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จรรยาบรรณของเรามีไว้เพื่อเป็น
แนวทางและแสดงให้เราเห็นว่า
พฤติกรรมท่ีถูกต้องสอดคล้องกับ
ความทะเยอทะยานของเราอยา่งไร

เรียน เพื่อนรว่มงานทุกท่าน

เราแบง่ปันความมุง่หมายท่ีจะเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมเพื่อการปฏิบัติงานในระยะยาวและ
เพื่อการมีสว่นรว่มไปสูโ่ลกท่ียั่งยืนยิง่กว่า

มั่นในหลักปฏิบัติ ใน ทุกประเทศท่ีเราดำาเนินงานและกับทุกกิจกรรมของเรา ดังนี้: ความ
ซื่อสัตย์และความโปรง่ใส เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดพฤติกรรมและการกระทำาของเราซึ่ง
สอดคล้องกับกฎหมาย เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน เคารพผู้มีสว่นได้สว่นเสีย และสิง่
แวดล้อมของเรา

หลักจรรยาบรรณสนับสนุนและปกป้องธุรกิจและองค์กรของเรา โดยมีไว้เพื่อเป็นแนวทาง
และแสดงให้เราเห็นว่าพฤติกรรมท่ีถูกต้องสนับสนุนวัตถุประสงค์ท่ีใหญข่ึ้นได้อยา่งไร

โปรดอ่านหลักจรรยาบรรณนี้อยา่งต้ังใจและใช้อ้างอิงบอ่ยๆ เมื่อจำาเป็น สามารถถามคำาถาม
ได้ทุกเมื่อและอยา่ลังเลท่ีจะขอคำาปรึกษาหากคุณมีข้อสงสัย

ความซื่อสัตย์สุจริตและความโปรง่ใสเป็นสองเสาหลักของหลักจริยธรรมของเรา ท้ังสอง
สว่นมีความสำาคัญต่อการสร้างและรักษาความไว้วางใจในระยะยาวระหว่างผู้มีสว่นได้
สว่นเสียท้ังหมด ข้าพเจ้าหวังให้คุณเป็นแบบอยา่งท่ีดีโดยดำาเนินชีวิตตามหลักการของเรา
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตลอด
เวลา ท้ังภายในและภายนอก

คำาเกริน่นำา

François Jackow
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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 - คณะกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการตรวจสอบ
 - คณะกรรมการสิง่แวดล้อมและสังคม
 - CEO
 - คณะกรรมการบริหาร

 -  คณะกรรมการจริยธรรมกลุ่มบริษัทและการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด (หนว่ยงานควบคุมและ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาอยา่งยั่งยืน)

 -  VP ของ หนว่ยงานควบคุมและปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดของกลุ่มบริษัท

 - - เจ้าหน้าท่ีจริยธรรมกลุ่มบริษัท

 - โอเปอร์เรชั่นและโอเปอร์เรชั่นซัพพอร์ต
 - หนว่ยงานระดับโลกและระดับองค์กร
 -  ผู้รับเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรมท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากฝ่ายกฎหมายและ HR

 - การควบคุมภายใน
 - การตรวจสอบภายใน
 - ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

1.  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการควบคมุ
ดแูลโปรแกรมจรยิธรรมและการปฏิบติั
ตามข้อกำาหนด

2.  การออกแบบและตรวจตราโปรแกรม
จรยิธรรมและการปฏิบติัตามข้อกำาหนด

3.  การนำาไปใช้และติดตามผลของโปรแกรม
จรยิธรรมและการปฏิบติัตามข้อกำาหนด

4.  การควบคมุและประเมนิโปรแกรม
จรยิธรรมและการปฏิบติัตามข้อกำาหนด
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Emmanuel Lardeux
Group Ethics & Trade Compliance Director 
เจ้าหน้าทีจ่รยิธรรมกลุ่มบรษัิท

จริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำาหนดมีความสำาคัญต่อการบรรลุการพัฒนากิจกรรม
ของเราอยา่งยั่งยืนและเกิดผลกำาไร นอกเหนือจากการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายของ
ประเทศท่ีเราดำาเนินงานแล้ว เรายังสนับสนุนวัฒนธรรมของเราในด้านความซื่อสัตย์และ
โปรง่ใส
การก่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสถานท่ีทำางานมีความปลอดภัยและมีสุขภาวะท่ีดี การ
เคารพสิทธิมนุษยชน การปกป้องสภาพแวดล้อมและการต่อสู้กับการทุจริตต่างเป็น
ผลลัพธ์ของหลักการเหล่านี้

หลักจรรยาบรรณฉบับปรับปรุงฉบับนี้จะมาแทนท่ีแนวคิดสำาคัญของหลักจรรยาบรรณท่ี
เผยแพรเ่มื่อปี ค.ศ. 2007 และหลักจรรยาบรรณต่อต้านการทุจริตท่ีเผยแพรเ่มื่อปี ค.ศ. 
2009 ซึ่งจะเป็นเอกสารท่ีมีเนื้อหาเข้มข้นและเป็นมิตรกับผู้อ่าน อาทิ ในสว่นของการ
พัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และการทำาแผงผังความเสี่ยง

หลักจรรยาบรรณนี้แสดงกฎทางจริยธรรมท่ีเราต้องปฏิบัติตามและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
อีกท้ังยังแสดงตัวอยา่งและสถานการณ์ในชีวิตจริงด้วย
การทำาความเข้าใจ การแบง่ปัน และการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ถือเป็นสิง่สำาคัญ

ในบางครั้งปัญหาทางจริยธรรมก็มีความซับซ้อน โปรดอยา่เก็บเอาความกังวลไว้กับตัว
คุณเอง -พูดออกมาและขอความชว่ยเหลือจาก ผู้จัดการของคุณ  ผู้รับเรื่องร้องเรียนทาง
จริยธรรมในท้องถ่ิน แผนกกฎหมาย และตัวผมเองนั้นพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือคุณ

ขอบคุณท่ีปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และโปรง่ใส

คำาเกริน่นำา

จริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดมีความสำาคัญต่อการบรรลุ
การพัฒนากิจกรรมของเราอยา่ง
ยั่งยืนและเกิดผลกำาไร

องค์กรจรยิธรรมและการปฏิบติัตาม
ขอ้กำาหนด Air Liquide

การปฏิบติัตามกฎจรยิธรรมคือความ
รบัผดิชอบของทกุคน
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ขอบเขตและความคาดหวังของหลัก
จรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณใช้ได้กับลูกจ้าง พนักงาน และผู้อำานวยการทุกคนของบริษัทแม ่คือ Air Liquide 
S.A. รวมท้ังหนว่ยงานท่ีอยูใ่นความควบคุม (“Air Liquide”) หลักจรรยาบรรณเป็นสว่นหนึ่งของ
โปรแกรมปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ Air Liquide ซึ่งยังรวมไปถึงการทำาแผนผังความเสี่ยง การ
ฝึกอบรมท่ัวไป และนโยบายเพิม่เติมท่ีเก่ียวข้อง ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการท่ีมีในหลักจรรยา
บรรณไมว่่าจะอยูใ่นตำาแหนง่ใดก็ตาม

Air Liquide สนับสนุนมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง และต้ังเป้าหมายท่ีจะรว่มงานกับพันธมิตร
ทางธุรกิจผู้รว่มแบง่ปันค่านิยมของเรา Air Liquide คาดหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจท้ังหมด (ผู้รับ
เหมา ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำาหนา่ย ท่ีปรึกษา และอ่ืนๆ) ปฏิบัติตามหลักการของหลักจรรยา
บรรณนี้รวมท้ังหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์หากเป็นไปได้

ภายใน Air Liquide ควรจะปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติตามกฎท่ีเข้มงวดยิง่กว่า” ซึ่งหมายความ
ว่าเมื่อกฎหมายท้องถ่ินมีความเข้มงวดยิง่กว่าข้อกำาหนดในหลักจรรยาบรรณ เมื่อนั้นจำาเป็นต้องใช้
กฎหมายท้องถ่ิน เมื่อข้อกำาหนดในหลักจรรยาบรรณมีความเข้มงวดยิง่กว่ากฎหมายท้องถ่ิน ควร
จะใช้หลักจรรยาบรรณ อยา่งไรก็ตาม หากมีความขัดแย้งท่ีไปด้วยกันไมไ่ด้ระหว่างหลักจรรยา
บรรณและกฎหมายท้องถ่ิน กฎหมายท้องถ่ินจะมีผลเหนือหลักจรรยาบรรณ

พนกังานทกุคนมุง่มัน่ท่ีจะยดึตามขอ้กำาหนดของหลักจรรยาบรรณประจำาปีเป็นสว่นหนึง่ของการฝึก
อบรมทางจรยิธรรมรายปีท่ีบงัคับเขา้รว่ม

ผูใ้ดท่ีละเมดิขอ้กำาหนดของหลักจรรยาบรรณจะได้รบัการดำาเนนิการทางวินัย (ไปจนกระท่ังการเลิก
จ้าง) ตามกฎภายในบริษัทและอาจมกีารดำาเนนิการตามกฎหมาย

ก่อนท่ีจะมกีารกำาหนดโทษใดๆ ผูจั้ดการของหนว่ยงานนัน้ควรปรกึษาแผนกกฎหมาย แผนกทรพัยากร
บุคคล และผูร้บัเรือ่งร้องเรียนทางจริยธรรม พร้อมรายงานให้พวกเขาทราบถึงมาตรการทางวินัยท่ี
พจิารณาไว้

การปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณ
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1
ปฏิบติัด้วยความ
เอาใจใส่



ปฏิบติัด้วยความเอาใจใส่

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง
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ความปลอดภัย 
และการรกัษาความปลอดภัย
การทำาให้ม่ันใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำางานมีความม่ันคงปลอดภัยสำาหรบั
พนักงานทกุคนของเราและพนัธมิตรน้ันเป็นหน้าท่ีท่ีสำาคัญของ Air Liquide เพราะ
เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับผู้คน สุขภาพและชวิีตของพวกเขา ความมุง่หมายของกลุ่ม
บรษัิทก็คือการมีจำานวนอุบติัเหตเุป็นศูนย์

• พนักงานทกุคนมสีทิธิท่ี์จะทำางานในสภาพแวดล้อมท่ีมัน่คงปลอดภัย

•  กลุม่บรษัิทได้พัฒนานโยบายความม่ันคง (การป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีมเีจตนาร้าย) 
และความปลอดภัย (การป้องกันความเสีย่งในอุตสาหกรรม) มาตรฐานและวิธกีารท่ีใชกั้บพนักงาน ผู้รับ
จ้างชว่ง และผู้ใหบ้ริการ ณ สถานท่ีท่ี Air Liquide ดำาเนนิงาน

•  เมื่อทำางาน ณ สถานท่ีของบุคคลท่ีสาม พนกังานควรตระหนักและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและการ
รกัษาความปลอดภัยของบุคคลท่ีสาม

•  Air Liquide รักษาความปลอดภัยและคณุภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และทำาการโฆษณาอยา่งมี
ความรับผดิชอบ

•  ฉนัปฏิบติัตามกฎท่ีใชบั้งคับและข้อบงัคับ รวมท้ังนโยบายท้ังหมดของ Air Liquide ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงกำาหนด
มาเพ่ือรกัษาสภาวะการทำางานท่ีมัน่คงปลอดภัย

•  ฉนัเข้ารว่มในการฝึกอบรมความปลอดภัยและปฏิบติัตามข้ันตอนฉุกเฉนิท้ังหมดท่ีใชไ้ด้ในกรณีท่ีมี
อุบติัเหตรุา้ยแรง (ไฟไหม ้การทำารา้ย และอ่ืนๆ)

•  ฉนัรายงานอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ การปฏิบติัหรือการติดต้ังท่ีไมป่ลอดภัย และความปลอดภัยหรือการ
รกัษาความปลอดภัยอยา่งทันท่วงที

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคุณ ผู้จัดการอาคารสถานท่ีหรือผู้จัดการ HSE ผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคล หรืออ้างอิงจากอินทราเน็ตการรักษาความปลอดภัยกลุ่มบริษัทและ
อินทราเน็ตความปลอดภัย

ระหว่างผลัดงานของคุณ คุณสังเกตเห็นว่ายังไม่ได้
มีการเปล่ียนส่วนป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
ตรงส่วนหมุน

เครื่องจักรนั้นกำาลังทำางานและมีความเส่ียงท่ีบาง
อย่างหรือใครบางคนจะถูกหนีบ

อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหานี้โดยไม่หยุดเครื่องมือ
ทำางานและก่อความเสี่ยงต่อการขาดแคลนสินค้า
สำาหรับลูกค้านั้นมีความซับซ้อน

           ความปลอดภัยมคีวามสำาคัญสูงกว่า

เนื่องจากความปลอดภัยมคีวามสำาคัญสงูกว่า คณุควร
ติดป้ายเตือนถึงความเสีย่งโดยทันที จากน้ันแจ้งผู้จัดการ
เพื่อให้ดำาเนนิการรกัษาความปลอดภัยของพื้นท่ีได้

นีห้มายความว่า หากจำาเป็น ใหท้ำาการหยุดเครื่องมอื
ทำางานเพื่อซอ่มสว่นป้องกันอันตราย ติดต้ังสว่นป้องกัน
อ่ืนรอบๆ เครื่องมอื จำากัดการเขา้ไปในพื้นท่ีและอ่ืนๆ
 

•  การสูบบุหรีใ่นท่ีท่ีไมไ่ด้กำาหนดไว้ เชน่ ใกล้กับผลิตภัณฑ์ท่ีติดไฟได้ (ไฮโดรเจน อะเซทิลีน น้ำามัน และ
อ่ืนๆ…) ท่ีเก็บสนิค้า หรอืพื้นท่ีชอ่งระบายอากาศ

• การไมส่วมใสอุ่ปกรณป้์องกันสว่นบุคคล (PPE) ก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง โรค หรอืเสยีชีวิตได้

• การไมป่ฏิบติัตามกฎการรักษาความปลอดภัยเม่ือเดินทาง โดยเฉพาะในประเทศท่ีมคีวามอ่อนไหว

คณุควรทำาอยา่งไรในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งสถานการณ์ท่ีไมป่ลอดภัย
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ความเท่าเทียม ความหลากหลาย 
และการป้องกันการคมุคาม

Air Liquide สนับสนุนความหลากหลายและโอกาสท่ีเท่าเทียมกันสำาหรบัการพฒันา
ทางอาชีพโดยไมค่ำานึงถึงชาติพันธุ ์เพศ อายุ ความพกิาร หรอืรสนิยมทางเพศ และ
จะไม่ทนต่อการคกุคามหรอืการเลือกปฏิบติั

•  Air Liquide ใหโ้อกาสพนกังานทกุคนอยา่งเท่าเทียมในการท่ีจะก้าวหน้าและใชค้วามสามารถของตนได้
ดีท่ีสดุ

• Air Liquide มุง่มัน่ท่ีจะมสีภาพแวดล้อมท่ีครอบคลมุใหส้ำาหรับผู้พิการ

•  Air Liquide สนบัสนุนและเชดิชูสถานท่ีทำางานท่ีปลอดจากการคุกคามทุกรูปแบบ อันได้แก่ การรังแก 
การคกุคามทางเพศ การละเมดิหรือการกระทำาใดๆ ก็ตามท่ีก่อให้เกิดสถานท่ีทำางานท่ีไมเ่ป็นมิตร

•  ฉนัประเมนิท้ังผูส้มคัรงานและพนกังานในความดูแลตามคุณภาพการทำางาน การปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
ทักษะงานและผลการปฏิบัติงานโดยตรงของพวกเขา

•  ฉนัปฏิบติัต่อทุกคนท่ีฉนัมีความสมัพันธด้์วยในการทำางานอยา่งให้เกียรติและด้วยความเคารพ และไม่
ปะทะด้วยการปฏิบัติอยา่งก้าวรา้ว ขม่ขู ่หรือเลือกปฏิบัติ

•  ฉนัมีบทบาทอยา่งแขง็ขันในการสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีอยูร่ว่มกันซึง่ได้ใหค้ณุค่าต่อภมูหิลังและมมุมอง
ของคนท่ีแตกต่างกัน

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคุณ และ/หรือแผนกทรัพยากรบุคคล

มีเพื่อนรว่มงานคนใหมใ่นแผนกของคุณ คุณ
พยายามจะทำาให้เขา/เธอรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับ 
แต่ดูเหมือนว่าเขา/เธอจะเข้าใจไปอีกอยา่ง

เขา/เธอพยายามท่ีจะชวนคุณไปเดทและใช้ถ้อยคำา
ท่ีนา่อาย แม้ว่าคุณจะพยายามปฏิเสธเขา/เธอ
อยา่งสุภาพ แต่เขา/เธอก็ยังไมห่ยุดการกระทำา

ในตอนนี้คุณรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องพบเจอเขา/เธอ

เนื่องจากการปฏิบัติของเพื่อนรว่มงานของคุณอาจ
ถือว่าเป็นการคุกคามได้ และคณุได้ขอรอ้งใหเ้ขา/
เธอหยุดแล้ว ตอนนีค้ณุควรท่ีจะแจ้งใหผู้จั้ดการ
หรอืแผนกทรพัยากรบุคคลได้ทราบเรื่องราว หรอื
คณุอาจจะสง่รายงานแจ้งเร่ืองจริยธรรมผา่นทาง
แพลตฟอรม์รบัขอ้รอ้งเรียนและแจ้งเบาะแสก็ได้ 
คณุจะม่ันใจได้ว่า Air Liquide จะปกป้องคุณจากผล
ท่ีตามมาใดๆ ก็ตามท่ีจะเป็นอันตราย ซ่ึงเกิดจากการ
รายงานเหตกุารณดั์งกล่าว

• เพ่ือรว่มงานบางคนถกูตัดออกจากงานสังคมเพราะพวกเขามพีื้นเพทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างออกไป

•  พนักงานคนหน่ึงชอบเล่าเร่ืองตลกท่ีไมส่มควรกับเพ่ือนรว่มงานของเขา/เธอ เก่ียวกับเรื่องเชื้อชาติ 
ศาสนา หรอืวัฒนธรรม

• ผู้จัดการปฏิบติัอยา่งไมใ่ยดีและทำาใหที้มของเขาเกิดความอับอาย

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งพฤติกรรมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรบั
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การปกป้องสินทรพัยข์องเรา 
(สินทรัพย์ท่ีจับต้องได้และทรัพย์สินทางปัญญา)

ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรม สนิทรัพยข์อง Air Liquide ประกอบด้วย
ไมเ่พยีงแค่สินทรพัยท่ี์จับต้องได้ แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม และความ
รูค้วามชำานาญ สินทรพัยข์องเราควรใชด้้วยความเอาใจใสร่ะดับสูง และเฉพาะ
วัตถปุระสงค์ด้านท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจเท่าน้ัน

•  Air Liquide ปกป้องนวัตกรรมท่ีพฒันาขึน้ภายในกลุม่บรษัิทด้วยสิทธทิรัพย์สินทางปัญญา (เชน่ สิทธิ
บตัรและเครื่องหมายการค้า) เพื่อป้องกันไมใ่หผู้อ่ื้นนำาไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสม

•  การทำาใหเ้กิดความเสยีหาย การขโมย หรือทำาใหสิ้น้เปลืองสนิทรัพยข์องบริษัท รวมท้ังการละเมดิสิทธิ
ทรพัย์สนิทางปัญญามผีลกระทบในแง่ลบกับการดำาเนินงานและความสามารถด้านการเงินของบริษัท 
อีกท้ังชื่อเสยีงของบริษัท

• ฉนัปกป้องสนิทรัพยข์อง Air Liquide และแหล่งทรพัยากรจากความเสียหาย การดัดแปลง การฉอ้โกง 
การสญูหาย หรอืการขโมย

• ฉนัสำาแดงนวัตกรรมหรอืสิง่ประดิษฐใ์ดๆ ท่ีสร้างขึน้ด้วยสนิทรัพย์หรือทรัพยากรของบริษัทต่อผู้ว่าจ้าง
ของฉัน

• ฉนัเคารพสทิธิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม

• ฉนัใช้เพยีงแต่สนิทรพัย์และแหล่งทรพัยากรของ Air Liquide เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีชอบด้วย
กฎหมายและภายในกรอบงานท่ีกำาหนดโดยนโยบายของกลุ่มบริษัท

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคุณ เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าท่ีศูนย์รักษา
ความปลอดภัยของฮับ แผนกทรัพย์สินทางปัญญา หรืออ้างอิงจากอินทราเน็ตทรัพย์สิน
ทางปัญญา

บรษัิทสตารท์อัพติดต่อคุณและยื่นขอ้เสนอท่ีจะ
พดูคยุเก่ียวกับสินค้าและบรกิารทางเทคโนโลยเีชงิ
นวัตกรรมท่ีพวกเขาต้องการเสนอสำาหรบัการรว่ม
งานกันในอนาคต

Air Liquide กำาลังดำาเนนิงานโครงการวิจัยและ
พฒันา (R&D) ท่ีคล้ายคลึงกัน

เพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแยง้ทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ก่อนท่ีจะได้พูดคยุกับ
บุคคลท่ีสามคณุควรแนใ่จว่าข้อมลูของเราได้รับการ
ปกป้อง และตรวจสอบว่าข้อมูลของพวกเขาก็ได้รับ
การปกป้องเชน่กัน
ตรวจสอบให้แนใ่จว่ามกีรอบการทำางานตามสัญญา
ท่ีเหมาะสมพร้อมไว้แล้วโดยขอความชว่ยเหลือจาก
แผนกทรัพยสิ์นทางปัญญาก่อนท่ีจะทำาการแลก
เปล่ียนข้อมลูท่ีมคีวามละเอียดอ่อนใดๆ (เชน่ข้อตกลง
ท่ีเป็นความลับ)

•  นวัตกรรมทางเทคโนโลย ีความรูค้วามชำานาญและการออกแบบทางอุตสาหกรรมท่ีเป็นความลับ (ภาพ
วาด รูปลักษณ์ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และอ่ืนๆ)

• เคร่ืองหมายการค้า ชื่อ และโลโก้ท่ีเราใช้ประกอบธุรกิจ

• สถานท่ีดำาเนินงาน ชิน้สว่นสำารอง อุปกรณ์การแพทย์ ท่อก๊าซ รถบรรทกุและออฟฟิศ

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งของสนิทรพัยท่ี์ต้องปกป้อง

สตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพ
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ความลับ

การสงวนข้อมูลทางธุรกิจของบรษัิทและพนัธมิตรของเราในสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ดิจิทัลมากยิง่ขึน้น้ันต้องอาศัยความรับผิดชอบและความระแวดระวังของเราทุกคน

• ขอ้มูลท่ีเป็นความลับคือขอ้มลูท่ีไมเ่ป็นสาธารณะและเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมของเราและ/หรอืพนัธมติรทาง
ธุรกิจ อันประกอบไปด้วยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท้ังด้านเทคนคิและด้านธุรกิจ

• Air Liquide ใช ้และคาดหวังใหพ้นกังานของตนใชม้าตรการท่ีเก่ียวขอ้งในการปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลับ
เก่ียวกับกลุม่บรษัิท ลกูค้า และพันธมติรทางธุรกิจรายอ่ืนใดในทางท่ีสอดคล้องกับวิธีการภายในบรษัิท

• หลักจรรยาบรรณสำาหรบัการปกป้องทางดิจิทัลให้รายละเอียดมาตรการและกฎท่ีใชไ้ด้เพือ่จัดการขอ้มลู
ทางดิจิทัล

•  ฉนัปกป้องและเก็บรกัษาข้อมลูความลับท่ีไมเ่ป็นสาธารณะและเอกสารท่ีมเีนื้อหาทางกลยุทธ ์ทางการ
เงิน ทางเทคนคิ หรอืการค้า

• ฉนัเปิดเผยขอ้มูลความลับกับภายในบรษัิทเฉพาะเมื่อเรียกรอ้งและเท่าท่ีเรียกร้อง

•  ฉนัเรียกรอ้งให้พนัธมติรทางธุรกิจเก็บขอ้มูลท่ีได้จาก Air Liquide อยา่งเป็นความลับ โดยเฉพาะการทำา
สญัญารกัษาข้อมลูท่ีเป็นความลับ เชน่เดียวกันนี ้ฉนัยึดตามความมุง่มัน่ในการรักษาความลับตามสัญญา
ใดๆ ก็ตามท่ีได้ทำากับลกูค้าหรอืพนัธมติรทางธุรกิจรายอ่ืนใดอยา่งเครง่ครัด

•  ฉนัเข้าใจว่าเป็นภาระของฉนัท่ีจะต้องรกัษาความลับอยา่งต่อเน่ืองแม้ว่าฉนัจะลาออกจาก Air Liquide 
แล้วก็ตาม

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคุณ หรือแผนกกฎหมาย หรือทรัพย์สินทางปัญญา และอ้างอิงจาก
อินทราเน็ตการรักษาความปลอดภัยดิจิทัล

คุณเดินทางไปทำางานพร้อมกับเพื่อนรว่มงานด้วย
รถไฟหรือเครื่องบินเป็นกิจวัตร

คุณมักวางแผนใช้เวลาท่ีอยูบ่นระบบขนสง่
สาธารณะเพื่อทำางานและเตรียมงานประชุมท่ีจะ
มีขึ้น คุณสังเกตได้ว่ามีการสอดแนมฟังบทสนทนา
ของคุณ

เมือ่ทำางานนอกสถานท่ีหรือออฟฟิศ คุณควรใสใ่จให้
มากข้ึนเพ่ือท่ีจะรักษาข้อมลูความลับไมใ่ห้ร่ัวไหล

คณุไมค่วรทำางานท่ีเป็นความลับหรือเอ่ยช่ือบุคคล
หรือบริษัท (กลุ่มบริษัท ลูกค้า หรือพันธมติรทาง
ธุรกิจ) ในสถานท่ีสาธารณะ และคุณควรใช้แผน่ปิด
หน้าจอเพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับแล็ปท็อปของ
คณุ

• ไมป้่องกันหรอืใหร้หสัผา่นกับผู้อ่ืน ซ่ึงรวมท้ังเพื่อนรว่มงาน (สมาชกิภายในทีมหรือผูท่ี้ทำางานรว่มกัน)

• ทำางานกับขอ้มูลท่ีมคีวามละเอียดอ่อนโดยไมม่กีารป้องกันอยา่งเพยีงพอ (เชน่ การเขา้รหสั การใชอี้เมล
ท่ีปลอดภัย การใชเ้ครอืขา่ยสว่นตัวเสมอืน «VPN» ท่ีได้การรบัรอง)

• นำาออกหรอืคัดลอกขอ้มูลความลับใดๆ โดยเฉพาะเมื่อสญัญาจ้างงานสิน้สดุลง

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม
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ความเป็นส่วนตัวของข้อมลู

สิทธคิวามเป็นสว่นตัวของแต่ละบุคคลถือเป็นเรื่องสำาคัญท่ี Air Liquide ให้ความ
เอาใจใส ่เรามุ่งม่ันท่ีจะใช้มาตรการท่ีจำาเป็นเพื่อทำาการปกป้องเม่ือจัดการกับ
ข้อมูลสว่นบุคคลของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ป่วย หรือใครก็ตามแต่

•  ขอ้มูลสว่นบุคคลคือขอ้มูลใดๆ ก็ตามท่ีนำาไปสูก่ารระบุตัวตนของบุคคลผู้น้ันโดยตรงหรือทางอ้อม (เม่ือ
เชื่อมต่อกับขอ้มูลอ่ืน) ได้

•  Air Liquide ประมวลขอ้มลูสว่นบุคคล (เชน่ การเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใชง้าน โอนถ่าย แสดงหรือลบ) 
สอดคล้องตามกฎหมายท่ีใชบั้งคับและข้อบงัคับอยา่งเครง่ครดั

•  ขอ้มูลสว่นบุคคลต้องเก็บรวบรวมตามวัตถปุระสงค์ท่ีจำาเพาะ แบง่ปันเฉพาะกับผู้ท่ีต้องการเข้าถึงอยา่ง
แท้จริงและเก็บรักษาไว้อยา่งปลอดภัย

• ฉนัตรวจสอบให้มัน่ใจว่าฉนัจัดการขอ้มลูสว่นบุคคลตามท่ีกำาหนดภายใต้กฎหมายท่ีใชบั้งคับและวิธกีาร
ภายในบรษัิทของเรา โดยเฉพาะก่อนท่ีจะทำาการเปิดเผยสูภ่ายนอก Air Liquide

• ฉนัรายงานการรัว่ไหลของขอ้มูลสว่นบุคคลกับผูจั้ดการทันที หรือผู้ประสานงานการปกป้องข้อมลู (IPC)

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้ประสานงานการปกป้องข้อมูล (IPC) ของคุณ หรือแผนกกฎหมาย และอ้างอิงจาก
อินทราเน็ตการรักษาความปลอดภัยดิจิทัล

พันธมิตรทางธุรกิจสอบถามท่ีอยูส่ว่นตัวของเพื่อน
รว่มงานของคุณ เพื่อท่ีจะสง่ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์
ล่าสุดของเขา/เธอ

คุณคิดว่าเพื่อนรว่มงานของคุณคงจะชื่นชอบ แต่
คุณสงสัยว่าคุณจะแบง่ปันข้อมูลนี้ได้หรือไม่

ชือ่และท่ีอยูส่ว่นตัวของพนักงานเป็นสว่นหน่ึงของ
ข้อมลูสว่นตัวท่ีคณุอาจแบง่ปันได้ในบางโอกาสและ
ขึน้อยูกั่บกฎหมายท้องถ่ิน
ก่อนท่ีคณุจะแบง่ปันข้อมลูเชน่น้ัน คณุจะต้องตรวจ
สอบกับแผนกกฎหมายและ/หรือผู้ประสานงานการ
ปกป้องข้อมลู (“IPC”) ของคณุว่าคณุจะดำาเนิน
การต่อได้และเป็นท่ีอนุญาตหรือไม ่รวมท้ังจะทำาได้
อยา่งไร

• ครอบครองขอ้มูลสว่นบุคคลไว้นานกว่าท่ีจำาเป็นและท่ีอนญุาต

• เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับสขุภาพของผูป่้วยและการรักษาทางการแพทย์

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม
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การสื่อสารนอกองค์กร 
และสื่อสังคมออนไลน์
Air Liquide มุง่ม่ันในการเปิดกว้างการส่ือสารท่ีเชือ่ถือได้กับผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุราย 
พนักงานทกุคนควรมีสว่นรว่มในการป้องกันและเชดิชูชือ่เสยีงของกลุ่มบรษัิทด้วย
ความระมัดระวัง และด้วยพฤติกรรมอยา่งมืออาชพีเม่ือทำาการสือ่สารนอกองค์กร
และใช้ส่ือสังคมออนไลน์

•  Air Liquide ใสใ่จอยา่งสงูเพื่อให้มัน่ใจในคณุภาพและความถูกต้องของข้อมลูท่ีสื่อสารออกไปสูผู้่มสีว่นได้
สว่นเสยีทกุราย อันรวมท้ัง สื่อ พนัธมติรทางธุรกิจ และตลาดทุน

• พนักงานทกุคนแบง่ปันความรบัผดิชอบรว่มกันเพื่อชื่อเสยีงและภาพลักษณ์ขององค์กร

•  ฉนัไมต่อบคำาถามหรอืทำาสัญญาข้อผกูมดัแทน Air Liquide หากฉนัไมไ่ด้รับอำานาจจากบริษัทให้ทำาเชน่
นัน้โดยจำาเพาะ หากสื่อติดต่อฉนั ฉันอ้างอิงไปถึงผูจั้ดการของฉนัผู้ท่ีควรตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวกับแผนก
การสื่อสารท่ีเก่ียวข้อง

•  ฉนัควรปฏิบติัอยา่งมสีามัญสำานกึและด้วยความเป็นมอือาชพีเม่ือใช้ส่ือสังคมออนไลน์สว่นตัวในการ
โพสต์ หรอืรูปแบบการส่ือสารสาธารณะอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับงานของฉนั กลุ่มบริษัท หรือสภาพแวดล้อม
ในการทำางานของฉนั

•  หากฉนัต้องการ ฉนัจะแบง่ปันการส่ืออยา่งเป็นทางการของ Air Liquide บนบัญชส่ืีอสังคมออนไลน์สว่น
ตัวของฉนัได้ (ขา่วแถลงส่ือมวลชน, บทความหนา้เว็บ airliquide.com, โพสต์อยา่งเป็นทางการบนส่ือ
สงัคมออนไลนจ์าก Air Liquide, ประกาศงาน)

•  หากฉนัได้รบัเชิญใหไ้ปพูดนอกบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับงานของฉนั ฉันควรปรึกษาผู้จัดการของฉนั
ก่อนเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับแผนกการสื่อสารท่ีเก่ียวข้อง

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคุณหรือแผนกการสื่อสาร และอ้างอิงจากหลักจรรยาบรรณในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์สาธารณะโดยพนักงาน Air Liquide

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นท่ีไซต์งานอุตสาหกรรมแหง่หนึ่ง
ของ Air Liquide คุณเห็นความคิดเห็นมากมายจาก
ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ บางความเห็นดูจะไมถู่ก
ต้องและคุณคิดว่าพวกเขาทำาร้ายชื่อเสียงของ Air 
Liquide ได้

คุณอยากสร้างความกระจ่างด้วยการโพสต์ความ
คิดเห็นของคุณเอง

คณุควรละเว้นจากการโพสต์ความคิดเห็นใดๆ 
เน่ืองจากคณุไมไ่ด้มอีำานาจในการพูดแทนบริษัท
อยา่งไรก็ตาม คณุควรแจ้งเร่ืองราวดังกล่าวไปยัง
แผนกการส่ือสารเพ่ือให้พวกเขาเตรียมการโต้ตอบได้
อยา่งเหมาะสมหากจำาเป็น

•  การแบง่ปันขอ้มูลท่ีมคีวามละเอียดอ่อนบนสื่อสงัคมออนไลน์ (ไมว่่าจะเก่ียวข้องกับโครงการ ลกูค้า หรอื
กลุ่มบรษัิท)

•  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมคีวามละเอียดอ่อนด้วยการตอบแบบสอบถามหรอืโพลสำารวจของบรษัิทท่ีปรกึษา
ภายนอก

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม
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ผลประโยชน์ทับซอ้น
Air Liquide เคารพผลประโยชน์สว่นบุคคลและชวิีตสว่นตัวของพนักงานของตน 
อยา่งไรก็ดี การหลีกเล่ียงขอ้ขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ของ Air Liquide และผล
ประโยชน์สว่นบุคคลถือเป็นเรือ่งท่ีสำาคัญ เชน่กันกับการรายงานขอ้ผูกมัดหรือความ
สมัพนัธใ์ดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดเป็นขอ้ขัดแยง้ดังกล่าวได้

• ผลประโยชนทั์บซ้อนเกิดข้ึนเมื่อผลประโยชนส์ว่นตัวสามารถแทรกแซงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทได้ 
อันจะสง่ผลกระทบต่อการตัดสนิใจของบุคคล (เชน่ การมอบรางวัลแก่บริษัทท่ีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้น)

• ขอ้ขัดแยง้ท่ีไมเ่ปิดเผยอาจก่อเป็นภาพลักษณข์องการเลือกท่ีรักมักท่ีชงัเป็นต้น ซ่ึงเกิดความเสียหายกับ
ชื่อเสยีงของกลุ่มบรษัิทและผลประโยชนข์องบริษัท

• ฉนัหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทั์บซ้อนหรอืภาพลักษณ์ของข้อขัดแย้งดังกล่าวระหว่าง
ชวิีตสว่นตัวและชวิีตการทำางาน

• ฉนัไมร่บัทำางานหรอืเป็นท่ีปรกึษาใหกั้บซพัพลายเออร ์ลูกค้า หรือคู่แขง่ แมจ้ะไมม่ค่ีาจ้างก็ตาม

• ฉนัเปิดเผยผลประโยชนทั์บซ้อนท่ีมหีรือท่ีเป็นไปได้กับผูจั้ดการของฉันโดยไมรี่รอ และละเว้นจากการเข้า
รว่มในความสมัพันธใ์ดๆ ระหว่างกลุ่มบรษัิทและบุคคลท่ีสามท่ีมคีวามเก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุหรอืผู้รับเร่ืองรอ้งเรยีนทางจรยิธรรม

• การใชท้รพัย์สนิหรอืแหล่งทรพัยากรใดๆ ของ Air Liquide เพื่อเร่ืองสว่นตัว

•  การมสีว่นเก่ียวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจของ Air Liquide กับบุคคลท่ีสามซ่ึงคณุหรอืญาติของคณุมผีล
ประโยชนส์ว่นตัว (ทางการเงินหรืออ่ืนๆ)

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ได้

มีการเผยแพรป่ระกาศงานท่ีต้องการคุณสมบัติท่ี
จำาเพาะมาก คุณคือผู้จัดการท่ีรับผิดชอบในการว่า
จ้างงานนี้และหนึ่งในบรรดาผู้สมัครคือญาติของ
คุณ

คุณคิดว่าคุณคัดเลือกผู้สมัครโดยไมล่ำาเอียงได้และ
เลือกโดยปราศจากอิทธิพลจากความสัมพันธ์สว่น
ตัวของคุณ

คณุต้องเปิดเผยให้ผู้จัดการของคณุหรือผู้จัดการ
ทรัพยากรบุคคลทราบว่าคณุเป็นญาติกับผู้สมคัรดัง
กล่าว และถอนตัวจากกระบวนการคัดเลือกเพ่ือท่ีจะ
ใหม้ัน่ใจว่าผู้สมคัรทกุคนได้รับความเป็นธรรมและ
เป็นกลาง
การมสีว่นเก่ียวข้องในการตัดสินใจน้ีอาจก่อเป็นภาพ
ลักษณ์ของการเลือกท่ีรกัมักท่ีชังและสง่ผลกระทบ
ในแง่ลบกับช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทได้เชน่เดียวกับช่ือ
เสียงของคณุเอง
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การทจุรติและใช้อิทธิพล

ความไว้วางใจของพันธมิตรทางธุรกิจของเราและผู้มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ ท้ังหมดใน
ความตรงไปตรงมาและความซือ่สตัยคื์อเรือ่งท่ีมีความสำาคัญ
เราไม่อดทนต่อรูปแบบใดๆ ของการทุจรติ การใชอิ้ทธพิล และการละเมิดความซือ่ตรง
โดยท่ัวไป

• การทจุรติเกิดข้ึนเม่ือบุคคลยื่นขอ้เสนอ สญัญา สรา้งหรอือนุญาตการจ่ายค่าตอบแทนบางอยา่งท่ีมมีลูค่า
ต่อราชการหรือบุคคลเอกชน โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อท่ีให้ได้มาซ่ึงข้อได้เปรียบเทียบท่ีมชิอบด้วย
กฎหมาย

• การทจุรติรวมไปถึงการใช้อิทธพิลท่ีบุคคลหนึง่ได้รับสญัญาหรือได้รับบางอยา่งท่ีมมีลูค่าเพ่ือให้ใช้
อิทธพิลกับราชการ อันจะใหไ้ด้มาซึง่ขอ้ได้เปรยีบเทียบท่ีมชิอบด้วยกฎหมาย

• แนวคิดเรื่อง «มูลค่า (value)» ควรเป็นท่ีเขา้ใจอยา่ง กว้างๆ โดยเฉพาะท่ีรวมถึง เงินสด ของขวัญ การ
เดินทาง การมีสว่นรว่มทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกศุล ผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเสนอการว่า
จ้างงาน และอ่ืนๆ

• «ราชการ (Public official)» คือแนวคิดแบบกว้างๆ ซึง่รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมาจากการ
เลือกต้ัง ตลอดจนพนกังานของรัฐวิสาหกิจ หรอืองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น

• เชน่เดียวกับบริษัท บุคคลอาจถกูลงโทษทางแพง่และ/หรอืทางอาญาอยา่งหนัก ในกรณีท่ีมกีารละเมดิ
กฎหมายต่อต้านการทจุริต

• ฉนัปฏิบติัตามการฝึกอบรมภาคบงัคับท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต

• ฉนัดำาเนนิงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติในความสมัพันธท์างธุรกิจ โดยตรวจสอบให้แนใ่จว่ามกีารสอบ
ทานธุรกิจเมื่อจำาเป็น และธุรกรรมท้ังหมดได้รบัการพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผล จัดทำาเป็นเอกสารอยา่ง
เหมาะสม และได้รบัการอนมุติัอยา่งถกูต้อง

• ฉนัระมัดระวังอยูเ่สมอ ไมเ่พิกเฉยต่อสญัญาณบง่บอกการทจุริตหรือธุรกรรมท่ีนา่สงสัยใดๆ และฉนั
จะแจ้งผู้จัดการของฉนัหรือใชร้ะบบรับขอ้รอ้งเรยีนและแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีมขีอ้สงสยั

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุ เจ้าหน้าท่ีรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทางจริยธรรม หรือแผนกกฎหมาย และอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลด้านจรยิธรรมบนอินทราเน็ตเก่ียวกับการป้องกันการทจุรติ

• การจ่ายเงินใหกั้บเจ้าหนา้ท่ีของรัฐเพื่อใหไ้ด้มาซึง่ใบอนญุาตดำาเนนิการ

•  การเสนอผลประโยชนท่ี์ไมเ่หมาะสมแก่ผู้ท่ีมโีอกาสเป็นลกูค้าเพื่อให้ได้มาซึง่ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสทิธิเ์ก่ียว
กับการประมลูท่ีกำาลังดำาเนินอยู่

•  การใหค้ำามัน่สญัญาว่าจะใหต้ำาแหนง่รฐัมนตรีเพื่อแลกกับอิทธิพลของเขา/เธอในการได้รบัการทำา
สัญญากับรัฐบาล

•  การทำาสญัญากับบุคคลท่ีสามรายใหมห่รอืทำางานในโครงการเขา้ซ้ือกิจการโดยไมมี่การตรวจสอบท่ี
เหมาะสม

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม

คุณกำาลังดำาเนินขั้นตอนการต่ออายุสัญญาระยะ
ยาวกับหนว่ยงานของรัฐ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกษียณอายุเมื่อไมน่านมานี้เสนอ
ให้ใช้ผู้ติดต่อของตนเพื่อให้แนใ่จว่าผู้มีอำานาจจะ
ต่ออายุสัญญาภายใต้เง่ือนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน์
มากท่ีสุดเพื่อแลกกับค่าคอมมิชชั่น

คณุควรปฏิเสธอยา่งสุภาพและติดต่อผู้จัดการของคณุ 
และบุคลากรในแผนกกฎหมาย/แผนกกำากับดูแลการ
ปฏิบติัตามกฎระเบยีบในบริษัททันที
เป็นท่ีทราบกันว่าข้อเสนอดังกล่าวขัดแยง้กับนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตของเรา ไมต้่องสงสัยเลยว่า Air 
Liquide ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว
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คนกลาง

คนกลางบางประเภท (ท่ีปรกึษา ผู้ให้คำาปรกึษา ตัวแทนขาย ผู้จัดจำาหน่าย ฯลฯ) มี
ความเสีย่งสงูต่อการทจุรติ ดังน้ันควรใชเ้ม่ือจำาเป็นจริงๆ เท่าน้ัน ต้องใชค้วามระมัดระวัง
ก่อนและระหว่างความสมัพนัธท์างธุรกิจ

• การติดสนิบนทางอ้อมผา่นคนกลางอาจสง่ผลให ้Air Liquide และพนักงานถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย
เสมือนหนึง่ว่ากระทำาการติดสนิบนนัน้ด้วยตนเอง

• Air Liquide กรรมการ และพนกังานของบริษัทอาจต้องรบัผิดสำาหรับการติดสินบนหรือการจ่ายเงินอ่ืนๆ 
ท่ีกระทำาผา่นคนกลางของตน แมว่้าการจ่ายเงินเหล่าน้ันจะไมไ่ด้รับการอนุมติัหรือทราบโดยบริษัทก็ตาม

• Air Liquide ได้จัดวิธกีารคัดเลือกและการใชค้นกลางเพื่อบรรเทาความเสีย่งดังกล่าว

• ฉนัจะตรวจสอบให้แนใ่จว่ามคีวามจำาเป็นท่ีชอบด้วยกฎหมายในการใชค้นกลาง และไมม่บุีคลากรภายใน
บรษัิทคนใดท่ีสามารถดำาเนินการเพื่อให้บรรลผุลท่ีต้องการในแบบเดียวกับท่ีใชค้นกลางได้

• ฉนัจะดำาเนนิการสอบทานธุรกิจอยา่งละเอียดเก่ียวกับภมูหิลังด้านชื่อเสียงและคุณสมบัติของคนกลาง 
(รวมถึงผูถื้อหุน้ของคนกลาง) ก่อนเขา้สูห่รอืต่ออายุความสัมพันธท์างธุรกิจ

• ฉนัจะตรวจสอบให้แนใ่จว่าสญัญาระหว่าง Air Liquide กับคนกลางได้ระบุไว้อยา่งชดัเจนว่าห้ามมใิห้มี
การทจุรติใดๆ และค่าธรรมเนยีมท่ีจ่ายไปนัน้สอดคล้องกับบริการท่ีได้รับ

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุ เจ้าหน้าท่ีรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทางจริยธรรม หรือแผนกกฎหมาย และอ้างอิง
จากขัน้ตอนปฏิบติัในการคัดเลือกและใชค้นกลาง

• อยา่อนมุติัใบแจ้งหนีโ้ดยไมมี่หลักฐานว่าได้รับบรกิารและเอกสารบนัทึกรายละเอียดกิจกรรม

• อยา่ขอใหค้นกลางทำาบางสิง่บางอยา่งท่ีคณุจะไมท่ำาสิง่นัน้ด้วยตัวเอง

• อยา่อนญุาตให้คนกลางมอบเงินสนบัสนนุ/บรจิาคเงินในนามของ Air Liquide เป็นอันขาด

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

สถานการณ์ท่ีต้องระวัง

Air Liquide กำาลังเข้าร่วมการยื่ นประมูล
โครงการสำาคัญในประเทศใหม่

มีคนกลางยื่ นข้อเสนอในการสนับสนุนโดยเขา
อ้างว่าเขาสามารถรับรองได้ว่า Air Liquide จะ
ชนะการประมูล พร้อมสื่ อเป็นนัยว่าเขาอาจต้อง
จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้มีอำานาจตัดสินใจท่ี
เหมาะสม

คุณควรปฏิเสธข้อเสนอและยุติความสัมพันธ์ 
เนื่องจากข้อเสนอนี้ขัดแย้งกับนโยบายของ Air 
Liquide
ต้องรายงานเหตุการณ์นี้ไปยังฝ่ายบริหาร ฝ่าย
กฎหมาย และเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนทาง
จริยธรรมเพื่อดำาเนินการต่อไป
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ของขวัญและการเล้ียงรบัรอง

การให้หรือการรบัของขวัญและการเล้ียงรบัรองซึง่มีมูลค่าท่ีสมเหตุสมผลเป็นสว่นหน่ึง
ของการดำาเนินธุรกิจตามปกติ อยา่งไรก็ตาม หากให้หรือรับของขวัญและเล้ียงรับรอง
โดยมีเจตนาเพือ่ให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไมเ่หมาะสม น่ันถือว่าเป็นการทจุริต

• Air Liquide ได้จัดทำาแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับของขวัญ การเล้ียงรบัรอง ความบนัเทิง และการบรจิาค 
(“นโยบายเก่ียวกับของขวัญ”) เพือ่ลดความเสีย่งจากการทจุรติ

• ความสมเหตสุมผล ชว่งเวลา และความถ่ีในการใหห้รือรับของขวัญและการเล้ียงรบัรอง ยงัคงเป็นหลัก
เกณฑ์สำาคัญในการหาจุดสมดลุระหว่างการรกัษาความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีดีกับการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั
ทางกฎหมายและทางจรยิธรรมของเรา

• หากฉนัใหห้รือรบัของขวัญหรือการเล้ียงรับรอง ฉนัควรถามตัวเองดังน้ี:

 - ของขวัญหรือการเล้ียงรับรองนั้นมีมูลค่าประมาณเท่าใด สมเหตุสมผลหรือไม่
 -  การให้หรือการรับของขวัญนี้เนื่องในโอกาสอะไร เป็นของขวัญท่ีฝ่ายตรงข้ามร้องขอมา

หรือมีการคาดหวังสิง่ใดเป็นการตอบแทนหรือไม่
 - ของขวัญหรือการเล้ียงรับรองนั้นเสี่ยงท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในอนาคตหรือไม่
 -  ฉันจะทำาการตัดสินใจทางธุรกิจแบบเดิมอยูห่รือไม ่หากการให้หรือรับของขวัญหรือการ

เล้ียงรับรองนี้เปิดเผยสูส่าธารณะ 

•  ก่อนท่ีจะมีการให้หรือรับของขวัญหรือคำาเชิญสำาหรับงานเล้ียงรับรอง ฉันควรศึกษาแนวทางปฏิบัติ
ของกลุ่มบริษัทและนโยบายขององค์กรของฉัน หากมี

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุ เจ้าหน้าท่ีรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทางจริยธรรม หรือแผนกกฎหมาย และดู
นโยบายเก่ียวกับของขวัญของกลุม่บรษัิท

• การใหข้องขวัญแก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือแลกกับการส่ังจ่ายผลิตภัณฑ์ Air Liquide

• การใหห้รือรับของขวัญเป็นเงินสดหรือสิง่ท่ีมมีลูค่าเทียบเท่าเงินสด (บตัรเงินสด บตัรของขวัญ และอ่ืนๆ)

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งของพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม

คุณกำาลังเจรจาต่อรองเก่ียวกับคำาสั่งซื้อท่ีสำาคัญกับ
ซัพพลายเออร์ท่ีได้รับการคัดเลือกสามราย

ระหว่างการสนทนา ซัพพลายเออร์รายหนึ่งพบว่า
คุณสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมเดียวกันกับเขา/เธอ 
และได้เสนอต๋ัวเข้าชมการแขง่ขันนัดต่อไปในท่ีนั่ง
ระดับวีไอพีแก่คุณ

ปฏิเสธข้อเสนอนี้เนื่องจากอาจถูกมองว่าเป็นการ
พยายามให้ได้มาซึ่งสัญญาการจัดหาเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์ท่ีไมเ่หมาะสม

เป็นท่ีทราบกันดีว่าชว่งเวลาดังกล่าวนั้นไมเ่หมาะ
สม (ชว่งการประมูล) และมูลค่าของบัตรเชิญก็สูง
มาก

ให้รายงานเรื่องนี้กับผู้จัดการของคุณ
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การแข่งขันอยา่งเป็นธรรม
การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีดีท่ีสดุด้วยการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมคือ
กญุแจสูค่วามสำาเรจ็ของเรา เรามุ่งม่ันท่ีจะแขง่ขันอยา่งเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการแขง่ขันทางการค้าท่ีใชบ้งัคับในทุกท่ีท่ีเราดำาเนินงาน

•  กฎหมายว่าด้วยการแขง่ขันทางการค้าท่ีใชกั้บความสมัพันธท์างธุรกิจหลายประเภท: การเจรจาต่อรอง
กับลูกค้าและซพัพลายเออร ์การติดต่อกับคูแ่ขง่ การตลาดและการขาย หรือธุรกรรมการควบรวมและ
เขา้ซ้ือกิจการ (M&A)

• การปฏิบติัโดยเฉพาะดังต่อไปนีถื้อเป็นสิง่ต้องหา้ม:

 - การตกลงหรอืการเจรจาใดๆ กับคู่แขง่เก่ียวกับราคา (การตกลงรว่มกันกำาหนดราคา) หรือ
เง่ือนไขการทำาธุรกรรมอ่ืนๆ เชน่ การจำากัดการผลิต หรือการจัดสรรลูกค้าหรือพ้ืนท่ีทางการค้า

 - การแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีละเอียดอ่อนระหว่างคูแ่ขง่ (ราคา ต้นทุน กลยุทธ)์
 - การใชอ้ำานาจเหนอืตลาดอยา่งไมเ่ป็นธรรมในตลาดท่ีเก่ียวข้อง (เชน่ การเลือกปฏิบัติ การ

กำาหนดราคาต่ำาเกินควรเพื่อกำาจัดคูค้่ารายอ่ืนออกไปจากตลาด การขายพว่ง และอ่ืนๆ)

• ในกรณท่ีีมกีารละเมดิกฎหมายว่าด้วยการแขง่ขนัทางการค้า ประเทศหรือภูมภิาคสว่นใหญท่ั่วโลกมี
มาตรการลงโทษท่ีรุนแรงสำาหรับท้ังบุคคลและนติิบุคคล การลงโทษเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายอยา่ง
รา้ยแรงต่อชื่อเสยีงของบริษัท

• เมื่อฉันติดต่อกับคู่แขง่ ลกูค้า หรอืซพัพลายเออร ์ฉันคุน้เคยและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน
การผกูขาดของบรษัิท

• ฉนัระมัดระวังในการสื่อสารกับคูแ่ขง่และปฏิบติัตามแนวทางปฏิบัติภายในบริษัทเมื่อจำาเป็นต้องส่ือสาร 
(เชน่ สมาคมอุตสาหกรรม กิจการรว่มค้า)

• ฉนัหลีกเล่ียงภาษาท่ีใชใ้นการสื่อสารท้ังด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรท่ีหนว่ยงานซ่ึงกำากับดแูลการ
แขง่ขันอาจตีความผดิ

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุหรอืแผนกกฎหมาย และอ้างอิงจากแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการต่อต้าน
การผูกขาดของบรษัิท

• การมสีว่นรว่มในแนวทางปฏิบติัท่ีมุง่กำาจัดหรอืตัดคูแ่ขง่ หรอืผูท่ี้มแีนวโนม้จะเป็นคู่แขง่ออกจากตลาด

• การแบง่ปันข้อมูลท่ีละเอียดอ่อนกับคูแ่ขง่

• การมสีว่นรว่มในพฤติกรรมท่ีผดิกฎหมายหรือผดิจรยิธรรมเพื่อให้ได้มาซึง่ขอ้มูลเก่ียวกับคูแ่ขง่

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม

ในการประชุม คู่แขง่บอกคุณถึงเจตนาท่ีจะขึ้นราคา
ผลิตภัณฑ์บางอยา่ง 10% และถามคุณว่าบริษัท
ของคุณจะปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาใหมข่อง
พวกเขาหรือไม่

คูแ่ขง่ไมค่วรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกลยุทธก์ารกำาหนด
ราคาของตน ให้บอกกับคูแ่ขง่ของคณุทันทีว่าความ
คิดเห็นและคำาถามของเขา/เธอเป็นสิง่ท่ีไมเ่หมาะสม 
และเดินจากไป
คณุควรรายงานการสนทนาต่อหัวหน้างานและแผนก
กฎหมาย
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ความโปรง่ใส 
และความถูกต้องแท้จรงิของข้อมลู

การสือ่สารข้อมูลทางธุรกิจท่ีโปรง่ใสและเชือ่ถือได้ ท้ังในด้านการเงินและนอกเหนือจาก
การเงิน เป็นกญุแจสำาคัญในการรกัษาความไว้วางใจกับผู้มีสว่นได้สว่นเสียท้ังหมดของ
เรา

• ความถูกต้องของการรายงานทางการเงินเป็นความรบัผิดชอบรว่มกันของทุกคน เน่ืองจากมเีอกสาร
ต่างๆ เชน่ สมุดบญัช ีบันทึกทางการเงิน สัญญา ใบเสรจ็ ใบแจ้งหน้ี และบัญชค่ีาใชจ่้าย

• Air Liquide ใชร้ะบบควบคมุภายในท่ีมปีระสิทธภิาพซ่ึงสง่เสริมความนา่เชื่อถือของข้อมลู

• การรายงานข้อมลูธุรกิจหรอืขอ้มูลทางการเงินท่ีไมถ่กูต้องอาจสร้างความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อผล
ประกอบการและชื่อเสยีงของ Air Liquide

• ฉันดำาเนินการวิเคราะห์ ยื่นหรือสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงินด้วยความเอาใจใส ่
ซื่อสัตย์ และโปรง่ใสอยา่งสูงสุด และสอดคล้องกับกระบวนการบัญชีภายในและการเก็บบันทึกข้อมูล
ของเรา

• ธุรกรรมทุกรายการควรมีการจัดทำาเป็นเอกสารอยา่งเหมาะสม และรายงานอยา่งถูกต้องในเวลาท่ี
เหมาะสมตามหลักการบัญชีของกลุ่มบริษัท

• ฉันมีสว่นรว่มในการทำาให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล และรว่มมือกับการตรวจสอบภายใน
หรือภายนอก โดยเฉพาะการแสดงความขยันหมั่นเพียรและความโปรง่ใส

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุ แผนกการเงิน หรอืแผนกการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน และอ้างอิงจากนโยบาย
การเงิน Bluebook และนโยบายความยัง่ยนื

•  ต้ังใจบนัทึกขอ้มูลไมค่รบถ้วนหรอืขอ้มูลท่ีผิด

• การสง่คำาขอเบกิค่าเดินทางและความบนัเทิงท่ีไมถ่กูต้องหรือเกินจรงิ

•  การจงใจประเมินต่ำากว่าความเป็นจรงิ (เชน่ การปล่อย CO2 อัตราการเกิดอุบติัเหต ุต้นทุนของสนิค้า) 
หรือจงใจประเมินสูงกว่าความเป็นจริง (เชน่ ยอดขาย กำาไรขัน้ต้น) KPI ในการรายงานภายในกลุม่
บริษัทหรอืภายนอก

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ในทางปฏิบติั

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม

คุณกำาลังตรวจสอบบันทึกทางการเงินของไตรมาส 
และคุณสังเกตเห็นว่ามีการบันทึกใบแจ้งหนี้จำานวน
มากจากซัพพลายเออร์

คุณตัดสินใจตรวจสอบธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องและระบุ
ตัวตนของซัพพลายเออร์: บริษัทดังกล่าวได้รับ
การจดทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลของซัพพลายเออร์
จริงๆ แต่ใบแจ้งหนี้ไมต่รงกับบริการท่ีได้รับ

คณุอาจกำาลังจัดการกับใบแจ้งหน้ีปลอมท่ีอาจบง่บอก
ถึงแผนการฉ้อโกง
คณุควรรายงานเร่ืองน้ีให้ผู้จัดการของคณุและแผนก
การเงินทราบโดยทันทีเพ่ือทำาการสอบสวนต่อไป
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การดำาเนินงานบางอยา่งมีความเสีย่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากมุมมองของการทจุริต ดัง
น้ันจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตัวอยา่งของการดำาเนินงานดังกล่าวแสดงอยู่
ด้านล่าง

การช่วยเหลือทางการเมอืง

•  Air Liquide ใหก้ารชว่ยเหลือทางการเมืองในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงมากเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กฎหมายท้องถ่ินและได้รบัการอนมุติัอยา่งถกูต้องเท่านัน้

•  ขัน้ตอนการตรวจสอบความถูกต้องสำาหรับการชว่ยเหลือทางการเมอืงมรีายละเอียดอยูใ่นนโยบายเก่ียว
กับของขวัญของกลุม่บริษัท

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

•  ฉนัจะรายงานเก่ียวกับการขอรับบรจิาคเงินเพื่อสนับสนนุทางการเมอืงของบุคคลท่ีสามรายใดๆ ให้ผู้
จัดการของฉนัทราบ

• ฉนัจะแยกกิจกรรมทางการเมอืงสว่นตัวออกจากกิจกรรมทางอาชพีภายในกลุ่มบริษัท

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

• การใหก้ารชว่ยเหลือทางการเมืองตามคำาขอของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญา

• การอ้างถึงตำาแหนง่ของบุคคลท่ี Air Liquide เพื่อกิจกรรมทางการเมอืงสว่นตัวของฉัน

• การใชเ้งินทุนหรอืสนิทรัพยอ่ื์นๆ ของกลุม่บริษัทเพื่อกิจกรรมทางการเมอืงสว่นบุคคล

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม

ค่าอำานวยความสะดวก/ค่าคุ้มครองส่วนบุคคล

•  การจ่ายเงินค่าอำานวยความสะดวกโดยท่ัวไปเป็นการจ่ายเงินสดจำานวนเล็กน้อยให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือ
จูงใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรง่ดำาเนินธุรการ

•  นโยบายของ Air Liquide คือไมอ่นุญาตให้จ่ายเงินค่าอำานวยความสะดวกเป็นอันขาด ถึงแมว่้าจะกฎหมาย
ท้องถ่ินจะอนุญาตให้ทำาเชน่น้ันได้ก็ตาม

•  อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินดังกล่าวสามารถทำาได้ หากตกอยูภ่ายใต้การคกุคามของอันตรายทางรา่งกายท่ี
จวนตัว หรือการถูกควบคุมตัว (“การจ่ายเงินเพ่ือความปลอดภัยสว่นบุคคล”)

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

•  ฉนัควรปฏิเสธคำาขอใหจ่้ายเงินค่าอำานวยความสะดวกใดๆ ก็ตามและแจ้งให้ผูจั้ดการของฉนั แผนก
กฎหมาย และผู้รับเรื่องร้องเรยีนทางจรยิธรรมทราบ หากมกีารร้องขอใดๆ เกิดขึน้

•  ฉนัควรรายงานการจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยสว่นบุคคลกับผูจั้ดการของฉันและผูร้บัเรื่องร้องเรยีนทาง
จริยธรรมโดยทันที

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ซึง่รวมถึงค่าธรรมเนยีมเพื่ออำานวยความสะดวกหรือเรง่รดักระบวนการต่างๆ เชน่:

• การได้รบัสทิธิพเิศษสำาหรับการขนถ่ายสนิค้า

• การเรง่รดัการดำาเนนิการขอบตัรอนญุาต ใบอนญุาต วีซา่ หรอืเอกสารทางราชการอ่ืนๆ

ตัวอยา่งของการจ่ายเงินค่าอำานวยความสะดวก

การดำาเนินงานท่ีมคีวามละเอียด
อ่อนอ่ืนๆ



•  การบรจิาคเพ่ือการกศุลคือการท่ี Air Liquide มอบสิง่มค่ีาใหกั้บองค์กรเพื่อชว่ยใหอ้งค์กรนัน้บรรลุเป้า
หมายโดยไมค่าดหวังสิง่ใดๆ เป็นการตอบแทน

•  Air Liquide อาจสนบัสนนุสมาคมต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขว่ามกีารปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกับของขวัญของ
กลุ่มบรษัิท รวมถึงกระบวนการตรวจสอบการบรจิาค
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ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

•  การบรจิาคเงินใหกั้บองค์กรการกุศลเพื่อโน้มน้าวเจ้าหนา้ท่ีของรัฐหรอืบุคคลภายนอกในการจัดหาผล
ประโยชนท่ี์ไมส่มควรใหแ้ก่บรษัิท

• การปกปิดการบรจิาคในบัญชขีองบริษัท

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม
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•  ฉันจะปฏิบัติตามรายการตรวจสอบการบริจาคและการสนับสนุน (ภาคผนวก 4 ของนโยบายเก่ียวกับ
ของขวัญ) และโดยเฉพาะอยา่งยิง่:

 - ฉนัจะดำาเนนิการสอบทานธุรกิจท่ีจำาเป็นเก่ียวกับคณุภาพ ช่ือเสยีง และวัตถปุระสงค์ของ
องค์กรการกศุล

 - จากน้ัน ฉันจะขอรบัการอนมุติัท่ีเหมาะสม

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

•  การว่ิงเต้นหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลหรอืนติิบุคคลพยายามท่ีจะโน้มน้าวการตัดสินใจของหนว่ยงาน
ของรัฐ การว่ิงเต้นมักถกูควบคมุโดยกฎหมายท้องถ่ิน ต้องใชค้วามระมดัระวังเน่ืองจากหากดำาเนินการ
อยา่งไมเ่หมาะสม การว่ิงเต้นอาจถกูมองว่าเป็นการทจุรติ

•  เมื่อสง่เสรมิผลประโยชนข์อง Air Liquide กับผูม้อีำานาจตัดสินใจของรัฐ ข้าพเจ้าดำาเนินกิจกรรมด้วย
ความซ่ือสตัย์และความโปรง่ใสภายใต้ความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการบริษัท

• ฉนัจะปรึกษากับแผนกกิจกรรมสาธารณะในท้องถ่ินหรือของกลุ่มบริษัทล่วงหน้า

•  ฉนัจะดำาเนนิการสอบทานธุรกิจอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะแต่งต้ังบริษัทว่ิงเต้น ซ่ึงรวมถึงกรรมการและผู้ถือ
หุน้ของบรษัิท และฉนัจะขออนมุติัจากแผนกกิจกรรมสาธารณะท่ีเก่ียวข้อง จากน้ันฉนัก็ติดตามผลการ
ปฏิบติังานของบริการอยา่งจรงิจัง

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

• การไมส่ามารถเปิดเผยการมอบอำานาจใหแ้ก่บรษัิทว่ิงเต้นต่อเจ้าหน้าท่ีเมื่อจำาเป็น

•  การจ่ายค่าตอบแทนใหกั้บบรษัิทว่ิงเต้นด้วยค่าธรรมเนยีมท่ีไมส่มเหตสุมผล และไมเ่หมาะสมในแง่ของ
บรกิารท่ีได้รับ

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม

ปฏิบติัด้วยความซื่อสตัยแ์ละโปรง่ใส

การว่ิงเต้น/กิจกรรมสาธารณะ การบรจิาคเพื่อการกศุล
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การค้าระหว่างประเทศและการฟอกเงิน

•  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศอาจกำาหนดข้อห้ามหรือข้อจำากัดในการทำาธุรกรรม หรืออาจต้องได้รับการ
อนมุติัจากหนว่ยงานหรือวิธีการตรวจสอบอ่ืนๆ เก่ียวกับการแลกเปล่ียนสินค้าข้ามพรมแดน

•  ธุรกรรมท่ีนา่สงสัยอาจเก่ียวข้องกับการฟอกเงินท่ีประกอบด้วยการซอ่นแหล่งเงินทุนท่ีเป็นการฉอ้โกง 
(องค์กรมาเฟีย การค้ายาเสพติด การค้าอาวุธ การกรรโชก การทจุริต และอ่ืนๆ) จากน้ันจึงนำา “เงิน
สกปรก” ไปลงทนุในกิจกรรมท่ีถูกต้องตามกฎหมายอีกคร้ัง

•  Air Liquide ให้คำามัน่ว่าจะเคารพการคว่ำาบาตรทางการค้าระหว่างประเทศและการควบคมุการสง่ออกท่ีมุง่
เป้าไปยงัประเทศ บริษัท หรือบุคคลท่ีถูกคว่ำาบาตร

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

•  ฉนัจะดำาเนนิการสอบธุรกิจท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะเริม่ความสมัพนัธ์ใหมกั่บพนัธมติรทางธุรกิจขา้ม
พรมแดน

• ฉนัจะระมดัระวังและรายงานการดำาเนนิการทางการเงินท่ีนา่สงสยัใดๆ

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

• ซัพพลายเออร์ปฏิเสธท่ีจะให้เอกสารหรอืขอ้มูลอยา่งเป็นทางการ

•  ซัพพลายเออร์ขอใหบ้ริษัทชำาระเงินในลักษณะท่ีผดิปกติ (เชน่ ชำาระเงินไปยงับญัชีธนาคารในประเทศ
ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง ตามแผนการท่ีผดิปกติ...) หรือชำาระเงินใหกั้บบรษัิทหรือบุคคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง

ตัวอยา่งของสญัญาณบง่บอกการทจุรติท่ีต้องตรวจสอบเพิม่เติม

การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมลูภายใน

•  การแสวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มลูภายในเกิดขึน้เมือ่บุคคลทำาธุรกรรมโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยใช้ขอ้มลู
ภายใน

•  ขอ้มลูภายในคือข้อมลูท่ีมลัีกษณะท่ีแนน่อนซึง่ไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะ และหากเปิดเผยต่อสาธารณะ
อาจสง่ผลกระทบอยา่งมนียัสำาคัญต่อราคาของเคร่ืองมอืทางการเงินของบริษัทจดทะเบยีน (เชน่ ตราสาร
ทนุ พนัธบตัร)

•  ขอ้มลูภายในอาจรวมถึง ตัวอยา่งเชน่ ผลประกอบการทางการเงิน การเขา้ซ้ือกิจการ การควบรวมกิจการ 
การถอนการลงทนุ สัญญาหลัก การดำาเนนิคดี หรอืการสอบสวน

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

•  ฉนัจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบงัคับใช้และนโยบายภายในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการแสวงหาผล
ประโยชนจ์ากข้อมลูภายใน

•  หากฉนัมีขอ้มูลภายใน ฉันต้องเก็บขอ้มลูน้ีเป็นความลับและต้องไมด่ำาเนินการเอง หรอืแนะนำาให้บุคคล
ภายนอก (เชน่ สมาชิกในครอบครัว เพือ่นรว่มงาน) ซ้ือขายหุ้นของ Air Liquide หรือหลักทรัพยอ่ื์นๆ

•  ฉนัจะระมัดระวังข้อมลูเก่ียวกับพนัธมติรทางธุรกิจท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์เนือ่งจากการหา้มแสวงหา
ผลประโยชนจ์ากข้อมลูภายในไมไ่ด้จำากัดเฉพาะ Air Liquide

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

•  การใชข้อ้มลูลับท่ีได้ยนิมาโดยบงัเอิญ (เชน่ หอ้งประชุมท่ีเปิดอยู ่กระดาษท่ีวางท้ิงไว้บนเคร่ืองพิมพ์) 
เก่ียวกับธุรกรรมของ Air Liquide เพ่ือซื้อหุน้ของ Air Liquide หรือหุ้นของบริษัทอ่ืน

•  การแนะนำาสมาชกิในครอบครวัหรือเพื่อนให้ซื้อหุน้ตามขอ้มูลภายใน ถึงแมว่้าคุณจะไมไ่ด้รับผล
ประโยชนท์างการเงินด้วยตัวเองก็ตาม

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม
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การปกป้องสิง่แวดล้อม

การปกป้องสิง่แวดล้อมเป็นหัวใจสำาคัญของค่านิยมของเรา เพือ่แก้ปัญหาด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชวีภาพ กลุม่บรษัิทได้สง่
เสริมความมุง่ม่ันท่ีรเิริม่ขึน้เม่ือนานมาแล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลดการปล่อย CO2 
Air Liquide มุง่ม่ันท่ีจะดำาเนินการเพ่ืออนาคตท่ียัง่ยนื

• Air Liquide มุง่มัน่ท่ีจะลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ด้วยการ:

 - เพิม่ประสิทธภิาพแหล่งพลังงานและลดการปล่อยของเสีย
 - ใชน้โยบายการจัดซื้ออยา่งมคีวามรับผดิชอบ
 - ใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือลดคารบ์อนฟุตพริน้ท์ของลกูค้า
 - และเสนอวิธแีก้ปัญหาการเปล่ียนผา่นพลังงาน (energy transition) เพ่ือเป็นสังคม

คาร์บอนต่ำา
 

• ในการสนบัสนุนขอ้ตกลงปารสีปี 2015 อยา่งเต็มท่ี คำาม่ันสญัญาด้านสภาพภูมิอากาศของกลุ่มบริษัทได้
กล่าวถึงความเรง่ด่วนของปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศและการเปล่ียนผา่นพลังงาน และต้ังเป้า
หมายท่ีความเป็นกลางทางคารบ์อน (carbon neutrality) ภายในปี 2050 โดยมีเป้าหมายหลักในการลดการ
ปล่อย CO2 ในระดับกลางในปี 2025 และ 2035

• ฉนัจะพิจารณาว่างานและการดำาเนินการของฉนัมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอยา่งไร เพ่ือจำากัดผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือสามารถทำาได้

• ฉนัมุง่มัน่ท่ีจะประพฤติตนในลักษณะท่ีรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม ฉนัสามารถเข้ารว่มเครือขา่ย “ตัวแทน
ด้านสภาพภมิูอากาศ (Climate Ambassadors)” ท่ีจัดต้ังขึน้เพ่ือให้พนักงานมีสว่นรว่มในพันธกิจด้าน
สภาพภมูอิากาศของกลุ่มบรษัิท

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุหรอืแผนกการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของกลุ่มบรษัิท และอ้างอิงจากแผน
เฝ้าระวังและการลงมือปฏิบติัของ Air Liquide บนอินทราเน็ต

ในทางปฏิบติั

•  ความล้มเหลวในการจัดการสินทรัพยอ์ยา่งถูกต้อง (เชน่ การรีไซเคิล การกำาจัดท้ิง) เมือ่หมดอายุการใช้งาน

•  การใชอุ้ปกรณ์และกระบวนการท่ีไมเ่ป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคับ/ข้อกำาหนดด้านสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง

•  ความล้มเหลวในการปล่อยของเสียลงในลำาธารท่ีกำาหนด (เชน่ การเทตัวทำาละลายลงในท่อระบายน้ำาท่ีมไีว้
สำาหรบัของเสียท่ีเป็นน้ำาเท่าน้ัน)

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม

คุณเห็นรถพว่งถังน้ำามันท่ีกำาลังขับอยูบ่นไซต์งาน

ทันใดนั้นเอง คุณเห็นว่ามีน้ำามันรั่วออกมาจากด้าน
หลังของรถพว่ง

การร่ัวไหลของน้ำามนัหรือน้ำามนัเบนซนิอาจนำาไป
สูปั่ญหาด้านความปลอดภัยและมลภาวะต่อสิง่
แวดล้อม คณุควรเตือนคนขับทันทีและขอให้เขา/เธอ
หยุดรถ
จากน้ันคณุควรแจ้งผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการ
แผนก HSE เพ่ือให้พวกเขาขอความชว่ยเหลือท่ี
จำาเป็นเพ่ือรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว และ
รายงานเหตุการณ์ตามวิธกีารปฏิบติัในพ้ืนท่ี
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สทิธิมนุษยชน

Air Liquide เคารพและสง่เสรมิสิทธมินุษยชนในการดำาเนินงานท่ัวโลก เราเชื่อเป็น
อยา่งยิง่ว่าบุคคลทกุคนควรได้รับการปฏิบติัด้วยความเคารพและให้เกียรติ และ
บรษัิทต่างๆ ควรมีบทบาทในการปกป้องสทิธมินุษยชนข้ันพื้นฐานเหล่าน้ี

• Air Liquide สนบัสนุนการคุม้ครองสทิธมินุษยชนอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงรวมถึง สุขภาพ ความมัน่คงและความ
ปลอดภัย การไมเ่ลือกปฏิบัติ เสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็ การแสดงออกและการรวมตัว การ
ทำางานภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม การหา้มการใชแ้รงงานเด็กและการเป็นทาสสมยัใหมใ่น
รูปแบบใดๆ

• Air Liquide สง่เสรมิการเรยีนรู้อยา่งต่อเนื่องและการพฒันาความสามารถตลอดอาชพีการงาน

• Air Liquide มุง่มัน่ท่ีจะให้ความคุม้ครองทางสงัคมขัน้พื้นฐาน ซ่ึงรวมถึงแผนสิทธิประโยชน์ การเข้าถึง
การรกัษาพยาบาล และการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง

• Air Liquide แบง่ปันหลักการท่ีกำาหนดไว้ในรา่งตราสารสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปฏิญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยหลักการและสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการทำางาน แนวทาง
องค์การเพื่อความรว่มมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) สำาหรับวิสาหกิจข้ามชาติ หลักการชีน้ำา
ของสหประชาชาติ (UN) ว่าด้วยธุรกิจและสิทธมินษุยชน Air Liquide ยังเป็นผู้ลงนามในกรอบความรว่ม
มอืการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืแหง่สหประชาชาติ (UN Global Compact)

• Air Liquide คาดหวังให้พนัธมิตรทางธุรกิจเคารพสิทธมินษุยชนข้ันพ้ืนฐานเหล่าน้ี

• ฉนัรับรองว่าจะเกิดการเราเคารพสิทธมินษุยชนในขอบเขตความรับผิดชอบของฉนั และรับรองว่า
พนัธมิตรทางธุรกิจของฉันปฏิบติัตามมาตรฐานดังกล่าว

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุ แผนกทรัพยากรบุคคลหรอืแผนกกฎหมาย และอ้างอิงจากแผนการ
เฝ้าระวังของ Air Liquide

ในทางปฏิบติั

•  การทำางานกับผูร้บัจ้างชว่งท่ีไมป่ฏิบัติตามขอ้กำาหนดของกลุม่บริษัท หรอืตามกฎหมายท้องถ่ินในกรณท่ีี
กฎหมายมคีวามเขม้งวดมากกว่า ในเร่ืองซึง่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยและความมัน่คงของพนกังาน

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

ตัวอยา่งพฤติกรรมต้องหา้ม

คุณได้รับข้อมูลว่าพนักงานของซัพพลายเออร์ราย
หนึ่งของเราต้องเผชิญกับสภาพการทำางานท่ีไม่
ปลอดภัยโดยเฉพาะ

คณุควรแจ้งผูจั้ดการของคุณและบุคคลท่ีรบัผดิชอบ
ในเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างอยา่งย่ังยืน บรษัิทควรตรวจ
สอบพันธมติรทางธุรกิจรายนี ้และจะใชม้าตรการ
ท่ีจำาเป็นซึง่อาจรวมถึงการขอแผนปฏิบัติการแก้ไข
หรอืยุติความสัมพนัธ ์ท้ังนีข้ึน้อยูกั่บผลการตรวจ
สอบ
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การมสีว่นรว่มในชุมชน

Air Liquide ทำางานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาบริษัทกับ
ความห่วงใยต่อสิง่แวดล้อมและสังคม เรามีสว่นรว่มในการสร้างและกำาหนด
อนาคตท่ียั่งยืนผ่านการดำาเนินการด้านสิง่แวดล้อมและสังคมของเรา

•  Air Liquide ดำาเนนิโครงการในท้องถ่ินท่ีมุง่เน้นการปกป้องชีวิตและสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะ และพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินไปพร้อมกับการใหค้วามเคารพในวัฒนธรรมและสิทธขิองคนในชุมชน โครงการริเริม่เหล่า
นีด้ำาเนินการโดย Air Liquide S.A., หนว่ยงานของกลุ่มบรษัิท หรือมลูนิธิ Air Liquide โดยตรง

•  มลูนิธิ Air Liquide ดำาเนนิการเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดย
ใชป้ระโยชนจ์ากความเชีย่วชาญของ Air Liquide และการเข้ารว่มในท้องถ่ิน เชน่ การสนับสนุนการวิจัย
ทางการแพทย์และสิง่แวดล้อม การพัฒนาท้องถ่ิน และโครงการให้ความรู้

• ฉนัจะสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีเอ้ือเฟ้ือและเปิดกว้างกับชุมชนท้องถ่ิน

• ฉนัสามารถแนะนำาโครงการในท้องถ่ินใหกั้บหนว่ยงานของฉันหรือเสนอโครงการให้กับมูลนิธ ิAir 
Liquide

• ฉนัจะปฏิบติัตามกฎท่ีเก่ียวข้องกับการบรจิาคตามท่ีอธิบายไว้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องในนโยบายเก่ียวกับของ
ขวัญของกลุม่บริษัท และหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซอ้นใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีเหน็

ฉันต้องรูอ้ะไรบา้ง

มกีารคาดหวังใหฉั้นทำาอะไรบา้ง?

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม?
ติดต่อผู้จัดการของคณุหรอืผู้จัดการแผนกการสือ่สารในท้องถ่ินของคณุ และอ้างอิงจาก
เว็บไซต์ของมูลนิธหิรอืนโยบายเก่ียวกับของขวัญของกลุม่บรษัิท

ในทางปฏิบติั

คณุควรทำาอยา่งไร?ในสถานการณ์นี…้

คุณมีสว่นรว่มในองค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลกำาไรท่ีสง่
เสริมการเข้าถึงการจ้างงานสำาหรับคนหนุม่สาวท่ี
ด้อยโอกาส องค์กรนี้ต้องการเงินทุนเพื่อดำาเนินการ
ตามแผนโครงการ และยินดีท่ีจะจัดกิจกรรมต่างๆ 
เชน่ การเยี่ยมชมสถานท่ีหรือแผนโครงการพี่เล้ียง

คุณเชื่อในการสร้างสะพานท่ีเชื่อมโยงระหว่างผู้ท่ี
ต้องการงานกับโลกของมืออาชีพท่ีต้องการความ
สามารถ และคุณต้องการสนับสนุนองค์กรนี้ต่อไป

คณุจะหารอืเก่ียวกับโครงการนีกั้บผู้จัดการของ
คณุได้ ซึง่ผูจั้ดการสามารถตรวจสอบว่าคำาขอนี้

สอดคล้องกับนโยบายและกฎการปฏิบติัตามข้อ
กำาหนดของ Air Liquide หรอืไม ่หรอืคณุจะสง่ต่อ
โครงการไปยงัมูลนธิ ิAir Liquide ซึง่จะดำาเนนิการ
ตรวจสอบโครงการก็ได้
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ทลูบอ็กซท์อล์ค:
ถามคำาถามท่ีถกูต้องกับตัวเอง

คณุไมพ่บคำาตอบสำาหรบัคำาถามด้านจรยิธรรมของคณุ... นีคื่อคู่มอืการทดสอบตนเองเพื่อ
ช่วยใหค้ณุค้นหาคำาตอบท่ีเหมาะสม

ก่อนตัดสินใจใดๆ โปรดถามตัวเองด้วยคำาถามด้านล่าง:

1 ฉันคำานึงถึงความเสีย่งและผลท่ีตามมาท้ังหมดจากการกระทำาของฉัน
โดยสุจรติหรอืไม่

2 การกระทำานีเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืไม่

3 การกระทำานีเ้ป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของ Air Liquide หรอื
แนวทาง ตลอดจนขั้นตอนปฏิบติัภายในบรษัิทท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ หรอืไม่

4 การกระทำานีม้ผีลกระทบในแง่ลบต่อ Air Liquide หรอืผูม้สี่วนได้ส่วน
เสยีหรอืไม่

5 ฉันจะกังวลเก่ียวกับการเปิดเผยการกระทำาของฉันต่อสาธารณชน
หรอืไม่

หากคุณมขีอ้กังวลใดๆ เก่ียวกับคำาตอบของคุณสำาหรับคำาถามข้างต้น 
อยา่มัวแต่คิดไตรต่รอง
คณุควรพูดคุยกับผูจั้ดการของคุณ แผนกกฎหมาย หรือผูรั้บเร่ืองร้องเรียน
ทางจริยธรรมของคุณก่อนตัดสนิใจใดๆ
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ขอสนับสนุนให้บุคคลใดๆ ก็ตามรายงานพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมท่ีได้ตนทราบมา ซึง่อยูใ่น
ขอบเขตของหลักจรรยาบรรณน้ีหรอืกฎหมายท่ีใชบั้งคับ

ต้องการทราบเพิม่เติมใชไ่หม? 
ติดต่อผู้จัดการของคณุหรอืผู้รบัเรือ่งรอ้งเรยีนทางจริยธรรม และอ้างอิงจากหลักจริยธรรม
ของกลุ่มบรษัิทบนอินทราเน็ต และนโยบายการรับขอ้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของกลุ่ม
บรษัิท

ควรรายงานเมื่อใด
คุณจะสง่การแจ้งเตือนเมื่อใดก็ได้ท่ีคุณมี
เหตุผลให้เชื่อว่ามีการละเมิดหลักจรรยา
บรรณนี้หรือกฎหมายท่ีใช้บังคับ

คณุจะคยุกับใครได้บา้ง
- ผู้จัดการของคุณ
- แผนกทรัพยากรบุคคล
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรมของคุณ
-  แพลตฟอร์มรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของ

กลุ่มบริษัท

รายงานของคณุเป็น
ความลับหรอืไม่

จะจัดการรายงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไป
อยา่งเป็นความลับ สอดคล้องตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีใช้บังคับ รวมท้ัง
สอดคล้องกับความจำาเป็นในการสอบสวน

เป็นระบบแจ้งเตือนท่ีพร้อมใหบ้รกิารทกุวันตลอด 24 ช่ัวโมงในเกือบทุกประเทศท่ี Air Liquide ดำาเนนิงานอยู ่และ
ในภาษาพูดของกลุม่บริษัทท้ังหมด นอกจากน้ียงัเปิดใหบ้ริการแก่ผูมี้สว่นได้สว่นเสยีท่ีต้องการสง่การแจ้งเตือนอีก
ด้วย
แพลตฟอร์มน้ีบริหารโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก ซึง่มคีวามปลอดภัยและจำากัดสิทธิก์ารเขา้ถึงเฉพาะบุคลากรท่ีได้รบั
อนุญาตให้รับหรือดำาเนินการกับแจ้งเตือน

จะสง่การแจ้งเตือนบน EthiCall ได้อยา่งไร 
1.  คณุจะใช้โทรศพัท์หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้เพ่ือสง่การแจ้งเตือน (หมายเลขโทรศพัท์สำาหรับทกุประเทศมี

อยูใ่นแพลตฟอร์ม EthiCall)

2.  หลังจากลงทะเบยีนการแจ้งเตือนแล้ว คณุจะได้รับช่ือผูใ้ชท่ี้ไมซ่้ำากันและรหัสผา่นท่ีปลอดภัย เพ่ือ
เป็นการรับทราบว่าระบบได้รับข้อมลูแล้ว โปรดเก็บช่ือผู้ใช้และรหัสผา่นไว้ในท่ีปลอดภัย เพ่ือใช้ในการ
ติดตามความคืบหน้าของรายงานของคณุ

3. รายงานจะลงทะเบยีนและสง่ไปยังบุคคลท่ีเก่ียวข้องใน Air Liquide เพ่ือดำาเนินการตรวจสอบต่อไป

4. อาจมกีารถามคำาถามคณุเพิม่เติมเพ่ือให้ดำาเนินการตรวจสอบได้อยา่งเหมาะสม

5. คณุจะได้รับข้อคิดเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบ โดยปกติแล้วภายเวลาในสองเดือน

การแจ้งเตือนของคณุไม่
จำาเป็นต้องเปิดเผยตัว

ตนใช่หรอืไม่
คุณมีอิสระท่ีจะไมเ่ปิดเผยตัวหากกฎหมายใน
ประเทศของคุณอนุญาต

ฉันได้รบัการคุ้มครอง
หรอืไม่

พนักงานท่ีรายงานโดยสุจริตใจว่าอาจมีการ
ละเมิดจะไมถู่กลงโทษทางวินัยหรือถูกตอบโต้
เอาคืนในลักษณะใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
รายงาน

แพลตฟอรม์ EthiCall…

นอกจากนี้ พนักงาน Airgas ยังอาจใช้ EthicsPoint เพื่อสง่การ
แจ้งเตือน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ได้อีกด้วย กระบวนการนี้มีขั้น
ตอนท่ีคล้ายคลึงมากกับขั้นตอนท่ีอธิบายไว้ข้างต้น

แพลตฟอรม์ EthicsPoint...

https://www.safecall.co.uk/en/clients/ethicall/


 

การติดต่อเพื่อถามคำาถามด้านจรยิธรรม

ในกรณีท่ีมีคำาถามหรือข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับหลักจรรยาบรรณ
นี้ ผู้รับรับเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรมของคุณ และเจ้าหน้าท่ี

จริยธรรมของกลุ่มบริษัทพร้อมให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับคำาถาม
ด้านจริยธรรม คุณจะดูรายละเอียดการติดต่อกับบุคคลเหล่านี้

ได้ท่ีอินทราเน็ตจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

Air Liquide เป็นผูน้ำาระดับโลก
ด้านก๊าซ เทคโนโลย ีและบรกิาร
สำาหรบัอุตสาหกรรมและสขุภาพ 
มสีำานักงานใน 78 ประเทศ มี
พนักงานประมาณ 64,500 คน 
และใหบ้รกิารลกูค้าและผูป่้วย
มากกว่า 3.8 ล้านคน ออกซเิจน 
ไนโตรเจน และไฮโดรเจนเป็น
ก๊าซท่ีมโีมเลกลุขนาดเล็กท่ีจำาเป็น
สำาหรบัชวิีต สสาร และพลังงาน 
ก๊าซเหล่านีท้ำาใหเ้กิดอาณาเขตทาง
วิทยาศาสตรข์อง Air Liquide และ
เป็นหวัใจหลักของกิจกรรมของ
บรษัิทต้ังแต่การก่อต้ังในปี 1902
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