ประมวลว่าด้วยจริยธรรม
ฉบับปี 2018

จดหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร
เรียน ทุกท่านและพนักงานทุกท่าน
กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกต้องดำ�เนินงานในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนในทุกตลาดที่เข้าไปตั้งอยู่ ซึ่ง
เป็น พันธสัญญาที่บริษัทมอบให้แก่พนักงาน ลูกค้า และผู้จัดส่งสินค้า ส่วนราชการในประเทศและในภูมิภาค
ตลอดจนคู่แข่งของเรา ชื่อเสียงของเราและความศรัทธาของหุ้นส่วนของเรา (รวมถึงผู้ที่ลงทุนกับเรา ลูกค้า
และผู้จัดส่งสินค้าให้แก่เรา) ขึ้นอยู่กับการดำ�เนินงานที่กล่าวมาข้างต้น
ประมวลว่าด้วยจริยธรรมฉบับแรกซึ่งตีพิมพ์ในปี 2001 (พ.ศ. 2544) นั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2005
(พ.ศ. 2548) ปี 2009 (พ.ศ. 2552) และปี 2014 (พ.ศ. 2557)

ในฉบับปี 2018 (พ.ศ. 2561) นี้:
• เ ป็ น การยื น ยั น ในพั น ธสั ญ ญาของฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไปและของทั้ ง กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ จ ะเผชิ ญ หน้ า กั บ การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพลทุกรูปแบบ
•ค
 ำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายฝรั่งเศส
ที่มีผลบังคับทั่วโลก ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม 2016 (พ.ศ. 2559) ว่าด้วยความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และการปรับปรุงเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (ที่เรียกว่า “loi Sapin II”) และ
• ทำ�ให้หลักการที่ระบุไว้ในประมวลว่าด้วยจริยธรรมฉบับนี้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
ประมวลว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมฉบั บ นี้ มี ภ าคผนวกเป็ น ระเบี ย บขั้ น ตอนในการว่ า จ้ า งและบริ ห ารจั ด การผู้ ใ ห้ คำ �
แนะนำ�ซึ่งอาจมาให้บริการแก่กลุ่มบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มเข้าไปดำ�เนินงานในตลาดใหม่หรือ
ประเทศใหม่
นอกเหนือจากการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้แล้ว
กลุ่มบริษัทยังได้ทำ�การฝึกอบรมภาคบังคับในกฎเกณฑ์ด้าน
จริยธรรมพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพลซึ่งเป็นพันธ
สัญญาหลักอย่างหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร ที่จะไม่ยินยอมให้มีการฝ่าฝืนใด ๆ ทั้งสิ้น
เราตระหนักดีว่าท่านสนับสนุนหลักการในเรื่องคุณภาพและความซื่อสัตย์ซ่ึงเป็นแก่นแท้ของค่านิยมของ
บริษัทของเราอย่างแข็งขัน คณะกรรมการบริหารขอยืนยันว่าค่านิยมเหล่านี้เป็นหลักการที่นำ�ทางกลุ่มบริษัท
ของเราและจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป และเราหวังว่าท่านจะรักษาความระแวดระวังและช่วยบริษัทรักษาประวัติ
และชื่อเสียงอันดีไว้ต่อไป
เพื่อให้บรรลุความปรารถนานี้
2014 (พ.ศ. 2557) นี้

โปรดอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และปฏิบัติตามประมวลว่าด้วยจริยธรรมฉบับปี

เราจะร่วมกันก้าวหน้าและประสบความสำ�เร็จยิ่งขึ้นต่อไป
ประเทศที่เราเข้าไปตั้งอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต

โดยการรักษาทัศนคติที่รับผิดชอบต่อสังคมในทุก

คณะกรรมการบริหาร
ฌอง-ฟรังซัวส์ เดอโก
Jean-François Decaux

ฌอง-ชาร์ลส เดอโก
Jean-Charles Decaux

ฌอง-เซบาสเตียง เดอโก
Jean-Sébastien Decaux

เอ็มมานูเอล บาสตีด
Emmanuel Bastide

ดาวิด บูร์ก
David Bourg

ดาเนียล โฮเฟอร์
Daniel Hofer
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บทนำ�
ในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติที่มีความซับซ้อนทั้งทางด้านกฎหมาย การดำ�เนินงาน การค้า
และสังคม กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกให้คำ�มั่นที่จะเคารพและขอให้พนักงานทุกคนเคารพต่อจริยธรรม
ทางวิชาชีพ ซึ่งมีหลักการตามที่ระบุในประมวลว่าด้วยจริยธรรมฉบับนี้ ตลอดจนประมวลระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการค่านิยมทางสังคม (International Code of Fundamental Social Values)
หลักการที่อธิบายในประมวลเหล่านี้ไม่จำ�กัดเฉพาะเพียงการเน้นถึงความจำ�เป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าไปตั้งอยู่เท่านั้น
แต่ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพิจารณา
ตนเองและความรู้สึกรับผิดชอบต่อพนักงานของเราทุกคนด้วย

คณะกรรมการบริ ห ารได้ แ สดงพั น ธสั ญ ญาอย่ า งแรงกล้ า ของเราในเรื่ อ งการประพฤติ ต นด้ ว ย
จริยธรรมในทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ
ที่มีส่วนร่วมในกิจการของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก
ได้แก่:
ทุกบริษัทในกลุ่มและพนักงานของบริษัทเหล่านั้น และ
บริษัทและบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
• เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐในประเทศและในภูมิภาค
• ลูกค้า ทั้งที่เป็นผู้โฆษณาและศูนย์กลางการจัดซื้อ และ
• ผู้จัดส่งสินค้า และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก
ประมวลว่าด้วยจริยธรรมเป็นทั้งเครื่องมือในการส่งสารเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของคณะกรรมการบริหาร และ
ยังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย
ดังนั้น
ความรู้อย่างถ่องแท้และการยอมรับในประมวลว่าด้วยจริยธรรมนี้จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการปฏิบัติตาม
หลักการในเรื่องจริยธรรมของกลุ่มบริษัท และด้วยเหตุดังกล่าว นอกเหนือจากการเผยแพร่ภายในแล้ว คณะ
กรรมการบริหารได้ขอให้แผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทดำ�เนินการให้แน่ใจได้ว่าหลักการของประมวลว่า
ด้วยจริยธรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล ต้อง
เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถบังคับใช้ได้กับทั้งกลุ่มบริษัท
เพื่อให้บรรลุความปรารถนาดังกล่าว
จึงได้มีการจัดตั้งระบบการฝึกอบรมภาคบังคับขึ้นและได้มีการนำ�มา
ปฏิบัติหลายปีแล้วในรูปแบบของแผนการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีการทำ�ให้สมบูรณ์ขึ้นในอนาคต
ด้วยแผนที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มีเนื้อหาที่เหมาะสมในทางปฏิบัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่จะ
ได้สามารถตอบคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเราได้
การฝึ ก อบรมเหล่ า นี้ มี เ ป้ า หมายหลั ก อยู่ ที่ พ นั ก งานซึ่ ง น่ า จะต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ที่ อ าจมี ก ารทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น อย่างไรก็ดี จุดประสงค์ของการพัฒนาแผนการฝึกอบรมที่หลากหลายมากขึ้น (เช่น แผนการเรียน
รู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ที่มองเห็นกันได้...) ก็เพื่อให้แน่ใจด้วยว่าจะเกิดความเข้าใจที่ดี
ขึ้นเกี่ยวกับกฎต่าง ๆ ที่ระบุในประมวลว่าด้วยจริยธรรมไปทั่วโลกและสำ�หรับกิจกรรมและธุรกิจทั้งหมดของ
เรา
หากท่านมีข้อสงสัยแม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับการตีความหลักการข้อใดที่ระบุไว้ในประมวลว่าด้วยจริยธรรม
หรือการนำ�ไปประยุกต์ใช้ ขอให้ติดต่อที่แผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน แผนกกฎหมายในภูมิภาคของ
ท่าน หรือหากไม่มีให้ติดต่อแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัท
ขอแสดงความนับถือ
ที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่ม
เบอร์แทรนด์ อัลแลง
(Bertrand Allain)
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จริยธรรม
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สรุปย่อ
I

ส่วนที่ 1 - ประมวลว่าด้วยจริยธรรม
1. ความมุ่งหมายของประมวลว่าด้วยจริยธรรม และขอบเขตการบังคับใช้
2. การแจกจ่ายและเผยแพร่ประมวลว่าด้วยจริยธรรม
3. วิธีการรายงาน

II

ส่วนที่ 2 - กฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม
1. การห้ามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล
ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ - การห้ามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล
2. การปฏิบัติตามกฎการแข่งขันอย่างเสรี
ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ - การปฏิบัติตามกฎการแข่งขันอย่างเสรี
3. การปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้กับข้อมูลทางการเงินและการบัญชี
ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ - การปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้กับข้อมูลทางการเงินและการบัญชี

III ส่วนที่ 3 - หลักการเกี่ยวกับความประพฤติอย่างมีจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
1. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ
ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดส่งสินค้า
ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดส่งสินค้า
4. สิทธิและหน้าที่ของพนักงานกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก
ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ - สิทธิและหน้าที่ของพนักงานกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก

IV ส่วนที่ 4 - คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
1. การส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
2. การปกป้องพนักงานที่รายงาน
3. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
4. บทบาทของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
5. สมาชิกในคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท และการเสนอชื่อสมาชิก
6. การทำ�งานของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
7. การรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
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I

ส่วนที่ 1 - ประมวลว่าด้วย
จริยธรรม

1. ความมุ่งหมายของประมวลว่าด้วยจริยธรรม และขอบเขตการบังคับใช้
ประมวลว่าด้วยจริยธรรม (“ประมวล”) มีความมุ่งหมายเพื่อกำ�หนดกฎที่ทุกบริษัทและพนักงานทุกคนของ
กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกจะต้องปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ทั้งปวง
ทั้งในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งและในฐานะ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลและบริษัทที่ตนมีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพด้วย
ประมวลว่าด้วยจริยธรรมยังได้
กำ�หนดวิธีการรายงานในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้
ตามความมุ่งหมายของประมวลว่าด้วยจริยธรรมนี้ กลุ่มบริษัทเจซีเดอโก หมายรวมถึง เจซีเดอโก เอสเอ
(JCDecaux SA) บริษัทสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย และบริษัททั้งปวงที่เจซีเดอโก เอสเอได้
เป็นผู้มีผลประโยชน์ข้างน้อยไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของกลุ่มบริษัทแต่
เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น (“กลุ่มบริษัทเจซีเดอโก” หรือ “กลุ่มบริษัท”)

2. การแจกจ่ายและเผยแพร่ประมวลว่าด้วยจริยธรรม
2.1 ประมวลว่าด้วยจริยธรรมนี้ต้อง:
ส่งมอบให้แก่พนักงานแต่ละคนเมื่อจ้างพนักงานผู้นั้น และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ส
 ามารถเข้าดูได้ทางระบบสื่อสารภายใน (intranet) ของกลุ่มบริษัท หรือสามารถขอได้จากแผนกทรัพยากร
มนุษย์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท
แ
 นบไว้อย่างเป็นระบบกับสัญญาแต่ละฉบับที่ทำ�กับตัวแทน ที่ปรึกษา และคนกลาง (ผู้ให้คำ�แนะนำ�) ที่เป็น
บุคคลภายนอก ตามที่ระบุไว้ในระเบียบขั้นตอนที่แยกต่างหาก เกี่ยวกับการแต่งตั้งและบริหารจัดการบุคคล
ดังกล่าว
ผู้บริหารและผู้จัดการของเจซีเดอโก เอสเอ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่ใช้ประมวลว่าด้วย
จริยธรรมอย่างสม่ำ�เสมอ และมีหน้าที่แจกจ่ายประมวลว่าด้วยจริยธรรมให้แก่พนักงานของตน บุคคลใดบุคคล
หนึ่งไม่อาจได้รับตำ�แหน่งบริหารจนกว่าจะมีการประเมินขีดความสามารถในการเข้าใจและใช้กฎว่าด้วย
จริยธรรมของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก ซึ่งตนต้องปฏิบัติและบังคับใช้
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2.2 ผู้จัดการทั่วไปในแต่ละหน่วยงานของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกมีหน้าที่ต้องจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเรื่องการแจกจ่ายประมวล
2.3 แผนกกฎหมายและแผนกตรวจสอบบัญชีภายในของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกจะต้องแน่ใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเรื่องการแจกจ่ายนี้

3. วิธีการรายงาน
หากท่านทราบถึงสถานการณ์ซึ่งหลักการของประมวลว่าด้วยจริยธรรมนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม
วิธีการ
รายงานดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ะทำ � ให้ ส ามารถบรรยายถึ ง การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเช่ น ว่ า นั้ น ได้ โ ดยพิ จ ารณาถึ ง กลไกทาง
กฎหมายและโดยกฎหมายที่เหมาะสมทั้งปวง
ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ที่จะนำ�มาใช้ได้ตามดุลยพินิจและสามัญสำ�นึกของท่าน

3.1 การไม่ปฏิบัติตามหลักการเรื่องความประพฤติด้วยจริยธรรม (Ethical Behaviour Principles)
หากเหตุการณ์นั้นเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการเรื่องความประพฤติด้วยจริยธรรมของกลุ่ม
บริษัท ให้รายงานต่อหัวหน้าหรือผู้กำ�กับดูแลโดยตรงของพนักงานคนนั้น
หากผู้ที่รายงานมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการรายงานต่อหัวหน้าของตนอาจนำ�ไปสู่ความยุ่งยากหรืออาจไม่
ทำ�ให้เกิดการดำ�เนินการที่เหมาะสม
อาจรายงานต่อฝ่ายบริหารทั่วไปประจำ�ประเทศหรือฝ่ายบริหารทั่วไป
ประจำ�พื้นที่ก็ได้
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับรายงานที่จะต้องกำ�หนดมาตรการสอบสวนและแก้ไขที่เหมาะสมขึ้นมาใช้
ในทุกกรณี กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกผูกพันที่จะตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องทางจริยธรรมใด ๆ ที่นำ�มาเสนอ
ให้บริษัททราบด้วยความสุจริตและด้วยความสัตย์จริง และหาทางออกที่มุ่งแก้ไขข้อบกพร่อง หากพิสูจน์ได้ว่า
ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นจริง

3.2 การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม (Fundamental Ethical Rules)
การกระทำ�ใด ๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม (เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น/การใช้
อิทธิพล การแข่งขันเสรี การเงินและการบัญชี) อาจมีการรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่ม
บริษัท โดยทำ�การแจ้งรายงานทางด้านจริยธรรมที่จัดเตรียมไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางวินัยหากการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าจริง
สมาชิกและกฎภายในของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทมีอธิบายอยู่ในส่วนที่ 4
กฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม (Fundamental Ethical Rules) คือกฎเกณฑ์ที่หากฝ่าฝืนอาจมีผลกระ
ทบอย่างสำ�คัญต่อกิจการในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตของกลุ่มบริษัท
การปฏิบัติต่อกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า
มีการละเมิดกฎดังกล่าว การสอบสวน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง อยู่ในอำ�นาจของคณะกรรมการว่าด้วย
จริยธรรมของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานของเจซีเดอโก เอสเอ กฎในการรายงานกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับ
จริยธรรมต่อคณะกรรมการและกฎการทำ�งานของคณะกรรมการมีอธิบายอยู่ในส่วนที่ 4
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ส่วนที่ 2 - กฎเกณฑ์พื้นฐานว่า
ด้วยจริยธรรม

กฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม ได้แก่:
การห้ามการทุจริตคอร์รัปชั่น
การปฏิบัติตามกฎการแข่งขันอย่างเสรี และ
การปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินและการบัญชี

1. การห้ามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล
1.1 ห้ามทำ�การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด
บริษัทที่กระทำ�การทุจริตคอร์รัปชั่นและ/หรือการใช้อิทธิพล หรือไม่ได้ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกทำ�การทุ
จริตคอร์รัปชั่นหรือการใช้อิทธิพลแทนตนนั้น:
ได้ทำ�ลายชื่อเสียงของตนเอง
เสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางการเงินอย่างรุนแรง
สัญญาจากส่วนราชการในท้องถิ่น และ

ซึ่งอาจรวมถึงการห้ามเข้าร่วมประกวดราคาหรือการได้รับ

อาจนำ�ไปสู่การถูกลงโทษทางอาญาอย่างรุนแรงต่อพนักงานของบริษัท (เป็นการส่วนตัว) รวมถึงโทษจำ�คุก

การทุจริตคอร์รัปชั่นคืออะไร
“การกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่น (Active Corruption) โดยทั่วไปนิยามไว้ว่าการให้ผลประโยชน์อย่างผิด
กฎหมายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเอกชนไม่ว่าจะมี
การร้องขอหรือไม่ก็ตามเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น หรือแม้แต่การสัญญาว่าจะให้หรือเพียงแต่เสนอ
ว่าจะให้ผลประโยชน์เช่นว่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือลูกจ้างดังกล่าวกระทำ�การ ชะลอที่จะกระทำ�การ
หรืองดเว้นกระทำ�การในหน้าที่ของตน
ทั้งนี้รวมถึงผลประโยชน์ที่มอบให้โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางบุคคลอื่น
เช่นญาติหรือเพื่อนฝูงของเจ้า
หน้าที่หรือลูกจ้างนั้น หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการมอบหมายจากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างนั้น
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การใช้อิทธิพลคืออะไร
การใช้อิทธิพล (Influence peddling) มีนิยามหมายถึง การกระทำ�ที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่มีอำ�นาจรัฐ ได้
รับมอบหมายหน้าที่ราชการ หรือได้รับเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งในภาครัฐ ในการขอหรืออนุมัติไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมซึ่งข้อเสนอ คำ�สัญญา การบริจาค ของกำ�นัล หรือผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ใน
การใช้อิทธิพลของตนไม่ว่าจะมีจริงหรือโดยอุปโลกน์เพื่อจัดการให้ได้มาซึ่งรางวัล ตำ�แหน่ง ตลาด หรือการ
ตัดสินใจที่เป็นประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานผู้มีอำ�นาจหรือผู้บริหารภาครัฐ

1.2 พันธสัญญาของเรา
กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกห้ามกระทำ�การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการใช้อิทธิพลในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด
การปฏิบัติตามคำ�สัญญาข้อนี้เป็นพันธสัญญาหลักที่เคร่งครัดของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก พันธสัญญาเช่นว่านี้
เป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อที่จะ:
ช่วยยกระดับมาตรฐานทางศีลธรรมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ
ปกป้องผลประโยชน์ของเราในระยะสั้นและระยะยาวในทุกประเทศของโลกที่เราเข้าไปตั้งอยู่แล้วหรือที่อาจ
เข้าไปดำ�เนินงานในอนาคต
กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกผูกพันที่จะเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้

1.3 คำ�เชิญและของกำ�นัลต่าง ๆ
คำ�เชิญและของกำ�นัลต่าง ๆ อนุญาตให้มีได้เฉพาะที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน
ประเทศของตนและจรรยาบรรณที่ใช้บังคับภายในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังกล่าวโดยเคร่งครัด
เท่านั้น ในกรณีใดก็ตาม ห้ามไม่ให้รับคำ�เชิญและของกำ�นัลในช่วงที่มีการเรียกประกวดราคาโดยเด็ดขาด
กลุ่มบริษัทไม่ยอมรับการจ่ายเงินเพื่ออำ�นวยความสะดวก

1.4 การใช้ตัวแทน ที่ปรึกษา และคนกลาง
การใช้ตวั แทน ทีป
่ รึกษา และคนกลาง ต้องอยูภ
่ ายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดและต้องสอดคล้องกับบริการทีเ่ กิด
ขึน
้ จริงและมีเหตุสมควร ค่าตอบแทนทีใ่ ห้แก่บค
ุ คลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสีย
่ งต่อการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
่ ทางอ้อม
นัน
้ อาจเกิดขึน
้ ได้โดยทีบ
่ ริษท
ั ไม่ลว่ งรู้ พนักงานของกลุม
่ บริษท
ั ทุกคนต้องกระทำ�การอย่างมืออาชีพและระมัดระวัง
ในเรือ
่ งนี้

1.5 การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง
นโยบายทัว่ ไปของกลุม
่ บริษท
ั คือหลีกเลีย
่ งการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมือง ข้อยกเว้นใด ๆ
นอกเหนือจากนโยบายทัว่ ไปนีต
้ อ
้ งได้รบ
ั อนุญาตจากฝ่ายบริหารทัว่ ไปของกลุม
่ บริษท
ั
การให้เงินสนับสนุนทีไ่ ด้
รับอนุญาตต้องกระทำ�ตามกฎหมายของประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมีการให้เงินสนับสนุนใดที่
กฎหมายอนุญาตและได้รบ
ั อนุญาตจากฝ่ายบริหารทัว่ ไปของกลุม
่ บริษท
ั
ต้องดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลและจด
ทะเบียนตามทีก
่ ฎหมายกำ�หนดทุกประการ แน่นอนว่ากลุม
่ บริษท
ั เคารพในสิทธิของพนักงานทีจ
่ ะมีสว่ นเกีย
่ วข้อง
กับการเมืองเป็นการส่วนตัว แต่การมีสว่ นร่วมดังกล่าวต้องเป็นไปโดยส่วนตัวเท่านัน
้
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ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ:

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง / ความประพฤติที่ต้องนำ�มาปฏิบัติ

การห้ามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล
1. ใครคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
คำ�ว่า “เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Public Official)” ได้มีการนิยามไว้อย่างกว้างขวางและโดยทั่วไปใช้กับข้าราชการ
พลเรือน (civil servant) เจ้าหน้าที่ (official) หรือพนักงานของประเทศ รัฐ เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานสาธารณะ
หรือระหว่างประเทศ ชุมชนในอาณาเขต เมือง ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง บุคคลผู้ใช้อำ�นาจตุลาการ หรือ
บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการคณะผู้ให้บริการจากองค์กรใด ๆ เช่นว่านั้น

2. กรอบทางกฎหมายที่เข้มงวด เคร่งครัด และเป็นสากล
แต่ละประเทศที่เราเข้าไปตั้งอยู่ต่างมีกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของตน ตลอด
จนการทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคคลในภาคเอกชน

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

ในระดับสากล มี 40 ประเทศที่ได้นำ�อนุสัญญาองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
ฉบับวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1997 ซึ่งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในต่างประเทศมาใช้
และปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศของตนให้มีบทลงโทษการกระทำ�ที่ระบุในอนุสัญญาดังกล่าว
ส่วนอนุสัญญาของ EU ว่าด้วยกฎหมายอาญาต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง ค.ศ. 1999 (the 1999 EU
Criminal Law Convention against Corruption) อนุสัญญา Inter-American ต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ค.ศ. 1996 (the Inter-American Convention against corruption of 1996) และอนุสัญญาสหประชาชาติ
ค.ศ. 2003 (the United Nations Convention of 2003) ได้กำ�หนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (public and private official) เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความสำ�คัญในลำ�ดับ
สูงของนานาชาติ อนุสัญญาเช่นว่านี้ได้รับการบรรจุไว้ในกฎหมายอาญาของประเทศต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก
ผลที่เกิดขึ้นคือทำ�ให้กฎระเบียบในประเทศต่าง ๆ ได้ขยายขอบเขตการห้ามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างกว้าง
ขวางและแข็งขันให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐในต่างประเทศด้วย
ตัวอย่างของกฎระเบียบในประเทศที่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับนานาชาติ ได้แก่:
 นฝรั่งเศส กฎหมายฉบับวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับวันที่ 13
ใ
พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 ให้เพิ่มเติมความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในต่างประเทศนอก
เหนือจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐของฝรั่งเศสด้วย และในเวลาต่อมาได้มีกฎหมายฉบับวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ว่าด้วยความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปรับปรุงเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (ที่เรียกว่า
“loi Sapin II) ซึ่งเพิ่มการควบคุมและการลงโทษเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล ตลอดจน
การขาดมาตรการป้องกัน ให้แก่หน่วยงานผู้มีอำ�นาจบริหารอิสระที่จัดตั้งขึ้นใหม่สำ�หรับเรื่องดังกล่าวโดย
เฉพาะ (สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งประเทศฝรั่งเศส - l’Agence Française
Anticorruption)
 นสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ (Foreign
ใ
Corrupt Practices Act) (FCPA) ค.ศ. 1977 ได้ถูกขยายเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1998 ให้มีบทลงโทษทางอาญา
สำ�หรับการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐในต่างประเทศ
ภายใต้กรอบของ FCPA สหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดมากในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในระดับนานาชาติ กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนชาวอเมริกัน และผู้มีถิ่นพำ�นักในอเมริกา
ตลอดจนผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำ�นักในอเมริกาด้วยหากมีกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีเดียวหรือหลายกรณี
ที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกานี้ได้รับการตีความอย่าง
กว้างขวาง
 นฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร กฎหมายที่เรียกว่า Sapin II ค.ศ. 2016 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ใ
ติดสินบน (Bribery Act) ค.ศ. 2010 ตามลำ�ดับ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก FCPA ของอเมริกา แต่ใช้บังคับ
ขยายวงกว้างมากยิ่งกว่าและกำ�หนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องมีมาตรการในเชิงรุกเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่น
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ส่วนที่ 2 - กฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม

กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสไม่มีข้อยกเว้นให้กับการจ่ายเงินเพื่อ
อำ�นวยความสะดวกจำ�นวนเล็กน้อยหรือ “ค่าน้ำ�ชา” ที่บางครั้งมีการใช้เพื่อเร่งกระบวนการทางราชการให้
รวดเร็วขึ้น เช่นการนำ�สินค้าผ่านศุลกากร เป็นต้น

3. การปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล
ขอให้ใช้หลักความซื่อสัตย์และความซื่อตรงที่เข้มงวดที่สุดในความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับส่วนราชการใน
อาณาเขตและรัฐบาลต่าง ๆ การกระทำ�การในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นวิธีปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ
ในโลกของการประกอบธุรกิจนั้น อาจไม่เป็นการเหมาะสมหรืออาจจะนำ�ไปสู่การลงโทษทางอาญาก็ได้
เส้ น แบ่ ง ระหว่ า งวิ ธี ป ฏิ บั ติ ม าตรฐานที่ ย อมรั บ ได้ กั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น หรื อ การใช้ อิ ท ธิ พ ลบางครั้ ง ก็ ไ ม่
แน่นอนและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและช่วงเวลา ดังนี้ ควรใช้ส่วนที่ 2 ข้างล่างนี้เป็นข้อแนะนำ�
ในสถานการณ์ดังกล่าว

4. เส้นแบ่งระหว่างวิธป
ี ฏิบต
ั ม
ิ าตรฐานทีย
่ อมรับได้กบ
ั การทุจริตคอร์รป
ั ชัน
่ หรือการใช้อท
ิ ธิพล
กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
่ และกฎหมายต่อต้านการใช้อท
ิ ธิพลไม่เคยกล่าวถึง
“ค่าดำ�เนินการแทน
และค่าสนับสนุน” อย่างชัดเจน จึงมีความไม่แน่นอนในเรือ
่ งเกีย
่ วกับการอนุญาตให้กระทำ�ได้หรือขอบเขตใน
เรือ
่ งนี้
คำ�แนะนำ�แก่องค์กรทางการค้า (Guidance to Commercial Organisations (GCO)) ซึง่ ตีพม
ิ พ์เมือ
่ ปี ค.ศ.
2011 โดยกระทรวงยุตธ
ิ รรมของสหราชอาณาจักร เคยพยายามทีจ
่ ะกำ�หนดเส้นแบ่งดังกล่าว แต่กไ
็ ด้ก�ำ หนด
ไว้เพือ
่ ใช้เป็นข้อมูลเท่านัน
้ และแต่ละบุคคลต้องสอบถามในเรือ
่ งของความสมเหตุสมผล สัดส่วนทีเ่ หมาะสม และ
เหตุผลสำ�หรับค่าใช้จา่ ยนัน
้ ๆ

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

ตาม GCO ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับการดำ�เนินการแทนและการสนับสนุนอาจถูกมองอย่างชัดเจนว่าเป็นการกระทำ�ทุ
จริตคอร์รป
ั ชัน
่ หากว่าจ่ายไปโดยมีเจตนาทีจ
่ ะให้มอ
ี ท
ิ ธิพลต่อบุคคลทีม
่ อ
ี �ำ นาจตัดสินใจ
อย่างไรก็ดี GCO ระบุวา่ ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับการดำ�เนินการแทนและการสนับสนุนบางอย่างทีจ
่ า่ ยไปเพือ
่ สร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ฉน
ั มิตร ปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษท
ั และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษท
ั อาจมีความเหมาะ
สมได้ แต่ขอบเขตทีอ
่ นุญาตให้มค
ี า่ ใช้จา่ ยเช่นว่าได้นน
้ั ไม่แน่นอนและดังนัน
้ จึงควรจ่ายอย่างระมัดระวัง

ดังนั้น GCO ได้ยกตัวอย่างในทางปฏิบัติไว้ดังนี้:
 ารออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในต่างประเทศหรือบุคคลในภาคเอกชน
ก
ไปยังจุดหมายปลายทางที่หรูหราเพื่อพบกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทเป็นการกระทำ�ที่มีความเสี่ยงสูง
มาก แม้จะมีการแสดงให้เห็นว่าการทำ�เช่นนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดในทางปฏิบัติสำ�หรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิจารณาจากตารางเวลาของแต่ละฝ่าย
 ากทำ�การเชิญมาที่สำ�นักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทหรือของบริษัทลูก ความสมเหตุสมผลและสัดส่วนที่เหมาะ
ห
สมจะเชื่อมโยงกับระดับของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการครองชีพตามปกติในทาง
วิชาชีพของบุคคลที่ได้รับเชิญ และแรงจูงใจในการเชิญต้องเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน (เช่น เพื่อเยี่ยมชม
สถานที่ของบริษัทและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาต้องไม่เกินความจำ�เป็นเพื่อการดำ�เนินงานเช่น
ว่านี้)
 ารออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือบุคคลในภาคเอกชนสำ�หรับเข้าร่วม
ก
งานด้านวัฒนธรรมหรือกีฬา อาจถือเป็นการกระทำ�ที่มีความเสี่ยงสูงได้หากกลุ่มบริษัทหรือบริษัทลูกไม่ได้มี
ส่วนได้เสียทางธุรกิจใด ๆ ในงานนั้น (เช่น ให้การสนับสนุน เป็นผู้จัดหาสินค้าหรือหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการ
ของงาน)
และหากค่าใช้จ่ายในการเชิญครั้งนี้สูงเกินกว่าที่ผู้ได้รับเชิญจะยอมที่จะใช้จ่ายด้วยตนเองเพื่อ
เข้าร่วมงานดังกล่าว
เราต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสมอว่าการกระทำ�นั้น ๆ อาจส่งอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือไม่ หรืออาจ
เป็นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม
หรือละเว้นการปฏิบัติกิจกรรมหรือ
หน้าที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำ�แหน่งของตน หรือเพื่อให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐสำ�หรับการกระทำ�ดัง
กล่าวหรือไม่
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การพิจารณาเหล่านี้เป็นแก่นสำ�คัญของคำ�จำ�กัดความของการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล
หากท่านบังเอิญได้รับคำ�ขอร้องให้รับผลประโยชน์อันมิควรได้ใด ๆ จากเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของส่วน
ราชการหรือบุคคลในภาคเอกชน ขอให้แจ้งให้ผู้จัดการที่กำ�กับดูแลท่านทราบทันที ผู้จัดการผู้นั้นจะรับผิด
ชอบในการปฏิเสธคำ�ขอร้องเช่นว่านั้น
กลุ่มบริษัท เจซี เดอโกยิ นดี ที่จ ะสละสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ร่ ว มประกวดราคาหรื อสั ญ ญามากกว่ า ที่ จ ะถู ก บั ง คั บ ให้
สนองข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือบุคคลในภาคเอกชนใด
ๆ
ที่ต้องการให้กลุ่มบริษัทจัดหาผล
ประโยชน์ให้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ

5. ของกำ�นัลและคำ�เชิญต่าง ๆ
ของกำ�นัลจะต้องแยกให้แตกต่างจากสิ่งของส่งเสริมการขาย:
สิ่งของส่งเสริมการขายมีนิยามว่าเป็นสิ่งของที่ไม่มีภาระผูกพันเกินควร (มูลค่าไม่เกิน 100 เหรียญสหรัฐ
หรือจำ�นวนใด ๆ ที่น้อยกว่านั้นที่อาจกำ�หนดในท้องถิ่น) โดยมีการติดแบรนด์ที่ไม่สามารถลบออกได้ภายใต้
ชื่อเจซีเดอโก
ของกำ�นัลอนุญาตให้มีได้ภายในเกณฑ์จำ�นวนเงินเดียวกัน และต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งหรือกำ�หนดเวลาใดเวลาหนึ่ง (เช่น งานแต่งงาน วันเกิด ฯลฯ) โดยต้องมอบให้เป็นกรณียกเว้นเท่านั้น
ห้ามให้ของกำ�นัลในรูปแบบเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดเด็ดขาด ไม่ว่าจะมีจำ�นวนหรือแรงจูงใจเช่นไร

ห้ามมีการเชิญอย่างลับ ๆ

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

การเชิญต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารทั่วไปของบริษัทของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและแรงจูงใจ
ในการเชิญต้องสงวนรักษาไว้อย่างเหมาะสม โดยระบุตัวตนของผู้ได้รับเชิญให้ชัดเจน
กฎหมายไม่มีกำ�หนดหลักเกณฑ์เอาไว้ อย่างไรก็ตาม การเชิญต้องมีความสมเหตุสมผล มีสัดส่วนที่เหมาะสม
และมีความชอบธรรมเสมอ (ในเรื่องของแรงจูงใจ) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องตีความอย่างเข้มงวด
ดังนั้น การเชิญที่สมเหตุสมผลเพื่อจุดประสงค์ที่เหมาะสมโดยทั่วไปจะได้รับอนุญาต แต่การเชิญนั้นอาจถือ
เป็น “สิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล” และดังนั้นจึงเป็นการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่นได้ หากเป็นการเชิญไปยังเจ้าหน้าที่
ภาครัฐหรือบุคคลในภาคเอกชนเป็นประจำ� (แทนที่จะเป็นการเชิญครั้งต่อครั้ง)
กฎหมายของบางประเทศ เช่น สหรัฐ มีข้อห้ามอย่างเป็นทางการไม่ให้เชิญหรือให้ของกำ�นัลแก่หน่วยงาน
ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นจำ�นวนเท่าใดก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ให้ยึดถือตามกฎหมายของประเทศซึ่งเข้มงวดกว่าดัง
ที่กล่าวมาเป็นสำ�คัญ ดังนั้น ก่อนที่จะรับคำ�เชิญใด ๆ จึงจำ�เป็นที่จะต้องตรวจสอบก่อนว่าการเชิญนั้นไม่ต้อง
ห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. การใช้ตัวแทน ที่ปรึกษา และคนกลาง
โปรดทราบว่าการเจตนาเพิกเฉยต่อสิ่งที่ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือคนกลางกำ�ลังทำ�หรือสามารถทำ�ได้
สามารถนำ�มาใช้เป็นข้อต่อสู้ได้ในคดีการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่นโดยตัวแทนได้

ไม่

เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใช้มาตรการป้องกันที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว
โปรดดูในระเบียบขั้นตอนภายในของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการว่าจ้างและการบริหารจัดการผู้ให้คำ�แนะนำ�
เพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นทางอ้อมโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ระเบียบขั้นตอนดังกล่าวได้คำ�นึงถึงระดับ
การรับรู้ถึงความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชั่ น ระหว่ า งประเทศตามที่ องค์ ก ารเพื่ อความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(Transparency International) ได้ระบุเป็นรายประเทศ องค์การนอกภาครัฐซึ่งเป็นที่รู้จักดีในเรื่องการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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7. การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง / กิจกรรมการกุศล
7.1 การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองหรือสมาคม/ มูลนิธิที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมือง อยู่ใน
บังคับของกฎหมายซึ่งแตกต่างกันเป็นอย่างมากในแต่ละประเทศ
แม้แต่ในประเทศที่กฎหมาย
อนุญาต
การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวยังอาจถูกนำ�ไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกตีความว่าเป็นการ
กระทำ�ที่น่าสงสัยได้
7.2
การให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและการเป็นอาสาสมัครจะอนุญาตให้ทำ�ได้หากเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงและมีส่วนช่วยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริง
การให้ เ งิ น สนั บ สนุ น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ล่ ว งหน้ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากผู้
จัดการของบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องและต้องมีเหตุผลอธิบายอย่างเหมาะสม

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

หากท่านมีข้อสงสัยแม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับการกระทำ�ใด ๆ โปรดติดต่อที่แผนกกฎหมายในท้องถิ่นของ
ท่าน แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ เพื่อ
ขอคำ�แนะนำ�ทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ
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2. การปฏิบัติตามกฎการแข่งขันอย่างเสรี
กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกให้ความสำ�คัญอย่างมากกับการปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน

2.1 การปฏิบัติตามระเบียบ
ท่านต้องทำ�ความคุ้นเคยกับกฎการแข่งขันที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านที่มีต่อคู่แข่ง ที่ได้บังคับใช้อยู่ ไม่
ว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของตลาดโฆษณาที่ท่านเกี่ยวข้องจะอยู่ที่ใดก็ตาม และต้องปฏิบัติตามระเบียบนั้น
เกือบทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าไปตั้งอยู่ใช้กฎการแข่งขันที่มีเนื้อหาเหมือนกันดังนี้:
การห้ามมีข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหรือมีผล
เป็นการจำ�กัดการแข่งขัน
การห้ามใช้ฐานะที่เหนือกว่าในทางที่ผิด
ในยุโรป กฎเหล่านี้มีระบุอยู่ในสนธิสัญญาสหภาพยุโรป (European Union Treaty) ข้อ 101 และ 102 และ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศได้นำ�มาผนวกเข้าในกฎหมายของประเทศ

2.2 วิธีปฏิบัติอันเป็นที่ต้องห้าม
มีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่เป็นพื้นฐานอยู่ 2 แบบ คือ ข้อตกลงอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้
ฐานะที่เหนือกว่าในทางที่ผิด พฤติกรรมต้องห้ามนี้ไม่นับเพียงที่มีผลกระทบต่อคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้จัด
ส่งสินค้าให้และลูกค้าด้วยหากข้อตกลงดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเสรี

2.2.1 ข้อตกลงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อตกลงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ระหว่างผู้ประกอบการใน
ตลาด
ซึ่งมีความมุ่งหมายหรือผลกระทบที่เป็นการสร้างเงื่อนไขการแข่งขันที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขปกติ
ของตลาดนั้น เป็นที่ต้องห้าม
นอกจากนี้ยังห้ามเลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับระหว่างคู่แข่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเสรี
จะไม่ได้เป็นข้อตกลงอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในตัวเองก็ตาม

แม้ว่า

ขอให้อ่านคำ�แนะนำ�ในทางปฏิบัติข้างล่างนี้

2.2.2 การใช้ฐานะที่เหนือกว่าในทางที่ผิด
บริษัทแห่งหนึ่งอาจครอบครองฐานะที่เหนือกว่าในตลาดและแม้กระทั่งเพิ่มฐานะที่เหนือกว่ายิ่งขึ้นไปอีกโดย
การเข้าครองส่วนแบ่งในตลาดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการชนะการเรียกประกวดราคา การทำ�เช่นนี้ไม่
ผิดกฎหมาย
สิ่งที่ต้องห้ามคือการใช้ฐานะที่เหนือกว่าในตลาดในทางที่ผิดเพื่อแทรกแซงการแข่งขันอย่างเสรีในตลาดดัง
กล่าว

2.3 บทลงโทษ
2.3.1 การฝ่าฝืนกฎการแข่งขันที่เกี่ยวข้องอาจมีบทลงโทษ:
บทลงโทษทางการเงิน:
ในยุโรป บทลงโทษเหล่านี้อาจสูงถึง 10% ของรายรับจากทั่วโลก กฎหมายของยุโรปจะใช้เสริมกับกฎหมาย
ที่ใช้บังคับในประเทศที่กลุ่มบริษัทดำ�เนินกิจการอยู่ และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันของประเทศ
อาจนำ�ไปสู่บทลงโทษในหลายประเทศที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ ซึ่งบทลงโทษนี้อาจรวมถึงการถูกห้ามเข้าทำ�
สัญญากับทางราชการโดยสิ้นเชิง
บ
 ทลงโทษทางอาญา:
ในบางประเทศ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอย่างร้ายแรงต้องถูกปรับ
เป็นการส่วนตัวหรือถูกจำ�คุก
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2.3.2 นอกจากนี้ การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน:
อาจนำ�ไปสู่การสอบสวนของทางราชการและทางศาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเป็นจำ�นวน
มากและต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นอย่างมากในการต่อสู้คดี
ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
อาจนำ�ไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายโดยบุคคลภายนอกซึ่งอ้างความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติดังกล่าว
ดังนั้น อย่าลังเลที่จะขอให้แผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนก
กฎหมายของกลุ่มบริษัท แจ้งให้ท่านทราบถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้อยู่
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สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง / ความประพฤติที่ต้องนำ�มาปฏิบัติ

การปฏิบัติตามกฎการแข่งขันอย่างเสรี
1. ความสัมพันธ์กับคู่แข่ง
1.1 ข้อตกลงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การติดต่อกับคู่แข่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เนื่องจากการติดต่อนั้นอาจจะเป็นการแทรกแซง
การแข่งขันอย่างเสรีในตลาดโฆษณา
พนักงานของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกไม่ควรสนทนาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้กับบริษัทคู่แข่ง ไม่ว่าด้วยวาจาหรือ
เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ:
การกำ�หนดราคา: ข้อตกลงไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เกี่ยวกับราคา (เช่น พิกัดอัตรา ส่วนลด รูปแบบการกำ�หนด
ราคา ฯลฯ) เป็นสิ่งต้องห้าม ไม่ว่าราคาเช่นว่านั้นจะเกี่ยวกับผู้โฆษณา ผู้ค้า ราคาที่เสนอสำ�หรับการเรียก
ประกวดราคา หรืออื่น ๆ ในทำ�นองเดียวกัน

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

การฮั้วประมูล:
การจัดแบ่งตลาดกันไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้าม ไม่ว่าในกรอบของการเรียก
ประกวดราคาหรือธุรกรรมอื่น ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงระหว่างคู่แข่งด้วยกันเกี่ยวกับการตัดสินใจว่า
จะเข้าประกวดราคาหรือไม่นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้า
ถึงได้นั้นไม่ควรนำ�มาเปิดเผยในระหว่างคู่แข่งด้วยกันเอง ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนต่างกำ�ไร ต้นทุน
สินค้าและบริการที่ซื้อหรือผลิต (นอกเหนือจากที่รวมอยู่ในบัญชีที่เผยแพร่ของกลุ่มบริษัท) หรือการแลก
เปลี่ยนข้อมูลการค้าหรือการตลาด ซึ่งตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• ข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนและเฉพาะเจาะจง (เช่น โครงการทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด)
•ข
 ้อมูลที่บริษัทไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าและบริการที่ซื้อ เกี่ยวกับ
อัตราการซื้อ ยอดขายต่อเครือข่ายต่อเมือง หรือเกี่ยวกับส่วนลดที่ให้จริง)
ดังนั้น ขอให้ท่านทำ�ความคุ้นเคยกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ของประเทศที่ท่านประกอบธุรกิจ และในกรณีที่
ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ท่านประสบ ขอให้ปรึกษากับแผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน แผนก
กฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัท
การชุมนุม สัมมนา และประชุมสหภาพต่าง ๆ มักเป็นโอกาสพบปะระหว่างคู่แข่ง ขอให้ใช้ความระมัดระวัง
หากมีคู่แข่งเริ่มเรื่องสนทนาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันในระหว่างการประชุมใดก็ตาม ขอ
ให้ขัดขวางหรือออกจากที่ประชุม และต้องให้แน่ใจว่าผู้อื่นรับรู้ว่าท่านออกจากที่ประชุม

1.2 การใช้ฐานะที่เหนือกว่าในทางที่ผิด
ในหลายประเทศ ส่วนราชการที่มีเขตอำ�นาจของกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันอาจพิจารณาเห็นว่ากลุ่มบริษัท
เจซีเดอโกมี/คงไว้ซึ่งฐานะที่สำ�คัญหรือเหนือกว่าในสาขาธุรกิจของตน
การมี/คงไว้ซึ่งฐานะเหนือกว่าในตลาดไม่เป็นที่ต้องห้าม
ลงโทษ

แต่การใช้ฐานะที่เหนือกว่าในทางที่ผิดจะมีบท

หากเจซีเดอโกได้รับการถือว่ามีฐานะเหนือกว่าในสาขาธุรกิจหรือประเทศใดโดยเฉพาะ พฤติกรรมดังต่อไปนี้
อาจถือว่าเป็นการใช้ฐานะเช่นว่าในทางที่ผิด ในขณะที่พฤติกรรมเดียวกันอาจถือว่าชอบด้วยกฎหมายในที่ที่
เราไม่ได้รับการถือว่ามีฐานะเหนือกว่าในตลาด:
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ใช้วิธีการกำ�หนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่ง (predatory pricing) กล่าวคือ ราคาที่ไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับสภาวะ
ของตลาด โดยมีความประสงค์ที่จะให้คู่แข่งรายใดรายหนึ่งต้องออกจากตลาดไป (เช่น ลงนามสัญญา
เฟอร์นิเจอร์ริมถนนในราคาขาดทุน หรือมอบการรณรงค์ด้วยการโฆษณาให้ลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อมุ่ง
หวังกำ�จัดคู่แข่งรายใดรายหนึ่ง)
ให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้า เช่น ส่วนลดลูกค้าประจำ� เพื่อจุดมุ่งหมายในทางปฏิบัติและ/หรือให้มีผลเป็นการ
กำ�จัดการแข่งขัน หรือ
การระบุเงื่อนไขอันเป็นที่ต้องห้ามของส่วนราชการระดับประเทศและ/หรือสหภาพ ยุโรปว่าด้วยการแข่งขัน
ไว้ในสัญญาสัมปทาน
ขอให้ท่านทำ�ความคุ้นเคยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฐานะที่เหนือกว่าในประเทศที่ท่านประกอบธุรกิจอยู่

2. ความสัมพันธ์เชิงแข่งขันกับผู้จัดส่งสินค้าให้
ในส่วนของความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งสินค้าให้ พนักงานของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกต้องกระทำ�ให้แน่ใจว่าผู้จัด
ส่งสินค้าให้นั้นไม่ได้พึ่งพากลุ่มบริษัทในทางเศรษฐกิจ และพนักงานต้องงดเว้นการกระทำ�ใด ๆ ที่จะทำ�ให้คู่
แข่งรายใดรายหนึ่งสูญสิ้นแหล่งจัดหาสินค้า หากแหล่งดังกล่าวเป็นสิ่งจำ�เป็นในการเข้าสู่ตลาด
เมื่อผู้จัดส่งสินค้าให้ผลิตสินค้าที่คู่แข่งสามารถหาได้จากแหล่งอื่น การขอให้ผู้จัดส่งสินค้าให้รายนี้มอบสิทธิ
จัดส่งเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวสามารถทำ�ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิดังกล่าวต้อง:
มีข้อจำ�กัดในเรื่องระยะเวลาและอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีเหตุผลสมควร และ
มีค่าตอบแทน/ข้อผูกพันที่สมเหตุสมผลให้กับผู้จัดส่งสินค้าให้

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

จงช่วยสร้างบรรยากาศการแข่งขันในระหว่างผู้จัดหาสินค้าให้ บรรยากาศการแข่งขันต้องรวมถึง:
การพิจารณาทบทวนผู้จัดหาสินค้าให้และผู้ให้บริการภายนอกโดยใช้การเรียกประกวดราคาเป็นระยะ โดย
ปกติไม่เกิน 3 ปี
การเรียกประกวดราคาไปยังผู้จัดหาสินค้าให้อย่างน้อย 3 รายในกรณีที่สามารถทำ�ได้ โดยใช้ข้อกำ�หนด
เฉพาะสำ�หรับการประกวดราคาเป็นฐาน และ
การเก็บรักษาเอกสารระบุเหตุผลการเลือกผู้จัดหาสินค้าให้ที่ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกันได้
ประเมินข้อเสนอบนหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ เช่น ราคา คุณภาพของสินค้าหรือบริการ การตอบ
สนอง บริการ การตกลงยอมรับกฎว่าด้วยจริยธรรมของเจซีเดอโก และหลักเกณฑ์สำ�คัญอื่น ๆ
แจ้งให้ผู้จัดการที่กำ�กับดูแลท่านทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว
ผลประโยชน์ทางการเงิน
หรือผล
ประโยชน์ อื่น ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ท่านอาจมีอยู่ต่อผู้จัดหาสินค้าให้ ซึ่งด้วยตำ�แหน่งที่ท่านมีใน
บริษัทอาจเป็นการแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทกับผู้จัดหาสินค้าให้รายนั้น
ใช้ทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันซึ่งเป็นที่ยอมรับเท่านั้นกับผู้จัดหาสินค้าให้แก่
บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรทำ�ให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้สร้างสถานการณ์ที่ผู้จัดส่งสินค้าให้ต้องพึ่งพากลุ่ม
บริษัทเจซีเดอโก และในทางกลับกัน กลุ่มบริษัทต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อธุรกิจของกลุ่มคิดเป็นจำ�นวน
มากกว่า 30% ของยอดขายรวมของผู้จัดส่งสินค้าให้
หากท่านมีข้อสงสัยแม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ขอให้ติดต่อแผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน
แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทโดยเร็วเพื่อที่จะได้ให้คำ�แนะนำ�แก่
ท่านและตรวจสอบขอบเขตทางกฎหมายของการกระทำ�ของท่าน
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3. การปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้กับข้อมูลทางการเงินและการบัญชี
กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกมีความมุ่งหมายที่จะ:
ให้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ และเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวจึง
จะกำ�หนดวิธีการติดตามตรวจสอบภายในที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้อยู่ทั้งปวงในเรื่องการติดต่อสื่อสารและการปกป้องข้อมูลที่
เป็นความลับ รวมถึงการปฏิบัติที่เท่าเทียมสำ�หรับผู้ถือหุ้น
ภายในกรอบการทำ�งานข้างต้น:
1. พนักงานแต่ละคนของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินและการบัญชีต้อง
แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในเอกสารดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วนตามหลักการทางบัญชีและมาตรฐานและกฎการ
บัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เป็นเรื่องสำ�คัญยิ่งที่เอกสารทางการเงินและการบัญชีของกลุ่มบริษัทต้อง
ปราศจากข้อผิดพลาดที่สำ�คัญ
2. ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานในกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบทางการบัญชีและการ
เงินที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้อยู่ในประเทศที่ดำ�เนินกิจการ
นอกจากนี้ ฝ่ า ยบริ ห ารดั ง กล่ า วยั ง ต้ อ งดู แ ลการควบคุ ม ภายในและการปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ การควบคุ ม ภายใน
(Internal Control Manual) ซึ่งรวมถึงการทำ�ให้แน่ใจว่าการดำ�เนินงานทางการเงินและการบัญชีทั้งหมด
ต้องได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้องในสมุดและบัญชีของกลุ่มบริษัท.
3.
นอกเหนือจากความจำ�เป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎที่กำ�หนดไว้โดยส่วนราชการที่ทำ�หน้าที่ติดตามตรวจ
สอบตลาดการเงินแล้ว พนักงานแต่ละคนของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกต้องตระหนักว่า ในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวเนื่อง
กับตำ�แหน่งหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของตนนั้น พนักงานอาจได้ข้อมูล
ลับมาไว้ในความครอบครองของตน ซึ่งการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลับเหล่านี้ นอกเหนือจากการอาจถูกลงโทษ
ทางอาญาแล้ว ยังสามารถมีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่าของกลุ่มบริษัทในตลาดการเงิน หรือสามารถทำ�ให้
บุคคลบางคนมีความได้เปรียบกว่าผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย
ด้วยเหตุนี้ บรรดาข้อมูลทั้งปวงที่พนักงานทราบมาจากกิจกรรมของตนภายในกลุ่มบริษัทและไม่เป็นข้อมูลที่
ประชาชนโดยทั่วไปทราบนั้น จะต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดและห้ามเปิดเผย
4. การใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) - การซื้อหรือขายหุ้นของเจซีเดอโก เอสเอ โดยบุคคลผู้ครอบครอง
ข้อมูลซึ่งยังไม่เป็นข้อมูลที่ประชาชนทราบโดยทั่วไปและอาจมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น หรือการสื่อสารข้อมูลเช่น
ว่าไปยังบุคคลภายนอกเพื่อว่าจะได้ดำ�เนินการดังกล่าว เป็นสิ่งต้องห้าม
การใช้ข้อมูลภายในอาจทำ�ให้บุคคลต้องได้รับโทษทางอาญา
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ส่วนที่ 2 - กฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ:

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง / ความประพฤติที่ต้องนำ�มาปฏิบัติ

การปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้กับข้อมูลทางการเงินและการบัญชี
1. การสร้างข้อมูล
หากท่านมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูลทางการเงินและการบัญชีของกลุ่มบริษัท ท่านควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่
อยู่ในเอกสารเหล่านั้นถูกต้องและแสดงอยู่ในลักษณะที่ครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วนอยู่เสมอ หากท่านตรวจ
พบข้อผิดพลาดและไม่สามารถปิดบัญชีได้ ขอให้ติดต่อฝ่ายบริหารของท่านเพื่อที่จะได้แก้ไขบัญชีนั้น

2. ข้อมูลที่เป็นความลับ
หากในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสหรือสถานการณ์ของกลุ่มบริษัทหรือบริษัท
ใด ๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก เกี่ยวกับการดำ�เนินคดี สัญญาที่ได้ลงนามกันแล้วหรืออยู่ระหว่างการ
เจรจา โครงการเข้าซื้อกิจการ หรือการโอนกิจกรรมต่าง ๆ โครงการร่วมค้า อุปสรรคที่ประสบ และข้อมูลทั่ว
ๆ ไปที่อาจมีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่าในปัจจุบันหรือในอนาคตของเจซีเดอโก เอสเอ ในตลาดหุ้น และถ้า
กลุ่มบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้นต่อประชาชนโดยทั่วไปมาก่อนแล้ว เป็นการจำ�เป็นที่:

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

ท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลภายนอก
ท่านต้องไม่ทำ�ธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นของเจซีเดอโก เอสเอ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านคนกลาง รวม
ถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้น (option) ทั้งนี้ จนกว่าข้อมูลที่ท่านได้รับมานั้นจะเป็นที่ทราบแก่ประชาชนโดยทั่วไป
แล้ว และ
ท่านต้องจำ�กัดการสื่อสารข้อมูลที่เป็นความลับไว้เฉพาะบุคคลที่จำ�เป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ท่าน
ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการส่งต่ออีเมลและการสนทนาในพื้นที่สาธารณะ เช่น รถไฟ เครื่องบิน ร้านอาหาร
และที่ อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ในประเทศฝรั่งเศส การใช้หรือการสื่อสารข้อมูลทางการเงินที่มีความละเอียดอ่อนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน
2 ปี และปรับไม่เกิน 10 เท่าของกำ�ไรที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย และในอาณาเขตอื่น ๆ การกระทำ�เหล่านี้
อาจมีบทลงโทษตามกฎหมายและระเบียบของท้องถิ่นเช่นกัน
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่ประชาชนโดยทั่วไปจะกระทำ�ได้โดยคณะกรรมการบริหารของเจซีเดอโก
เอสเอ หรือภายใต้การควบคุมโดยตรงของคณะกรรมการบริหารของเจซีเดอโก เอสเอเท่านั้น
หากท่านมีข้อสงสัยแม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับการกระทำ�ใด ๆ ให้ติดต่อที่แผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน
แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทโดยเร็ว ซึ่งแผนกกฎหมายดังกล่าว
จะให้คำ�แนะนำ�และตรวจสอบข้อจำ�กัดทางกฎหมายของการกระทำ�ของท่าน
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III

ส่วนที่ 3 - หลักการเกี่ยวกับ
ความประพฤติอย่างมีจริยธรรม
ของกลุ่มบริษัท

หลักการเกี่ยวกับความประพฤติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behaviour Principles) ของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก
นี้ ฝ่ายบริหารในประเทศต้องนำ�ไปปฏิบัติในแต่ละบริษัทลูกและบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท
ตามระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทจะไม่เข้ามา
จัดการกับกรณีการฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้ แต่ฝ่ายบริหารของประเทศ/ภูมิภาคจะเป็นผู้จัดการ

1. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ
1.1 การปฏิบัติตามระเบียบ
ทำ�ตัวท่านให้คุ้นเคยกับบรรดากฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติทั้งปวงของประเทศ รัฐ และ/หรืออาณาเขตที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับกับธุรกรรมที่ท่านจะเข้าทำ�กับส่วนราชการ และท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และวิธีปฏิบัติเช่นว่านั้นทั้งหมด
การติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ นั้นโดยทั่วไปแล้วมีระเบียบควบคุมอยู่อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นในระหว่าง
การยื่นซองประกวดราคา การเจรจาต่อรองเพื่อทำ�สัญญา การปฏิบัติตามสัญญา หรือการเรียกเก็บเงินสำ�หรับ
การบริการที่ได้ดำ�เนินการให้

1.2 การปฏิบัติตามหลักความยุติธรรม
การได้ทำ�สัญญาและข้อตกลงใหม่
ๆ
กับส่วนราชการในท้องถิ่นเป็นวัตถุประสงค์ที่จำ�เป็นในการพัฒนา
ของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก
การบรรลุวัตถุประสงค์นี้ต้องไม่ได้มาด้วยการใช้วิธีการซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมใน
ประเทศ/รัฐ/อาณาเขตที่ท่านประกอบกิจการอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีผลประโยชน์ที่ขัดกันในระหว่าง
บริษัท พนักงานของบริษัท หรือผู้จัดส่งสินค้าให้แก่บริษัทเกี่ยวกับสัญญาใดสัญญาหนึ่งและส่วนราชการนั้น
เป็นที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมเป็นข้อกำ�หนดพื้นฐานสำ�หรับการบรรลุผลสำ�เร็จในการปฏิบัติตามสัญญาทั้งปวง
รวมทั้งสัญญากับทางราชการด้วย
ดังนั้น ในประเทศ/รัฐ/อาณาเขตที่ท่านประกอบกิจการอยู่ ห้ามท่านมี
พฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อว่าจะละเมิดกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญากับทางราชการ
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ส่วนที่ 3 - หลักการเกี่ยวกับความประพฤติอย่างมีจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ:

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง / ความประพฤติที่ต้องนำ�มาปฏิบัติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการปฏิบัติประจำ�วัน พนักงานกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกจะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับส่วนราชการท้องถิ่น
ในเรื่องทรัพย์สินทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
กฎทางกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์กับส่วนราชการต่าง ๆ มักจะซับซ้อนมาก และทำ�ให้ต้องใช้ความเอาใจ
ใส่เป็นพิเศษและกระทำ�การอย่างผู้มีวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา

1. การปฏิบัติตามระเบียบ
โปรดขอและอ่านเอกสารที่ส่วนราชการท้องถิ่นจัดให้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการที่จะต้องปฏิบัติตาม (กฎที่
ปรึกษา ข้อกำ�หนดการประกวดราคา ฯลฯ) อย่างพินิจพิเคราะห์ ในฐานะที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบ
ธุรกิจในเขตของกฎหมายนั้น
หากท่านต้องประสบกับความยุ่งยากในการขอรับเอกสารเช่นว่านั้น
ควรติดต่อทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
บริษัทของท่าน และ/หรือแผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนก
กฎหมายของกลุ่มบริษัท

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

ขอให้จำ�ไว้ว่าในความสัมพันธ์ของเรากับส่วนราชการท้องถิ่น ไม่เพียงสัญญาสัมปทานเท่านั้นที่อาจต้องอยู่
ภายใต้ระเบียบเฉพาะ แต่การซื้อพื้นที่โฆษณาโดยหน่วยงานราชการก็เช่นกัน
หากจำ�เป็น ท่านควรติดต่อทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้อธิบายประเด็นใด ๆ ในเอกสารเช่นว่านั้นที่ท่าน
ไม่เข้าใจ นอกจากนี้ ท่านควรใช้กฎต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในการติดต่อกับส่วนราชการท้องถิ่น
กล่าวคือ
ข
 อให้แน่ใจว่าบรรดาข้อมูลที่ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นครบถ้วน เป็น
ความจริง และถูกต้อง
อ
 ย่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสัญญาในสาระสำ�คัญ เว้นแต่ที่ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2. การปฏิบัติตามหลักความยุติธรรม
กลุ่ ม บริ ษั ท เจซี เ ดอโกมี น โยบายที่ จ ะชนะการประกวดราคาที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มและได้ เ ข้ า ทำ � สั ญ ญาด้ ว ย
คุณภาพของสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ซึ่งคุณภาพเช่นว่านั้นเป็นปัจจัยเพียงประการเดียวที่ทำ�ให้เกิด
ความแตกต่างในความสำ�เร็จของเรา
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ด้านสัญญาที่มีกับส่วนราชการใด ๆ ท่านควรทำ�ทุกอย่างที่สามารถ
ทำ�ได้ตามสมควรเพื่อให้ได้ทราบถึงการขัดผลประโยชน์ใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของส่วนราชการนั้นอาจมีกับ
หุ้นส่วน ผู้จัดส่งสินค้าให้ ตัวแทน ผู้จัดจำ�หน่าย หรือที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
ได้มีการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ขัดกันหรืออาจขัดกันนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น
ในทำ�นองเดียวกัน
อย่ากระทำ�การใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งซึ่งจะทำ�ให้กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกไม่
สามารถกระทำ�การที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนอย่างดีที่สุดได้
การว่ า จ้ า งบุ ค คลที่ เ ป็ น ญาติ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ของหน่ ว ยงานที่ มี อำ � นาจทางสั ญ ญาเหนื อ สั ญ ญาของเรา
สามารถทำ�ได้เฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้:
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ต
 ำ�แหน่งงานนั้นตอบสนองต่อความจำ�เป็นที่มีอยู่จริงและสมเหตุสมผลซึ่งมีการบ่งชี้ของบริษัท
บ
 ุคคลที่ว่าจ้างมานั้นมีคุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่จำ�เป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ค
 ่าตอบแทนที่เสนอให้เทียบเท่ากับที่ให้กับคนอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันในบริษัท
เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนและด้วยตระหนักดีว่าการพิสูจน์ในภายหลังนั้นกระทำ�ได้ยาก ขอให้เก็บหลักฐานที่
พิสูจน์ว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้แล้วเมื่อทำ�การว่าจ้างไว้ในแฟ้มข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ ด้วย
โปรดแจ้งให้ผู้จัดการที่กำ�กับดูแลท่านทราบถึงคำ�ถามที่ละเอียดอ่อนใด ๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับสัญญากับทาง
ราชการ และ/หรือความสัมพันธ์ของท่านกับส่วนราชการต่าง ๆ

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

หากท่านมีข้อสงสัยแม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับการกระทำ�ใด ๆ ให้ติดต่อที่แผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน
แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทโดยเร็ว ซึ่งแผนกกฎหมายดังกล่าว
จะให้คำ�แนะนำ�และตรวจสอบข้อจำ�กัดทางกฎหมายของการกระทำ�ของท่าน
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ส่วนที่ 3 - หลักการเกี่ยวกับความประพฤติอย่างมีจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
ลูกค้าหลักของกลุม
่ บริษท
ั เจซีเดอโก ได้แก่ ผูโ้ ฆษณา ตัวแทนโฆษณา ผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านสือ
่ และองค์กรจัดซือ
้ ส่วน
กลางทีเ่ ราขายพืน
้ ทีโ่ ฆษณาให้
เพือ
่ ให้เป็นไปตามกฎว่าด้วยจริยธรรมทางธุรกิจของเรา
พนักงานต้องใช้วธ
ิ ก
ี ารอันชอบด้วยกฎหมายเท่านัน
้
ในความสัมพันธ์ของตนกับลูกค้า ไม่วา่ คูแ
่ ข่งของเราจะมีสด
ั ส่วนทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งทางการตลาด
อย่างไรก็ตาม
กฎเหล่านีม
้ ค
ี วามมุง่ หมายทีจ
่ ะทำ�ให้แน่ใจในความยัง่ ยืนของความสัมพันธ์ทเ่ี รามีกบ
ั ลูกค้าใน
ปัจจุบน
ั การหาลูกค้าใหม่ และการรักษาไว้ซง่ึ ชือ
่ เสียงของกลุม
่ บริษท
ั ในเรือ
่ งความเป็นเลิศและความซือ
่ สัตย์ใน
ท้องตลาด

2.1 การปฏิบัติตามระเบียบ
ไม่วา่ ธุรกรรมทางการค้าทีท
่ �ำ กับลูกค้าจะเป็นธุรกรรมระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ
ท่านต้องคุน
้ เคยกับ
บรรดากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทัง้ ปวงทีใ
่ ช้ในเขตอำ�นาจนัน
้ และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบียบดังกล่าว
อย่างรอบคอบ

2.2 การปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์
พฤติกรรมใด ๆ ที่อาจทำ�ให้ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทที่มีต่อลูกค้าต้องเสื่อมเสียไปนั้นเป็นที่ต้องห้าม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง
พนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องไม่เสนอผลประโยชน์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับผู้แทนของ
ลูกค้า ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้แทนดังกล่าวเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่
เป็นข้อผูกมัด

2.3 วิธีการติดตามตรวจสอบสำ�หรับการดำ�เนินการด้านโฆษณา
สำ�หรับการดำ�เนินการด้านโฆษณาทีล
่ งหรือเผยแพร่บนเครือข่ายของเรานัน
้ กลุม
่ บริษท
ั เจซีเดอโกต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ทีบ
่ งั คับใช้อยู่ ตลอดจนหลักการของประมวลว่าด้วยจริยธรรมนี้ และหลีกเลีย
่ งการละเมิดมาตรฐาน
ทางศีลธรรมและความเหมาะสม ในบริบทดังกล่าว สิง่ ประดิษฐ์และภาพทีแ
่ สดงเรือ
่ งบางอย่างเป็นการเฉพาะ (โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สุรา ยาสูบ ชุดชัน
้ ในวาบหวิว ความรุนแรง ภาพเปลือยโดยอ้อม ผลิตภัณฑ์ทม
่ี ค
ี ณ
ุ ค่าทางนิเวศวิทยา ภาพยนตร์/
โทรทัศน์ เกมวิดโี อ ผลิตภัณฑ์ทอ
่ ี าจกระทบต่อความรูส
้ ก
ึ ของผูช
้ มทีอ
่ ายุนอ
้ ย...) ต้องได้รบ
ั การประเมินอย่างใส่ใจเป็นพิเศษ
ในบริบทดังกล่าว จำ�เป็นต้องมีวธิ ก
ี ารติดตามตรวจสอบเกีย
่ วกับเนือ
้ หาทีจ
่ ะแสดง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนือ
้ หาทีเ่ กีย
่ วกับเรือ
่ ง
บางอย่างเป็นการเฉพาะทีก
่ ล่าวถึงในวรรคก่อน ดังนัน
้ ในแต่ละประเทศทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั ตัง้ อยูจ
่ ะต้องมีการควบคุมโดยหน่วย
งานเฉพาะภายในหรือกลไกการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างอืน
่ ทีจ
่ ะรับรองความเป็นอิสระของการตัดสินใจเกีย
่ วกับหลักเกณฑ์ทก
่ ี ล่าวถึง
ข้างต้น
ให้คณะกรรมการเฉพาะภายในดังกล่าวมีอ�ำ นาจในการตัดสินใจขัน
้ สุดท้ายและเป็นอิสระเกีย
่ วกับการลงหรือเผยแพร่การ
ดำ�เนินการด้านโฆษณาเช่นว่านัน
้

2.4 การแลกเปลี่ยนสินค้า
การขายพืน
้ ทีโ่ ฆษณาเพือ
่ แลกกับบริการต่าง ๆ (เช่น การเดินทาง) หรือวัสดุตา่ งๆ (เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ) นัน
้ ต้องถือว่าเป็นวิธก
ี ารปฏิบต
ั ใิ นกรณีพเิ ศษ และต้องกระทำ�ให้เป็นไปตามเงือ
่ นไขเรือ
่ งความโปร่งใส
ทางการค้าทีเ่ ข้มงวดทีส
่ ด
ุ (วิธป
ี ฏิบต
ั แ
ิ ละการตัง้ ราคาต้องมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎทางการบัญชีและ
ภาษีในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับใบเรียกเก็บเงิน รวมถึงการจดทะเบียนทางบัญชีส�ำ หรับค่าใช้จา่ ยและรายรับทีเ่ กีย
่ วข้อง)

2.5 ที่มาของเงิน
การฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วยการซ่อนหรือการแปลงเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านแหล่งที่ดูเหมือนจะถูก
กฎหมายนั้น เป็นความผิดที่มีบทลงโทษทางอาญา
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนี้
กลุ่มบริษัทเลือกที่จะเป็นหุ้นส่วนกับเฉพาะกิจการที่มีชื่อเสียงเป็นที่พิสูจน์ได้
เท่านั้น หากกลุ่มบริษัทเลือกเป็นหุ้นส่วนกับหุ้นส่วนรายใหม่ กลุ่มบริษัทต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อตรวจ
สอบชื่อเสียงของหุ้นส่วนดังกล่าว
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ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ:

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง / ความประพฤติที่ต้องนำ�มาปฏิบัติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
1. การปฏิบัติตามระเบียบ
ขอให้ปรึกษากับแผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนกกฎหมาย
ของกลุ่มบริษัท เพื่อค้นหากฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้กับการประกอบการค้าบางอย่าง (เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการโฆษณา การขาย กฎในการเรียกเก็บเงิน ฯลฯ) กฎทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับคนกลางอาจแตก
ต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ
ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส บริการใด ๆ ที่ตัวแทนโฆษณาหรือคนกลางอื่นใด (เช่น องค์กรจัดซื้อส่วน
กลาง) จัดให้นั้นอาจให้ค่าตอบแทนได้ก็แต่โดยผู้โฆษณาเท่านั้น ไม่ใช่โดยสื่อโฆษณา
จุดมุ่งหมายของข้อกำ�หนดนี้คือเพื่อที่จะป้องกันการให้ผลตอบแทนแฝงแก่ตัวแทนโฆษณาโดยสื่อโฆษณา
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดนี้อาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,500,000 ยูโรและยังถูกห้ามไม่ให้มีสิทธิเข้า
ร่วมประกวดราคาทำ�สัญญากับภาครัฐอีกด้วย (กฎหมายฉบับวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1993 ที่เรียกว่า “Sapin”)

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

ต้องพยายามกระทำ�ให้แน่ใจว่าบุคคลต่าง ๆ ที่กระทำ�การแทนกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า (เช่น ผู้แทน
ขาย ผู้จัดหาธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วง นายหน้า ฯลฯ) มีความระมัดระวังเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับ
ใช้อยู่ เกี่ยวกับการประกอบการใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวกระทำ�ในนามของกลุ่มบริษัท
ต้องพยายามกระทำ�ให้แน่ใจว่าท่านเข้ารับผูกพันในนามของบริษัทท่านเท่านั้น ไม่ใช่ในนามของบริษัทอื่น
ใดในกลุ่มบริษัท และในความหมายนี้ ต้องแน่ใจว่าท่านได้รับอำ�นาจที่จำ�เป็นจากบริษัทและส่วนราชการท้อง
ถิ่นในการเข้าทำ�ธุรกรรมเช่นว่านั้น (เช่น หนังสือมอบอำ�นาจ การเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการ)
เก็บต้นฉบับสัญญาที่ได้ทำ�แต่ละฉบับ และเอกสารแนบที่เกี่ยวกับสัญญานั้น

2. การปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์
ต้องแน่ใจว่าในความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลภายนอกทุกคนที่ทำ�การแทนกลุ่มบริษัทหรือกระทำ�การในนาม
ของเรานั้น เราต้องดำ�เนินการตามกระบวนการภายในที่อาจใช้บังคับกับความสัมพันธ์ดังกล่าว เนื่องจาก
กระบวนการอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว รวมถึงกระบวนการในการแต่งตั้งและบริหารจัดการที่ปรึกษา
จากภายนอก
ต้องแน่ใจเสมอว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาของกลุ่มบริษัท
อย่าเสนอผลตอบแทนแฝงให้กับผู้แทนของลูกค้าเพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้แทนนั้น การทุจริต
คอร์รัปชั่นในภาคเอกชนมีโทษทางอาญา
เป็นการจำ�เป็นที่จะต้องไม่มีการเสนอของกำ�นัลและค่าใช้จ่ายในการรับรองให้แก่ลูกค้าเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้า
ตัดสินใจบางอย่าง
ซึ่งถ้าไม่ได้ให้ของกำ�นัลหรือค่าใช้จ่ายในการรับรองนั้นแล้วก็จะไม่มีการตัดสินใจเช่น
ว่า ของกำ�นัลที่เสนอหรือให้เพื่อการโน้มน้าวเป็นสิ่งต้องห้าม พนักงานทุกคนหากมีคำ�ถามหรือข้อกังวลใด ๆ
เกี่ยวกับความสมควรของของกำ�นัล ต้องหยิบยกขึ้นหารือกับผู้จัดการของพนักงาน
บันทึกทางบัญชีเกี่ยวกับของกำ�นัล (ยกเว้นที่มีมูลค่าเล็กน้อย) และค่ารับรองจะต้องจดแจ้งไว้อย่างถูกต้อง
และต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อแผนกการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรักษา/เก็บเข้าคลังข้อมูล
และ
เอกสารประกอบการอนุมัติจะเก็บไว้โดยผู้จัดการโดยตรงที่เป็นผู้อนุมัติให้พนักงานผู้นั้นเสนอของกำ�นัลหรือ
ค่ารับรองนั้น
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ส่วนที่ 3 - หลักการเกี่ยวกับความประพฤติอย่างมีจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

ของกำ�นัล
ของกำ�นัลทีใ
่ ห้กบ
ั ลูกค้าควรมีมล
ู ค่าไม่มากและไม่ควรเกิน 130 ยูโร (หนึง่ ร้อยสามสิบยูโร) ของกำ�นัลใด ๆ ที่
มูลค่าเกินกว่านีต
้ อ
้ งได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ ากผูจ
้ ด
ั การโดยตรงของท่าน และควรส่งไปยังสถานทีท
่ �ำ งานของพนักงานของ
ลูกค้ามากกว่าทีจ
่ ะส่งไปยังทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของพนักงานของลูกค้านัน
้

การรับรอง
ค่าใช้จ่ายในการรับรอง เช่น การทัศนาจรและการแสดงต่าง ๆ ซึ่งจ่ายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทางการค้า
ของกลุ่มบริษัทนั้น สงวนไว้สำ�หรับการประชุมต่าง ๆ ที่:
ล
 ักษณะเป็นวิชาชีพโดยแท้ (การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ การนำ�เสนอการตลาด ฯลฯ ...) หรือ
ม
 ีลักษณะส่งเสริมวิชาชีพ เช่น การทัศนาจรเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อการจูงใจ แต่ต้องเป็นการเชิญโดย
รวม มิใช่เชิญเป็นบางคน (กล่าวคือ การเชิญลูกค้าประเภทหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจถือโอกาสเอาการเชิญนั้น
เพื่อสร้างการเชื่อมโยงทางวิชาชีพระหว่างกัน ซึ่งมิใช่การเชิญบุคคลเพียงคนเดียวหรือจำ�นวนน้อยคน ซึ่ง
ไม่เป็นการก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางวิชาชีพ)
คำ�เชิญเพื่อกิจกรรมการรับรองต้องส่งไปยังสถานที่ทำ�งานของลูกค้ามากกว่าที่จะส่งไปยังที่อยู่อาศัยของ
ลูกค้า
ในบางประเทศ ของกำ�นัลทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นวิธีปฏิบัติทางการค้าอันเป็นที่ยอมรับได้
แต่ในบางประเทศของกำ�นัลทางธุรกิจไม่ได้เป็นวิธีปฏิบัติทางการค้าอันเป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้นท่านต้องดูให้
แน่ใจว่าของกำ�นัลทางธุรกิจเป็นสิ่งที่อนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

3. ที่มาของเงิน
จงปฏิบัติตามกฎหมายทั้งปวงที่บังคับใช้เกี่ยวกับการห้ามฟอกเงิน และกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆที่กำ�หนดให้
แจ้งธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดหรือการดำ�เนินการอื่น ๆ อันเป็นที่น่าสงสัย จงระมัดระวังเรื่องวิธีการจ่ายเงินเพื่อ
การตรวจหาความผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหุ้นส่วนที่มีวิธีปฏิบัติทางธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อสงสัย
คอยสังเกตสัญญาณต่าง ๆ ที่สามารถทำ�ให้ทราบถึงกิจกรรมการฟอกเงิน (เช่น การโอนเงินจากต่างประเทศ
ในลักษณะผิดปกติโดยไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับการประกอบการที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสถานที่อัน
เป็นที่ทราบกันว่าเป็นสถานที่หลบภาษี (Tax Heaven) หรือวิธีการหรือเส้นทางการชำ�ระเงินที่ผิดปกติ)
หากท่านมีข้อสงสัยแม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน หรือเกี่ยวกับรูป
แบบอันเป็นที่ยอมรับของการชำ�ระเงิน ขอให้ติดต่อแผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน แผนกกฎหมายใน
ภูมิภาคของท่าน หรือแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ให้คำ�แนะนำ�แก่ท่านและตรวจสอบ
ขอบเขตทางกฎหมายของการกระทำ�ของท่าน
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3. ค
 วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดส่งสินค้า
การปฏิบัติตามหลักว่าด้วยความประพฤติที่มีจริยธรรมของกลุ่มบริษัทเป็นเรื่องจำ�เป็นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยืนยาวกับผู้จัดส่งสินค้าให้เราทุกราย ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะ
รับประกันคุณภาพและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดสำ�หรับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท
หลักว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทนี้ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ที่มีกับเจ้าของที่ดินและอาคารที่อุปกรณ์การ
โฆษณาของกลุ่มบริษัทติดตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน

3.1 การปฏิบัติตามระเบียบ
ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่ท่านประกอบกิจการอยู่ ซึ่งใช้บังคับกับความสัมพันธ์ที่
กลุ่มบริษัทมีกับผู้จัดส่งสินค้าให้ ตามกฎหมายฉบับวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (กฎหมายที่ชื่อว่า “Sapin II)
ของฝรั่งเศส ในทำ�นองเดียวกัน ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ทำ�กับผู้จัดส่งสินค้าให้
ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ “ผู้ให้เช่า” หรือเจ้าของอาคารหรือที่ดินนั้น ประเทศส่วนมากมีกฎมากมาย
ทั้งในระดับประเทศและ/หรือระดับท้องถิ่น ซึ่งใช้บังคับกับอุปกรณ์โฆษณาที่ติดตั้งบนที่ดินของเอกชน ด้วย
เหตุนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องทำ�ความคุ้นเคยกับกฎของเทศบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้อยู่
เพื่อจะได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติ ระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการโฆษณาหรือการแผยแพร่ภายนอก
อาคารในท้องที่ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์
ในความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งสินค้าให้นั้น ห้ามกระทำ�การในลักษณะใด ๆ ซึ่งอาจทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
กลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามรับหรือขอรับข้อเสนอที่จะให้สิ่งตอบแทน ของกำ�นัล คำ�เชิญ ฯลฯ อย่าง
แอบแฝงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้โดยตรงหรือผ่านคนกลางก็ตาม ข้อเสนอเช่นว่านั้นอาจให้เพื่อพยายาม
สร้างอิทธิพลเหนือการประเมินค่าหรือการตัดสินใจของท่าน
ขอให้จำ�ไว้ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคเอกชน
อาญาด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายเสนอให้

มีบทลงโทษทาง

3.3 การปฏิบัติตามกฎว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทโดยผู้จัดส่งสินค้าให้
ผู้จัดส่งสินค้าให้และผู้ให้บริการกับกลุ่มบริษัทต้องให้สัญญาที่จะเคารพต่อหลักความซื่อสัตย์ และเพื่อส่งเสริม
วัตุประสงค์ดังกล่าว สัญญาของกลุ่มผู้จัดส่งสินค้าให้และผู้ให้บริการหลัก ต้องมีข้อกำ�หนดซึ่ง:
1) รับประกันว่าจะปฏิบัติตามกฎว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท และ
2) รับทราบว่าการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้จะส่งผลให้มีการยกเลิกสัญญา
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ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ:

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง / ความประพฤติที่ต้องนำ�มาปฏิบัติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดส่งสินค้า
1. การปฏิบัติตามระเบียบ
ขอให้อ่านเงื่อนไขทั่วไปในการขายที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำ�กับผู้จัดส่งสินค้าใหอย่างละเอียด และตรวจสอบ
กับแผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือที่ปรึกษาในท้องถิ่นของท่าน
เกี่ยวกับบางประเด็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อการเจรจาเพื่อทำ�สัญญาเรียบร้อยแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันทั้งปวงของสัญญา และต้องแน่ใจว่าผู้จัดส่งสินค้าให้ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันของสัญญานั้นเช่นกัน
ท่านต้องเข้าทำ�การผูกพันในนามของบริษัทของท่านเท่านั้น
ไม่ใช่ในนามของบริษัทอื่นใดในกลุ่มบริษัท
และท่านต้องแน่ใจว่าได้รับอำ�นาจที่จำ�เป็นและอำ�นาจจากบริษัทที่จะเข้าทำ�สัญญาเช่นว่านั้น (เช่น หนังสือ
มอบอำ�นาจ หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ)
เก็บต้นฉบับสัญญา และเอกสารแนบใด ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานั้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ให้เช่าพื้นที่โฆษณาทั้งปวง รวมถึงผู้ให้เช่าที่เป็นบุคคล บริษัท และส่วน
ราชการ ให้กระทำ�การแต่ละข้อต่อไปนี้เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าที่ตั้งโฆษณาของกลุ่มบริษัทจะยังคงมีอยู่ต่อไป

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

ในเทศบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งที่กลุ่มบริษัทมีความประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์โฆษณา ต้องรู้ถึงกฎและระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น
ตรวจสอบยืนยันว่าผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายของสิทธิต่าง ๆ ที่ให้นั้น
เคารพต่อระเบียบต่าง ๆ ของท้องถิ่น/รัฐ/ประเทศที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันกับสัญญาเช่าเกี่ยวกับพื้นที่
โฆษณาบนที่ดินของเอกชน
ขอรับอนุญาตที่จำ�เป็นทั้งปวงจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์
ไม่รับหรือขอผลตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ จากผู้จัดส่งสินค้าให้ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงผลตอบแทนโดย
อ้อม ผลตอบแทนโดยตรง หรือผลประโยชน์ซ่อนเร้น เรื่องนี้ (กล่าวคือ ของกำ�นัลและคำ�เชิญต่างๆ) มีกล่าว
ถึงข้างล่าง
ต้องแน่ใจว่ากลุ่มบริษัทปฏิบัติตามข้อผูกพันของตน และสามารถทำ�งานได้เสร็จทันตามสัญญา

3. การปฏิบัติตามกฎว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทโดยผู้จัดส่งสินค้าให้
ของกำ�นัลและคำ�เชิญ
ท่านต้องไม่รับของของกำ�นัลที่มีมูลค่าเกิน 70 (เจ็ดสิบ) ยูโร หรือมูลค่าต่ำ�กว่านี้ที่ท้องถิ่นอนุญาต ของกำ�นัล
หรือคำ�เชิญใด ๆ ที่มีมูลค่าสูงกว่านี้ต้องถูกปฏิเสธและส่งคืนให้แก่ผู้จัดส่งสินค้าให้ หากการปฏิเสธมีความเป็น
ไปได้ที่จะนำ�ไปสู่สถานการณ์ทางธุรกิจที่สร้างความลำ�บากใจ โปรดแจ้งผู้จัดการโดยตรงของท่าน ซึ่งจะเป็น
ผู้ตัดสินใจว่าจะปฏิเสธของกำ�นัล/คำ�เชิญดังกล่าว หรือจะแบ่งของกำ�นัล/คำ�เชิญกับแผนกของท่าน หรือจะ
จ่ายเงินจำ�นวนเท่ากันให้กับสมาคมที่กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกสนับสนุนอยู่
นอกจากนี้ ต้องรับของกำ�นัลที่สถานที่ทำ�งานของท่าน ไม่ใช่ที่บ้านของท่าน
ห้ามรับของกำ�นัลในรูปแบบเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดเด็ดขาด
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มาตรการที่จะใช้
ต้องสอบถามเกี่ยวกับชื่อเสียงและการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของผู้จัดส่งสินค้าให้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่มักใช้วิธีปฏิบัติที่ขัดต่อกฎว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
(โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
แรงงานเด็ก)
ให้แนบประมวลว่าด้วยจริยธรรมโดยผู้จัดส่งสินค้าของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก (ดูได้จากระบบสื่อสารภายใน
(intranet) ของกลุ่มบริษัท) ไว้กับสัญญาที่ทำ�กับผู้จัดส่งสินค้าให้รายหลัก ๆ ของกลุ่มบริษัท และผู้จัดส่งสินค้า
รายใหม่
แจ้งผู้จัดการที่กำ�กับดูแลท่านเกี่ยวกับการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจมีกับผู้จัดส่งสินค้าให้รายใดรายหนึ่ง

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

หากท่านมีขอ
้ สงสัยแม้เพียงน้อยนิดเกีย
่ วกับพฤติกรรมใด ๆ ขอให้ตด
ิ ต่อแผนกกฎหมายในท้องถิน
่ ของท่าน
แผนกกฎหมายในภูมภ
ิ าคของท่าน
หรือแผนกกฎหมายของกลุม
่ บริษท
ั โดยเร็วเพือ
่ ทีจ
่ ะได้ให้ค�ำ แนะนำ�แก่
ท่านและตรวจสอบขอบเขตทางกฎหมายของการกระทำ�ของท่าน
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ส่วนที่ 3 - หลักการเกี่ยวกับความประพฤติอย่างมีจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

4. สิทธิและหน้าที่ของพนักงานกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก
4.1 ค่านิยมทางสังคมพื้นฐาน
กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกผูกพันที่จะต้องแน่ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และก่อให้เกิดผลิตผล ซึ่งเป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูป
แบบ และกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกได้ระบุข้อผูกพันนี้ไว้ในประมวลระหว่างประเทศว่าด้วยค่านิยมทางสังคมพื้น
ฐาน (International Code for the Basic Social Values) ของกลุ่มบริษัท ซึ่งเข้าถึงได้จากระบบสื่อสาร
ภายใน (intranet) ของกลุ่มบริษัท หรือบริเวณแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทท่าน หรือแผนกการพัฒนา
และคุณภาพที่ยั่งยืน

4.2 หน้าที่ของพนักงาน
4.2.1 ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
พนักงานแต่ละคนมีส่วนในความซื่อสัตย์และชื่อเสียงของเจซีเดอโกตามระดับฐานานุรูปของตน และดังนั้น
จึงต้องเคารพต่อค่านิยมเหล่านี้ในการประพฤติทางวิชาชีพของแต่ละคนต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกมีสินทรัพย์หลากหลายที่จำ�เป็นแก่ความสามารถในการแข่งขันและ
ความสำ�เร็จทางธุรกิจ
จึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินของบริษัทที่
มอบหมายให้แก่ตน
4.2.2 การรักษาความลับของข้อมูล
ข้อมูลทัง้ ปวง เช่น ข้อมูลทางการเงินและ/หรือข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อมูลเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ สัญญา หรือความรู้
เฉพาะอย่าง (Know-How) ทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั เจซีเดอโกเป็นเจ้าของ ข้อมูลเหล่านีส
้ ว่ นมาก เป็นความลับและไม่อาจเปิด
เผยได้โดยไม่ได้รบ
ั ความเห็นชอบเป็นการล่วงหน้าจากฝ่ายบริหารอาวุโส พนักงานของกลุม
่ บริษท
ั เจซีเดอโกต้อง
รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลทีต
่ นสามารถเข้าถึงได้
4.2.3 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
ภายในขอบเขตแห่งกิจกรรมของท่าน ขอให้ระวังอย่าละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร แบบ
(drawing) และแบบจำ�ลอง (models) ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ
การใช้หรือการทำ�สำ�เนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูก
ต้องเป็นที่ต้องห้าม
4.2.4 การใช้ระบบข้อมูล
ผู้ใช้แต่ละคนต้องระวังรักษาอุปกรณ์ที่ตนใช้งาน (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องพิมพ์) และ
ต้องใช้มาตรการที่สามารถทำ�ได้ทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหาย ถูกขโมย หรือถูกบุคคล
ภายนอกนำ�ไปใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ต้องปกป้องข้อมูลที่ได้รับมาและเก็บไว้ในอุปกรณ์เหล่า
นี้ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของระบบด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพ และไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์
ที่ไม่ได้มีเจตนาให้ตนใช้งาน
4.2.5 การปกป้องสินทรัพย์ทางข้อมูล
คำ�ว่าสินทรัพย์ทางข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลทั้งหมดที่จำ�เป็นต่อการให้บริการ
ของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะมีการจัดโครงสร้างหรือไม่ ทั้งนี้ รวมถึงฐานข้อมูลสถานที่ของกลุ่มบริษัท ฐานข้อมูล
ลูกค้าและผู้จัดส่งสินค้าให้ อีเมลโต้ตอบ ฯลฯ
ในทุกสถานการณ์ พนักงานแต่ละคนต้องรักษาความลับของข้อมูลและฐานข้อมูลที่ตนจัดการหรือใช้งานใน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานต้องรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้ รหัสหรือรหัสผ่าน หรือระบบ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ และต้องระมัดระวังเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนทางอีเมลหรือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
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ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ:

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง / ความประพฤติที่ต้องนำ�มาปฏิบัติ

สิทธิและหน้าที่ของพนักงานกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก
1. สุขภาพ และความปลอดภัย
ดำ�เนินมาตรการที่จำ�เป็นทั้งปวงเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน รวมทั้งพนักงานชั่วคราว ที่อยู่
ภายใต้การกำ�กับดูแลของท่าน รวมถึงการป้องกันอันตรายจากงานอาชีพ การให้ข้อมูลและการฝึกอบรม และ
การใช้องค์กรและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

2. ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคู่มือที่กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดไว้เมื่อมีการใช้ทรัพย์สินที่เป็นของเจซีเดอโก รวมถึง สิ่ง
ติดตั้ง ระบบต่าง ๆ อุปกรณ์ บัตรชำ�ระเงิน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เช่น อินเทอร์เน็ต ระบบส่งข่าวสารภายใน
หรืออื่น ๆ) และสิ่งของอื่น ๆ

ข้อแนะนำ�ในทางปฏิบัติ

ต้องแน่ใจว่ากิจกรรมส่วนตัวของท่านเกี่ยวกับการส่งเสริม อุปถัมภ์ หรือสนับสนุนสังคม การกุศล สมาคม ไม่
ว่าทางการเมืองหรือศาสนา หรือจุดยืนใด ๆ ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก ในทำ�นอง
เดียวกัน ท่านไม่อาจใช้สถานะหรือตำ�แหน่งทางวิชาชีพของท่านในกลุ่มบริษัทเพื่อขอรับผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือผลประโยชน์เป็นตัวเงิน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ต้องแน่ใจว่ารายจ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม อุปถัมภ์ หรือสนับสนุนแก่องค์กรที่ไม่แสวงหากำ�ไรที่กลุ่ม
บริษัทเจซีเดอโกอนุมัตินั้นมีเหตุผลและมีสัดส่วนสมควรกับผลประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทได้รับ

3. การรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับมาและได้รับการเปิดเผย
ในระหว่างกิจกรรมประจำ�วันของท่าน พึงระลึกไว้เสมอว่าการเปิดเผยข้อมูล (เช่น “ความรู้เฉพาะอย่าง (KnowHow)” กระบวนการผลิต หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกได้สะสมมาในกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ฯลฯ) ให้แก่บุคคลภายนอกต้องจำ�กัดเฉพาะที่มีความจำ�เป็นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่
มีความละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับใด ๆ และทั้งปวงเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก ซึ่งจำ�เป็นที่จะต้องเปิดเผย
และที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกนั้น จะเปิดเผยได้โดยสัญญาไม่เปิดเผย (a non-disclosure
agreement) ที่แผนกกฎหมายอนุมัติ ซึ่งกำ�หนดข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับการปกป้องข้อมูลเช่นว่านั้น
เท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อท่านได้จดแจ้ง ระบุ และเขียนข้อความว่า “ลับ (confidential)” ไว้แล้ว
เท่านั้น
ข้อมูลลับที่ได้รับจากบุคคลภายนอกสามารถเปิดเผยเป็นการภายในให้แก่บุคคลที่จำ�เป็นต้องทราบข้อมูลเช่นว่า
นั้นจริง ๆ เท่านั้น หรือเปิดเผยแก่ที่ปรึกษาที่เลือกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของกลุ่มบริษัท และบุคคลเช่นว่านั้นหรือ
บุคคลภายนอกนั้นต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อผูกพันที่จะต้องรักษาความลับที่ใช้บังคับแก่ตนเอง

4. การละเมิดสิทธิในสินทรัพย์ทางปัญญาของบุคคลภายนอก
ขอให้ทำ�ความคุ้นเคยกับกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร แบบ (drawing)
แบบจำ�ลอง (models) และลิขสิทธิ์ในประเทศที่ท่านประกอบธุรกิจ ในประเทศส่วนมาก การละเมิดสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกนั้น ผู้ละเมิดต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
ขอให้หลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่เป็นการละเมิดสิทธิซอฟต์แวร์และดิจิทัลใด ๆ (software and digital piracy) และ
ทั้งปวง รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงการทำ�ซ้ำ�ซึ่งการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพย์สินที่เป็นภาพหรือเสียง
อย่างอื่นของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ
หากท่านมีข้อสงสัยแม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ขอให้ติดต่อแผนกกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน
แผนกกฎหมายในภูมิภาคของท่าน หรือแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทโดยเร็วเพื่อที่จะได้ให้คำ�แนะนำ�แก่
ท่านและตรวจสอบขอบเขตทางกฎหมายของการกระทำ�ของท่าน
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IV

ส่วนที่ 4 - คณะกรรมการว่าด้วย
จริยธรรมของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่จัดการกับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม ได้แก่
ข้อห้ามเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อิทธิพล
การปฏิบัติตามกฎการแข่งขันอย่างเสรี และ
การปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินและการบัญชี

1. การส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
การแจ้งรายงานทางจริยธรรมไปยังคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
ใช้กับสถานการณ์ที่
พนักงานที่รู้เห็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์พ้ืนฐานว่าด้วยจริยธรรมมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการรายงานต่อหัวหน้า
ของตนหรือฝ่ายบริหารทั่วไปประจำ�ประเทศอาจนำ�ไปสู่ความยุ่งยากหรืออาจไม่ทำ�ให้เกิดการดำ�เนินการที่
เหมาะสม
การรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท:
ทำ�ให้กลุ่มบริษัทสามารถก้าวหน้าไปได้ในเรื่องกระบวนการทางพลเมืองและจริยธรรม และ
ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว
ขั้นตอนการแจ้งรายงานทางจริยธรรมของกลุ่มบริษัทซึ่งดูได้จากระบบสื่อสารภายใน (intranet) ของกลุ่ม
บริษัท
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโกทั่วโลกสามารถแจ้งรายงานกรณีที่คาดว่าจะ
เป็นการละเมิดเช่นนี้ได้โดยตรงไปยังสำ�นักงานเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
ข้อมูลที่สื่อสารภายในกรอบการแจ้งรายงานทางจริยธรรมนี้ต้องเป็นรูปธรรมและชัดเจนพอที่จะสามารถตรวจ
สอบข้อกล่าวหาได้ คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทอาจไม่ทำ�การตรวจสอบข้อกล่าวหาที่มา
จากความเชื่อและ/หรือข้อกล่าวหาที่ประกอบด้วยคำ�กล่าวเลื่อนลอย ซึ่งไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ
ผู้ให้ความร่วมมือแต่ละคนสามารถเข้าถึงขั้นตอนการแจ้งรายงานทางจริยธรรมได้โดยอิสระและเป็นความลับ
ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วย:
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเข้าถึงได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือเอ็กซ์ทราเน็ตของแต่ละประเทศที่กลุ่ม
บริษัทตั้งอยู่
หมายเลขโทรศัพท์สำ�หรับการแจ้งรายงานทางจริยธรรม 33 (0)1 30 79 79 11 (ประเทศฝรั่งเศส)
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สำ�นักงานเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของที่
ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มบริษัทและรองปรึกษาทั่วไป ทั้งสองสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 33 (0)1 30
79 79 11 (ประเทศฝรั่งเศส) หรือสามารถติดต่อทางอีเมลได้ที่ comite.ethique@jcdecaux.com
โดยหลักการ บุคคลที่ยื่นรายงานต้องระบุตัวตน
ตัวตนของบุคคลที่ยื่นรายงานจะได้รับการเก็บไว้เป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อ
อย่างไรก็ดี หากบุคคลที่ยื่นรายงานประสงค์ที่จะไม่เปิดเผยตัวตน บุคคลดังกล่าวต้องระบุเหตุผลที่เลือกทำ�เช่น
นั้นในรายงานที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ในกรณีนี้ คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทจะตัดสินใจ
หลังจากได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหาและความชัดเจนเพียงพอของข้อมูลที่
มอบให้ ว่าจะเปิดโอกาสให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงที่รายงานหรือไม่

2. การปกป้องพนักงานที่รายงาน
กลุ่มบริษัทเจซีเดอโกเชื่อว่าการจัดการกับเรื่องที่เป็นประเด็นทางจริยธรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นั้นเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญของกรอบว่าด้วยจริยธรรม
ด้วยเหตุนี้และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศส (ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007) และกฎหมายของบางเขตอำ�นาจที่เราประกอบ
กิจการอยู่ กลุ่มบริษัทจะไม่ใช้หรือยอมให้มีการข่มขู่ การลงโทษ การเปลี่ยนแปลงสถานะ การคุกคาม หรือ
การโต้ตอบด้วยประการใด ๆ ต่อพนักงานที่รายงานเรื่องใด ๆ โดยสุจริตตามวิธีการนี้ แม้ว่าข้อเท็จจริงจะไม่
ได้รับการยืนยันหรือไม่มีการสอบสวนก็ตาม
การใช้วิธีการรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นทาง
เลือก พนักงานที่รู้เห็นข้อเท็จจริงที่อาจอยู่ในอำ�นาจของคณะกรรมการแต่ไม่ได้รายงานจะไม่ถูกดำ�เนินการ
ทางวินัย ในทางกลับกัน พนักงานคนใดที่ใช้วิธีการดังกล่าวในทางที่ผิดอาจถูกดำ�เนินการและลงโทษทาง
วินัย

3. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
กระบวนการรายงานด้านจริยธรรมนี้ เจซีเดอโก เอสเอ นำ�มาใช้ในฐานะผูค
้ วบคุมข้อมูล ตามข้อกำ�หนดในเรือ
่ ง
การปกป้องข้อมูล (Data Protection) ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นประเทศส่วนใหญ่ทก
่ี ลุม
่ บริษท
ั เข้าไปประกอบธุรกิจ รวมถึง
สหภาพยุโรป บุคคลใดก็ตามทีถ
่ ก
ู กล่าวถึงในกระบวนการรายงานด้านจริยธรรม ไม่วา่ เนือ
่ งจากบุคคลนัน
้ ได้ยน
่ื
รายงานหรือถูกกล่าวหาในรายงาน
สามารถใช้สท
ิ ธิเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องกับตนเองได้โดยการส่งอีเมลพร้อม
แนบสำ�เนาเอกสารประจำ�ตัวไปยังสำ�นักงานเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทที่
comite.ethique@jcdecaux.com และให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนแบบเดียวกันในการขอให้มก
ี ารแก้ไขหรือลบข้อมูล
ทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง ไม่ครบถ้วน คลุมเครือ หรือไม่เป็นปัจจุบน
ั
กระบวนการรายงานด้านจริยธรรมนีไ้ ด้แจ้งให้หน่วยงานของฝรัง่ เศสซึง่ มีหน้าทีป
่ กป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่
คณะกรรมการปกป้องข้อมูลแห่งฝรัง่ เศส (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) ทราบ
แล้ว

4. บทบาทของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทจะ:
ตอบคำ�ถามเกีย
่ วกับกฎเกณฑ์พน
้ื ฐานว่าด้วยจริยธรรมของกลุม
่ บริษท
ั เจซีเดอโก
จำ�เป็นแก่คณะกรรมการบริหาร

และให้ขอ
้ เสนอแนะทีเ่ ห็นว่า

ตรวจสอบโดยปิดเป็นความลับอย่างเข้มงวด ซึง่ ข้อกล่าวหาใด ๆ เกีย
่ วกับสถานการณ์ทข
่ี ด
ั กับกฎเกณฑ์พน
้ื ฐานว่า
ด้วยจริยธรรมภายในทีพ
่ นักงานนำ�เสนอต่อคณะกรรมการโดยสุจริต และให้ขอ
้ เสนอแนะทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็นและจัด
ทำ�คำ�ตอบสำ�หรับข้อกล่าวหาดังกล่าว และ
เสนอข้อแก้ไขเพิม
่ เติมสำ�หรับประมวลว่าด้วยจริยธรรม
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5. สมาชิกในคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท และการเสนอชื่อสมาชิก
คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสมาชิก 3 คนดังต่อไปนี้ คือ ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการกำ�กับดูแลของเจซีเดอโก เอสเอ ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน
และการเสนอชื่อของคณะกรรมการกำ�กับดูแลของเจซีเดอโก เอสเอ และผู้อำ�นวยการตรวจสอบภายในของเจ
ซีเดอโก เอสเอ บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นสมาชิกของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทตราบเท่าที่
ยังคงอยู่ในตำ�แหน่งเช่นว่านั้นในเจซีเดอโก เอสเอ
ประธานคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทได้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6. การทำ�งานของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทจะประชุมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจะประชุมกันทันทีที่
ประธานคณะกรรมการเรียกประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์พื้นฐานแห่งจริยธรรมซึ่งได้รับ
รายงาน และจะประชุมกัน ณ เวลาอื่นใดที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าจำ�เป็น หากเป็นที่ต้องการ
อาจจัดประชุมกันทางโทรศัพท์หรือทางวีดิทัศน์ (video-conference) ก็ได้
คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทมีอำ�นาจหน้าที่ครอบคลุมถึงการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับข้อกล่าวหาว่าเกิดสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง คณะ
กรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทอาจขอให้มีการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการอาจเดินทางไป
และอาจรับฟังพยานหลักฐานจากบุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร รวมถึงจากบุคคลที่ไม่ใช่
สมาชิกของกลุ่มบริษัทเจซีเดอโก และอาจเสนอแนะมาตรการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ก็ได้
บุคคลอื่นใดจะเป็นผู้แทนของสมาชิกของคณะกรรมการจริยธรรมของกลุ่มบริษัทมิได้
มติของคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทมาจากคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าประชุม
ให้ถือว่าสมาชิกเข้าประชุมหากสมาชิกผู้นั้นเข้าประชุมโดยทางโทรศัพท์หรือโดยการใช้การประชุมทางวีดิ
ทัศน์ หากคะแนนเสียงที่ออกเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการออกคะแนนเสียงชี้ขาด

7. การรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของกลุ่ ม บริ ษั ท อาจติ ด ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ต ามที่ ส ะดวก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อยื่นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์พื้นฐานว่าด้วย
จริยธรรม ในกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของกลุ่มบริษัทเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารปีละครั้ง หากได้รับรายงานในระหว่างปีที่ดำ�เนินธุรกิจนั้น ๆ
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