรองกับ

ลูกคา้และผูข้ายทีไ่ม่ใชร่ัฐบาล จะเป็นหลักปฏบัิติทางธุรกจิที่

ยอมรับได ้

 

Question 

It is the holiday season, and I’d like to send a Harry & 

David-type gift basket to each of my distributors. Is that 

permitted? 

 

 

Generally, yes. Assuming that (i) the basket is of nominal 

value (e.g., generally not more than $100 in the U.S.), (ii) 

the distributor is not a government official, and (iii) this 

gift is consistent with accepted business practices in the 

country of the distributor, this would be permitted. 

 

 

 

คุณสามารถรับของขวัญ ความบันเทงิ หรอืการเลีย้งรับรองเชงิ

ธุรกจิทีเ่หมาะสมได ้ส าหรับเรือ่งทีเ่กีย่วกับงานของคุณทีท่ ากับคู่คา้

ทางธุรกจิและฝ่ายอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใชร่ัฐบาล โดยมขีอ้ก าหนดว่า

ของขวัญดังกล่าวทัง้หมดตอ้งมมูีลค่าไม่มาก  พนักงานตอ้งไม่

เรยีกรอ้งขอของขวัญ ความบันเทงิ หรอืการเลีย้งรับรองจากลูกคา้

หรอืผูข้าย โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อแลกเปลีย่นกับธุรกจิหรอืการ

ปฏบัิตทิีเ่อือ้ประโยชน์อืน่ ๆ   ไมค่วรรบัของขวญัใด ๆ ทีร่บัรูว้า่

จะตอ้งมภีาระผูกพนัตามมา   

มาตรฐานของเรา: การมอบสิง่ใดก็ตามทีม่ีมูลค่าใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ ตอ้งไดร้ับอนุมัตลิ่วงหนา้จากประธาน

เจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบหรอื

ผูอ้ านวยการทีป่รกึษา 

 

ค าถาม 

พนักงานจ านวนมากจากบรษัิทสาธารณูปโภคแห่งชาติได ้

ตดิต่อทมีขายทอ้งถิน่ของ MacLean-Fogg ใหร้่วมกันตัง้ทมี

กอลฟ์เพื่อเขา้แข่งขันในทอ้งถิน่ พวกเขาแนะน าให ้

MacLean-Fogg สนับสนุนสองทมี โดยแต่ละทมีจะมผูีเ้ล่น

สองคนจากบรษัิทของพวกเขา และอกีสองคนจาก MacLean-

Fogg MacLean-Fogg ใหก้ารสนับสนุนทมีเหล่านี้ไดห้รอืไม่ 

ค าตอบ 

น่าจะได ้ก่อนตกลงเขา้เล่นในการแข่งขันกอลฟ์ ทมีขายตอ้ง

ตดิต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติาม

กฎระเบยีบเพื่อขออนุมัตก่ิอน นี่คอืสถานการณ์ที่มคีวาม

ละเอยีดอ่อน เพราะพนักงานของบรษัิทสาธารณูปโภค

แห่งชาต ิอาจจะถอืว่าเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ การจ่ายเงนิให ้

พวกเขาเขา้แข่งขันกอลฟ์ อาจจะถูกพจิารณาว่าเป็นสนิบน

ภายใตบ้างสถานการณ์ได ้

มาตรฐานของเรา: เราตอ้งใชส้ามัญส านึกและตอ้งไม่รับ

ของขวัญทีอ่าจจะดูเหมอืนเป็นการโนม้นา้วหรอืแทรกแซง

ความเป็นกลางของเรา 

 

ค าถาม 

ตอนนี้เป็นชว่งเทศกาลปีใหม่ ฉันอยากส่งกระเชา้ของขวัญ

ประเภท Harry & David ใหผู้จ้ัดจ าหน่ายแต่ละรายของฉัน 

ฉันท าไดห้รอืไม่ 

 

ค าตอบ 

โดยท่ัวไปแลว้ท าได ้หาก (1) กระเชา้มีมูลค่าพอประมาณ 

(เชน่ ปกตแิลว้ตอ้งไม่เกนิ $100 ในสหรฐัฯ) (2) ผูจ้ัดจ าหน่าย

ไม่ใชเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ และ (3) ของขวัญมคีวามสอดคลอ้งกับ

หลักปฏบัิตทิางธุรกจิทีย่อมรับกันในประเทศของผูจ้ัดจ าหน่าย 

จะสามารถมอบใหไ้ด ้ หากเป็นไปได ้ของขวัญเชน่ในลักษณะ

นี้ ควรตดิตราของ MacLean-Fogg (เชน่ กระเชา้ของขวัญควร

ใชโ้บวแ์ละ/หรอืมีชิน้ผา้ทีม่ตีรา MacLean-Fogg) 
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ของขวัญทีเ่ป็นเงนิสดหรอืบัตรของขวัญทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมมูีลค่า

เท่าใดก็ตาม มโีอกาสมากกว่าทีจ่ะถูกมองว่าไม่เหมาะสม และเป็น

สิง่ตอ้งหา้ม  

สมาชกิในทีมไม่ควรรับของขวัญหรอืสิง่บันเทงิจากผูข้าย หากคุณ

เป็นสมาชกิของทมีที่ประเมนิการประกวดราคาแบบเปิดเผยที่ผูข้าย

เขา้ร่วมดว้ย  

 

Question 

The supplier with which I work has offered me tickets to 

an NFL game in their suite. Can I go? 

Maybe. So long as (i) you’re not currently evaluating an 

open tender for which this vendor is competing and (ii) 

members of the supplier will be in attendance, attending 

the game in their suite would be an acceptable business 

practice. Remember to use good judgment and only 

accept invitations that are business-related, freely 

offered and with reasonable frequency. You should 

never accept an invitation or invitations that would create 

an appearance of impropriety (singularly or in total). 

 

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

 

กจิกรรมตอ่ตา้นการผูกขาดและตอ่ตา้นการแขง่ขนั 

Our Standard: We are committed to competing fairly 

and winning business ethically and legally by 

delivering superior innovative products. 

 

 

ธุรกจิของ MacLean-Fogg อยู่ภายใตก้ารก ากับของกฎหมายการ

แข่งขันท่ัวโลกจ านวนมาก (โดยท่ัวไปแลว้จะเรยีกว่า "กฎหมาย

ต่อตา้นการผูกขาด" ในสหรัฐฯ) ทีส่่งเสรมิการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม โดยหา้มใชห้ลักปฏบัิตหิรอืกจิกรรมทีจ่ ากัดการแข่งขันอย่าง

เป็นธรรม  แมว่้าเนื้อหาของกฎหมายเหล่านี้จะมคีวามตรงไปตรงมา 

แต่ก็ค่อนขา้งซับซอ้น และการฝ่าฝืนกฎหมายอาจน าไปสู่

บทลงโทษทางแพ่งทีส่ าคัญ เชน่เดยีวกับโทษปรับและโทษจ าคุก 

MacLean-Fogg มุ่งม่ันทีจ่ะปฏบัิตติามกฎหมายเหล่านี้ทัง้ตามตัว

บทกฎหมายและจติวญิญาณ 

เราตอ้งไม่มสี่วนร่วมในพฤตกิรรมทีต่่อตา้นการแข่งขัน รวมถงึการ

ท าขอ้ตกลงหรอืความเขา้ใจทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็นทางการเพื่อ: 

• ก าหนดราคา กลยุทธ ์หรอืเงือ่นไขการขาย 

• สนับสนุนการประกวดราคาหรอืการสมยอมในการเสนอราคา 

• คว ่าบาตรลูกคา้หรอืซัพพลายเออรบ์างราย 

• แบ่งปันขอ้มูลกับคู่แข่งเกีย่วกับราคา ผลก าไร หรอืผลก าไร

สุทธ ิ

• แบ่งหรอืจัดสรรตลาด เขตการขาย หรอืลูกคา้ 

• แลกเปลีย่นหรอืแบ่งปันขอ้มูลการแข่งขันทีย่ังไม่ไดเ้ปิดเผย

กับคู่แข่ง 

• ท าดลีต่างตอบแทนกันกับคู่คา้หรอืซัพพลายเออร ์

สิง่ส าคัญคอืการหลกีเลีย่งการกระท าที่แมแ้ต่จะดูเหมือนว่าเรา

ก าลังสมรูร้่วมคดิกับคู่แข่งของเรา  ในการหลกีเลีย่งการฝ่าฝืน

กฎหมายต่อตา้นการแข่งขันและกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดโดย

ไม่ไดต้ัง้ใจ โปรดตดิต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิติ

ตามกฎระเบยีบและ/หรอืผูอ้ านวยการทีป่รกึษา ก่อนจะตดิต่อใด ๆ 

กับคู่แข่ง หรอืเขา้ท าขอ้ตกลงใด ๆ กับคู่แข่ง และหลกีเลีย่งการ

พูดคุยถงึหัวขอ้ใด ๆ ทีร่ะบุไวข้า้งตน้  หากคู่แข่งดงึคุณเขา้สู่การ

สนทนาทีท่ าใหคุ้ณกังวล ใหยุ้ตกิารสนทนาโดยทันท ีและรายงาน

เหตุการณ์ต่อประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบและ/หรอืผูอ้ านวยการทีป่รกึษา 

ขอ้ตกลงทีจ่ ากัดหรอืยับยัง้การแข่งขันโดยมชิอบ จะเป็นสิง่ทีผ่ดิ

กฎหมาย แมว่้าคู่สัญญาทีเ่กีย่วขอ้งจะไม่ไดล้งนามในสัญญาทีท่ า

เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม  หากคู่แข่งมุ่งม่ันตัง้ใจทีจ่ะกระท าการ

ทีต่่อตา้นการแข่งขัน พวกเขาอาจจะก าลังฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้น

การแข่งขันและกฎหมายต่อตา้นการผูกขาด  นโยบายทีด่ทีีสุ่ดก็คอื

หลกีเลีย่งการสือ่สารหรอืกจิกรรมทีต่่อตา้นการแข่งขันรูปแบบใดก็

ตาม หากเป็นไปได ้เพ่ือหลกีเลีย่งการสือ่สารใด ๆ กับคู่แข่ง 

ควรใชว้จิารณญาณทีด่อียู่เสมอ เมือ่เขา้ร่วมในกลุ่มอุตสาหกรรม

หรอืกลุ่มการคา้ เชน่ สถาบันอุตสาหกรรมตัวยดึ (IFI), 

Manufacturer’s Alliance for Productivity and Innovation 

(MAPI) และ IEEE 

เราคาดหวังใหส้มาชกิในทมีของ MacLean-Fogg รายงานถงึ

กจิกรรมใด ๆ ของเพื่อนร่วมงานหรอืคู่แข่งทีดู่เหมอืนจะขัดต่อ

กฎหมายต่อตา้นการแข่งขันและกฎหมายต่อตา้นการผูกขาด โดย

ตอ้งรายงานต่อผูอ้ านวยการทีป่รกึษาและประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย

ก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ   

 

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ซพัพลายเออร ์และคูแ่ขง่ 

Our Standard: We deal fairly with our customers, 

suppliers and competitors. 

 

MacLean-Fogg แข่งขนัเฉพาะในเรือ่งคุณภาพและราคาของ

ผลติภัณฑข์องเรา และในเรือ่งชือ่เสยีงของเรา  ในดา้นนี้นัน้ การ

ท าความเขา้ใจขอบเขตในการแข่งขัน จะมคีวามส าคัญอย่างยิง่ต่อ

ความส าเร็จทีต่่อเนื่องของเรา  ภายในแนวทางปฏบัิติบางอย่าง เรา

จะสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับผลติภัณฑ ์บรกิาร และ

กจิกรรมทางตลาดของคู่แข่งไดแ้ละมคีวามเหมาะสม  เราสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะได ้เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกับคู่แข่ง 

แต่เราตอ้งละเวน้จากการเก็บรวบรวมข่าวกรองโดยใชว้ธิกีารทีผ่ดิ

กฎหมาย หลอกลวง หรอืไม่เหมาะสม 

เมือ่เราเก็บรวบรวมขอ้มูล เราตอ้งเคารพในทรัพยส์นิทางปัญญา

ของคู่แข่งอยู่เสมอ และตอ้งไม่ใชช้อ่งทางทีไ่ม่เหมาะสมเพ่ือให ้

ไดม้าซึง่ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ  ทัง้นี้จะรวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่: 

• ขอ้เสนอ 

• ใบราคา 

• แบบร่างและคุณลักษณะเฉพาะทางวศิวกรรม 

• แผนธุรกจิ 

• เอกสารกระบวนการ 

• การสือ่สาร 

หา้มเสาะหาขอ้มูลที่เป็นความลับจากพนักงานหรอืลูกคา้ของคู่แข่ง 

หรอืใชข้อ้มูลทีเ่ป็นความลับหรอืขอ้มูลกรรมสทิธิท์ี่ไดร้ับมาจากงาน

ค าถาม 

ซัพพลายเออรท์ีฉั่นท างานดว้ย เสนอบัตรชมเกม NFL ในหอ้ง

รับรองพเิศษของพวกเขาใหฉั้น ฉันจะไปไดไ้หม 

 

ค าตอบ 

อาจจะ ตราบเท่าที ่(1) คุณไม่ไดเ้ป็นผูป้ระเมนิการประกวด

ราคาแบบเปิดเผยทีผู่เ้ขา้ร่วม และ (2) สมาชกิของซัพพลาย

เออรเ์ขา้ร่วมชมดว้ย การเขา้ชมเกมในหอ้งรับรองพเิศษจะเป็น

หลักปฏบัิตทิางธุรกจิทีย่อมรับได ้อย่าลมืใชว้จิารณญาณทีด่ ี

และยอมรับเฉพาะค าเชญิที่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิ มกีารน าเสนอ

อย่างอสิระ และมคีวามบ่อยครัง้ทีส่มเหตุสมผล คุณไม่ควร

รับค าเชญิหรอืการเชญิทีจ่ะก่อใหเ้กดิการดูเหมอืนว่าไม่

เหมาะสม (ครัง้เดยีวหรอืทัง้หมด) 

มาตรฐานของเรา: เรามุ่งม่ันทีจ่ะแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ

เอาชนะในธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมและถูกกฎหมาย โดยการ

สรา้งผลติภัณฑน์วัตกรรมทีย่อดเยีย่ม 

 
มาตรฐานของเรา: เราตดิต่อเจรจาอย่างเป็นธรรมกับลูกคา้ 

ซัพพลายเออร ์และคู่แข่ง 
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ก่อนหนา้  หากคุณพบเห็นเนื้อหาวัสดุทีคุ่ณมเีหตุผลใหเ้ชื่อไดว่้าจะ

เป็นความลับ คุณตอ้งหยุดอ่านโดยทันทแีละปรกึษาประธาน

เจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบหรอืผูอ้ านวยการ

ทีป่รกึษา   

หากคุณมขีอ้สงสัยว่ากจิกรรมบางอย่างจะสอดคลอ้งกับหลัก

จรรยาบรรณนีห้รอืไม่ โปรดปรกึษาหัวหนา้งาน ประธานเจา้หนา้ที่

ฝ่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ หรอืผูอ้ านวยการที่

ปรกึษาโดยทันที 

 

 

Question 

Can I have a drink with a competitor at a trade show and 

discuss the possibility of MacLean-Fogg partnering with 

his company to bid jointly on a contract tender?  Working 

together would increase the likelihood of us winning the 

deal. 

 
 

Answer 

Be extremely cautious in any conversations with 

competitors. You may be violating competition laws if you 

share information on competitively sensitive topics, 

including prices, costs, fees, profit margins or credit and 

billing practices.  While competitors can work together as 

partners in certain instances, competition laws prohibit 

agreements between competitors to fix prices or allocate 

customers, territories, products or services. Consult the 

Chief Compliance Officer or General Counsel before you 

make plans to speak with a competitor. 

 

 

การคา้ระหว่างประเทศ 
 

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรือ่งการสง่ออก การ

น าเขา้ และการศุลกากร 

Our Standard: We will comply with all applicable laws 

with respect to the import and export of goods. 

 

 

ในฐานะบรษัิทสากล MacLean-Fogg ตอ้งเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑ ์

เครือ่งใช ้และอุปกรณ์ไปมาระหว่างหลาย ๆ ประเทศอยู่บ่อยครัง้  

ดว้ยเหตุนี้ เราตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายของประเทศเหล่านัน้ 

เกีย่วกับการน าเขา้และส่งออกสิง่ต่าง ๆ  

เราตอ้งพจิารณาถงึปัจจัยจ านวนมากเพื่อก าหนดว่าจะสามารถ

ส่งออกผลติภัณฑไ์ดห้รอืไม่ และมขีอ้จ ากัดใดส าหรับการส่งออก 

รวมถงึลักษณะของผลติภัณฑ ์ประเทศปลายทาง และผูใ้ชง้าน

สุดทา้ย  ก่อนจะด าเนินการส่งออกใด ๆ สมาชกิในทมีของ 

MacLean-Fogg แต่ละคนทีร่ับผดิชอบเรือ่งการส่งออก ตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการส่งออกนัน้กระท าไดต้ามกฎหมายควบคุม

การส่งออกทีม่ ี 

ในฐานะบรษัิทสัญชาตสิหรัฐฯ MacLean-Fogg ตอ้งไม่ส่งสนิคา้ให ้

หรอืด าเนินธุรกจิกับบางประเทศ รัฐบาลบางแห่ง นิตบุิคคลบางราย 

และบุคคลบางราย (เชน่ เนื่องจากบทลงโทษการคว ่าบาตรที่

ส านักงานควบคุมสนิทรัพยใ์นต่างประเทศ (Office of Foreign 

Asset Control หรอื “OFAC”)  

 

 

 

ไดก้ าหนดไว ้ สมาชกิในทมีของ MacLean-Fogg ทุกคนมหีนา้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ฝ่ายที ่MacLean-Fogg ก าลังตดิต่อเจรจา

ดว้ยนัน้ ไม่อยู่ภายใตก้ารคว ่าบาตรทางการคา้ระหว่างประเทศ   

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของ

บรษัิทจะตอ้งมบัีญชรีายชือ่คู่สัญญาทีถู่กคว ่าบาตร ซึง่จะ

เปลีย่นแปลงไปเป็นระยะ ๆ    

สมาชกิในทีมทุกคนตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผล 

เพื่อป้องกันการขายให ้หรอืการท าธุรกรรมกับคู่สัญญาทีถู่กคว ่า

บาตรเหล่านี้ รวมถงึการตรวจสอบกับประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับ

ดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ ก่อนท าธุรกจิกับคู่สัญญาใน

ต่างประเทศ 

เราตอ้งจัดท าบันทึกขอ้มูลธุรกรรมระหว่างประเทศของเราที่

ครบถว้นและถูกตอ้ง เพื่อแสดงถงึการปฏบัิตติามระเบยีบทัง้หมดใน

การปฏบัิตงิานของเรา  นอกจากนี้ การส่งออกผลติภัณฑห์รอื

เทคโนโลยโีดยไม่ไดร้ับอนุมัตอิย่างเหมาะสมจากรัฐบาล อาจ

ส่งผลใหข้าดเอกสทิธิใ์นการส่งออก เชน่เดยีวกับการตอ้งรับโทษ

ทัง้ทางแพ่งและอาญา   

และเชน่เดยีวกันก็คือ เราตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บังคับทัง้หมดทีก่ ากับควบคุมหลักปฏบัิติการน าเขา้ของเรา  การ

เคลือ่นยา้ยผลติภัณฑ ์MacLean-Fogg ระหว่างประเทศ ตอ้งมกีาร

แบ่งแยกกลุ่มประเภททีเ่หมาะสม มีการท าเอกสารประกอบดา้น

ศุลกากร มกีารท าเครือ่งหมายประเทศตน้ก าเนิด และมกีารประกาศ

แจง้มูลค่าทีเ่หมาะสม   

สมาชกิทุกคนในทมีที่เกีย่วขอ้งในกระบวนการน าเขา้ ตอ้งรับทราบ

ถงึนโยบายการปฏบัิตติามดา้นศุลกากรของเรา และตอ้งแน่ใจว่าได ้

บันทกึธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ราเกีย่วขอ้งดว้ยอย่างเหมาะสม 

การคว า่บาตร 

Our Standard: We will comply with all laws 

prohibiting MacLean-Fogg from participating in or 

cooperating with illegal economic boycotts that may 

be supported by other nations such as the Arab Le 

 
 

ในฐานะบรษัิทสัญชาตสิหรัฐฯ เราตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายของ

สหรัฐฯ ซึง่หา้มร่วมมอืในการคว ่าบาตรทีก่ฎหมายของประเทศอืน่ ๆ 

ก าหนด ในกรณีทีส่หรัฐฯ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมดว้ย (เชน่ ขอ้ตกลงปฏเิสธ

การท าธุรกจิกับอสิราเอล)  กฎหมายของสหรัฐฯ ยังหา้มการมอบ

ขอ้มูลเกีย่วกับตัวตนและสัญชาตขิองพนักงาน ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ 

ผูร้ับจา้งชว่ง หรอืซัพพลายเออรข์องเรา เพื่อวัตถุประสงคท์ี่

เกีย่วขอ้งกับการคว ่าบาตร หรอืขอ้มูลทีว่่า MacLean-Fogg ได ้

ตดิต่อเจรจาท าธุรกจิในประเทศทีถู่กคว ่าบาตรหรอืไม่ก็ตาม  

ค าถาม 

ฉันจะไปดืม่กับคู่แข่งทีง่านแสดงสนิคา้และพูดคุยถงึโอกาสที ่

MacLean-Fogg จะเป็นพันธมติรกับบรษัิทของเรา เพื่อร่วม

เสนอราคาในการประกวดราคาไดห้รอืไม่  การท างานร่วมกัน

จะเพิม่โอกาสใหเ้ราชนะประมูลไดม้ากขึน้ 

 

ค าตอบ 

ระมัดระวังเป็นพเิศษในการสนทนาใด ๆ กับคู่แข่ง คุณอาจจะ

ก าลังฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขัน หากคุณแบ่งปันขอ้มูล

เกีย่วกับหัวขอ้ทีล่ะเอยีดอ่อนในเชงิการแข่งขัน รวมถงึราคา 

ตน้ทุน ค่าธรรมเนียม ก าไรสุทธ ิหรอืแนวปฏบัิตใินการให ้

เครดติและออกบลิ  ถงึแมคู้่แข่งอาจจะท างานร่วมกันเป็น

พันธมติรไดใ้นบางโอกาส แต่กฏหมายการแข่งขันจะหา้มการ

ท าขอ้ตกลงระหว่างคู่แข่งเพื่อก าหนดราคาตายตัว หรอืแบ่ง

สรรลูกคา้ เขตการขาย ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิาร ปรกึษาประธาน

เจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบหรอื

ผูอ้ านวยการทีป่รกึษาก่อนทีคุ่ณจะวางแผนพูดคุยกับคู่แข่ง 

มาตรฐานของเรา: เราจะปฏบัิตติามกฎหมายทีม่ีทัง้หมด

เกีย่วกับการน าเขา้และการสง่ออกสนิคา้ 

 

มาตรฐานของเรา: เราจะปฏบัิตติามกฎหมายทัง้หมดทีห่า้ม 

MacLean-Fogg เขา้ร่วมหรอืใหค้วามร่วมมอืในการคว ่าบาตร

ทางเศรษฐกจิที่ผดิกฎหมาย ซึง่อาจจะสนับสนุนโดยประเทศ

อืน่ ๆ เชน่ กลุ่มสนันิบาตอาหรับ (Arab League) 
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กฏหมายก าหนดใหเ้ราตอ้งรายงานค ารอ้งขอทีเ่ราไดร้บั

เพือ่ใหส้นบัสนุนการคว ่าบาตร แมว้า่เราจะไมไ่ดป้ฏบิตัติาม

ค ารอ้งขอเหลา่น ัน้ก็ตาม บางครัง้ค ารอ้งขอในการสนับสนุนการ

คว ่าบาตรทีต่อ้งหา้มก็ยากทีจ่ะตรวจหาได ้  

สมาชกิในทีมทุกคนและบุคคลทีส่ามทีท่ างานในนามของเราซึง่

น่าจะไดร้ับค ารอ้งขอดังกล่าว จะตอ้งรับทราบถงึขอ้จ ากัดเหล่านี้

ทัง้หมด และตอ้งรายงานทีจ่ าเป็นทัง้หมดในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม  

สมาชกิในทีมคนใดก็ตามทีไ่ดร้ับค ารอ้งขอดังกล่าว หรอืมคี าถามว่า

บางอย่างจะเป็นสิง่ตอ้งหา้มหรอืเป็นค ารอ้งขอคว ่าบาตรทีต่อ้ง

รายงานหรอืไม่ โปรดตดิต่อประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลการ

ปฏบัิตติามกฎระเบยีบหรอืผูอ้ านวยการทีป่รกึษา 

 

การโฆษณา การสือ่สาร และสือ่สงัคม 
 

การโฆษณาและการสือ่สาร 

Our Standard: We are honest and straightforward in 

all advertising and communications. 

 

ชือ่เสยีงของเราตอ้งอาศัยความจรงิใจและความเป็นธรรมของเราใน

การโฆษณาและการสือ่สารอืน่ ๆ ต่อสาธารณะ  การท าการตลาด

และการโฆษณาของเราไม่ควรละเมดิเครือ่งหมายการคา้หรอื

สโลแกนของบุคคลทีส่าม หรอืมคีวามพยายามทีจ่ะท าการคา้โดย

ใชค้่าความนิยมของผลติภัณฑข์องผูอ้ืน่ 

ในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการสือ่สารของเรามคีวามถูกตอ้งและ

ต่อเนื่องอยู่เสมอนัน้ จะมบุีคลากรภายใน MacLean-Fogg จ านวน

จ ากัดเท่านัน้ ทีจ่ะมหีนา้ทีส่ือ่สารในนามของเรา  เฉพาะบุคลากรที่

ไดร้ับอนุญาตใหพู้ดคุยต่อสาธารณะในนามของบรษัิทเท่านัน้ทีจ่ะ

ด าเนินการได ้ หากคุณไม่ไดอ้ านาจและประชาชนท่ัวไปหรอื

สือ่มวลชนเขา้มาสอบถามคุณ โปรดส่งต่อพวกเขาไปยังหัวหนา้

งานหรอืฝ่ายบรหิารระดับอาวุโสโดยทันททีีเ่ป็นไปได  ้

 อนิเทอรเ์น็ตและสือ่สงัคม 

Our Standard: We are careful that our use of the 

internet and social media is respectful and always in 

compliance with this Code and any applicable 

Company policies. 

 

 

เราคาดหวังใหส้มาชกิในทมีใชอ้นิเทอรเ์น็ตอย่างมคีวามรับผดิชอบ

อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการใชง้านส่วนบุคคลหรอืเพ่ือธุรกจิ  สมาชกิ

ในทมีของเราและคู่คา้ทางธุรกจิไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็น

ความลับใด ๆ เชน่ ขอ้มูลของลูกคา้หรอืความลับทางการคา้  การ

เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลับหรอืขอ้มูลกรรมสทิธิใ์ด ๆ อาจจะ

ส่งผลใหเ้กดิบทลงโทษทางวนิัย สูงสุดรวมถงึการบอกเลกิจา้งงาน 

หากคุณใชร้ะบบสารสนเทศของ MacLean-Fogg เพ่ือการใชง้าน

ส่วนบุคคลทีจ่ ากัด โปรดหลกีเลีย่งการเขา้เว็บไซตท์ีไ่ม่เหมาะสม  

พงึระลกึไวว่้าบรษัิทมสีทิธิต์รวจตราดูแลการสือ่สารทีเ่กดิขึน้บน

ระบบสารสนเทศของเรา ตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต 

เราควรใชว้จิารณญาณอย่างรอบคอบเมือ่โพสตค์วามคดิเห็นบนสือ่

สังคม โปรดทราบว่าการสือ่สารของคุณบนสือ่สังคมอาจจะมี

นัยส าคัญต่อสาธารณะส าหรับบรษัิท   

ตอ้งมคีวามชัดเจนอยู่เสมอว่าคุณก าลังแสดงความคดิเห็นของคุณ

และไม่ไดส้ือ่สารในนามของบรษัิท  ความคดิเห็นของคุณจะตอ้ง

เป็นเนื้อหาที่ไม่หยาบคาย ดูหมิน่ หรอืท าใหอั้บอาย และคุณไม่ควร

โพสตห์รอืเผยแพร่รูปภาพหรอืชือ่ของเพ่ือนร่วมงานของคุณ (หรอื 

"แท็ก" พวกเขาบนสือ่สังคม) หากไม่ไดร้ับอนุญาตอย่างชัดแจง้   

และในลักษณะเดยีวกัน คุณไม่ควรเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ

หรอืขอ้มูลกรรมสทิธิใ์ด ๆ ของบรษัิท คุณไม่ควร "แท็ก" ต าแหน่ง

ทีต่ัง้หรอืแผนกของบรษัิท หากไม่ไดร้ับอนุญาตอย่างชัดแจง้จาก

ฝ่ายบรหิารระดับอาวุโส 

หากคุณวางแผนจะใชส้ือ่สังคมเพ่ือวัตถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ

ธุรกจิ คุณตอ้งขออนุญาตจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบรหิาร

ระดับอาวุโส หรอืประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบัิตติาม

กฎระเบยีบก่อน ส าหรับขอ้มูลเพิม่เติม กรุณาดูนโยบายการใช้

เทคโนโลยขีอง MacLean-Fogg ไดบ้นระบบบรกิารตนเองส าหรับ

พนักงานของเรา  

มาตรฐานของเรา: เราตอ้งมคีวามซือ่ตรงและจรงิใจในการ

โฆษณาและการสือ่สาร 

 

มาตรฐานของเรา: เราตอ้งระมัดระวังการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและ

สือ่สงัคมใหม้คีวามเคารพ และตอ้งปฏบัิตติามหลัก

จรรยาบรรณนี้และนโยบายของบรษัิททีม่ใีด ๆ  
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4. ช่องทางตดิตอ่เพือ่ก ากบัดูแลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรม 
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หากคุณมขีอ้กังวลหรอืค าถามเกีย่วกับการฝ่าฝืนกฎหมาย

หรอืหลักจรรยาบรรณทางธุรกจิทีอ่าจเกดิขึน้ MacLean-

Fogg สง่เสรมิใหคุ้ณขอรับค าแนะน าจากชอ่งทางตดิต่อของ

บรษัิททีร่ะบุไวด้า้นล่าง  ถงึแมเ้ราจะสง่เสรมิใหคุ้ณแจง้ชือ่

ของคุณเพือ่ใหเ้ราตรวจสอบเรือ่งใหส้ะดวกมากขึน้ แต่คุณก็

สามารถเลอืกไม่ระบุตัวตนได ้ MacLean-Fogg หา้มการ

โตต้อบเอาคนืต่อบุคคลทีแ่จง้ขอ้วติกกังวลดว้ยเจตนาที่

บรสิทุธิ ์  

 

สมาชกิในทมีก ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ของ MacLean-Fogg 

 

ผูจั้ดการของคุณ 

สมาชกิระดับอาวุโสคนใดก็ตามในสายบังคับบัญชาของคุณ 

สมาชกิคนใดก็ตามของทมีบรหิารระดับอาวุโส 

 
 

EHS (ทอ้งถิน่หรอืสว่นกลาง) 

(847) 837-3703 – (สว่นกลางองคก์ร) 

EHS@macleanfogg.com 

 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ทอ้งถิน่หรอืสว่นกลาง) 

(847) 837-3732 – (สว่นกลางองคก์ร) 

(847) 970-4639 – (สว่นกลางองคก์ร) 

 
 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ  

(847) 837-3522 

CorporateCompliance@macleanfogg.com 

 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

(847) 970-4605 

InternalAudit@macleanfogg.com 

 

 

 

 

สายดว่นช่วยเหลอื ComplianceLine ของ 
MacLean-Fogg 

หากคุณไม่สะดวกทีจ่ะใชช้อ่งทางตดิต่อของ MacLean-Fogg 
คุณสามารถแจง้ขอ้วติกกังวลของคุณไดผ้่าน ComplianceLine 

ซึง่เป็นสายด่วนชว่ยเหลอืก ากับดูแลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ
ของ MacLean-Fogg ไดท้ี ่

app.mycompliancereport.com/report?cid=MF หรอื
ใชห้มายเลขโทรฟรทีีอ่ยู่บนเว็บไซต ์ComplianceLine  
ComplianceLine ใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง และทุกวันตลอด

สัปดาห ์

การแจง้เรือ่งทางโทรศพัท์และรายงานทีแ่จง้ผ่าน 
ComplianceLine จะมบีรษัิทภายนอกทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในสงักัดของ 
MacLean-Fogg เป็นผูรั้บเรือ่ง  ผูใ้ชจ้ะไดรั้บหมายเลขการ
รายงาน เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบสถานะการรายงานของตนได ้
หรอืเพื่อใหข้อ้มูลเพิม่เตมิ   

ทุกเรือ่งทีไ่ดรั้บแจง้ผ่านสายด่วนชว่ยเหลือ ComplianceLine 
จะถูกสง่ต่อไปยังประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากับดูแลการปฏบิัติ
ตามกฎระเบยีบเพือ่การจัดการทีเ่หมาะสม  เราจะตอบค าถาม
ทัง้หมดโดยทันท ี  

 

หมายเลขโทรศพัท ์ComplianceLine: 

บราซลิ   0800-200-3534 

แคนาดา   1-800-243-0140 

จนี   400-120-0593 

เยอรมนี   0-800-1860238 

อนิเดยี   000-800-320-1517 

ญีปุ่่ น   0120-974-845 

ไทย   1800014554 

สหรัฐอเมรกิา  1-800-243-0140 

ส าหรับขอ้ความพรอ้มรับในภาษาอังกฤษ กรุณาโทร:  
1-800-243-0140 

 

 

 

พนักงานสามารถเขา้ถงึนโยบายของเราไดท้ี ่HR Portal 

mailto:ehs@macleanfogg.com
mailto:CorporateCompliance@macleanfogg.com
mailto:InternalAudit@macleanfogg.com
https://app.mycompliancereport.com/report?cid=MF
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