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ระเบีียบประพฤติิ
ปฏิิบััติิ
คำำ�ถามของคุุณเป็็นสิ่่� งมีีค่า่
หาคำำ�ตอบได้้ในระเบีียบประพฤติิปฏิิบััติข
ิ อง ABB
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—
ตารางเนื้้� อหา

—
บทนำำ�สู่่ร� ะเบีียบประพฤติิปฏิิบััติิ
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สาสน์์จาก CEO
เหตุุใดเราจึึงมีีจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณมีีผลบัังคัั บใช้้กัั บที่่� ใดบ้้าง

หลัักคุุณธรรม 5 ประการของ ABB
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24 – 25 	สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน
26 – 27
การชำำ�ระเงิินที่่� ไม่่เหมาะสม
28 – 29 	ความปลอดภัั ยด้้านสารสนเทศและเทคโนโลยีี
30 – 31 	ข้้อมููลวงในและการซื้้� อขายโดยใช้้ข้้อมููลวงใน
32 – 33 	ทรัั พย์์สิินทางปััญญาและข้้อมููลลัั บ
34 – 35 	ความเป็็นส่่วนตัั วและข้้อมููลส่่วนตัั ว
36 – 37
การทำำ�งานร่่วมกัั บรัั ฐบาล
38 – 39
การทำำ�งานร่่วมกัั บซัั พพลายเออร์์

40 – 41 	

แจ้้งข้้อกัังวลเรื่่� องคุุณธรรม

42 – 43 	ความรัั บผิด
ิ ชอบของท่่านภายใต้้จรรยาบรรณของ ABB

เพื่ อการเติบโตและเพื่ อความส�ำเร็จ ABB ต้องพึ่งพา
ความไว้วางใจจากพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอด
จนชุมชนและสังคมที่ ABB ให้บริการด้วย พื้นฐาน
ของความไว้วางใจนั้นคือคุณธรรม ซึง
่ ถือเป็นความ
มุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการยึดมั่นต่อมาตรฐานการด�ำเนิน
ธุรกิจที่มีจริยธรรมในระดับสุงสุด
สาสน์์จาก CEO
ข้้าพเจ้้ามีีความยิินดีีในการนำำ�เสนอจรรยาบรรณของ ABB ที่่� ได้้รัั บการแก้้ ไขและปรัั บปรุุงใหม่่เพื่่� อสะท้้อนให้้เห็็นถึึงโลกที่่�
เปลี่่� ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วซึ่่� งเรากำำ�ลัังดำำ�เนิินการ เฉกเช่่นเดีียวกัั บโมเดลการทำำ�ธุรุ กิิจแบบกระจายศููนย์ข
์ องเรา เพื่่� อการเติิบโต
และเพื่่� อความสำำ�เร็็จ ABB ต้้องพึ่่� งพาความไว้้วางใจจากพนัักงาน ลููกค้้า และผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนชุุมชนและสัั งคมที่่� ABB ให้้บริิการ
ด้้วย พื้้� นฐานของความไว้้วางใจนั้้� นคืือคุุณธรรม ซึ่่� งถืือเป็็นความมุ่่�งมั่่�นอัั นแน่่วแน่่ในการยึึดมั่่�นต่อ
่ มาตรฐานการดำำ�เนิินธุรุ กิิจที่่� มีี
จริิยธรรมในระดัั บสุุงสุุด
ในช่่วงเวลาที่่� ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีกำำ�ลัังเปลี่่� ยนแปลงอย่่างอย่่างรวดเร็็ว และความรวดเร็็วคืือข้้อได้้เปรีียบทางการ
แข่่งขัั นที่่� สำำ�คััญนั้้� น จรรยาบรรณของเราได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความยึึดมั่่�นในคุุณธรรมของเราต่่อส่่วนรวมและต่่อบุุคคล จรรยา
บรรณนี้้� จััดให้้มีแ
ี นวทางการปฏิิบััติง
ิ านที่่� ว่่าด้้วยการดำำ�เนิินการธุุรกิิจทั่่� วโลกและช่่วยให้้เราตััดสิินใจในสถานการณ์์ที่�่ คลุม
ุ เครืือ
หรืือซัั บซ้้อนได้้อย่่างถููกต้้อง
จรรยาบรรณนี้้� กำำ�นดให้้ ให้้เราต้้องมีีความเป็็นธรรม ซื่่� อสัั ตย์แ
์ ละเคารพในการติิดต่่อธุุรกิิจกัั บผู้้�อื่่� น และต้้องปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมาย
และกฎระเบีียบที่�่ บัังคัั บใช้้ และต้้องรายงานการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณที่่� ต้้องสงสัั ยในทัั นทีี นอกเหนืือจากนั้้� น เรายัังทำำ�งานที่่� คำ�นึ
ำ ง
ึ
ถึึงความปลอดภัั ยและสุุขอนามัั ยอยู่่�เป็็นนิิจ นำำ�แนวปฏิิบััติที่
ิ �่ มีค
ี วามยั่่� งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่� งแวดล้้อมมาใช้้ ในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ และ
เคารพในสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน
จรรยาบรรณใช้้บัังคัั บกัั บพวกเราทุุกคนและเราก็็มุ่่�งมั่่�นที่่� จะร่่วมกัั นความรัั บผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของพวกเรา ผู้้�นำำ�ของ ABB
มีีความรัั บผิิดชอบพิิ เศษที่�่ จะนำำ�โดยการทำำ�ให้้ดูเู ป็็นตัั วอย่่าง ในการคาดการณ์์และดำำ�เนิินการลดความเสี่่� ยง และทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
คุุณธรรมเป็็นคุุณลัักษณะที่่� ชััดเจนของวััฒนธรรมองค์์กรของเรา พนัักงานของ ABB มีีหน้้าที่่� ต้้องอ่่าน ทำำ�ความเข้้าใจและยึึดถืือ
จรรยาบรรณนี้้� และในการทำำ�เช่่นนั้้� น พนัักงานต้้องมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�ให้้บริิษัั ทเป็็นสถานที่่� ทำำ�งานที่่� ดีขึ้้
ี � นสำำ�หรัั บทุุกๆ คน เพื่่� อให้้
แน่่ใจว่่าพนัักงานของเราและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียคนอื่่� นรู้้�สึก
ึ สบายใจในการแจ้้งข้้อกัังวลเกี่่� ยวกัั บการละเมิิดที่่� อาจจะเกิิดขึ้้� น จรรยา
บรรณนี้้� จึึงมีีพัั นธะสัั ญญาร่่วมกัั นในการต่่อต้้านการแก้้แค้้นเอาคืืน
มาร่่วมมืือกัั นในการทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าจรรยาบรรณนี้้� สะท้้อนสิ่่� งที่�่ เราเป็็นในฐานะบริิษัั ทและในฐานะบุุคคล ซึ่่� งจะช่่วยให้้ ABB มีีความ
ก้้าวหน้้าในฐานะผู้้�นำำ�เทคโนโลยีีและองค์์กรธุุรกิิจตัั วอย่่าง
ขอแสดงความขอบคุุณ

1 สแกน QR-code
2 ดาวน์์ โหลดแอพพลิิเคชัั นระเบีียบประพฤติิปฏิิบััติข
ิ อง ABB บนโทรศัั พท์์มืือถืือเพื่่� อหาคำำ�ตอบ

Björn Rosengren
CEO ABB
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ

—
เหตุุใดเราจึึงมีีจรรยาบรรณ

พนัั กงานของ ABB ทำำ�งาน 100 กว่่าประเทศ มาจากภููมิห
ิ ลัังทางวััฒนธรรมที่่�
แตกต่่างกัั นและพูู ดกัั นด้้วยภาษาที่่�หลากหลาย เราภาคภููมิใิ จในพนัั กงานของเราทั่่�ว
โลกและความหลากหลายของพนัั กงานทำำ�ให้้แข่่งขัั นได้้อย่่างมีีมีข้
ี ้อได้้เปรีียบ ทั้้� งๆ
ที่่�มีีความแตกต่่างกัั น แต่่พนัั กงานของ ABB ทุุกคนก็็ร่ว่ มแบ่่งปัันความรัั บรู้้�สึึกต่่อ
คุุณธรรมประจำำ�ตัั วอย่่างแน่่วแน่่อัั นเป็็นสิ่่�งชี้้�นำำ�พฤติิกรรมของเราในตลาดที่่�เราทำำ�
ธุุรกิิจและแยกเราออกจากการแข่่งขัั นของเรา จรรยาบรรณของเราแสดงออกถึึง
การยึึดมั่่�นในคุุณธรรมของเราต่่อส่่วนรวมและต่่อบุุคคลอย่่างแรงกล้้าและมีีคำำ�แนะนำำ�
ที่่�ปฏิิบััติไิ ด้้จริิงให้้กัั บพนัั กงานของเรา ซัั พพลายเออร์์ของเราและหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ
ว่่าเราดำำ�เนิินการธุุรกิิจทั่่�วโลกอย่่างไร เราอยู่่�ในโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงด้้วยความรวดเร็็ว
และเปลีียนแปลงตลอดเวลา และเป็็นโลกที่่�เทคโนโลยีีเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งานของ
เราอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง ธุุรกิิจของเราทั่่�วโลกอยู่่�ภายใต้้กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�มีี
ความซัั บซ้้อนและสร้้างความสัั บสนอยู่่�บ่่อยครั้้� ง ลููกค้้ามองหาวิิธีแี ก้้ปััญหาที่่�เร็็วกว่่า
ครอบคลุุมมากกว่่า และง่่ายกว่่า ในช่่วงเวลาของการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วที่่�น่่า
ตื่่�นเต้้นนี้้� เราต้้องการให้้จรรยาบรรณของเราเป็็นเครื่่�องหมายย้ำำ��เตืือนชััดเจนต่่อ
คำำ�ปฏิิญาณที่่�จะมั่่�นคงรัั บผิิดชอบและปฏิิบััติต
ิ นด้้วยคุุณธรรมอย่่างหนัั กแน่่น
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—
จรรยาบรรณมีีผลบัังคัับใช้้กัับที่่� ใดบ้้าง

จรรยาบรรณของ ABB มีีผลบัังคัั บใช้้ทั่่�วโลกกัั บพนัั กงาน ผู้้�จััดการ
เจ้้าหน้้าที่่�และกรรมการของ ABB รวมถึึงบริิษัั ทย่่อยและบริิษัั ทในเครืือ
ABB ทั้้� งหมดด้้วย นอกจากนี้้� จรรยาบรรณยัังมีีผลกัั บพนัั กงานทุุกคน
ของกิิจการร่่วมค้้าและหน่่วยงานอื่่�นที่่� ABB มีีส่่วนได้้เสีียข้้างมากหรืือมีี
อำำ�นาจควบคุุมกิิจการได้้จริิง เช่่น โดยผ่่านคณะกรรมการบริิษัั ทเป็็นต้้น
ในบริิษัั ทที่่� ABB ไม่่ได้้ถือ
ื หุ้้�นข้้างมากหรืือมีีอำำ�นาจควบคุุมแล้้ว ABB จะ
ใช้้ความพยายามอย่่างสุุจริิตในการทำำ�ให้้บริิษัั ทเหล่่านั้้� นนำำ�จรรยาบรรณ
ของ ABB (โดยสมมติิว่า่ ไม่่มีจ
ี รรยาบรรณที่่�ดีีพออยู่่�) หรืือชุุดของนโยบาย
คุุณธรรมและวิิธีป
ี ฏิิบััติที่่�คล้
ิ
้ายคลึึงกัั นไปปฏิิบััติิ ABB จะทำำ�ให้้ดีที่่�สุ
ี ด
ุ ในการ
ทำำ�ให้้ซัั พพลายเออร์์ ผู้้�รัั บเหมาและตัั วแทนอื่่�นๆ รัั บทราบและยึึดมั่่�นในจรรยา
บรรณของซัั พพลายเออร์์ของ ABB หรืือปฏิิบััติต
ิ ามชุุดนโยบายคุุณธรรมและ
กระบวนการที่่�คล้้ายคลึึงกัั นด้้วยความเคารพต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัั บ ABB
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—
หลัักคุุณธรรม
5 ประการของ ABB

1
2
3
4
5

เราประพฤติิและทำำ�ธุุรกิิจ
ในวิิถีีที่่� มีจริิ
ี ยธรรม
เราทำำ�งานด้้วยวิิถีีที่่� มีค
ี วาม
ปลอดภััยและยั่่� งยืืน
เราสร้้างความเชื่่� อใจกัับผู้้�
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย
เราปกป้้องทรัั พย์์สิินและ
ชื่่� อเสีียงของ ABB
เราออกรัับและไม่่ตอบโต้้
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ การสื่่� อสาร

—
การสื่่� อสาร
เราสื่่�อสารด้้วยพฤติิกรรมที่่�มีีความเคารพ ซื่่�อสัั ตย์์ โปร่่งใสและเป็็นมืืออาชีีพ การ
สื่่�อสารของเราสะท้้อนชื่่�อเสีียงของเราและแบรนด์์ของเราในฐานะผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีี
ที่่�มีีความคิิดก้้าวไปข้้างหน้้า ไม่่ว่า่ จะเป็็นการสื่่�อสารภายนอกหรืือภายใน ไม่่ว่า่ จะเป็็นสื่่�อ
หรืือช่่องทางไหน เราจะปกป้้องข้้อมููลลัั บของ ABB และมอบข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแม่่นยำำ�
และเข้้าใจง่่าย และจะสนัั บสนุุนการสนทนาและการปรึึกษาที่่�เปิิดกว้้างอยู่่�เสมอ

อย่่าลืืม
• ใช้ช่องทางการสื่ อสารทัง
้ หมดด้วยความรับผิดชอบ จง
ท�ำให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่ก�ำลังถูกสื่ อสารออกไปนั้นมีความ
เหมาะสมทางธุรกิจ ไม่ใช่ความลับ และมีความสร้างสรรค์
• ที่ท�ำงานของเราไม่ใช่พื้นที่ส าธารณะ โปรดสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าว่าข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นนั้นเป็นความ
ลับทางธุรกิจหรือได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การเปิด
เผยเอกสารภายใน (เช่น ความรู้เชิงปฏิบัติการของ
ABB ความลัั บทางการค้้า ระเบีียบวิิธีี แผนผัังองค์์กร แผน
ธุุรกิิจ และข้้อมููลในลัักษณะเดีียวกัั น) อาจส่่งผลให้้มีค
ี วาม
รัั บผิิดทางแพ่่งหรืือทางอาญาแก่่ตัั วท่่านหรืือบริิษัั ทได้้
• ก่อนท�ำการสื่ อสาร โปรดพิ จารณาว่าเนื้อหาอาจจะถูก
มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ท�ำให้ขุ่นเคือง เป็นการ
คุกคามข่มขู่ หรือเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่
• การติดต่อทางธุรกิจที่มีการตอบสนองและตรง
ต่อเวลามีความส�ำคัญมาก หากท่านไม่ส ามารถ
ตอบค�ำถามได้ทันที ท่านต้องแจ้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบว่าท่านสามารถตอบกลับได้เมื่อใด
• เราติดต่อสื่ อสารกันด้วยภาษา เขตเวลาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน โปรดตระหนักถึงเวลาที่แตกต่างกัน
จงปฏิิบััติตนด้
ิ
้วยความละเอีียดอ่่อน
และจำำ�ไว้้ว่่าผุ้้�คนที่่� พููดภาษาอื่่� นอาจจะตีีความข้้อความ
ของท่่านแตกต่่างออกไปจากที่่� ท่่านประสงค์์

ไม่่ว่า่ จะเป็็นการสื่่�อสารภายนอกหรืือภายใน ไม่่ว่า่
จะเป็็นสื่่�อหรืือช่่องทางไหน เราจะปกป้้องข้้อมููล
ลัั บของ ABB และมอบข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแม่่นยำำ�และ
เข้้าใจง่่าย และจะสนัั บสนุุนการสนทนาและการ
ปรึึกษาที่่�เปิิดกว้้างอยู่่�เสมอ

บทบาทของท่่าน
• ท�ำตัวของท่านให้คุ้นเคยกับคู่มือภายในของ ABB และ
ระเบียบในการสื่ อสาร ภาพลักษณ์ของบริษัท และสื่ อ
สังคม หากท่านไม่แน่ใจว่าเนื้อหาบางอย่างมีความไม่เหมาะ
สมในการสื่ อสาร ให้สอบถามผู้จัดการในพื้นที่ของท่าน
• หากท่านได้รับการติดต่อจากผู้สื่อข่าวในเรื่องที่เกี่ยว
กับ ABB ให้แจ้งให้ฝ่ายประชาสั มพั นธ์สื่อหรือโฆษก
ของบริษัททราบเรื่องบุคคลผู้นั้นเสมอ สิ่งส�ำคัญคือ
การที่เราพู ดเกี่ยวกับบริษัทด้วยเนื้อหาเดียวกัน
• หากคุณมีการสื่ อสารข้อมูลออนไลน์หรือทางสื่ อ
สังคมที่ผิดพลาด โปรดแก้ไขทันที อย่าลืมระบุ
ออกมาอย่างชัดเจนว่าได้ท�ำการแก้ไขแล้ว
• การสื่ อสารที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดสถานการณ์
ที่ยากล�ำบาก ในกรณีที่คุณพบเนื้อหาที่มีความ
เสี่ ยงบนช่องทางภายในและภายนอก โปรดติดต่อ
ผู้จัดการฝ่ายการสื่ อสารในพื้นที่ของท่าน
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Employee behavior on the web
Privacy Notices
Social media guidelines for account managers

ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ ผลประโยชน์์ ทัั บซ้้ อ น

“When do
interests conflict?”
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—
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
เราให้้ความสำำ �คัั ญกัั บการปฏิิบััติเิ พื่่�อผลประโยชน์์ที่่�ดีที่่�สุ
ี ด
ุ ของ ABB เราใช้้ทรัั พย์์สิินและ
ข้้อมููลของ ABB ด้้วยวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�เหมาะสมและเป็็นไปตามกฎหมายเท่่านั้้� น
และเราตััดสิินใจอย่่างอิิสระในเรื่่�องของผลประโยชน์์ส่่วนตัั ว เราเปิิดเผยผลประโยชน์์
ส่่วนตัั วหรืือทางวิิชาชีีพที่่�อาจถููกมองได้้ตามสมควรว่่าขััดแย้้งกัั บผลประโยชน์์ที่่�ดีที่่�สุ
ี ด
ุ
ของ ABB สร้้างภาพลัั กษณ์์ที่่� ไม่่เหมาะสมหรืือส่่งผลกระทบกัั บการตััดสิินในการในการ
ดำำ�เนิินงานตามหน้้าที่่�บทบาทของเราที่่� ABB เราเลี่่�ยงข้้อผููกพัั นหรืือกิิจกรรมภายนอก
ที่่�อาจขััดกัั บความรัั บผิิดชอบของเราที่่�มีีต่อ
่ ABB หรืือเป็็นภัั ยต่่อชื่่�อเสีียงของ ABB

อย่่าลืืม
• ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะ
เกิดขึ้นได้ และท่านควรถามตัวเองว่าเพื่ อนร่วมงานที่
ทราบถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของท่านตัง
้ ค�ำถามต่อ
คุณธรรมในการตัดสินใจในเรื่องธุรกิจของท่านหรือไม่
• แม้แต่ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนก็อาจจะสร้าง
ปัญหาที่ไม่จ�ำเป็นให้แก่ท่านและ ABB รวมถึงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นต่อชื่อเสี ยง ความไว้ใจและขวัญก�ำลังใจด้วย
• การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการปรากฎของผลประโยชน์
ไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในตัวมันเอง อย่างไรก็ตาม
การที่ท่านไม่เปิดเผยถึงการอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ทันทีนั้นเป็นการละเมิดและอาจน�ำไปสู่ การลงโทษทางวินัยได้
• ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในสถานการณ์ทัว่ ไปมากมาย
ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะมีความสั มพั นธ์ใกล้ชิดกับผู้
จ�ำหน่ายของ ABB ลูกค้าหรือคู่แข่ง หรือคุณอาจจะท�ำ
หน้าที่ในคณะกรรมการขององค์การกุศลที่
ABB บริิจาคเงิินให้้หรืืออาจจะสนัั บสนุุนในอนาคต

เราเปิิดเผยข้้อมููลผลประโยชน์์ส่่วนตัั วหรืือทาง
วิิชาชีีพโดยทัั นทีีที่่�มีเี หตุุอัั นควรเชื่่�อได้้ว่า่ ขััดแย้้งกัั บ
ผลประโยชน์์สูง
ู สุุดของ ABB

บทบาทของท่่าน
• หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ วิธีการที่ดี
ที่สุดคือให้เปิดเผยข้อมูลตามระเบียบองค์กรของ
ABB ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่ อให้ส ามารถ
จัดการแก้ไขด้วยอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสได้
• เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไปได้ จงพยายามเลี่ยงสถานการณ์
ที่คุณอาจจะถูกน�ำไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของ ABB
• หลีกเลี่ยงการท�ำงานนอกในช่วงเวลาท�ำงานของ ABB หรือ
ใช้ทรัพยากรของ ABB หรือข้อมูลลับในการท�ำงานดังกล่าว
• ห้ามท�ำการแข่งขันกับผลประโยชน์ของ ABB และเลี่ยงการ
จ้าง การควบคุมหรือการเลื่อนขั้นให้กับสมาชิกในครอบครัว
หรือผู้อื่นที่อ่านอาจจะมีความสั มพั นธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิด
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Internal Control over Integrity
ABB Ltd Board Regulations & Corporate
Governance Guidelines
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ การป้้อ งกัั นการวางแผนควบคุุ ม และการฟอกเงิิ น

—
การป้องกันการวางแผนควบคุมและการฟอกเงิน
เราบัั นทึึกและรายงานบัั ญชีี ธุุรกรรมและทรัั พย์์สิินของเราอย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ� เราทำำ�ตาม
กฎหมายที่่�ควบคุุมบัั นทึึกทางการเงิิน หลัั กการบัั ญชีี หน้้าที่่�ในการจ่่ายภาษีีและการเปิิดเผย
ข้้อมููลด้้านการเงิิน เรายัังปฏิิบััติต
ิ ามกฎการต่่อต้้านการฟอกเงิินและระมััดระวัังในเรื่่�องของ
ธุุรกรรมทางการเงิินที่่�น่่าสงสัั ยที่่�อาจจะมีีการจงใจแอบแฝงเพื่่�อกระทำำ�การอาชญากรรม เรา
ปกป้้องสมบััติิ ทรัั พย์์สิินและข้้อมููลของ ABB จากการใช้้อย่่างไม่่เหมาสมและไม่่ได้้รัั บอนุุญาต
และนำำ�ไปใช้้ด้้วยความระมััดระวัังเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการสููญหาย การโจรกรรมหรืือทำำ�ให้้เกิิดความ
เสีียหาย เราใช้้ทรัั พย์์สิินของ ABB เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�ถููกทำำ�นองคลองธรรม

อย่่าลืืม
• บันทึกทางการเงินรวมถึงสมุดและบัญชีตลอดจน
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมบันทึกดัง
กล่าว สมุดและบันทึกของบริษัทยังรวมถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องทางการเงินท่ีจับต้องไม่ได้อีกด้วย
• ปัจเจกชนหรือองค์กรที่ท�ำการฟอกเงินพยายาม
ที่แอบแฝงที่จะกระท�ำการอาชญากรรมในการ
ด�ำเนินการธุรกิจที่ถูกกฎหมายหรือใช้กองทุนท่ี
ถูกกฎหมายเพื่ อสนับสนุนอาชญากรรม
• การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
เหมาะสมที่เป็นความลับ อ่อนไหวในเชิงพาณิชย์หรือ
เป็นข้อพิ พ าท อาจจะมีผลกระทบทางสั ญญาที่ไม่
พึ งประสงค์หรือผลทางกฎหมายอื่นๆ กับ ABB

ปัจเจกชนหรือองค์กรที่ท�ำการฟอกเงินพยายามที่
แอบแฝงที่จะกระท�ำการอาชญากรรมในการด�ำเนิน
การธุรกิจที่ถูกกฎหมายหรือใช้กองทุนที่ถูกกฎหมาย
เพื่ อสนับสนุนอาชญากรรม
• ทรัพย์สินของ ABB ที่มีตัวตนหรืออื่นๆ จะรวมถึงอะไร
ก็ตามที่ ABB เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่มอบคุณค่า
แก่บริษัท รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ทรัพย์สินทาง
กายภาพหรือทางปัญญาและทรัพย์สินทางการเงิน

บทบาทของท่่าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจทัง
้ หมดมี
การบันทึกอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมตามหลักการบัญชี
ของ ABB กระบวนการภายในและกฎหมายที่บังคับใช้
• ห้ามลงนามในการอนุมัติใดๆ หรือเอกสารอื่นๆ
โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนและตรวจสอบ
ดูว่าธุรกรรมรองรับนั้นได้ส่งเสริมวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจของ ABB ที่ถูกกฎหมาย
• ห้ามสับเปลี่ยนหรือท�ำลายบันทึกใดๆ ที่ท่านได้
รับแจ้งให้เก็บไว้หรือที่อยูภ
่ ายในข้อจ�ำกัดว่าด้วย
การเก็บรักษาเอกสารของ ABB
• โปรดทราบว่าการท�ำเอกสารหรือท�ำรายงานที่ไม่เหมาะ
สมหรือหลอกลวงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอาจท�ำให้
ท่านและ ABB ได้รับโทษทัง
้ ทางแพ่ งและทางอาญา
• ท่านมีความรับผิดชอบในการปกป้องและใช้
ทรัพย์สินของ ABB อย่างเหมาะสม
• รายงานธุรกรรมที่น่าสงสั ย รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
- ค�ำร้องขอให้ ABB ช�ำระเป็นเงินสดหรือผ่อนช�ำระเป็นเงิน
สกุลต่างประเทศที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องรายงานส�ำหรับ
การช�ำระด้วยเงินสกุลต่างประเทศในประเทศนั้นๆ
- ค�ำร้องให้ช�ำระเงินกับบัญชีธนาคาร
ใหม่ พิ เศษหรือส่ วนบุคคล
- ค�ำร้องของซัพพลายเออร์ส�ำหรับการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเข้าบัญชีธนาคารนอกประเทศหรือ
จุดหมายปลายทางที่เป็นเขตปลอดภาษี
- ลูกค้าโดยตรงที่แจ้ง ABB ว่าจะท�ำการจ่ายเงินผ่าน
บริษัทท่ีจัดตัง
้ ขึ้นในประเทศอื่นหรือผ่านบุคคลที่ส าม
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
ABB Governance Framework
Records Management
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—
สิ่่� งแวดล้้อม
เราปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมในประเทศที่่�เราทำำ�ธุรุ กิิจ นอกจากนี้้� เรา
ยัังสนัั บสนุุนการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อให้้บรรลุุผลของเป้้าหมายความ
ยั่่�งยืืนของ ABB โดยการสนัั บสนุุนความก้้าวหน้้าทางเศรษฐกิิจ การปกป้้องสิ่่�ง
แวดล้้อมและการพัั ฒนาทางสัั งคม เราอุุทิศ
ิ ให้้กัั บการปรัั บปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในด้้านต่่างๆ เกี่่�ยวกัั บผลิิตภัั ณฑ์์และบริิกากรของเราโดยการพยายามลดการ
ปล่่อยของเสีีย ลดการใช้้สารอัั นตราย และประหยััดน้ำ��ำ และพลัังงาน เป็็นต้้น เพื่่�อ
พยายามที่่�จะต่่อสู้้�กัั บต้้นเหตุุและผลของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ

อย่่าลืืม
• ความรับผิดชอบของเราอยู่เกินกว่ากฎหมายและกฎ
ระเบียบที่มีอยู่ เราพยายามที่จะจัดการรอยเท้านิเวศน์
ของเราอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยของเรา รวมถึงลูกค้าของเรา
พนักงาน และนักลงทุนและชุมชนท่ีเราปฏิบัติงานด้วย
• เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราและหุ้น
ส่ วนทางธุรกิจของเราทัว่ โลกมาร่วมกันรับผิด
ชอบกับเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
• เราต้องรายงานสถานการณ์ที่อันตรายหรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ส ามารถยอมรับได้ทันที
เพื่ อที่จะได้ด�ำเนินการแก้ไขและป้องกัน
• พิ จารณาวิธีที่ ABB สามารถท�ำงานเพื่ อลดผลกระ
ทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทไปจนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และ
บริการซึ่งรวมถึงการออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง
เนื้อหา การใช้และการจัดการผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ
• ABB มีนโยบายว่าด้วยความยัง
่ ยืนและข้อก�ำหนดทาง
เศรษฐกิจและสังคม และเราคาดหวังให้พนักงานของเราทุก
คนท�ำความคุ้นเคยกับนโยบายนี้และค�ำแนะน�ำของนโยบาย

บทบาทของท่่าน
• จงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
งานของท่านและท�ำอย่างไรให้การปฏิบัติตามด้านสิ่ง
แวดล้อมบรรลุผลในการท�ำงานหรือท�ำหน้าที่ของท่าน
แจ้งให้ผู้จัดการของท่านทราบในแนวคิดที่จะลดผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
• ระวังซัพพลายเออร์หรือหุ้นส่ วนทางธุรกิจที่ไม่มีหรือไม่
ได้ปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ยัง
่ ยืน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงาน โครงการ หรือสถานที่ท�ำงาน
มีใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นทัง
้ หมดก่อนเริ่ม
งาน หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านมีเอกสารอนุญาตที่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ ให้ท่านติดต่อทีมกฎหมายและคุณธรรม
หรือทีมสุ ขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยทันที
• ทิ้งของเสี ยตามกระบวนการภายในและใน
พื้นที่ของ ABB และกฎหมายที่บังคับใช้

• สนับสนุนการตระหนักรู้ การเป็นเจ้าของ และการ
มีส่วนร่วมกับความเสี่ ยงด้านสิ่งแวดล้อมของ
เราและโอกาสในการพั ฒนาอย่างยัง
่ ยืน
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Health, Safety, Environment & Sustainability
Affairs (HSE/SA)

แจ้้งให้้ผู้้�จััดการของท่่านทราบในแนวคิิด
ที่่�จะลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ
ผลิิตภัั ณฑ์์และบริิการของเรา
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—
การแข่งขันที่เป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
เราแข่่งขัั นอย่่างเป็็นธรรม เปิิดกว้้างและเป็็นอิิสระ เราปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายการต่่อต้้านการผููกขาด
และกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�ควบคุุมกัั บการแข่่งขัั นที่่�คุ้้�มครองการแข่่งขัั นที่่�เป็็นธรรมโดยห้้ามไม่่ให้้มีี
พฤติิกรรมที่่�ต่่อต้้านการแข่่งขัั นและขอรัั บรองว่่าการทำำ�งานหนัั กและนวััตกรรมของเราจะได้้รัั บ
ผลตอบแทนอย่่างคุ้้�มค่่า กฎหมายเหล่่านี้้�ห้้ามมิิให้้ทำำ�ข้้อตกลงที่่�จำำ�กััดการแข่่งขัั นระหว่่าง
บริิษัั ทที่่�อยู่่�ในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานระดัั บเดีียวกัั น (เช่่น คู่่�แข่่ง) หรืือต่่างระดัั บกัั น (เช่่นโรงงานผลิิต
และผู้้�จััดจำำ�หน่่าย) และอาจจะกำำ�หนดข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัั บพฤติิกรรมการค้้าของบริิษัั ทต่่างๆ ที่่�มีี
สถานะเหนืือกว่่าในตลาด กฎหมายเหล่่านี้้�ยัังกำำ�หนดให้้บริิษัั ทต่่างๆ ขออนุุมััติสำ
ิ ำ �หรัั บข้้อตกลง
ทางการค้้าอื่่�นๆ ที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อการแข่่งขัั นหรืือการควบรวมกิิจการบางอย่่าง

อย่่าลืืม
• การปรึกษาหารือ ข้อตกลงหรือความเข้าใจ (ทางตรง
และทางอ้อม) กับคู่แข่งในเรื่องของราคา เรื่องของ
การจัดสรรผลิตภัณฑ์ ตลาด อาณาเขต ลูกค้า หรือ
การประมูล เรื่องการจ�ำกัดการผลิต หรือเรื่องของ
การคว�่ำบาตรแบบกลุ่มนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
• การแลกเปลี่ยนหรือการส่งสั ญญาณข้อมูลต่างๆ ให้คู่แข่ง
ด้วยความตัง
้ ใจเป็นรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
งานในอนาคตที่เป็นเรื่องของราคา ปริมาณหรือองค์ประกอ
บอื่นๆ ของพฤติกรรมการแข่งขัน เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
• ท่านไม่ส ามารถรับหรือแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเชิงการ
ค้ากับคู่แข่งได้ เช่น ข้อมูลที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจใน
ทางการค้าของ ABB หรือคู่แข่ง (เช่น ราคา ส่ วนต่างของ
ราคา ข้อมูลราคา กลยุทธ์ในอนาคต แผนงานผลิตภัณฑ์)
• ท่านไม่ส ามารถตกลงหรือก�ำหนดให้ลูกค้าขาย
ต่อผลิตภัณฑ์ของเราในราคาที่ตายตัวได้

• การเตรียมการพิ เศษหรือข้อจ�ำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับความ
สามารถลูกค้าหรือช่องทางหุ้นส่ วนในการขายต่อใน
บางตลาดหรือลูกค้าบางรายไม่ส ามารถก�ำหนดขึ้นโดย
ไม่มีการปรึกษากับทีมกฎหมายและคุณธรรมก่อน
• การฝ่าฝืนกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดและ
กฎหมายการแข่งขันเป็นเรื่องร้ายแรง และอาจน�ำ
ไปสู่ การด�ำเนินคดีทางอาญากับท่านและบริษัทและ
เป็นอันตรายต่อชื่อเสี ยงของท่านและของ ABB

เราปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายการต่่อต้้านการผููกขาดและกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�
ควบคุุมกัั บการแข่่งขัั นที่่�คุ้้�มครองการแข่่งขัั นที่่�เป็็นธรรมโดยห้้ามไม่่ให้้
มีีพฤติิกรรมที่่�ต่่อต้้านการแข่่งขัั นและขอรัั บรองว่่าการทำำ�งานหนัั กและ
นวััตกรรมของเราจะได้้รัั บผลตอบแทนอย่่างคุ้้�มค่่า

บทบาทของท่่าน
• ปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการผูกขาด
และกฎหมายอื่นๆ ที่ควบคุมการแข่งขัน
• ท�ำ ความคุ้นเคยและปฏิบัติตามระเบียบองค์กรของ
ABB ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บกฎหมายการต่่อต้้านการผููกขาด
รวมถึึง ABB’s Antitrust Guidance Notes
• รักษาระยะห่างของตัวท่านเองและ ABB จากการ
ประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของผู้อื่นโดยทันทีและแบบ
เชิงรุก (เช่นในการประชุมของสมาคมการค้า)
• ท�ำงานแบบเชิงรุกด้วยการหาค�ำแนะน�ำจากทีมกฎหมาย
และคุณธรรมส�ำหรับตลาดเกิดใหม่ เช่น ในดิจิตอลโดเมน

• หากท่านสงสั ยว่ากลยุทธ์ธุรกิจของท่านหรือการท�ำงานของ
ท่านนั้นเป็นไปตามกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดหรือไม่
ให้ติดต่อขอค�ำแนะน�ำจากทีมกฎหมายและคุณธรรมทันที
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Compliance with Antitrust Laws
Interacting with Antitrust Agencies
Review & Onboarding of Business Partners

—
“How do we
play fair?”
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—
การจ้้างงานที่่� เป็็นธรรม ความหลาก
หลายและความครอบคลุุม
เราเป็็นบริิษัั ทระดัั บโลกที่่�พนัั กงานมาจากประเทศ ภููมิห
ิ ลัังและวััฒนธรรมที่่�แตกต่่างกัั น เราเชื่่�อ
ว่่าความหลากหลายของเราและการมีีส่่วนร่่วมของพนัั กงานของเราเป็็นที่่�มาของความแข็็งแกร่่ง
และข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขัั น ความเคารพและความอดทนต่่อกัั นเป็็นพื้้� นฐานของการทำำ�งาน
ของเราและการสื่่�อสารระหว่่างกัั น เราเชื่่�อว่่าความสามารถ ประสิิทธิิภาพและศัั กยภาพจะช่่วย
ชี้้�นำำ�การตััดสิินใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บการจ้้างงานของเรา เช่่นการว่่าจ้้าง การเก็็บรัั กษา
โอกาสในการฝึึกอบรม และการเลื่่�อนขั้้� น เราปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายการจ้้างงานและกฎหมาย
แรงงานที่่�บัังคัั บใช้้ในที่่�ที่่�เราทำำ�ธุรุ กิิจ รวมถึึงค่่าแรงและชั่่�วโมงทำำ�งาน การย้้ายถิ่่�นฐาน การ
เจรจาต่่อรองแบบกลุ่่�ม การต่่อต้้านการเลืือกปฏิิบััติิ และกฎการจ้้างงานที่่�คล้้ายคลึึงกัั น

อย่่าลืืม
• การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานมักจะขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้อง ข้อดี ประสิ ทธิภาพ และปัจจัยอื่นๆ
ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บงาน จะไม่่ยอมให้้มีก
ี ารเลืือกปฏิิบััติเิ กิิดขึ้้� น
• การกลั่นแกล้งและการคุกคามในที่ท�ำงานเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้ ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้
ได้แก่การใช้ก�ำลัง การข่มขู่หรือบีบบังคับ ไม่ว่าจะทาง
วาจา กายภาพหรือทางสังคม ที่ไปการละเมิด ท�ำให้
กลัว หรือครอบง�ำผู้อื่น การกลั่นแกล้งอาจจะกระท�ำ
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แบบปรากฏตัวหรือแบบ
ออนไลน์ และอาจจะเห็นชัดเจนหรือแอบซ่อนอยู่ก็ได้
• ABB ได้อัปเดตขั้นตอนและแนวทางเป็นครัง
้ คราว โปรด
แจ้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทันทีที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการ
จ้างงานที่ต้องการการทบทวนและการพิ จารณาใหม่

บทบาทของท่่าน
• น�ำโดยท�ำให้เป็นตัวอย่าง ด้วยการปฏิบัติต่อเพื่ อน
ร่วมงานด้วยความเคารพและยึดตามมาตรฐานเพื่อ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ความหลากหลาย และ
การครอบคลุม มาร่วมกับเราในการท�ำให้ ABB เป็น
องค์กรที่ผุ้คนต้องการเลือกมาท�ำงานด้วย
• ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการจ้างงานภายใน
ของ ABB หากท่านมีข้อสงสั ย โปรดติดต่อฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเพื่ อตอบค�ำถามต่างๆ ของท่าน
• มาตรฐานการจ้างงานสูงและใช้ทัว่ โลก แค่เพี ยงเพราะ
กฎหมายหรือมีประเทศที่อนุญาตหรือห้ามการกระ
ท�ำบางอย่างโดยเฉพาะในที่ท�ำงานไม่ได้แปลว่าท่าน
จะสามารถฝ่าฝืนมาตรฐานการจ้างงานของเราได้
• ห้ามใช้ภาษาหรือกิริยาท่าทางที่ก้าวร้าว
ในทำำ�นองเดีียวกัั น ห้้ามแสดงความคิิดเห็็นที่่�
เลืือกปฏิิบััติิ แม้้จะตั้้� งใจให้้เป็็นมุุขตลกก็็ตาม
• ท�ำตัวให้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมของประเทศที่ท่าน
ท�ำงานเพื่ อหลีกเลี่ยงการท�ำให้เกิดความขุ่นเคือง
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
HR People Development
Diversity & Inclusion

มาตรฐานการจ้้างงานสููงและใช้้ทั่่�วโลก แค่่เพีียงเพราะกฎหมายหรืือมีี
ประเทศที่่�อนุุญาตหรืือห้้ามการกระทำำ�บางอย่่างโดยเฉพาะในที่่�ทำำ�งานไม่่
ได้้แปลว่่าท่่านจะสามารถฝ่่าฝืืนมาตรฐานการจ้้างงานของเราได้้

“What’s equal
in all places?”
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ การค้้ า ทั่่�วโลก

—
การค้้าทั่่� วโลก
เราปฏิิบััติง
ิ านในสภาพแวดล้้อมระดัั บโลก เราปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายและระเบีียบการค้้าที่่�บัังคัั บใช้้
รวมถึึงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บการควบคุุมการนำำ�เข้้าและส่่งออก การลงโทษทางการค้้า และ
พิิธีก
ี ารศุุลกากร และเราคาดหวัังให้้หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจของเราปฏิิบััติเิ ช่่นเดีียวกัั น ABB ได้้ดำำ�เนิิน
การควบคุุมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บการค้้าและการควบคุุมการส่่งออก รวมถึึงการคััด
เลืือกอย่่างเหมาะสมในการทำำ�ธุรุ กรรมที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัั บประเทศที่่�ถููกห้้ามส่่งสิินค้้าหรืือถููกคว่ำำ��
บาตร กระบวนการในการอำำ�นวยความสะดวกในการปฏิิบััติต
ิ ามการจำำ�กััดการควบคุุมการส่่ง
ออก และระบบและการอบรม เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการสำำ �แดงที่่�ถููกต้้องแม่่นยำำ�ต่อ
่ เจ้้าหน้้าที่่�การค้้า

อย่่าลืืม
• หากท่านริเริ่มการน�ำเข้าหรือส่งออก แม้เป็นบางครัง
้
ก็ตาม ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง แม้แต่การท�ำธุรกรรมเล็กๆ (ปริมาณ
น้อย ช่วงราคาต�่ำ หรือแม้แต่สินค้าทดแทนที่ไม่มี
มูลค่า และ/หรือ สินค้าที่มีการขนส่งส�ำหรับบริการ
ขนส่ง) ก็ถูกครอบคลุมด้วยกฎระเบียบการค้า
• เอกสารน�ำเข้าและส่งออกต้องครบถ้วนถูก
ต้อง แม่นย�ำและเรียบร้อยตามระเบียบองค์กร
ของ ABB ในเรื่องของการค้าระดับโลก
• การส่งออกอาจใช้แบบฟอร์มจ�ำนวนมากและไม่ได้ใช้แต่
เฉพาะกับรายการสินค้าเท่านั้น การส่งออกอาจจะเกิด
ขึ้นเมื่อท่านขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีข้อมูลข้าม
พรมแดน และเมื่อท่านส่งข้อมูลดังกล่าวทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวางไว้ในพื้นที่ท�ำงานร่วมที่ผู้ส ามารถ
เข้าถึงได้ การส่งออกอาจเกิดขึ้นเมื่อมีชาวต่างชาติผู้
มาเยือนดูข้อมูลควบคุมบางอย่างที่ไซต์ของท่าน
• หลายประเทศจ�ำกัดการส่งออกหรือการโอนข้อมูลและ
เทคโนโลยีบางอย่าง บางประเทศห้ามท�ำธุรกิจกับบาง
ประเทศหรือบางกลุ่มโดยเด็ดขาด การประเมินผลของ
ธุรกรรมดังกล่าวมีความจ�ำเป็นในการท�ำให้แน่ใจว่า
ธุรกรรมเหล่านั้นจะไม่ได้ขัดกับการคว�่ำบาตรทางการค้า
ที่บังคับใช้และได้รับการอนุญาตที่จ�ำเป็นจากรัฐบาล

บทบาทของท่่าน
• รักษาการรับรู้ที่เหมาะสมของกฎระเบียบและอย่าลืมว่า
ท่านต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเป็นอย่างน้อยในแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการค้าที่ส�ำคัญที่สุดที่ใช้ในธุรกรรมของท่าน

ห้ามให้ความร่วมมือกับบุคคลใดๆ ในการ
ที่จะส่งสินค้าหรือข้อมูลไปยังประเทศหรือ
กลุ่มที่ต้องห้ามทั้งทางตรงและทางอ้อม
• ท�ำให้แน่ใจว่าท่านคุ้นเคยกับองค์ประกอบทัง
้ หมด
ของการท�ำธุรกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ กลุ่มต่างๆ
การใช้ปลายทางและประเทศจุดหมายปลายทาง และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทัง
้ หมดเช่นเดียวกับ
ระเบียบองค์กรของ ABB ในเรื่องของการค้าโลก
• จงตื่นตัวกับธุรกรรมและพฤติกรรมที่น่าสงสั ย (ธง
แดง) ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์จาก
ลูกค้าหรือบุคคลที่ส ามเกี่ยวกับการใช้ปลายทาง
ต�ำแหน่งที่จัดส่ง หรือวันท่ีจัดส่ง ห้ามให้ความร่วม
มือกับบุคคลใดๆ ในการที่จะส่งสินค้าหรือข้อมูลไปยัง
ประเทศหรือกลุ่มที่ต้องห้ามทัง
้ ทางตรงและทางอ้อม
• รายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติทางการค้าเกี่ยว
กับรายละเอียด การประเมินมูลค่า หรือประเภท
ของสินค้าและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และการจ่าย
เงินแก่ตัวแทนศุลกากรที่เกินใบเรียกเก็บเงินหรือ
บริการที่มีค�ำอธิบายที่ไม่ระบุไม่ได้หรือก�ำกวม
• ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่นๆ มีการระบุ มูลค่า
อย่างชัดเจนและถูกต้องและจัดประเภทถูกต้องตาม
ระเบียบการควบคุมการส่งออกและศุลกากร

• ต้องมีความใส่ ใจเพิ่มเติมกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศที่ละเอียดอ่อนและมีความเสี่ ยงสูงที่ก�ำหนดไว้
ต้องแน่ใจว่าประเทศเหล่านั้นได้รับสิ ทธิ์ที่เหมาะสมภาย
ใต้ระเบียบองค์กรของ ABB ในเรื่องของการค้าโลก
• อ้างอิงไปยังระเบียบองค์กรของ ABB ในเรื่องของการค้า
โลกหรือหาแนวทางจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติทางการค้า
เมื่อสงสั ย เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้มักมีความซับซ้อน
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Global Trade
Sensitive countries protocol
Review & Onboarding of Business Partners

ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ สุุ ข ภาพและความปลอดภัั ย

“What can never
be ignored?”
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—
สุุขภาพและความปลอดภััย
เรามีีความมุ่่�งมั่่�นในการเตรีียมสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีต่อ
่ สุุขภาพและปลอดภัั ยสำำ �หรัั บ
พนัั กงานของเรา เพื่่�อนร่่วมงานของเรา และผู้้�รัั บเหมาอื่่�นๆ เราได้้จััดทำำ�ระบบ
การจััดการเรื่่�องสุุขภาพ สิ่่�งแวดล้้อม และความยั่่�งยืืน (HSE/SA) ที่่�เข้้มแข็็งและ
มาตรฐานที่่�ทำำ�งานที่่�ตรงกัั บหรืือสููงกว่่าข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายในหลายประเทศ
ที่่�เราทำำ�ธุรุ กิิจ และเราคาดหวัังให้้พนัั กงานทุุกคน ผู้้�รัั บเหมาและซัั พพลายเออร์์
ปฏิิบััติต
ิ ามด้้วย ความปลอดภัั ยเป็็นหนึ่่�งในค่่านิิยมหลัั กของเรา พื้้� นฐานขององค์์
ของเรา และศููนย์์กลางของการปฏิิบััติง
ิ าน ผลิิตภัั ณฑ์์ และบริิการของเรา

อย่่าลืืม
• สถานการณ์ที่อันตรายหรือสภาวะสุ ขภาพ ความปลอดภัย
หรือสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ส ามารถเพิ กเฉยได้
รายงานสภาวะเหล่่านี้้� ผ่่านโมดููลการรายงานเหตุุหรืือ
อัั นตรายที่�่ อยู่่�ใน ระบบข้้อมููลการจััดการ (MIS) ของ HSE/
SA ทั่่� วโลก หรืือรายงานให้้ผู้้�จััดการของท่่านทราบ เพื่่� อที่่�
จะได้้ดำำ�เนิินการแก้้ ไขและป้้องกัั นและหลีีกเลี่่� ยงอุุบััติเิ หตุุ
• ห้ามท�ำงานภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยาเสพติดผิดกฎหมาย หรือแม้แต่
ยาตามค�ำสั่งแพทย์ที่อาจรบกวนความสามารถ
ในการท�ำงานหรือท�ำหน้าที่อย่างปลอดภัย
• เราคาดหวังให้หุ้นส่ วนทางธุรกิจของเรา ซัพพลายเออร์
และผู้รับเหมาอื่นๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นสูงส�ำหรับ
ความปลอดภัยและสุ ขภาพแบบเดียวกันกับที่เราปฏิบัติ

สถานการณ์ที่อันตรายหรือสภาวะสุ ขภาพ ความ
ปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับไม่ได้จะไม่สามารถ
เพิกเฉยได้
• ABB จริงจังกับเรื่องสุ ขภาพและความปลอดภัย
อย่างมากเช่นเดียวกับผู้ควบคุมของเรา
• เข้าใจว่าอาจจะมีผลกระทบร้ายแรง รวมถึงบท
ลงโทษทางแพ่ งและอาญาส�ำหรับการฝ่าฝืน
ระเบียบสุ ขภาพและความปลอดภัย

บทบาทของท่่าน
• แน่ใจว่าท่านเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายและท่าน
รู้สึกสบายใจและมีความสามารถที่จะท�ำให้เสร็จลุล่วง
ได้ ต้องแน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ำงานที่
ปลอดภัย ท่านได้รับสิ ทธิ์ที่จ�ำเป็นทัง
้ หมด และท่านใช้
เครื่องมือที่ถูกต้องและสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มีการป้องกัน
อย่างเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องแน่ใจว่า
ผู้คนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรับรู้ว่าท่านก�ำลังท�ำอะไร
่ วกเขาจะได้ระมัดระวังตัวได้อย่างเหมาะสม
อยู่ เพื่ อทีพ
• ให้ความส�ำคัญกับสุ ขภาพและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
และชีวิตเป็นอันดับแรก รวมถึงสิ่ง “เล็กน้อย” เช่น
การใส่ เข็มขัดนิรภัยและไม่ขับรถขณะไม่มีสมาธิ รู้และ
น�ำกฎการช่วยชีวิตของ ABB ไปใช้อย่างสม�่ำเสมอ
• น�ำเสนอแนวคิดหรือค�ำแนะน�ำเพื่ อการปรับปรุง
สุ ขภาพและความปลอดภัยในสภาวะการ
ท�ำงานของเราให้กับผู้จัดการของท่าน
• รับทราบในเรื่องของค�ำแนะน�ำจากฝ่ายความปลอดภัย
ของ ABB ในเรื่องของการเดินทางเพื่ อติดต่อธุรกิจ
• ท�ำความรู้คุ้นเคยกับขั้นตอนของเหตุฉุกเฉินท่ี
ต�ำแหน่งที่ตัง
้ ของคุณในเรื่องของทางออกที่
ปลอดภัยและขั้นตอนการอพยพไปยังที่ปลอดภัย
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Health, Safety, Environment & Sustainability
Affairs (HSE/SA)
The ABB Way – HSE/SA Management System
Group Life Saving Rules
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—
สิทธม
ิ นุษยชน
ABB สนัั บสนุุนวััฒนธรรมองค์์กรที่่�สนัั บสนุุนสิิทธิิมนุุษยชนและพยายามที่่�จะเลี่่�ยงที่่�จะมีีส่ว่ นรวม
ในการละเมิิดสิท
ิ ธิิมนุุษยชน เราสนัั บสนุุนหลัักการที่่�มีีอยู่่�ภายใต้้ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษย
ชน หลัักการชี้้� แนะว่่าด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชน แนวปฎิิบััติิ OECD สำำ�หรัั บบรรษัั ทข้้ามชาติิ
มาตรฐานแรงงานหลัักของ ILO กฎหมายการค้้าแรงงานทาสฉบัั บใหม่่ของสหราชอาณาจัักร
และกฎหมายและหลัักการอื่่�นๆ ที่่�คล้้ายคลึึงกัั น เราต้้องการให้้ซัั พพลายเออร์์ของเรา
ผู้้�รัั บเหมาและหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจอื่่�นๆ ปฏิิบััติต
ิ ามาตรฐานที่่�คล้้ายคลึึงกัั นในพื้้� นที่่�ที่่�ประเด็็นสิิทธิิ
มนุุษยชนเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องโดยทั่่�วไป เช่่นชั่่�วโมงและสภาพการทำำ�งาน การเลืือกปฏิิบััติแิ ละความ
เสมอภาคแรงงานเด็็ก ค่่าจ้้างที่่�เป็็นธรรม แรงงานภาคบัังคัั บหรืือถููกบัังคัั บ และทาสยุุคใหม่่

อย่่าลืืม
• เราด�ำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเพื่ อให้แน่ใจว่าซัพพลาย
เออร์และหุ้นส่ วนทางธุรกิจของเราจะมีความรับผิด
ชอบในสิ ทธิมนุษยชนเหมือนกับเราและเราจะไม่ท�ำงาน
ร่วมกับซัพพลายเออร์หรือหุ้นส่ วนทางธุรกิจที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคบังคับ ทาสยุคใหม่ การค้า
มนุษย์หรือการเอารัดเอาเปรียบ หรือการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ใดก็ตาม รวมถึงเด็กและกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
• เราเคารพสิ ทธิท่ีเกี่ยวกับเสรีภาพในการคบค้าสมาคม การ
เป็นตัวแทนกลุ่ม ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การปฏิบัติที่เท่า
เทียม และสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุ ขภาพ
• เรามีส่วนเกี่ยวข้องในความพยายามพหุภาคีในการ
สนับสนุนสิ ทธิมนุษยชนผ่านองค์กรต่างๆ เช่น สมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ ก และโกลบอลบิสเนสอินนิทิ
เอทีฟ ในเรื่องสิ ทธิมนุษยชนและการท�ำงานในวงกว้าง
เพื่ อสนับสนุนการเคารพในสิ ทธิมนุษยชนขององค์กร

เราเคารพสิิทธิิที่่�เกี่่�ยวกัั บเสรีีภาพในการคบค้้า
สมาคม การเป็็นตัั วแทนกลุ่่�ม ค่่าตอบแทนที่่�เป็็น
ธรรม การปฏิิบััติที่่�
ิ เท่่าเทีียม และสถานที่่�ทำำ�งาน
ที่่�ปลอดภัั ยและดีีต่อ
่ สุุขภาพ

บทบาทของท่่าน
• เมื่อไปยังไซต์งาน ท่านต้องรายงานการปฏิบัติงานที่น่า
สงสัยทันที เช่นการจ้างแรงงานเด็ก หรือสถานที่ท�ำงาน
ไม่มีความปลอดภัยหรือไม่ดีต่อสุขภาพ โดยแจ้งไปที่ทีม
กฎหมายและคุณธรรมหรือทีมรับผิดชอบขององค์กร
• ก่อนสร้างความสัมพั นธ์กับซัพพลายเออร์หรือหุ้น
ส่วนทางธุรกิจ ให้ท�ำการตรวจสอบเชิงลึกตามความ
เหมาะสม เพื่ อให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในปัจจุบัน
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการละเมิดในอดีตที่ผ่านมา และ
มีความยึดมั่นในมาตรฐานที่เทียบได้กับของ ABB
• พิ จารณาผลกระทบทีโ่ ครงการของ ABB อาจส่งผลต่อสิ ทธิ
มนุษยชนในภูมภ
ิ าคในที่ท่ม
ี ีการด�ำเนินการ ปรึกษาหารือ
เรื่องผลกระทบเหล่านี้กับฝ่ายจัดการโครงการของท่าน
• คอยดูแลการปฏิบัติตามตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
ของหุ้นส่ วนธุรกิจเป็นประจ�ำ พู ดถึงสิ ทธิมนุษยชน
ในการสนทนาต่อเนื่องกับหุ้นส่ วนธุรกิจของท่าน

• ใส่ ใจโดยเฉพาะกับสิ ทธิมนุษยชนเมื่อท�ำธุรกิจ
ในประเทศที่กฎหมายอ่อนแอหรือในประเทศ
ที่รัฐบาลไม่มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Health, Safety, Environment & Sustainability
Affairs (HSE/SA)
Policies and Standards on Human Rights and
Sustainability
ABB Ltd – Modern Slavery and Human Trafficking
Transparency Statement
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“What payments
are never due?”
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—
การชำำ�ระเงิินที่่� ไม่่เหมาะสม
เราแข่่งขัั นเพื่่�อธุุรกิิจโดยเคร่่งครััดต่อ
่ คุุณงามความดีีของเรา เราไม่่เสนอหรืือมอบ
อะไรให้้กัั บบุุคคลใดๆ ข้้าราชการหรืือองค์์กรการกุุศลหรืือการเมืืองด้้วยวััตถุุประสงค์์
ในเชิิงที่่�ผิิดกฎหมาย ทุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม หรืือเพื่่�อการอำำ�นวยความสะดวกในบริิการ
หรืือการดำำ�เนิินการจากรัั ฐ เช่่นเดีียวกัั น เราไม่่อนุุญาตหรืือยอมให้้บุคค
ุ ลที่่�สาม เช่่น
ซัั พพลายเออร์์หรืือช่่องทางหุ้้�นส่่วนกระทำำ�แบบเดีียวกัั นนั้้� นในนามของเรา เราสาน
ความสัั มพัั นธ์์กัั บบุุคคลที่่�สามน่่าที่่�เชื่่�อถืือผู้้�มีีมาตรฐานทางจริิยธรรมร่่วมกัั บเราเท่่านั้้� น

อย่่าลืืม
• การติดสินบน การทุจริตหรือการช�ำระเงินท่ีไม่
เหมาะสมอาจเกิดขึ้นได้หลายแบบ รวมถึงของขวัญ
สิ่งบันเทิงหรือการต้อนรับ การช�ำระเงินท่ีกระท�ำผ่าน
บุคคลที่ส ามหรือหุ้นส่ วนธุรกิจ หรือการบริจาคให้กับ
องค์การที่อยู่ในเครือของเจ้าหน้าที่รัฐหรือลูกค้า
• ของขวัญ สิ่งบันเทิงและการต้อนรับสามารถเสนอให้ได้
ตามระเบียบองค์กรของ ABB เป็นไปตามนโยบายภายใน
ของลูกค้าและกฎหมายในพื้นที่ เงินค่าตอบแทนพิ เศษ
อาจจะถูกลูกค้ามองว่าเป็นการร้องขอให้ปฏิบัติอย่าง
เป็นพิ เศษ โดยเฉพาะหากเป็นการมอบระหว่างการประมูล
ห้ามให้ของขวัญที่เป็นเงินหรือเทียบเท่ากับเงินเด็ดขาด
• ปฏิบัติตามระเบียบองค์กรของ ABB ในการมีส่วน
เกี่ยวข้องและคอยดูบุคคลที่ส ามที่ช่วยเหลือในการตลาด
และกิจกรรมการขายหรือเป็นตัวแทนของแบรนด์ ABB

การติดสินบน การทุจริตหรือการช�ำระเงินทีไ่ ม่เหมาะสมอาจ
เกิดขึ้นได้หลายแบบ รวมถึงของขวัญ สิ่งบันเทิงหรือการ
ต้อนรับ การช�ำระเงินที่กระท�ำผ่านบุคคลที่สามหรือหุ้นส่ วน
ธุรกิจ หรือการบริจาคให้กับองค์การที่อยู่ในเครือของเจ้า
หน้าที่รฐ
ั หรือลูกค้า
• พนักงานรัฐวิส าหกิจจัดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้นโยบาย
ภายในของเราและภายใต้กฎหมายการต่อต้านสินบน
• การเสนอ การมอบอ�ำนาจ หรือการช�ำระเงินท่ี
ไม่เหมาะสม เป็นการฝ่าฝืนระเบียบองค์กรของ
ABB และอาจจะยังท�ำให้ท่านและบริษัทถูกด�ำเนิน
คดีอาญาและท�ำให้เสี ยชื่อเสี ยงอย่างรุนแรง

บทบาทของท่่าน
• ระมัดระวังและรายงานทีมกฎหมายและคุณธรรม
ทันทีในกรณีท่ีธงแดงอาจจะเกิดขึ้นเพื่ อแจ้งการช�ำระ
เงินหรือความสั มพั นธ์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมเช่น
- การมีส่วนเกี่ยวข้องของบุคคลที่ส ามผู้ไม่ได้มี
ค่านิยมทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มี
คุณสมบัติภายใต้กระบวนการของ ABB
- ค่านายหน้าจากการขายที่ไม่สมเหตุสมผล ค่า
ธรรมเนียมและส่ วนลดของผู้จัดจ�ำหน่าย
- การขายและเอกสารการท�ำธุรกรรมซึ่งบริการเป็นไป
แบบคลุมเครือหรือมีรายละเอียดไม่ชัดเจนในใบแจ้งหนี้
หรือมีค�ำร้องขอให้ท�ำเอกสารธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือ
- การแนะน�ำว่าบุคคลที่ส ามมีอิทธิพลทางการเมือง
หรืออ�ำนาจครอบง�ำในการตัดสินใจของลูกค้า
• เตรียมพร้อมส�ำหรับการร้องขอเพื่ อการบริจาคให้กับ
การกุศลหรือองค์กรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติตามระเบียบองค์กรของ ABB ใน
เรื่องของการสนับสนุนทางการเมืองและการกุศล
่ ัฐในการจ่ายเงินส�ำหรับ “
• ปฏิเสธค�ำขอใดๆ จากเจ้าหน้าทีร
อัดฉีด” หรือ “การอ�ำนวยความสะดวก” การจ่ายเงินให้กับ
่ ัฐจะท�ำด้วยเงื่อนไขเพื่ อการรับบริการจากรัฐแบบ
เจ้าหน้าทีร
ปกติหรือในฐานะประโยชน์ที่ทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายอยู่
แล้ว รายงานค�ำร้องนั้นไปยังทีมกฎหมายและคุณธรรม
• ท่านมีความรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตาม
กฎหมายในประเทศที่ท่านท�ำธุรกิจ ตรวจสอบกับ
ทีมกฎหมายและคุณธรรมก่อนหากท่านไม่แน่ใจ
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Anti-Bribery & Corruption
Gifts, Entertainment & Expenses / Charitable
Contributions
Review & Onboarding of Business Partners
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—
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
เราใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการสร้้างความก้้าวหน้้าให้้กัั บประโยชน์์ทางธุุรกิิจของ ABB
และลููกค้้าของเรา เรายอมรัั บว่่าการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและระบบที่่�เกี่่�ยวข้้องเช่่น อีีเมล ซอฟต์์แวร์์
เน็็ตเวิิร์ก
์ แอปพลิิเคชั่่�น อิินเตอร์์เน็็ตและสื่่�อโซเชี่่�ยล อาจเป็็นสาเหตุุให้้เกิิดการโจมตีีทางไซเบอร์์
หรืือภัั ยคุุกคามภายในและภายนอกที่่�คล้้ายกัั นได้้ เราใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างมีีความรัั บผิิด
ชอบ เฉพาะวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�ถููกทำำ�นองคลองธรรมเท่่านั้้� น เป็็นไปตามผลประโยชน์์และ
สิิทธิิของ ABB และเป็็นไปตามกฎและแนวทางของ ABB ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บระบบสารสนเทศ

อย่่าลืืม
• ใช้สื่อโซเชี่ยลด้วยความรับผิดชอบ การสื่ อสารที่ไม่
เหมาะสมหรือการแชร์ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น
รูปภาพ ความคิดเห็น ลิงค์หรือข้อมูลอื่นๆ) อาจท�ำให้
เกิดความเสี ยหายในด้านกฎหมายและชื่อเสี ยงของ
ท่าน เพื่ อนร่วมงานของท่าน ลูกค้าของเราและผู้อื่น
• การใช้งานส่ วนบุคคลในทรัพย์สินสารสนเทศของ
ABB ที่่� มีก
ี ารจำำ�กััดไว้้ อนุุญาตให้้ทำำ�ได้้ตามนโยบาย
ที่่� บัังคัั บใช้้ การใช้้งานดัังกล่่าวต้้องไม่่ขััดกัั บผล
ประโยชน์์ของ ABB หรืือหน้้าที่่� การงานของท่่าน
• การโจมตีทางไซเบอร์โดยปกติจะมุ่งเป้าไปที่การจารกรรม
ข้อมูลหรือท�ำให้ระบบไม่ส ามารถใช้งานได้ และอาจมีเหยื่อ
จ�ำนวนมากรวมถึงลูกค้าและพนักงานด้วย
ระบบที่่� ถูก
ู โจมตีีอาจเป็็นอุุปสรรคอย่่างรุุนแรงต่่อ
ระบบปฏิิบััติก
ิ ารและระบบสารสนเทศของเรา
• อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา เช่นยูเอสบี อาจ
มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและท�ำให้ระบบของเรามี
ความเสี่ ยงได้ ต้องใช้ยูเอสบีด้วยความใส่ ใจอย่าง
ที่สุดและในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เรายอมรัั บว่่าการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและระบบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเช่่น อีีเมล ซอฟต์์แวร์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ แอปพลิิ
เคชั่่�น อิินเตอร์์เน็็ตและสื่่�อโซเชี่่�ยล อาจเป็็นสาเหตุุให้้
เกิิดการโจมตีีทางไซเบอร์์หรืือภัั ยคุุกคามภายในและ
ภายนอกที่่�คล้้ายกัั นได้้

“Are we
under
attack?”

• ข้อมูลที่สร้างและจัดเก็บในระบบข้อมูลของ ABB ถือ
เป็นทรัพย์สินของบริษัท ABB ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ติดตามดูการใช้ระบบข้อมูลของบริษัทและในการเข้า
ถึง การกู้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยกเว้น
ในเรื่องที่มีการจ�ำกัดโดยกฎหมายหรือข้อตกลง
• การใช้อีเมลและการสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบอื่นๆ
อาจจะถือเป็นข้อความที่ออกโดย ABB และต้องเขียน
ด้วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ การไม่ปฏิบัติดัง
กล่าวอาจท�ำให้ ABB เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและท�ำให้ ABB เสี ย
เปรียบในความสั มพั นธ์ทางการค้าหรือการเรียกร้องสิ ทธิ์
บทบาทของท่่าน
• ห้ามดาวน์โหลด เปิดใช้งานหรือติดตัง
้ ซอฟต์แวร์ที่ไม่
ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตในการใช้งานหรือ
ดาวน์โหลดบนระบบข้อมูลของ ABB ห้ามดาวน์โหลด
หรือจัดเก็บข้อมูลของ ABB ในอุปกรณ์ส่วนตัวหรือ
อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่ไม่ใช่ของ ABB จัดเก็บเฉพาะ
เนื้อหาที่เหมาะสมบนโทรศั พท์มือถือ คอมพิ วเตอร์
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ที่ออกโดย ABB
• ปกป้องรหัสผ่านของท่าน ห้ามเขียนทับ ห้ามบอก
รหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบรวมถึง Service Desk
(MyIS) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
• ใช้บัญชีของ ABB ไม่ใช้บัญชีส่วนตัวในการติดต่อ
ทางธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลของ ABB
• หากคุณได้รู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์
หรือพฤติกรรมที่อันตรายในระบบหรือทรัพย์สินของ
ABB ท่านต้องแจ้งให้ Service Desk (MyIS) ทราบทันที
• ด�ำเนินการด้วยความระมัดระวังกับอีเมลที่ไม่รู้แหล่ง
ที่มา ห้ามเปิดเอกสารแนบที่ต้องสงสั ยหรือลิงค์ที่อาจ
จะท�ำให้เกิดความเสี่ ยงต่อระบบข้อมูลของ ABB ให้
รายงานอีเมลดังกล่าว ผ่านทางช่องทางเฉพาะใน
ระบบอีเมลหรือส่งมาที่ Service Desk (MyIS)
• ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในอินเตอร์เน็ตหรือใน
การสื่ อสารอื่นๆ เมื่อใช้ระบบข้อมูลของ ABB ห้าม
โพสต์ภาพเพื่ อนร่วมงานหรือหน้าจอคอมพิ วเตอร์
ลงบนอินเตอร์เน็ตที่อาจจะเปิดเผยทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ ABB และข้อมูลส่ วนตัวหรือข้อมูลลับ

ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Information Security
End User Security Policy
Digital Cyber Security for ABB Offerings
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ ข้้ อ มูู ล วงในและการซื้้� อขายโดยใช้้ ข้้ อ มูู ล วงใน

—
ข้อมูลวงในและการซื้อขายโดยใช้ขอ
้ มูลวงในg
เราไม่่ใช้้ข้้อมููลสำำ �คัั ญที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยสู่่�สาธารณะของ ABB หรืือบริิษัั ทอื่่�นๆ เพื่่�อ
ประโยชน์์หรืือข้้อได้้เปรีียบทางการเงิินส่่วนตัั ว ข้้อมููลดัังกล่่าวอาจรวมถึึงการวางแผน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในอนาคต การกำำ�หนดราคา ข้้อเสนอ การเปลี่่�ยนแปลงในการถืือสิิทธิ์์�
ส่่วนบุุคคลและทางธุุรกิิจ หรืือการขายบริิษัั ท รางวััลที่่�ให้้กัั บผู้้�ขายที่่�ไม่่ได้้มีก
ี ารแจ้้ง ข้้อมููล
ที่่�ไม่่มีก
ี ารเผยแพร่่เกี่่�ยวกัั บผลิิตภัั ณฑ์์หรืือบริิการใหม่่ หรืือข้้อมููลที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยสู่่�สา
ธารณะอื่่�นๆ ที่่�ถ้้าหากมีีการเปิิดเผย อาจจะมีีผลกัั บการตััดสิินใจในการซื้้� อ การขายหรืือ
การรัั กษาความปลอดภัั ยของบริิษัั ท นอกจากนี้้� เราจะไม่่สื่่� อสารข้้อมููลดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�
ที่่�ไม่่มีสิ
ี ิทธิ์์� ที่่�จะต้้องทรายในเรื่่�องนั้้� น การซื้้� อขายข้้อมููลดัังกล่่าวหรืือการมอบให้้กัั บคน
อื่่�นๆ จะสร้้างความเสื่่�อมเสีียให้้กัั บคุุณธรรมของตลาดและเป็็นการฝ่่าฝืืนกฎหมาย

อย่่าลืืม
• กฎหมายและข้อตกลงกับตลาดหุ้นห้ามไม่ให้ผู้
ใดที่มีข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่ส าธารณะ
จากการใช้ความรู้ในเรื่องของหลักทรัพย์เพื่ อ
ค้าหรือจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่ผู้อื่น

การให้ “ข้อมูล” หรือแบ่งปันข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิด
เผยสู่สาธารณะกับผู้อื่นรวมถึงสมาชิกในครอบครัว
หรือเพื่ อน เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
• ท่านอาจจะครอบครองข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยบ่อยครัง
้
(บางข้้อมููลอาจมีีความสำำ�คััญ) ที่่� เกี่่� ยวกัั บ ABB หรืือบริิษัั ท
อื่่� นๆ โดยเฉพาะผู้้�ที่่� ABB ทำำ�ธุรุ กิิจด้้วย เช่่นลูก
ู ค้้าและ
ซัั พพลายเออร์์ การซื้้� อขายหลัักทรัั พย์์ เช่่นหุ้้�น พัั นธบััตร
หรืือออปชั่่�นขณะครอบครองข้้อมููลสำำ�คััญที่่� ยัังไม่่ได้้เปิิด
เผยสู่่�ส าธารณะเป็็นสิ่่� งที่่� ผิด
ิ จริิยธรรมและผิิดกฎหมาย
• ไม่อนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย
สู่ส าธารณะกับเพื่ อนร่วมงานใน ABB จนกว่าจะอยู่
ในรายการอนุมัติของบุคคลที่รับทราบข้อมูลนั้น
• การให้ “ข้อมูล” หรือแบ่งปันข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่
ได้เปิดเผยสู่ส าธารณะกับผู้อื่นรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่ อน เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย

บทบาทของท่่าน
• ตระหนักรู้ในกิจวัตรและแนวทางปฏิบัติของ
ABB ในการจััดการจัั บข้้อมููลที่�่ ยัังไม่่ได้้เผยแพร่่อย่่าง
เคร่่งครััด โดยเฉพาะหากเป็็นข้้อมููลที่�่ สำำ�คััญ
• หากท่านก�ำลังท�ำงานที่กี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทอื่น การ
ขายบริษัทของบริษัทของ ABB หรือการพั ฒนาของกิจการ
ร่วมค้า ท่านจะต้องลงนามข้อตกลงการรักษาความลับ
และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่ได้
เปิดเผยสู่ส าธารณะที่ท่านได้เรียนรู้ระหว่างด�ำเนินการ
• หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิด
เผยสู่ส าธารณะหรือไม่ ให้ติดต่อทีมกฎหมายและ
คุณธรรมเพื่ อปรึกษาหารือกับสถานการณ์ของท่าน
• หากท่านเชื่อว่ามีความจ�ำเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่ส าธารณะ ให้ขออนุญาต
และประสานงานกับทีมกฎหมายและคุณธรรม
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Inside Information and Insider Trading
Investor Relations

—
“When
don’t
we tip?”
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ ทรัั พย์์สิิ น ทางปััญ ญาและข้้ อ มูู ล ลัั บ

33

—
ทรััพย์์สิินทางปััญญาและข้้อมููลลัับ
เรามีีความภาคภููมิใิ จอย่่างมากในจิิตวิิญญาณแห่่งนวััตกรรมของเรา ABB ได้้สร้้าง
แบรนด์์ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ค่่าอย่่างกว้้างขวางและเพิ่่�มอย่่างต่่อเนื่่�องและเพิ่่�มลงในประวััติข
ิ อง
ทรัั พย์์สิินทางปััญญาของเราอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�รวมกัั นเป็็นสิิทธิิบััตร ลิิขสิิทธิ์์�
เครื่่�องหมายการค้้า เครื่่�องหมายบริิการ ความลัั บทางการค้้า สิิทธิิในการออกแบบ และ
สิิทธิิในการครอบครองอื่่�นๆ เรายัังครอบครองวิิธีก
ี ารและความรู้้�จำำ�นวนมากและข้้อมููลลัั บ
อื่่�นๆ ที่่�ทำำ�ให้้เรามีีข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขัั นในตลาด เราปกป้้องทรัั พย์์สิินทางปััญญาของ
เราและข้้อมููลลัั บของเราอย่่างแข็็งขัั น และปฏิิบััติต
ิ ามนโยบายภายในของเราในการใช้้ที่่�
เหมาะสม ความปลอดภัั ย การทำำ�เครื่่�องหมายและการจััดการทรัั พย์์สิินและข้้อมููลดัังกล่่าว
เราเคารพในทรัั พย์์สิินทางปััญญาและข้้อมููลลัั บของผู้้�อื่่�นและเราคาดหวัังสิ่่�งเดีียวกัั น

อย่่าลืืม
• ก่อนที่จะเผยแพร่ให้ผู้อื่น ให้เปิดเผยแนวคิด การประดิษฐ์
หรืือการพัั ฒากัั บที่่� ปรึึกษาทรัั พย์์สิินทางปััญญาของ ABB
เพื่่� อที่่� จะได้้ดำำ�เนิินการคุ้้�มครองตามกฎหมายที่่� เหมาะสม
• คุณมีแนวโน้มที่จะได้จัดการข้อมูลทางการค้าหรือ
ข้อมูลลับของ ABB ทุกวัน ให้ปกป้องเนื้อหาของ
ข้อมูลจากการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคล
ที่ส าม หลีกเลี่ยงการพู ดคุยในที่ส าธารณะ และใช้ตัว
กรองหน้าจอกับแล็ปท็อบเมื่อท�ำงานนอกสถานที่
• ข้อมูลลับต้องมีการระบุและจัดประเภทอย่างเหมาะสม และ
การเข้าถึงควรมีข้อจ�ำกัดเฉพาะผู้ที่ต้องการทราบแบบ
เจาะจง จ�ำไว้ว่าบุคคลภายนอกต้องลงนามข้อตกลงไม่
เปิดเผยความลับที่เหมาะสมก่อนเปิดเผยข้อมูลลับใดๆ

เราปกป้้องทรัั พย์์สิินทางปััญญาของเราและ
ข้้อมููลลัั บของเราอย่่างแข็็งขัั น และปฏิิบััติิ
ตามนโยบายภายในของเราในการใช้้ที่่� เหมาะ
สม ความปลอดภัั ย การทำำ�เครื่่�องหมายและ
การจััดการทรัั พย์์สิินและข้้อมููลดัังกล่่าว

• เมื่อจัดการกับทรัพย์สินทางปัญญา ท่านต้องถามว่า ใคร
เป็นเจ้าของ ฉันมีสิทธิ์ใช้หรือไม่ ฉันน�ำไปบอกคนอื่นได้หรือ
ไม่ และใบอนุญาตและสิ ทธิ์ในการเข้าถึงยังใช้ได้อยู่หรือไม่
• การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นแบบไม่
เหมาะสมอาจท�ำให้ ABB และท่านได้รับโทษปรับ
และบทลงโทษทัง
้ ทางแพ่ งและทางอาญา
• หน้าที่ของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บความลับ
ข้อมูลของสิ ทธิในการครอบครองของ ABB จะยัง
คงมีผลอยู่แม้ว่าท่านจะออกจาก ABB ไปแล้ว
บทบาทของท่่าน
• ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ ABB และข้อมูลลับที่
ได้รับอนุญาตแล้วของผู้อื่นส�ำหรับวัตถุประสงค์
ในเรื่องธุรกิจเท่านั้น และเปิดเผยให้กับเฉพาะผู้ที่
ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่จ�ำเป็นต้องทราบเท่านั้น
• พยายามขอค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษาด้ายทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ ABB ก่อนที่จะเชิญชวน เจรจาต่อรอง
ยอมรัั บ หรืือใช้้ทรัั พย์์สิินทางปััญญาที่�่ ABB ไม่่ได้้เป็็น
เจ้้าของหรืือเป็็นผู้้�ดููแล และก่่อนที่่� จะให้้บริิษัั ทที่�่ ไม่่ได้้
เป็็นของ ABB ใช้้งานหรืือมีีสิิทธิ์์� ในการใช้้ ในข้้อมููลที่่�
เป็็นความลัั บหรืือทรัั พย์์สิินทางปััญญาของ ABB
• ให้ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ ABB เข้ามาช่วย
ก่อนที่จะจัดการกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทางกฎหมาย
ข้้อตกลงที่�่ เกี่่� ยวข้้องกัั บสิิทธิ์์� ในพย์์ทรัั พย์์สิินทางปััญญา
(ใบอนุุญาตจากบุุคคลที่่� ส ามเป็็นต้้น) หรืือความเป็็นไปได้้ที่�่
จะใช้้ทรัั พย์์สิินทางปััญญาของ ABB ของบุุคคลอื่่� น

• ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดในเรื่องใบอนุญาตของทรัพย์สิน
ทางปัญญา ข้อก�ำหนดของเงื่อนไข รวมถึงข้อเสนอของ
บุคคลที่ส าม ในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือรูปภาพ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า ABB ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของใบอนุญาตดัง
กล่าว ไม่ว่าจะการใช้ท่ีจ�ำกัดหรือการน�ำไปท�ำให้เป็นธุรกิจ
• พยายามให้ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาก่อนที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลบริษัทสู่ภายนอก
ที่อาจจะมีสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ ABB
• หากท่านสงสั ยว่าทรัพย์สินทางปัญญาของ ABB หรือ
ของบุคคลที่ส ามถูกน�ำไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกเปิด

เผยอย่างไม่เหมาะสม ให้แจ้งที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ ABB เพื่ อให้ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาได้ทันที
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Intellectual Property
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ ความเป็็น ส่่ ว นตัั วและข้้ อ มูู ล ส่่ ว นตัั ว

—
ความเป็็นส่่วนตััวและข้้อมููลส่่วนตััว
เรารัั บทราบความสำำ �คัั ญของการป้้องกัั นข้้อมููลส่่วนบุุคคลและเชื่่�อว่่าหลัั กการของการปกป้้อง
ข้้อมููลทำำ�ให้้สิิทธิิส่่วนบุุคคลมีีความมั่่�นคง เรารวบรวม ใช้้ จััดเก็็บ ควบคุุม โอนย้้าย และเปิิดเผย
ข้้อมููลส่่วนตัั วตามกฎหมายที่่�บัังคัั บใช้้ และเราก็็คาดหวัังให้้ซัั พพลายเออร์์และหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของ
เราปฏิิบััติเิ ช่่นเดีียวกัั น มาตรฐานระดัั บโลกของ ABB ในการป้้องกัั นข้้อมููลส่่วนบุุคคลทำำ�ให้้แน่่ใจ
ว่่า ABB ได้้มีก
ี ารป้้องกัั นระดัั บสููงโดยไม่่เกี่่�ยวว่่าข้้อมููลจะถููกรวบรวมหรืือประมวลผลจากที่่�ไหน

อย่่าลืืม
• ข้อมูลส่ วนบุคคลแปลว่าข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลทัว่ ไปที่ส ามารถระบุตัวตนได้ สิ่งนี้รวมถึงที่
อยู่ท่ท�ำ
ี งานหรือที่บ้านของตัวบุคคล อีเมล หมายเลข
โทรศั พท์ รูปภาพ วันเกิด ข้อมูลเงินเดือนหรือธนาคาร ไอ
พี แอดเดรส รหัสอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลประจ�ำตัวที่ออก
โดยรัฐ และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันของบุคคลผู้นั้น
• ABB รวบรวม ใช้ จัดเก็บ ควบคุม โอนย้าย และ
เปิดเผยข้อมูลส่ วนตัวตามกฎหมายที่บังคับใช้
• ข้อมูลส่ วนบุคคลบางประเภทต้องได้รับการปฏิบัติด้วย
ความใส่ ใจที่มาก รวมถึงชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ความเกี่ยวข้อง
ทางการเมือง ศาสนา การเป็นสมาชิกสหภาพการค้า
ข้อมูลสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต รสนิยมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม และข้อมูลทางพั นธุกรรมและไบโอเมตริกซ์

ABB รวบรวม ใช้ จัดเก็บ ควบคุม โอนย้าย และเปิด
เผยข้อมูลส่ วนตัวตามกฎหมายที่บังคับใช้
• การสื่ อสารทางอีเมลและอินเตอร์เน็ตที่ด�ำเนินการใน
สถานที่ท�ำงานของ ABB เครือข่าย อุปกรณ์ และให้บริการ
อาจจะถือเป็นข้อมูลทางธุรกิจของ ABB และอาจจะ
ถูกเข้าถึง ดึงข้อมูล ตรวจดูและเปิดเผยโดย ABB ตาม
ตัวบทกฎหมายที่บังคับใช้และข้อตกลงตามสั ญญา

บทบาทของท่่าน
• ใช้ข้อมูลส่ วนตัวเฉพาะที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจซึ่งมีการเก็บข้อมูลและใช้เท่าที่จ�ำเป็น
เท่านั้น ใช้ข้อมูลส่ วนตัวขั้นต�่ำที่ท่านต้องการส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ของท่าน ห้ามเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็น
หรือนอกเหนือขอบเขตการเก็บรักษาเอกสาร
• ถ้าคุณโอนย้ายข้อมูลส่ วนตัว โปรดทราบเรื่องกฎ
ระเบียบท้องถิ่นท่ีบังคับใช้ ระมัดระวังในการโอน
ย้ายข้อมูลส่ วนตัวระหว่างประเทศโดยไม่ทราบ
มาตรฐานข้อมูลส่ วนตัวในประเทศเหล่านั้นก่อน
• เมื่อจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่ วนตัว ต้องระวังในการ
ปกป้องข้อมูลจากการเปิดเผยโดยไม่ตัง
้ ใจ โดยการ
เปิดข้อมูลทิ้งไว้ในที่เปิดโล่ง หน้าเว็บที่ใช้งานร่วม
กัน ที่เครื่องพิ มพ์ หรือในเครื่องคอมพิ วเตอร์ที่ไม่
ปลอดภัย อุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะท�ำงานหรือในตู้ใส่ ของ
• รายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนตัวหรือจุดอ่อนในการป้องกัน
ความเป็นส่ วนตัวของ ABB ที่ Service Desk (MyIS)
• ท�ำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความ
เป็นส่ วนตัว ความปลอดภัย และข้อมูลข้อง
ABB ที่่� เกี่่� ยวข้้อง รวมถึึงระเบีียบองค์์กรของ ABB
ในเรื่่� องของความเป็็นส่่วนตัั วของข้้อมููล
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Data Privacy
Records Management

“When is not
sharing, caring?”

—
“When do
we do good
by doing
nothing?”

ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ การทำำ � งานร่่ ว มกัั บรัั ฐบาล
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—
การทำำ�งานร่่วมกัับรัฐ
ั บาล
เราทำำ�งานเรื่่�องสำำ �คัั ญกัั บองค์์กรนานาชาติิ องค์์กรบริิหารราชการส่่วนท้้องถิ่่�น ส่่วนเขต
ส่่วนของประเทศ และหน่่วยงานต่่างๆ เราขายให้้กัั บหน่่วยงานราชการและรัั ฐวิิสาหกิิจ
เรามีีการกำำ�กัั บดููแลโดยรัั ฐบาลที่่�เราทำำ�ธุรุ กิิจ และในฐานะพลเมืืององค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือ
ผู้้�เสีียภาษีี เราพยายามที่่�จะปกป้้องผลประโยชน์์ของเราโดยการทำำ�งานอย่่างเปิิดกว้้างกัั บ
หน่่วยงานราชการในปััญหานโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง บ่่อยครั้้� งที่่�เราปฏิิบััติง
ิ านภายใต้้กฎที่่�ซัั บ
ซ้้อนเมื่่�อมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัั บราชการ รวมถึึงกฎที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บการจััดซื้้� อจััดจ้้าง
การล็็อบบี้้� ของขวัั ญ สิ่่�งบัั นเทิิง การต้้อนรัั บ การเก็็บข้้อมููลและการเปิิดเผยข้้อมููล เมื่่�อมีี
การติิดต่อ
่ กัั บราชการหรืือรัั ฐวิิสาหกิิจ และตัั วแทน เราดำำ�เนิินการด้้วยความโปร่่งใส
ซื่่�อสัั ตย์์และด้้วยมาตรฐานคุุณธรรมที่่�สููงตามกฎและกระบวนการภายในของ ABB

อย่่าลืืม
• ท่านมีความรับผิดชอบในการท�ำความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่บังคับใช้ท่น�ำ
ี ไปใช้ในการติดต่อกับ
ราชการ ประสานงานกับทีมกฎหมายและคุณธรรมกับ
ฝ่ายรัฐสัมพั นธ์ (GRPA) ก่อน หากท่านต้องการด�ำเนิน
ธุรกิจตามปกติกับเจ้าหน้าที่รัฐในนามของ ABB
• กองทุน ทรัพย์สินหรือบริการของ ABB จะต้องไม่
ถูกน�ำไปใช้ในการบริจาคทางการเมืองหรือสนับสนุน
ผู้สมัครต�ำแหน่งทางการเมือง พรรคการเมือง เจ้า
หน้าที่หรือคณะกรรม ไม่ว่าจะที่ใดๆ บนโลกนี้
• หน่วยงานราชการและรัฐวิส าหกิจมักจะมีกฎที่ซับ
ซ้อนและพิ เศษก�ำกับควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและขั้น
ตอนการประมูล ท่านต้องศึ กษากฎเหล่านี้ล่วงหน้า
ด้วยตัวเอง ห้ามเบี่ยงเบนจากกฎเหล่านั้นและให้หา
ความช่วยเหลือจากทีมกฎหมายและคุณธรรม
• วิธีปฏิบัติบางอย่างกับหน่วยงานธุรกิจเอกชนอาจจะไม่ถูก
ต้องตามกฎหมายหรือไม่เหมาะสมกับหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานรัฐวิส าหกิจหน่วยงานราชการก�ำหนดบท
ลงโทษทางแพ่ งและอาญาที่เป็นรูปธรรม
(เช่่นเดีียวกัั บการตััดสิิทธิ์์� ) สำำ�หรัั บการฝ่่าฝืืนกำำ�การจััดซื้้� อ
จััดจ้้าง จริิยธณรม การล็็อบบี้้� และกฎอื่่� นๆ ที่่� เกี่่� ยวข้้อง
• มีหลายๆ กฎที่เกี่ยวข้องกับการการสรรหาว่าจ้างเจ้า
หน้าที่ข้าราชการทัง
้ ปัจจุบันและอดีตข้าราชการ ปฏิบัติ
ตามระเบียบองค์กรของ ABB ในเรื่องความสั มพั นธ์กับ
รัฐก่อนที่จะพยายามสรรหาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ราชการ

กองทุุน ทรัั พย์์สิินหรืือบริิการของ ABB จะต้้องไม่่ถูก
ู นำำ�
ไปใช้้ในการบริิจาคทางการเมืืองหรืือสนัั บสนุุนผู้้�สมััคร
ตำำ�แหน่่งทางการเมืือง พรรคการเมืือง เจ้้าหน้้าที่่�หรืือ
คณะกรรม ไม่่ว่า่ จะที่่�ใดๆ บนโลกนี้้�

บทบาทของท่่าน
• ปฏิบัติตามระเบียบองค์กรของ ABB ในเรื่องความสั มพั นธ์
กับรัฐก่อนมอบของขวัญ สิ่งบันเทิงหรือจัดเตรียมการ
ต้อนรับให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐวิส าหกิจ
• ท่านต้องซื่อสัตย์และมีความแม่นย�ำในการมีปฏิสัมพั นธ์
กับเจ้าหน้าที่รัฐและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ขั้นสูงเมื่อด�ำเนินธุรกิจกับตัวแทนของรัฐ
• เมื่อออกเอกสารรับรองให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วย
งานรัฐ ให้แน่ใตว่าได้ท�ำการตรวจสอบเชิงลึกเป็นการ
ส่ วนตัวแล้ว เพื่ อให้แน่ใจว่าเอกสารรับรองของท่านมี
ความแม่นย�ำ เป็นข้อมูลล่าสุดและมีความสมบูรณ์
• หลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยน
ข้อก�ำหนดของสั ญญาของราชการ แม้แต่ในกรณีที่เจ้า
หน้าที่ของหน่วยงานยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่เป็นทางการ
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดและ
ถูกต้องตามกฎหมายที่มีตามเงื่อนไขของสั ญญา
• ร่วมงานกับฝ่ายรัฐสั มพั นธ์เมื่อก�ำลังจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐในการหาข้อ
สนุบสนุน นโยบายหรือเหตุผลด้านความสั มพั นธ์
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Government Relations and Public Affairs
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ การทำำ � งานร่่ ว มกัั บซัั พพลายเออร์์

—
การทำำ�งานร่่วมกัับซััพพลายเออร์์
เราพยายามร่่วมงานกัั บซัั พพลายเออร์์ที่่�มีค
ี วามยึึดมั่่�นในคุุณธรรมเหมืือนกัั บเราและ
ยอมรัั บในจรรยาบรรณชองซัั พพลายเออร์์ของเรา เราปฏิิบััติต
ิ ามมาตรฐานการจััดซื้้� อ
จััดจ้้างและกระบวนการในคััดเลืือก การจ้้าง และการจััดการซัั พพลายเออร์์
พวกเรา ABB ยึึดมั่่�นในกระบวนการจััดการที่่�โปร่่งใสและแข่่งขัั นได้้และติิดต่อ
่ ธุุรกิิจ
กัั บซัั พพลายเออร์์ของเราด้้วยความยุุติธิ รรมและด้้วยความรัั บผิิดชอบ เราไม่่รัั บของ
ขวัั ญ หรืือเงิินค่่าตอบแทนพิิเศษหรืือสิ่่�งใดก็็ตามที่่�มีีค่า่ จากซัั พพลายเออร์์ของเราอัั น
เป็็นการฝ่่าฝืืนนโยบายของเราในที่่�เกี่่�ยวกัั บของขวัั ญ สิ่่�งบัั นเทิิงและการต้้อนรัั บ

อย่่าลืืม
• เราจะด�ำเนินการทันทีกับซัพพลายเออร์ที่มีจริยธรรมที่
น่าสงสั ยหรือไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของซัพพลาย
เออร์ของ ABB ความบกพร่องทางด้านจริยธรรมเป็น
สิ่งที่ไม่อาจมองข้าม เพิ กเฉยหรือลดค่าลงได้ ในการ
ประเมินผลการท�ำงานของซัพพลายเออร์ของเรา
• ซัพพลายเออร์ต้องสนับสนุนสิ ทธิมนุษยชนในการ
ท�ำงาน รวมถึงกฎหมายที่ห้ามใช้แรงงานเด็กและ
แรงงานภาคบังคับ ทาสยุคใหม่และการค้ามนุษย์ และให้
ความเคารพสิ ทธิของคนงานและมาตรฐานแรงงาน
• ซัพพลายเออร์ต้องจัดหาสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย
และดีต่อสุ ขภาพให้พนักงานและต้องด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยวิถีที่ยัง
่ ยืนในด้านสิ่งแวดล้อม
• ท่านต้องไม่แสดงความชอบเป็นพิ เศษกับบุคคล
หรือธุรกิจใดๆ ที่มาจากสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจาก
ประโยชน์สูงสุดของ ABB ท่านต้องไม่ปล่อยให้ธุรกิจ
ของท่านที่ด�ำเนินการในนามของบริษัทได้รับอิทธิพล
จากผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว
• ซัพพลายเออร์ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยหน่วยงานรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐ (หรือครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐ) หรือที่
อ้างว่าพวกเขาสามารถจัดการกับอิทธิพลอันเกินควรได้
ซัพพลายเออร์เหล่านี้ควรได้รับการพิ จารณาอย่างหนัก
และอาจมีการรับรองการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมก่อน
ร่วมงานหรือด�ำเนินการกับซัพพลายเออร์ดังกล่าวต่อไป

บทบาทของท่่าน
• การซื้อสินค้าและบริการทัง
้ หมดของ ABB ต้องเป็นไป
ตามนโยบายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเรา
• รายงานทีมกฎหมายและคุณธรรมทันทีในเรื่องของ
การพยายามกดดันในการใช้ซัพพลายเออร์แบบเฉพาะ
เจาะจง หรือการขอร้องให้เบี่ยงเบนจากกระบวนการ
ของ ABB เมื่อท�ำการเลือกหรือจัดการซัพพลายเออร์
• รายงานทีมกฎหมายและคุณธรรมทันทีในเรื่องของละเมิด
สิ ทธิมนุษยชนหรือสั ญญาณใดๆ ก็ตามและข้อกังวลที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคบังคับ แรงงานทาสและแรงงาน
เด็ก ห้ามเพิ่มความเสี่ ยงให้ตัวท่านเองหรือผู้ถูกกระท�ำ
• ระวังซัพพลายเออร์ที่ท�ำการอ้างที่ไม่จริงในเรื่องของ
ราคาหรือการส่งของหรือบอกว่าสามารถเลี่ยงหรือเร่ง
การอนุมัติจากทางราชการได้ (เช่นกรมศุลการกร) ใน
เรื่องของสินค้าและบริการที่ซัพพลายเออร์นั้นๆ เสนอ
• ไม่อนุญาตให้ซัพพลายเออร์เสนอของมีค่าให้แก่ท่าน
(นอกเหนืือจากสิ่่� งที่�่ ได้้รัั บอนุุญาตภายใต้้วิธี
ิ ก
ี ารปฏิิบััติิใน
เรื่่� องของขวััญ สิ่่� งบัั นเทิิงและการต้้อนรัั บ)
หรืือเสนอให้้แก่่ญาติิของท่่าน สิินบนเป็็นสิ่่� งที่�่ ผิด
ิ
กฎหมายและละเมิิดนโยบายของเรา รายงานการ
พยายามติิดสิินบนกัั บทีีมกฎหมายและคุุณธรรม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ที่ท่านดูและหรือมี
ส่ วนเกี่ยวข้องด้วยนั้นมีการด�ำเนินการแก้ไขที่เร็วและมี
่ บในการตรวจ
ประสิ ทธิภาพในเรื่องของการขาดแคลนทีพ
เยี่ยมสถานที่ การตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบอื่นๆ
ต้้องการดููเพิ่่� มเติม
ิ หรืือไม่่
Supply Chain Management
ABB Supplier Code of Conduct
Policies and Standards on Human Rights and
Sustainability

เราพยายามร่่วมงานกัั บซัั พพลายเออร์์ที่่�มีค
ี วามยึึด
มั่่�นในคุุณธรรมเหมืือนกัั บเราและยอมรัั บในจรรยา
บรรณชองซัั พพลายเออร์์ของเรา

“What must be
shared before
starting work?”
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ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ แจ้้ ง ข้้ อ กัั ง วลเรื่่�องคุุ ณ ธรรม

—
แจ้้งข้้อกัังวลเรื่่� องคุุณธรรม

การแจ้้งข้้อกัังวล
ธุุรกิิจของเราและความสำำ�เร็็จของเราสร้้างขึ้้� นบนหลัักของ
คุุณธรรมในจรรยาบรรณของเรา เราขอให้้ท่่านรายงานการ
ฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณที่่� ต้้องสงสัั ยหรืืออาจจะเกิิดขึ้้� นทัั นทีเี พื่่� อที่่�
เราจะได้้ทำำ�การสอบสวนและหากจำำ�เป็็น เราจะดำำ�เนิินการตาม
ความเหมาะสมเพื่่� อหาจััดการปััญหาที่่� อาจจะเกิิดขึ้้� นก่่อนที่่� สิ่่� ง
นั้้� นจะเป็็นเหตุุทำำ�ให้้เกิิดอัั นตรายต่่อพนัักงาน บริิษัั ท และชื่่� อ
เสีียงของเรา เราทุุกคนมีีความรัั บผิิดชอบในนามของเพื่่� อน
ร่่วมงาน ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและนัักลงทุุนของเรา เพื่่� อให้้แน่่ใจ
ว่่าการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณที่่� อาจจะเกิิดขึ้้� นมีีการจััดการอย่่าง
ละเอีียดและรวดเร็็ว
เรามีีวิธี
ิ ก
ี ารหลากหลายในการรายงานการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณ
ที่่� อาจจะเกิิดขึ้้� นโดยเป็็นความลัั บ นอกจากนี้้� ด้้วยวิิธีก
ี ารที่�่ อยู่่�
ด้้านล่่าง ท่่านอาจพูู ดคุุยกัั บผู้้�จััดการในสายงานของท่่าน ผู้้�
จััดการฝ่่ายทรัั พยากรบุุคคล สมาชิิกของทีีมกฎหมายและ
คุุณธรรม ซีีอีีโอหรืือกรรมการบริิหารก็็ได้้ ท่่านสามารถแจ้้งข้้อ
กัังวลแบบไม่่เปิิดเผยตัั วตน หากท่่านเลืือกที่�่ จะไม่่เปิิดเผยตัั ว
ตน เราขอให้้ท่่านระบุุรายละเอีียดที่่� มากพอและข้้อมููลที่�่ เป็็นข้้อ
เท็็จจริิงเพื่่� อที่่� เราจะได้้ดำำ�เนิินการติิดตามข้้อกัังวลของท่่านได้้
อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
หากท่่านทราบในการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณ กฎหมายหรืือกฎ
ระเบีียบที่่� อาจเกิิดขึ้้� นได้้ ท่่านสามารถแจ้้งข้้อกัังวลได้้ดัังนี้้�
โทรไปที่่� ส ายด่่วนจริิยธรรมทางธุุรกิิจของ
ABB: +41 43 317 33 66
เขีียนจดหมายไปที่่� :
Chief Integrity Officer, ABB Ltd,
Affolternstrasse 44,
8050 Zurich, Switzerland
ไปที่่� เว็็บไซต์์สำำ�หรัั บรายงาน:
https://new.abb.com/about/
integrity/reporting-channels/how-doi-report

ความมุ่่�งมั่่� นของ ABB ในการต่่อต้้ านการตอบโต้้
ABB ต้้องการรัักษาวััฒนธรรมที่�่ พนัักงานและผู้้�รัั บเหมารู้้�สึึก
สบายใจที่่� จะแจ้้งข้้อกัังวลโดยสุุจริิตเกี่่� ยวกัั บการฝ่่าฝืืนจรรยา
บรรณที่่� อาจจะเกิิดขึ้้� นโดยไม่่ต้้องกลัั วการตอบโต้้หรืือการกระ
ทำำ�อัั นไม่่ถึง
ึ ประสงค์์จากการแจ้้งข้้อกัังวล ผู้้�นำำ�มีีความรัั บผิิด
ชอบในการสร้้างวััฒนธรรมคุุณธรรมที่่� เหมาะสมและลัักษณะ
ในองค์์กร

ABB จะไม่ยกโทษหรืออดทนต่อการ
ตอบโต้หรือการกระท�ำอันไม่พึงประสงค์
ใดๆ ที่ขัดต่อบุคคลที่ท�ำการแจ้งข้อกังวล
พนัักงานผู้้�ใดที่่� ทำำ�การตอบโต้้พนัักงานคนอื่่� นหรืือผู้้�รัั บเหมาใน
การแจ้้งข้้อกัังวลเรื่่� องคุุณธรรมหรืือผู้้�ที่่� ให้้ความร่่วมมืือในการ
สอบสวนคุุณธรรม จะต้้องถููกลงโทษทางวิินััยและรวมถึึงโทษ
สููงสุุดคืือการเลิิกจ้้าง
หน้้ าที่่� ของผู้้�นำำ�เมื่่� อพนัักงานแจ้้งข้้อกัังวลเรื่่� องคุุณธรรม
พนัักงานมัักจะแจ้้งข้้อกัังวลเรื่่� องคุุณธรรมโดยตรงกัั บผู้้�
จััดการของพวกเขา การจััดการข้้อกัังวลดัังกล่่าวด้้วยความ
ใส่่ ใจและความละเอีียดอ่่อนที่่� เหมาะสมเป็็นความรัั บผิิดชอบ
หลัักแบบหนึ่่� งของผู้้�นำำ�ภายใต้้จรรยาบรรณนี้้� ถ้้ามีีพนัักงาน
มาหาท่่านพร้้อมกัั บข้้อกัังวลเรื่่� องคุุณธรรม ความรัั บผิิด
ชอบของท่่านคืือตั้้� งใจฟััง จดบัั นทึก
ึ ตามสมควร ถามสิ่่� งที่�่
จำำ�เป็็น ชี้้� แจงข้้อสอบถามและในตอนสุุดท้้ายให้้กล่่าวขอบคุุณ
พนัักงานผู้้�นั้้� นที่่� มาหาท่่านเพื่่� อแจ้้งข้้อกัังวลนั้้� น ท่่านไม่่ควร
แสดงออกถึึงมุุมมองหรืือความคิิดเห็็นต่อ
่ ความจริิงหรืือคุุณ
งามความดีีของข้้อกัังวลของพนัักงานผู้้�นั้้� น แม้้แต่่ในกรณีีที่�่
ท่่านเชื่่� อว่่าข้้อกัังวลนั้้� นไม่่มีมู
ี ล
ู ก็็ตาม
ท่่านต้้องทำำ�ให้้พนัักงานผู้้�นั้้� นทราบว่่าท่่านจะส่่งข้้อกัังวล
และข้้อมููลที่�่ พนัักงานผู้้�นั้้� นมอบให้้ท่่านไปยัังทีีมกฎหมายและ
คุุณธรรมทัั นทีเี พื่่� อดำำ�เนิินการติิดตามต่่อที่่� เหมาะสม นอกจาก
การส่่งต่่อข้้อมููลไปยัังทีีมกฎหมายและคุุณธรรมเพื่่� อดำำ�เนิิน
การต่่อแล้้ว ท่่านยัังต้้องถืือว่่าตัั วตนของพนัักงานผู้้�นั้้� นและ
ข้้อมููลที่�่ ท่่านได้้รัั บมาเป็็นความลัั บที่่� เคร่่งครััด สิ่่� งนี้้� หมายความ
ว่่าท่่านไม่่ควรพูู ดคุุยเรื่่� องนี้้� กัั บผู้้�อื่่� นยกเว้้นทีม
ี กฎหมาย
และคุุณธรรม รวมถึึงผู้้�จััดการของท่่านและพนัักงานคน
อื่่� นๆ นอกจากนี้้� ท่่านไม่่ควรกระทำำ�การอัั นไม่่พึึงประสงค์์ต่อ
่
พนัักงานที่่� ทำำ�การแจ้้งข้้อกัังวลหรืือตอบโต้้ผู้้�อื่�่ นที่่� อาจเข้้าร่่วม
ในการสอบสวนที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บข้้อกัังวลนั้้� น ความเป็็นมืืออา
ชีีพและวคามละเอีียดอ่่อนของท่่านต่่อเรื่่� องเหล่่านี้้� มีีส่่วนช่่วย
ทั้้� งทางตรงและในเชิิงโครงสร้้างในการสร้้างวััฒนธรรมแห่่ง
คุุณธรรมที่�่ พนัักงานทุุกคนรู้้�สึึกสบายใจในการแจ้้งข้้อกัังวล
เรื่่� องการปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบ

จะเกิิดอะไรขึ้้� นเมื่่� อท่่านแจ้้งข้้อกัังวล
ABB ให้้ความสำำ�คััญกัั บข้้อกัังวลในแต่่ละเรื่่� องอย่่างจริิงจััง
ทีีมคุณ
ุ กฎหมายและคุุณธรรมจะตอบรัั บการได้้รัั บข้้อกัังวล
ของท่่าน และพิิจารณาอย่่างระมััดระวัังเพื่่� อที่่� จะได้้ดำำ�เนิิน
การติิดตามอย่่างเหมาะสมทัั นทีี ข้้อกัังวลของท่่านจะถููกมอบ
หมายไปยัังเจ้้าหน้้าที่�่ สอบสวนของ ABB เพื่่� อการประเมิินและ
การพิิจารณาต่่อไป เจ้้าหน้้าที่�่ สอบสวนอาจทำำ�การสัั มภาษณ์์
บุุคคลที่่� ส ามที่่� อาจจะรู้้�เรื่่� องเกี่่� ยวกัั บข้้อกัังวลนั้้� นและพิิจารณา
เอกสารที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บข้้อกัังวลนั้้� น พนัักงานของ ABB และ
ผู้้�รัั บเหมาทั้้� งหมดมีีภาระหน้้าที่�่ ในการให้้ความร่่วมมืืออย่่าง
เต็็มที่่� ในการให้้ข้้อมููลที่่� สมบููรณ์์และเป็็นความจริิงแก่่เจ้้าหน้้าที่�่
สอบสวนผู้้�ทำำ�การติิดตามข้้อกัังวลเรื่่� องคุุณธรรม เจ้้าหน้้าที่�่
สอบสวนจะใช้้ขั้้� นตอนที่่� สมเหตุุสมผลในการรัักษาความลัั บ
ของข้้อกัังวลของท่่าน แม้้ว่่าอาจจะมีีความเป็็นไปได้้ที่�่ คำำ�ถาม
หรืือข้้อมููลที่่� ถูก
ู ขอระหว่่างทำำ�การสอบสวนจะเปิิดเผยบางแง่่
มุุมของข้้อกัังวลแก่่ผู้้�คนที่่� มีส่
ี ่วนร่่วมในการสืืบสวนในจำำ�นวน
จำำ�กััด
ในกรณีีที่�่ จำำ�เป็็น ทางบริิษัั ทจะดำำ�เนิินการแก้้ปััญหาชั่่� วคราว
ระหว่่างรอการสืืบสวน เมื่่� อการสอบสวนเสร็็จสิ้้� น และถ้้าหาก
ข้้อกัังวลได้้รัั บการพิิสูจ
ู น์์แล้้ว เรื่่� องนี้้� ก็็จะถููกรายงานไปยััง
คณะกรรมการวิินััยภายในที่่� จะตััดสิินว่่าการดำำ�เนิินการแก้้ ไข
และบทลงโทษทางวิินััยมีีความเหมาะสมหรืือไม่่

การดำำ�เนิินการแก้้ ไขและระเบีียบวิินััย
วััฒนธรรมองค์์กรที่�่ สนัั บสนุุนการรายงานข้้อกัังวลใน
บรรยากาศที่่� ปราศจากความกลัั วจากการตอบโต้้เป็็นสำำ�คััญ
เป็็นการเพิ่่� มข้้อได้้เปรีียบของ ABB โดยการเปิิดโอกาสให้้
จััดการกัั บปััญหาหรืือกระบวนการหรืือการควบคุุมที่่� ไม่่มีี
ประสิิทธิภ
ิ าพที่�่ อาจจะเกิิดขึ้้� นได้้เร็็วขึ้้� น ก่่อนที่่� มัั นจะลุุกลาม
ใหญ่่โตและจััดการได้้ยากยิ่่� งขึ้้� น ในกรณีีที่�่ การพิิจารณาข้้อ
กัังวลได้้ระบุุพื้้� นที่่� สำำ�หรัั บการปรัั บปรุุงกระบวนการหรืือการ
ควบคุุมแล้้ว ภารกิิจต่่อมาจะได้้รัั บมอบหมายหน้้าที่่� ในการ
ดำำ�เนิินการแก้้ ไขที่่� จำำ�เป็็นและเป็็นระบบเพื่่� อป้้องกัั นการเกิิด
ซ้ำำ�� ในกรณีีอื่�่ นๆ อาจจะมีีความเหมาะสมที่่� จะลงโทษทางวิินััย
พนัักงานแต่่ละบุุคคลซึ่่� งตามกฎหมายท้้องถิ่่� น อาจจะรวมถึึง
การเลิิกจ้้าง ระดัั บของบทลงโทษทางวิินััยจะขึ้้� นอยู่่�กัั บปััจจัั ย
หลายอย่่าง รวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเฉพาะดัังต่่อไปนี้้�
•
•
•
•
•
•
•
•

ระดับและความอาวุโสของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานผู้นั้นกระท�ำการโดยความตัง
้ ใจหรือไม่
พนักงานผู้นั้นฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่
พนักงานผู้นั้นให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ
สอบสวนและให้ข้อมูลตามจริงและสมบูรณ์หรือไม่
พนักงานผู้นั้นกระท�ำการด้วยความไม่ซื่อสัตย์
ฉ้อโกง หรือท�ำเพื่ อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่
พนักงานผู้นั้นเคยสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะ
สมของคุณธรรมในองค์กรหรือไม่
การกระท�ำของพนักงานผู้นั้นเกี่ยวข้องกับ
การฝ่าฝืนซ�้ำหรือเป็นระบบหรือไม่ แล้วก็
พนักงานผู้นั้นได้ใช้มาตรการในการ
ปกปิดการฝ่าฝืนนั้นหรือไม่

กระบวนการลงโทษทางวิินััยจะเป็็นความลัั บ แต่่ทีม
ี กฎหมาย
และคุุณธรรมจะสรุุปและส่่งต่่อผลการสอบสวน (ที่่� ลบราย
ละเอีียดเฉพาะบางอย่่างและข้้อมููลส่่วนตัั ว) จากการสอบสวน
ที่่� สำำ�คััญเพื่่� อมอบบทเรีียนที่่� ได้้รัั บและโอกาสในการอบรมคุุณ
ธรรมอื่่� นๆ แก้้พนัักงาน

—
“What
do we do
now?”

ระเบีี ย บประพฤติิปฏิิบัั ติิ ความรัั บผิิ ด ชอบของท่่ า นภายใต้้ จ รรยาบรรณของ ABB
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—
ความรับผิดชอบของท่านภายใต้
จรรยาบรรณของ ABB
เทคโนโลยีี ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการของ ABB สร้้างการ
สนัั บสนุุนที่่� สำำ�คััญต่่อธุุรกิิจมากมายและชุุมชนทั่่� วโลก อย่่างไร
ก็็ตาม นั่่�นไม่่ใช่่สิ่่� งที่�่ เราทำำ�เป็็นปกติิ แต่่วิธี
ิ ก
ี ารที่่� เราทำำ�ซึ่่� งทำำ�ให้้
เราโดดเด่่นจากคู่่�แข่่ง สร้้างความมั่่�นคงให้้กัั บความน่่าเชื่่� อถืือ
และความไว้้วางใจในหมู่่�ของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และ
ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าการเติิบโตและความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่� องของเรา
นั้้� นเป็็นไปในฐานะองค์์กร องค์์ประกอบที่�่ สำำ�คััญที่�่ สุด
ุ ในวิิธีก
ี าร
ทำำ�งานของเราคืือคุุณธรรม
พนัักงานทุุกคนของ ABB ได้้รัั บการคาดหวัังให้้อ่่านและ
ทำำ�ความเข้้าใจในจรรยาบรรณของ ABB
นอกจากนี้้� พนัักงานทุุกคนต้้องทราบว่่าจะรายงานข้้อกัังวล
เรื่่� องคุุณธรรมได้้อย่่างไรและรายงานที่่� ไหน รายงานการ
ฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณที่่� ต้้องสงสัั ยทัั นทีี ไม่่ตอบโต้้กัั บผู้้�ใดก็็ตาม
ที่่� มีส่
ี ่วนร่่วมในการสอบสวนคุุณธรรมหรืือการแจ้้งข้้อกัังวล
เรื่่� องคุุณธรรมโดยสุุจริิต ต้้องมีีความซื่่� อสัั ตย์แ
์ ละให้้ความ
ร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่� เมื่่� อได้้รัั บการข้้อให้้เข้้าร่่วมในการสอบสวน
คุุณธรรม ทราบในความเสี่่� ยงที่�่ มีอ
ี ยู่่�ในองค์์กร และทำำ�การ
อบรมคุุณธรรมที่่� จำำ�เป็็นให้้ตรงเวลา

องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในวิธก
ี ารท�ำงานของ
เราคือคุณธรรม
จรรยาบรรณเป็็นตัั วกำำ�หนดมาตรฐานที่่� สูง
ู ในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
ที่่� มีจ
ี ริิยธรรมของพนัักงานของ ABB ทั้้� งหมด อย่่างไรก็็ตาม
ผู้้�นำำ�ใน ABB มีีความรัั บผิิดชอบและภาระหน้้าที่�่ พิิเศษภายใต้้
จรรยาบรรณนี้้� และหน้้าที่�่ เหล่่านี้้� ไม่่ส ามารถมอบหมายให้้ผู้้�อื่�่ น
ทำำ�แทนได้้ รายการนี้้� ระบุุและอธิิบายความรัั บผิิดชอบที่�่ สำำ�คััญ
ที่่� สุด
ุ บางอย่่างของผู้้�นำำ�ภายใต้้จรรยาบรรณนี้้�

ความรัั บผิด
ิ ชอบของผู้้�นำำ�ภายใต้้จรรยาบรรณฉบัั บนี้้�
• ท�ำหน้าที่ควบคุมคุณธรรมและมีส่วนร่วม
ในการก�ำกับดูแลธุรกิจของท่าน
• รู้ คาดคะเน และคอยดูคุณธรรมเฉพาะและความเสี่ ยง
ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ธุรกิจหรือหน้าที่
ของท่านเผชิญอยู่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ด�ำเนิน
การอย่างเหมาะสมในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น
• สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในองค์กรที่มีการกระตุ้น
สนับสนุนและให้รางวัลคุณธรรมและความหลากหลาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานในองค์กรของท่านเข้าใจ
เหตุผลในความส�ำคัญและประโยชน์ในการรายงานข้อกังวล
เรื่องคุณธรรมอย่างรวดเร็วและเหตุใดพวกเขาควรรู้สึก
สบายใจที่จะรายงานข้อกังวลนั้นโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของท่านตื่นตัวและได้
รับการอบรมอย่างเหมาะสมในเรื่องของคุณธรรม
และความเสี่ ยงของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่การ
ด�ำเนินธุรกิจของท่านก�ำลังเผชิญอยู่หรือมีอยู่
• เป็นบุคคลตัวอย่างทีโ่ ดดเด่น เชื่อถือได้และคง
่ นักงาน
เส้นคงวาในเรื่องของคุณธรรมเพื่ อทีพ
ของท่านจะได้รู้ว่าจะสนับสนุนการท�ำธุรกิจที่มี
จริยธรรมของพวกเขาเมื่อมันเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
• สื่ อสารกับทีมของท่านเป็นประจ�ำในเรื่องของ
่ วกเขาจะได้รู้สึกสบายใจในการ
คุณธรรมเพื่ อทีพ
ปรึกษาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมกับท่าน
• จ้างและสนับสนุนเฉพาะพนักงานที่มีบันทึกในเรื่อง
ของพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่สูง
• รู้วิธีจัดการข้อกังวลเรื่องคุณธรรมอย่างเป็นความ
่ นักงาน
ลับและด้วยความเร่งด่วนที่เหมาะสม ทีพ
อาจจะแจ้งกับท่านโดยตรง รวมถึงการรายงานข้อ
กังวลดังกล่าวกับทีมกฎหมายและคุณธรรม
ทีีมกฎหมายและคุุณธรรมของท่่านพร้้อมช่่วยเหลืือท่่านในการ
ปฏิิบััติห
ิ น้้าที่�่ ความรัั บผิิดชอบที่่� มีค
ี วามสำำ�คััญอย่่างยิ่่� งใน ABB

1 สแกน QR-code
2 ดาวน์์ โหลดแอพพลิิเคชัั นระเบีียบประพฤติิปฏิิบััติข
ิ อง ABB บนโทรศัั พท์์มืือถืือเพื่่� อหาคำำ�ตอบ

