


ค่านิยมองค์กร
กรอบแนวทางดำาเนินธุรกิจของเราในแต่ละวัน
เรามีค่านิยมองค์กรสำาคัญๆ สามประการ ได้แก่ การทำางานเป็นทีม การไว้เน้ือ
เช่ือใจกัน และการลงมือทำา ค่านิยมเหล่าน้ีเป็นแรงผลักดันพนักงานอัลสตอม
ในชีวิตการทำางาน

แผนกประชาสัมพันธ์ มกราคม 2559

อัลสตอม ซ่ึงมีกิจการ โครงสร้างบริหาร หน่วยงาน โรงงานผลิต และประเทศท่ีประกอบธุรกิจท่ี
หลากหลาย เป็นบริษัทท่ีมีความซับซ้อน การไว้เน้ือเช่ือใจกันเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นต้องมีในการประกอบ
ธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

การไว้เน้ือเช่ือใจกันมีความเก่ียวเน่ืองใกล้ชิดกับความเป็นมืออาชีพ ความซ่ือสัตย์สุจริต การ
เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบ การไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ฝ่ายบริหาร 
และหุ้นส่วนภายนอกองค์กรจะช่วยให้เกิดการกระจายอำานาจหน้าท่ี ในทางกลับกัน ผู้ใช้อำานาจ
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายย่อมต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเอง ตลอดจนการกระทำาและ
ผลจากการกระทำาของตนด้วย เม่ือเราทำางานด้วยความไว้เน้ือเช่ือใจกัน เราจะทำาหน้าท่ีกันอย่าง
เปิดเผย มีจริยธรรม และโปร่งใส

การไว้เน้ือเช่ือใจกัน

ธุรกิจของอัลสตอมเก่ียวข้องกับการส่งมอบผลงาน ซ่ึงต้องใช้ระเบียบวินัยและความมานะบากบ่ัน
ในการสร้างสรรค์ให้สำาเร็จ

การทำางานเป็นทีมเป็นแนวทางท่ีเราใช้บรรลุท้ังเป้าหมายท่ีมีร่วมกันและเป้าหมายของแต่ละบุคคล 
การทำางานเป็นทีม หมายถึง การประสานงานกันในทุกระดับขององค์กร รวมถึงผู้ร่วมงานของเรา
จากภายนอกองค์กรด้วย อีกท้ังยังเก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เราได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มท่ีจากสรรพกำาลังท้ังปวงท่ีมีอยู่ การสร้างจิตวิญญาณความเป็นทีมเป็นส่ิงท่ีจำาเป็น เพ่ือให้
พนักงานทุกคนมีบทบาทในการสร้างความสำาเร็จแก่บริษัท ด้วยน้ำาหน่ึงใจเดียวกันเพ่ือผลักดันให้
สามารถดำาเนินโครงการให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำางานเป็นทีม

การลงมือทำา
อัลสตอมมุ่งม่ันท่ีจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการซ่ึงเป็นไปตามท่ีลูกค้าคาดหวัง ท้ังในด้านราคา 
คุณภาพ และกำาหนดเวลาการส่งมอบ ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันท่ีเรามีต่อลูกค้า การลงมือทำาเป็น
ส่ิงสำาคัญอันดับแรกของเราทุกคน

การลงมือทำา หมายถึง การดำาเนินธุรกิจด้วยจิตสำานึกมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน เราต้อง
จัดลำาดับความสำาคัญเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามกำาหนด และดูแลให้ทุกส่ิงท่ีเราทำาก่อให้เกิดคุณค่า
แก่ธุรกิจ การลงมือทำาน้ันย่ิงทวีความสำาคัญเม่ือพิจารณาในแง่จิตสำานึกในการรับใช้ผู้มีส่วนได้เสีย
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรและในการปฏิบัติงานให้ได้ตามข้อผูกพันของเรา
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สารจากประธานบริษัทและประธานคณะ
กรรมการบริหาร
“เรามีวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งในด้านจริยธรรม
และค่านิยมองค์กรท่ีมีร่วมกัน เราคืออัลสตอม”

อัลสตอมมุ่งม่ันเป็นผู้ให้บริการขนส่งท่ีเป็นท่ีนิยมท่ัวโลก กลยุทธ์น้ีมีหัวใจอยู่ท่ี
ความมุ่งม่ันอย่างย่ิงยวดของเราท่ีจะประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เรามีหน้าท่ีต่อ
พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ ในการประพฤติตนให้ได้ตาม
มาตรฐานข้ันสูงสุดโดยปฏิบัติตามกฎหมายท้ังปวงท่ีใช้บังคับ ตลอดจนกฎระเบียบ
ข้ันตอนภายในองค์กรของเราด้วย แนวทางน้ีไม่เพียงแต่จะเป็นส่ิงท่ีถูกต้องเท่าน้ัน 
แต่ยังเป็นการประกอบธุรกิจท่ีดีงามตามท่ีปรากฏอยู่ในค่านิยมองค์กรหลักของเรา 
อันได้แก่ การทำางานเป็นทีม การไว้เน้ือเช่ือใจกัน และการลงมือทำา ซ่ึงใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานทุกอย่างของเราในฐานะพนักงานอัลสตอม

ประมวลจริยธรรมน้ีพึงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาทำางานของเราท่ี
อัลสตอม ผมขอให้ท่านในฐานะพนักงานใหม่อ่านและนำาหลักการและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในประมวลจริยธรรมของเราไปปรับใช้ และขอคำาช้ีแนะหากท่านมีคำาถาม
ใดๆ เม่ือเราเติบโตข้ึนในบริษัท ขอให้เราทุกคนปฏิบัติตัวเป็นเย่ียวอย่างแก่เพ่ือน
ร่วมงานและหาโอกาสมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมท้ังเข้า
เป็นสมาชิกกลุ่มทูตจริยธรรมและกฎระเบียบ เป็นต้น

ประมวลจริยธรรมของเราไม่อาจดำารงอยู่ได้โดยปราศจากทีมอัลสตอมของเรา 
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและมาตรการแก้ไขเป็นส่วนสำาคัญของ
กระบวนการเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากท่านมีความกังวลหรือพบเห็น
พฤติกรรมซ่ึงไม่อาจยอมรับได้ ผมขอให้ท่านใช้ระบบร้องเรียนภายในของเรา ซ่ึง
ได้แก่ ระเบียบข้ันตอนแจ้งเหตุอัลสตอม เพ่ือหยิบยกประเด็นให้ทีมงานจริยธรรม
และกฎระเบียบรับทราบด้วย ผู้ทำาผิดกฎระเบียบขององค์กรจะได้รับโทษทางวินัย
ตามความเหมาะสม และผมจะดูแลให้ผู้หยิบยกข้อวิตกกังวลข้ึนน้ันไม่ถูกตามแก้
แค้นไม่ว่าในรูปแบบใด

ค่านิยมองค์กรและหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของเราเป็นส่ิงท่ีเราภาคภูมิใจและ
สร้างความสมัครสมานสามัคคีท่ีอัลสตอม ส่ิงเหล่าน้ันเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าท่ีสุดอย่าง
หน่ึงของเรา และเราจะยังคงใช้ส่ิงน้ีเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป การท่ีเราจะประสบความสำาเร็จสืบไปในอนาคตน้ัน จำาเป็นอย่างย่ิงท่ี
เราต้องปฏิบัติตามความมุ่งม่ันในแต่ละวันท่ีจะปรับใช้และส่งเสริมประมวล
จริยธรรมภายในทีมงานต่างๆ ของเราและสู่โลกภายนอก

อองรี ปูปาร์ต-ลาฟาช
ประธานบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร
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บทนำา

ผู้ต้องใช้ประมวลจริยธรรม
•  พนักงานอัลสตอมทุกคน
•  กิจการใดๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนร่วมกับหุ้นส่วนไม่ว่าหน่ึงหรือหลายราย โดยอัลสตอมมีอำานาจควบคุม ตัวอย่าง 

ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือท่ีมีอำานาจควบคุม กิจการร่วมค้าท่ีมีอำานาจควบคุม
•  สำาหรับกิจการอ่ืนใดท่ีอัลสตอมไม่มีอำานาจควบคุม เช่น กิจการร่วมค้าและกิจการค้าร่วมท่ีไม่มีอำานาจ

ควบคุม ผู้เข้าร่วมกิจการพึงนำาหลักการท่ีอธิบายไว้ในประมวลจริยธรรมไปปรับใช้ด้วย เม่ือกิจการน้ัน
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมและกฎระเบียบข้ันตอนท่ีเก่ียวข้อง พนักงานอัลสตอมต้องดำาเนิน
การตามความเหมาะสม เช่น แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน ดำาเนินการแก้ไข และวางมาตรการ
บังคับ

ในฐานะบริษัทข้ามชาติ อัลสตอมจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้ังปวงของประเทศ
ต่างๆ ท่ีเราเข้าประกอบกิจการ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับน้ันอาจส่งผลให้
อัลสตอมและบุคคลท่ีเก่ียวข้องถูกดำาเนินการข้ันรุนแรงท้ังทางแพ่งและทางอาญา

อัลสตอมตัดสินใจใช้กฎระเบียบท่ีเข้มงวดเพ่ือวางมาตรฐานข้ันสูงมาก อัลสตอมจะไม่ยอมให้ผู้ใด
ปฏิบัติผิดไปจากกฎระเบียบดังกล่าว ประมวลจริยธรรมกำาหนดค่านิยมองค์กรของเราและอธิบาย
หน้าท่ีของเราในการประกอบธุรกิจไม่ว่า ณ สถานท่ีใดอย่างถูกกฎหมายและมีจริยธรรม โดยใน
ประมวลจริยธรรมน้ีจะกล่าวถึงประเด็นบางประเด็นพร้อมข้อช้ีแนะแนวทางปฏิบัติ แต่จะไม่กล่าวไว้
ครบถ้วนทุกหัวข้อ โดยออกแบบไว้ในระดับภาพรวมเพ่ือช่วยให้ท่านใช้ขบคิดประเด็นต่างๆ ท่ีท่าน
อาจต้องพิจารณาในการทำางานแต่ละวัน ท่านควรตรวจสอบคำาส่ังของอัลสตอมท่ีระบุรายละเอียด
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม

ประมวลจริยธรรมใช้บังคับแก่พนักงานทุกคน รวมท้ังผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีในบริษัทอัลสตอม 
ตลอดจนสมาชิกในคณะกรรมการขณะปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับอัลสตอม ต่อไปน้ีคำาว่า «พนักงาน» 
ให้ถือว่าหมายถึงพนักงาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี และกรรมการ พนักงานทุกคนควรสละเวลา
ทำาความเข้าใจเน้ือหาของประมวลจริยธรรม

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจะช่วยปกป้องท้ังบริษัทอัลสตอมและตัวท่านเอง ประมวล
จริยธรรมบังคับใช้ไม่เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่าน้ัน แต่ยังบังคับใช้แก่ทุกกิจการท่ีอัลสตอมเข้ามี
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนร่วมด้วย รวมท้ังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม

เม่ือใดก็ตามท่ีพบประเด็นปัญหาจริยธรรม ท่านควรติดต่อบุคคลผู้เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยเหลือท่าน 
เช่น เจ้าหน้าท่ีแผนกจริยธรรมและกฎระเบียบ ในบางสถานการณ์อาจมีความละเอียดอ่อนและ
ยากลำาบาก และอาจมีคำาตอบท่ีถูกต้องมากกว่าหน่ึงข้อ ในสถานการณ์เช่นน้ัน ท่านควรตรวจสอบ
ประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและคำาส่ังอัลสตอมท่ีเก่ียวข้องจะปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ท่าน
ควรตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขแต่ละคร้ัง ต้ังคำาถามใดๆ ท่ีท่านอาจมี และนำากฎระเบียบท่ีมีผล
บังคับใช้ฉบับล่าสุดไปปฏิบัติด้วย
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ความรับผิดชอบของท่านในฐานะพนักงา
นอัลสตอม

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านต้องทำาตัวเป็นเย่ียงอย่างในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎระเบียบ มีความสำาคัญท่ีท่านต้องปฏิบัติดังน้ี
•  ทำาความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับประเด็นและแนวทางต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงระบุไว้ในประมวลจริยธรรม 
•  ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม เน่ืองจากท่านจะต้องนำาประมวลจริยธรรมฉบับล่าสุด

ไปถือปฏิบัติ
•  ทำาความเข้าใจจนถ่องแท้เก่ียวกับคำาส่ังและระเบียบข้ันตอนต่างๆ ของอัลสตอมท่ีเก่ียวกับงานของท่าน 

และตรวจสอบความครบถ้วนทันสมัยของข้อมูลเป็นระยะๆ
•  ติดต่อสอบถามฝ่ายบริหารของท่านหรือบุคคลอ่ืนใด กล่าวคือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายควบคุมภายใน

องค์กร ฝ่ายจริยธรรมและกฎระเบียบ ทูตจริยธรรมและกฎระเบียบ และตัวแทนฝ่ายบุคคล เก่ียวกับข้อ
สงสัยใดๆ ท่ีท่านอาจมีเก่ียวกับโครงการความซ่ือสัตย์สุจริตของอัลสตอม (รวมท้ังประมวลจริยธรรม
หรือคำาส่ัง อัลสตอม)

•  เรียนรู้วิธีปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนแจ้งเหตุอัลสตอมและวิธีใช้ช่องทางอ่ืนใดรายงานร้องเรียนข้อวิตก
กังวล ท้ังน้ี ตามกฎหมายข้อบังคับในประเทศของท่าน

การไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจส่งผลให้ไม่เฉพาะแต่อัลสตอมเท่าน้ันท่ีจะถูกลงโทษ แต่ยัง
อาจส่งผลถึงตัวท่านในฐานะพนักงานด้วย

ความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้จัดการ
ของอัลสตอม

การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎระเบียบน้ัน เร่ิมต้นจากเจ้า
หน้าท่ีระดับบน ในฐานะผู้จัดการของอัลสตอม ความรับผิดชอบของท่านย่อมมี
มากกว่าของพนักงาน ท่านต้องกำาหนดมาตรฐานข้ันสูงในด้านการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีจริยธรรม และปฏิบัติให้ได้ตามน้ัน ท่านมีบทบาทหน้าท่ีดังน้ี
ส่งเสริม
•  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับประเด็นและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องซ่ึงระบุในประมวลจริยธรรม
•  ให้ความรู้เก่ียวกับประมวลจริยธรรม คำาส่ังอัลสตอมท่ีเก่ียวข้อง และกฎหมายข้อบังคับท่ีใช้บังคับแก่

พนักงาน และแก่หุ้นส่วนท่ีทำาธุรกิจกับอัลสตอมและกระทำาการแทนอัลสตอม ตามความเหมาะสม
•  ดูแลให้ทีมงานของท่านได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับประมวลจริยธรรมและนโยบายอัลสตอมท่ีเก่ียวข้อง
•  มองให้พบความเส่ียงและเร่งจัดการลดความเส่ียงของท่านในเร่ืองการปฏิบัติตามกฎระเบียบธุรกิจ
•  ดูแลให้ข้ันตอนกระบวนการต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือจัดการกับความเส่ียงในส่วนงานของท่าน เป็นท่ีรับ

ทราบ เข้าใจ และได้รับการปฏิบัติตามท่ัวท้ังองค์กรของท่าน
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•  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอัลสตอมและคำาส่ังอัลสตอมโดยเคร่งครัด
•  ใช้สามัญสำานึก
•  ไม่ทำาให้อัลสตอมตกอยู่ในฐานะผู้กระทำาผิดกฎหมายหรือมีข้อเคลือบแคลงด้านจริยธรรม
•  หลีกเล่ียงการกระทำาท่ีดูเหมือนจะไม่ถูกต้องเหมาะสม
•  ไม่กระทำาการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือซ่ึงผู้อ่ืนอาจเช่ือว่าก่อให้เกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน เช่น กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของท่านกับหน้าท่ีการงานของ
ท่าน

•  อย่าตัดสินใจไปในแนวท่ีจะทำาให้ท่านไม่สบายใจเม่ือจะต้องอธิบายให้เพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว และ
ญาติของท่านฟัง

•  อย่าตัดสินใจในลักษณะท่ีอาจกระทบช่ือเสียงของอัลสตอม

การใช้จริยธรรมในการตัดสินใจ 

การตรวจตราและตอบสนอง
•  ส่งเสริมการใช้ระเบียบข้ันตอนแจ้งเหตุอัลสตอมภายในทีมงานของท่านตามกฎหมายข้อบังคับท่ีใช้ใน

ประเทศของท่าน
•  เร่งส่งเร่ืองประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีมีรายงานถึงท่านไปยังบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย

กฎหมาย ฝ่ายควบคุมภายในองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายจริยธรรมและกฎระเบียบ ทูต
จริยธรรมและกฎระเบียบ หรือตัวแทนฝ่ายบุคคล

•  ตัดสินใจและดำาเนินการแก้ไขเพ่ือยุติประเด็นปัญหาใดๆ ท้ังน้ี โดยประสานงานกับผู้มีอำานาจท่ีเก่ียวข้อง

การไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจส่งผลให้ไม่เฉพาะแต่อัลสตอมเท่าน้ันท่ีจะถูกลงโทษ แต่ยัง
อาจส่งผลถึงตัวท่านในฐานะผู้จัดการด้วย
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โครงการความซื่อสัตย์สุจริตของอัลสตอม
โครงการความซ่ือสัตย์สุจริตปัจจุบันมีการดำาเนินการและตรวจสอบตรวจตราท่ัวองค์กรอัลสตอม 
ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎระเบียบ โครงการน้ีจัดทำาข้ึนตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในแวดวงธุรกิจในด้านจริยธรรมและกฎระเบียบ และจะปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเพ่ือ
ช่วยให้ท่านในฐานะพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

แผนกจริยธรรมและกฎระเบียบเป็นผู้ออกคำาส่ัง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้ันตอนด้านจริยธรรมและ
กฎระเบียบ พร้อมท้ังจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมให้ส่ิงดังกล่าวได้เผยแพร่ในวงกว้างท่ีสุดภายในอัลส
ตอม การฝึกอบรมอาจใช้รูปแบบต่อหน้าหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีขอรับข้อมูลและคำาตอบสำาหรับคำาถาม
ของท่าน

อัลสตอมส่งเสริมการมีความผูกพันกันในหมู่พนักงานในลักษณะท่ีพนักงานจะ
สนับสนุนเพ่ือนพนักงานให้ทำาส่ิงท่ีถูกต้อง ในฐานะพนักงาน หากท่านต้องการคำา
ช้ีแนะ ท่านอาจนำาประเด็นปัญหาของท่านไปหารือกับฝ่ายต่อไปน้ีได้
• ฝ่ายบริหารของท่าน
• บุคคลติดต่อของฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายกฎหมายของท่าน
• เจ้าหน้าท่ีแผนกจริยธรรมและกฎระเบียบ
• ทูตจริยธรรมและกฎระเบียบ
• เจ้าหน้าท่ีแผนกควบคุมภายในองค์กรหรือแผนกตรวจสอบภายในองค์กร

พนักงานสามารถหาข้อมูลรายละเอียดจากทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปน้ี
• หน้าจริยธรรมและกฎระเบียบบนระบบอินทราเน็ตอัลสตอม
• คำาส่ังต่างๆ บนระบบจัดการอัลสตอม (AMS)
• เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอัลสตอม:  http://www.alstom.com/integrity/

คำาส่ังต่างๆ น้ัน ต้องนำาไปปฏิบัติ คำาส่ังจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอตามวิวัฒนาการล่าสุดใน
องค์กรอัลสตอม และจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี คือ จริยธรรมและกฎระเบียบ การเงิน กฎหมาย 
ทรัพยากรบุคคล การจัดซ้ือจัดจ้างและปฏิบัติการ ส่ิงแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย การ
ส่ือสาร และระบบและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ นอกจากน้ี ยังมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ิม
เติมบนระบบเอเอ็มเอสซ่ึงจัดทำาข้ึนตามกระบวนการทางธุรกิจและด้านการปฏิบัติการของเรา
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วิธีการแจ้งเหตุการฝ่าฝืนด้านจริยธรรม กฏ
ข้อบังคับหรือนโยบาย

พนักงาน, บุคคล หรือ บุคคลภายนอก สามารถใช้ระเบียบข้ันตอนการแจ้งเหตุขอ
งบริษัทอัลสตอม ซ่ึงมีความสอดคล้องกับกฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับท่ีใช้
ในประเทศท่ีอาศัยหรือทำางานอยู่ ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีเหตุให้สงสัยเก่ียวกับ
การฝ่าฝืนด้านจริยธรรม หรือ กฎและนโยบายของอัลสตอม
ระเบียบข้ันตอนการแจ้งเหตุสำาหรับพนักงานได้กำาหนดให้มีทางเลือกสำาหรับการ
แจ้งเหตุการฝ่าฝืนท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีการแจ้งเหตุถึงผู้จัดการโดยตรงอาจมี
อุปสรรค หรือ ในกรณีท่ีเช่ือว่าการแจ้งเหตุน้ันจะไม่ถูกติดตามอย่างเหมาะสม 
บุคคลท่ีประสงค์จะแจ้งเหตุจะมีทางเลือกในการรายงานโดย

ติดต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังต่อไปน้ี

- รองประธานอาวุโส/รองประธานระดับภูมิภาค.

- รองประธานฝ่ายกฏหมายและกฏระเบียบระดับภูมิภาค

- หัวหน้านิติกร
Emmanuelle Petrovic 
48 รูอัลแบร์ตดาแลนน์ 93400 แซงต์อูออง ประเทศฝร่ังเศส
(48, rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen, France)
Emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com +33 1 57 06 19 08

- หัวหน้าด้านกฏระเบียบ  
Inge De Venter 
48 รูอัลแบร์ตดาแลนน์ 93400 แซงต์อูออง ประเทศฝร่ังเศส
(48, rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen, France)
Inge.de-venter@alstomgroup.com +33 1 57 06 19 42

หรือใช้วิธีการส่ือสาร 2 วิธีใหม่น้ีซ่ึงสามารถเข้าถึงได้ 24 ช่ัวโมงต่อวัน, 7 วันต่อสัปดาห์, 365 วัน
ต่อปี

- เว็ปไซต๋ท่ีปลอดดภัย: www.alstom.ethicspoint.com

- สายด่วนโทรฟรี (หมายเลขโทรศัพท์อยู่ในเว๊ปไซต์ข้างต้น)

ทุกมาตราการจะถูกนำามาใช้เพ่ือให้ความคุ้มครองความลับของพนักงาน อัลสตอมขอให้คำาม่ันว่า
จะไม่มีพนักงานคนใดต้องตกอยู่ภายใต้ผลกระทบ เช่น การถูกเปล่ียนตำาแหน่ง การถูกคุกคาม 
หรือการถูกเลือกปฏิบัติในรูปแบบอ่ืนๆ เพราะใช้ข้ันตอนการแจ้งเหตุหรือเปิดเผยข้อมูลโดยสุจริตน้ี
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เคารพกฎหมายและกฎระเบียบ
ช่ือเสียงของอัลสตอมในเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริตมีรากฐานจากการเคารพกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ข้อกำาหนดอ่ืนๆ ท่ีบังคับใช้แก่การประกอบธุรกิจในทุกประเทศท่ีมีกิจการต้ังอยู่ พนักงานอัลสตอมมี
ความรับผิดชอบส่วนตัวท่ีจะต้องเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำาหนดเก่ียวกับงานของตน การ
ฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับดังกล่าวอาจส่งผลให้ถูกดำาเนินคดีท้ังทางแพ่งและทางอาญาได้ ห้าม
กระทำาการใดๆ อันอาจส่งผลให้อัลสตอมเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย

อัลสตอมเป็นบริษัทข้ามชาติท่ีมีกิจการท่ัวโลก เพ่ือบรรลุเป้าหมายด้านจริยธรรมข้ันสูงของเรา เรา
ต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานท่ีสูงกว่ามาตรฐานตามกฎหมายข้อบังคับของแต่ละประเทศท่ี
เก่ียวข้อง อัลสตอมจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแรงงาน มาตรฐานสุขอนามัย
และความปลอดภัย การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม การป้องกันการทุจริต การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ภาษีอากร การรายงานข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง และเร่ืองอ่ืนๆ ท้ังท่ีเป็นแนวเจตนารมณ์และท่ี
กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราปฏิบัติตามหลักการแนวทางของโออีซีดี (OECD) ปฏิญญา
สากลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการของข้อตกลงโลก และหลักการของ
หอการค้านานาชาติ (ICC)

เคารพกฎระเบียบและนโยบายของอัลสตอมทุกข้อ
นอกจากกฎหมายข้อบังคับซ่ึงบังคับใช้แก่ธุรกิจของเราแล้ว อัลสตอมยังนำากฎเกณฑ์ คำาส่ัง 
แนวทางปฏิบัติ และนโยบายภายในองค์กร («กฎระเบียบอัลสตอม») ซ่ึงครอบคลุมแก่การปฏิบัติ
หน้าท่ีในแต่ละวันของพนักงานอัลสตอมมาปฏิบัติอีกด้วย พนักงานอัลสตอมทุกคนต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอัลสตอมเสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอัลสตอมจะถูกดำาเนินการทาง
วินัย

หลักการพื้นฐานของเรา
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ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและการเรียกรับสินบน
อัลสตอมมีนโยบายห้ามจ่ายเงินหรือกระทำาการใดๆ ท้ังปวงท่ีผิดกฎหมาย อัลสตอมปฏิเสธการ
ทุจริตและการเรียกรับสินบนในธุรกรรมการค้าท้ังปวงของตน และมีความมุ่งม่ันอย่างย่ิงในการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนของโออีซีดี กฎหมายอาญาฝร่ังเศส รัฐ
บัญญัติว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐ (เอฟซีพีเอ) พระราชบัญญัติการให้สินบน ค.ศ. 
2010 ของสหราชอาณาจักร ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับท้ังปวงท่ีใช้บังคับในประเทศท่ีอัลสตอมมี
กิจการต้ังอยู่ นอกจากน้ันอัลสตอมยังปฏิบัติตามมาตรฐานภาคสมัครใจของหอการค้านานาชาติ 
(ICC) และแนวทางตาม «หมายเหตุประกอบรัฐบัญญัติว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศ ของ
สหรัฐอเมริกา» ด้วย อน่ึง กฎหมายต่อต้านการทุจริตน้ันมักจะมีอยู่ในทุกประเทศอยู่แล้ว และโดย
ท่ัวไปแล้วจะตราข้ึนเพ่ือห้ามการให้สินบนและการทุจริตรูปแบบอ่ืนๆ การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
เป็นความผิดร้ายแรงซ่ึงอาจมีโทษปรับข้ันสูงในส่วนของบริษัทและโทษจำาคุกในส่วนของบุคคล
ธรรมดา ลำาพังเพียงการกระทำาการในลักษณะท่ีดูเหมือนจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวก็
สามารถสร้างความเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียงของอัลสตอมและก่อให้เกิดความเส่ียงแก่พนักงานได้แล้ว

กล่าวโดยเฉพาะ คือ ห้ามบริษัท พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และกรรมการของอัลสตอมเสนอ สัญญาว่าจะ
ให้ หรือให้ผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลใดเพ่ือให้ได้มา หรือรักษาไว้
ซ่ึงงาน ตอบแทนการตัดสินใจ หรือเพ่ือให้ได้รับการอำานวยความสะดวกหรือสิทธิพิเศษใดๆ อัน
เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยมิชอบ และห้ามบุคคลดังกล่าวทำาตามคำาเชิญชวนเพ่ือวัตถุประสงค์
เดียวกันน้ันด้วย ข้อห้ามน้ีปรับใช้ไม่ว่าผลประโยชน์อันมิชอบน้ันจะให้โดยตรงหรือโดยอ้อม รวม
ท้ังด้วยวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เช่น หุ้นส่วนงานขาย ผู้รับจ้าง หรือหุ้นส่วนใน
กิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม

นอกจากน้ี ห้ามมิให้บริษัท พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และกรรมการของอัลสตอมรับสินบน อันเป็นผล
ประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนการตัดสินใจในทางท่ีเป็นคุณแก่
บุคคลภายนอกด้วย 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อห้ามต่างๆ ข้างต้น คำาว่า «บุคคล» ให้หมายถึงข้าราชการ พรรคการเมือง 
พนักงาน หรือตัวแทนของลูกค้าในภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือพนักงานหรือตัวแทนของสถาบัน
สินเช่ือหรือธนาคาร ตัวอย่างข้าราชการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ตัวแทน พนักงาน หรือผู้แทนของหน่วย
งานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี ตัวแทน พนักงาน หรือผู้แทน
ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครเข้ารับตำาแหน่งราชการหรือตำาแหน่งในพรรคการเมือง สมาชิกสภา
ปกครอง เจ้าหน้าท่ีและพนักงานองค์การระหว่างประเทศ ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีของศาล
ระหว่างประเทศ และพนักงานของหน่วยงานปกครองท่ีรัฐบาลควบคุมอยู่และรัฐวิสาหกิจ

ค่าอำานวยความสะดวก ใช้อำานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนบริหารตามข้อ
กำาหนดซ่ึงปรกติจะดำาเนินการผ่านช่องทางตามกฎหมาย การจ่ายค่าอำานวยความสะดวกเป็นการ
ทุจริตเล็กน้อย และแม้จะเป็นส่ิงท่ียอมให้ทำาได้ในบางประเทศ แต่ในหลายประเทศเป็นส่ิงท่ีผิด
กฎหมาย เพ่ือมิให้เกิดความสับสน อัมสตอมขอห้ามจ่ายค่าอำานวยความสะดวกไม่ว่าในรูปแบบใด
ท้ังส้ิน

อัลสตอมจะไม่ลงโทษพนักงานคนใดซ่ึงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของอัลสตอมด้วยการปฏิเสธการ
ทุจริตและการเรียบรับสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด แม้การตัดสินใจเช่นน้ันจะส่งผลให้ต้องเสียงาน
หรือได้รับผลกระทบทางธุรกิจลักษณะอ่ืนใด

LGL-WMS-010 - ของกำานัลและการรับรอง
LGL-WMS-011 - การสนับสนุนทางการเมือง 
LGL-WMS-012 - การช่วยเหลืองานกุศล 
LGL-WMS-013 - การให้การสนับสนุน
LGL-WMS-014 - บริษัทที่ปรึกษา 
LGL-WMS-015 - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

LGL-WMS-016 -  การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผู้จัดหา
และผู้รับจ้าง

LGL-WMS-017 -  การป้องกันการทุจริตในกิจการร่วมค้า
และกิจการค้าร่วม 

LGL-WMS-018 -  การจ่ายค่าอำานวยความสะดวก 
LGL-WMS-020 -  หุ้นส่วนงานผู้ค้า
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ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
การแข่งขันเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีจำาเป็นต้องมีในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด กฎหมายการแข่งขัน 
หรือท่ีในสหรัฐเรียกว่ากฎหมายต่อต้านการผูกขาด กำาหนดกฎเกณฑ์เพ่ือให้บริษัทต่างๆ แข่งขัน
กันอย่างเป็นธรรมในตลาด เพ่ือประโยชน์แก่อัลสตอมเอง อัลสตอมต้องประกอบกิจการในตลาดท่ี
แข่งขันกันอย่างเปิดเสรีและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันท้ังปวงท่ีเก่ียวข้อง กรณีฝ่าฝืน
กฎหมายการแข่งขัน บริษัทอัลสตอมอาจถูกลงโทษปรับข้ันสูง และบุคคลธรรมดาอาจต้องรับผิด
ในทางแพ่ง แรงงาน หรืออาญา รวมท้ังอาจได้รับโทษจำาคุกฐานฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ด้วย 
นอกจากน้ี บุคคลภายนอกยังอาจเรียกค่าเสียหายจากอัลสตอมเก่ียวกับการกระทำาท่ีถูกกล่าวหาว่า
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันได้ด้วย การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันโดยเคร่งครัดมี
ประโยชน์ท่ีจับต้องได้จริง คือ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง และการคุ้มครองผู้บริโภค อีกท้ังยังส่งเสริมช่ือเสียงของอัลสตอมเร่ืองความซ่ือสัตย์
สุจริตให้ดีย่ิงข้ึนอีกด้วย

พนักงานอัลสตอมต้องไม่เข้าทำาข้อตกลงใดๆ กับคู่แข่งซ่ึงมีวัตถุประสงค์หรือผลไปในลักษณะ
เป็นการกำาหนดราคา บิดเบือนข้ันตอนประมูลประกวดราคา แบ่งส่วนแบ่งตลาดหรือลูกค้า จำากัด
การผลิต หรือคว่ำาบาตรลูกค้าหรือผู้จัดหารายใด  พนักงานอัลสตอมต้องไม่นำาข้อมูลอ่อนไหวทาง
ธุรกิจไปแลกเปล่ียนกับคู่แข่งในลักษณะท่ีฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขัน และต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษเม่ือจะเข้าร่วมสมาคมการค้าต่างๆ อัลสตอมจะมีความรับผิดชอบมากเป็นพิเศษเม่ืออัลส
ตอมมีอำานาจเหนือตลาดตามท่ีอธิบายไว้ในคำาส่ังอัลสตอมเพ่ือการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วย
การแข่งขันหรือการต่อต้านการผูกขาด (LGL-WMS-007)

เน่ืองจากกฎเกณฑ์ต่างๆ น้ันมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
พนักงานควรขอคำาปรึกษาช้ีแนะจากแผนกกฎหมายตามท่ีจำาเป็น
LGL-WMS-007 - การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการแข่งขันหรือการต่อต้านการผูกขาด
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ดำาเนินตามบทบาทของท่านในเรื่องการควบคุมภายในองค์กร
และการเปิดเผยข้อมูล
พนักงานอัลสตอมทุกคนมีบทบาทสำาคัญในระบบควบคุมภายในองค์กร

ระบบควบคุมภายในองค์กรออกแบบข้ึนเพ่ือให้สภาพแวดล้อมมีการควบคุมในระดับพอสมควร
สำาหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร บุคลากรอ่ืนๆ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ ตลอดจนดูแลให้
กระบวนการต่างๆ นำาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเช่ือถือได้ของ
ข้อมูลรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามคำาส่ังอัลสตอม ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อ
กำาหนดต่างๆ ท่ีใช้บังคับ

ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการควบคุมภายในองค์กรตามนโยบายของอัลสตอม การดูแล
ให้การรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎระเบียบจะใช้กลไกควบคุมหลายกลไก รวมท้ังการปรับ
ใช้หลักการ นโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้ันตอนทางบัญชีท่ีระบุไว้ในคำาส่ังอัลสตอม คู่มือการ
รายงานข้อมูลและการบัญชี คู่มือการควบคุมภายในองค์กร การให้กรอกแบบสอบถามเพ่ือควบคุม
ภายในองค์กรประจำาปีและบัญชีรายการตรวจสอบของกรรมการ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การเงินและข้อมูลธุรกิจของเราเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นต้องมีหากเราจะประกอบกิจการของเราอย่างถูก
กฎหมาย มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินท่ีใช้บังคับ เช่น 
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

พนักงานอัลสตอมต้องจัดการ จัดเก็บ บันทึก และทำาลายเอกสาร หนังสือ และบันทึกข้อมูลไม่ว่าใน
รูปแบบใดตามข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนนโยบายเก็บรักษาบันทึกข้อมูลและกฎระเบียบว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลของอัลสตอม ผู้จัดการต้องดูแลให้ข้อมูลท่ีบันทึกในระบบรายงานข้อมูลเป็นไป
ตามข้อมูลท่ีจะจัดพิมพ์เผยแพร่ทุกประการ โดยให้มีผลประกอบการสำาหรับระยะเวลาน้ันๆ และ
สถานะการเงิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลาน้ันๆ ด้วย

ในทุกระดับงานของอัลสตอม พนักงานต้องดูแลให้บันทึกข้อมูล รายงาน หรือข้อมูลใดๆ ท่ีตนใช้
หรือส่ือสารไปยังฝ่ายบริหารช่วยให้อัลสตอมสามารถเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนพอสมควร
ในรายงาน เอกสาร และข้อความสาธารณะประเภทอ่ืนๆ ภายในกำาหนดเวลา

เอกสารดังกล่าวน้ันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดให้รวมถึง รายงานและข้อมูลคาดการณ์ทางการเงิน 
รายงานผลวิจัย ข้อมูลการตลาด รายงานขาย แบบแสดงรายการภาษี บัญชีค่าใช้จ่าย ใบลงเวลา 
ข้อมูลส่ิงแวดล้อมและสังคม และเอกสารอ่ืนๆ รวมท้ังเอกสารท่ีย่ืนหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
กำากับดูแล

บันทึกข้อมูลการเงินหรือบันทึกข้อมูลธุรกิจต้องไม่มีการปฏิบัติแบบฉ้อโกงไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน การ
ฉ้อโกง หรือการลงมือหรือเจตนาโกง ลัก ลวง หรือหลอก เป็นส่ิงท่ีนอกจากจะไม่สุจริตแล้ว ในแทบ
ทุกกรณียังเป็นความผิดอาญาด้วย ตัวอย่างการฉ้อโกง อาจได้แก่ การย่ืนรายงานค่าใช้จ่ายเท็จ 
การปลอมหรือแก้ไขข้อมูลในเช็ค การยักยอกหรือใช้ทรัพย์สินบริษัทผิดวัตถุประสงค์ การทำา
ธุรกรรมโดยปราศจากอำานาจ การจ่ายเป็นเงินสดจำานวนมาก การใช้เงินสดย่อยในลักษณะมิชอบ 
หรือการลงรายการในบันทึกข้อมูลหรืองบการเงินโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีถูกต้อง
เหมาะสม

FIN-WMS-055 - หลักการบัญชีและการรายงาน
FIN-WMS-057 - การอนุมัติและบริหารค่าใช้จ่าย
LGL-PRO-002 -  การรายงานร้องเรียนและตรวจสอบการฉ้อโกงและการลักทรัพย์
LGL-WMS-005 - การเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับ
คู่มือการรายงานและการบัญชี
คู่มือการควบคุมภายในองค์กร
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กฎเกณฑ์สำาคัญสูงสุดของเรา

ลูกค้า
อัลสตอมต้องปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างซ่ือสัตย์ยุติธรรม โดยไม่คำานึงถึงขนาดกิจการลูกค้า เรา
มุ่งม่ันมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงท่ีตรงตามความต้องการแก่ลูกค้า

อัลสตอมจะให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของตนในโฆษณา คำาแถลงต่อ
สาธารณชน และคำาเสนอแก่ลูกค้า หากท่านเข้าเจรจาสัญญา ท่านต้องดูแลให้คำาแถลง ข้อความ 
และข้อมูลนำาเสนอใดๆ ท่ีมีถึงลูกค้ามีความถูกต้อง ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านต้องเก็บข้อมูล
อ่อนไหวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ท่านควรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับโครงการ
หรือสัญญาใดเฉพาะแก่ผู้ท่ีจำาเป็นต้องรู้และผู้ครอบครองข้อมูลน้ัน

ผู้จัดหาและผู้รับจ้าง
การจัดซ้ือจัดจ้างต้องตัดสินใจโดยพิจารณาจากผลประเมินอย่างเป็นกลางเก่ียวกับความไว้ใจได้
และความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้จัดหาหรือผู้รับจ้าง และจากท่านค่าโดยรวมของส่ิงท่ีเสนอมา โดย
คำานึงถึงข้อพิจารณาและวัตถุประสงค์ท้ังในระยะส้ันและในระยะยาว

เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่อัลสตอม การจัดซ้ือจัดจ้างต้องพิจารณาตามท่านสมบัติ ราคา คุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการใช้งาน การส่งมอบ การพัฒนาอย่างย่ังยืน และความเหมาะสม 

ในฐานะผู้จัดซ้ือจัดจ้าง อัลสตอมจะดูแลมิให้เกิดสภาพต้องพ่ึงพาตัวผู้จัดหาและผู้รับจ้าง ดังน้ัน 
อัลสตอมจะแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ท่ีดีกว่าอย่างเป็นระบบ ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาและผู้รับจ้างจะ
เป็นไปตามระเบียบข้ันตอนท่ีฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้างและห่วงโซ่อุปทานกำาหนดข้ึน และออกแบบข้ึนเพ่ือ
ให้ผู้จัดหาและผู้รับจ้างทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ต้องใช้มาตรการทุกมาตรการเพ่ือหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้แต่สภาพการณ์ท่ีมี
ลักษณะดูเหมือนเป็นการลำาเอียง ในฐานะพนักงานอัลสตอม ห้ามมิให้ท่านรับเงินใต้โต๊ะไม่ว่าใน
รูปเงินหรือส่ิงอ่ืนใด เพ่ือตอบแทนการตัดสินใจในลักษณะท่ีเป็นท่านแก่ผู้จัดหาและผู้รับจ้างบาง
ราย อัลสตอมกำาหนดให้ผู้จัดหาและผู้รับจ้างของอัลสตอมปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมายท้ังปวงท่ี
เก่ียวข้องกับกิจการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตนโดยเคร่งครัด

อัลสตอมกำาหนดให้ผู้จัดหาและผู้รับจ้างของอัลสตอมลงนามในกฎบัตรเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ของตน ซ่ึงวางหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ห้ามใช้แรงงานเด็ก เคารพกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยและจริยธรรม โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางธุรกิจ
กับหุ้นส่วนธุรกิจของเรา
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การแข่งขันทางการค้า การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
อัลสตอมจะดำาเนินการเพ่ือดูแลให้ปฏิบัติได้ตามข้อผูกพันดังกล่าว ท้ังในช่วงข้ันตอนคัดเลือกและ
ช่วงปฏิบัติตามสัญญา
LGL-WMS-010 - ของกำานัลและการรับรอง
LGL-WMS-011 - การสนับสนุนทางการเมือง 
LGL-WMS-012 - การช่วยเหลืองานกุศล 
LGL-WMS-013 - การให้การสนับสนุน
LGL-WMS-014 - บริษัทที่ปรึกษา 
LGL-WMS-015 - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
LGL-WMS-016 - การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผู้จัดหาและผู้รับจ้าง
LGL-WMS-017 - การป้องกันการทุจริตในกิจการร่วมค้าและกิจการค้าร่วม 
LGL-WMS-018 - การจ่ายค่าอำานวยความสะดวก 
LGL-WMS-020 - หุ้นส่วนงานผู้ค้า

หุ้นส่วนงานขาย
หุ้นส่วนงานขาย ได้แก่ บุคคลภายนอกท่ีให้บริการเก่ียวกับการขายและการตลาดในอาณาเขตท่ี
กำาหนดไว้เก่ียวกับงานของบริษัทเฉพาะด้าน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีอาจกระทำาการเพ่ือและแทนอัลสตอมได้ 
และอาจได้ติดต่อกับลูกค้าในปัจจุบันหรือในอนาคตของอัลสตอมหรือกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหน่วยงานใด ๆ 

อัลสตอมขอห้ามมิให้มีการให้สินบนไม่ว่าในภาครัฐหรือภาคเอกชน และการดำาเนินการใดๆ ท่ีผิด
กฎหมายหรือขัดหลักจริยธรรมในทุกๆ ด้านในความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนงานขาย การให้สินบน
หรือการดำาเนินการท่ีผิดกฎหมายหรือขัดหลักจริยธรรมอาจส่งผลให้อัลสตอมต้องรับผิดและเส่ือม
เสียช่ือเสียงได้

เพ่ือป้องกันการทุจริตภาครัฐและภาคเอกชน การใช้งานหุ้นส่วนงานขายต้องได้รับอนุมัติเท่าน้ัน
จึงจะใช้งานได้ รวมท้ังต้องให้แผนกจริยธรรมและกฎระเบียบตรวจสอบกิจการด้วย และต้องมี
ระเบียบข้ันตอนภายในองค์กรท่ีเข้มงวดตามท่ีระบุไว้ในคำาส่ังอัลสตอมสำาหรับการติดต่อกับหุ้น
ส่วนงานขาย
LGL-WMS-020 - หุ้นส่วนงานขาย 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สัญญาท่ีทำากับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการมักต้องปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีสูงและซับซ้อน
มาก อัลสตอมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีบังคับแก่การจัดซ้ือจัดจ้างโดยรัฐบาลในการ
ดำาเนินงานของตน รวมท้ังกฎหมายห้ามการพยายามใช้อำานาจครอบงำาเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย

อัลสตอมมุ่งม่ันแข่งขันอย่างเป็นธรรม ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องแท้จริง และเม่ือได้ทำาสัญญากับภาค
รัฐแล้ว จะปฏิบัติงานตามสัญญาให้ตรงตามหน้าท่ีท้ังปวงท้ังตามสัญญาและตามกฎหมาย ในกรณี
ท่ีสัญญาท่ีทำากับหน่วยงานของรัฐมีเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการครอบครอง ใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลลับ
หรือข้อมูลท่ีจำากัดการเข้าถึงประเภทอ่ืนเก่ียวข้องด้วย พนักงานอัลสตอมต้องปฏิบัติตามข้ันตอน
ความปลอดภัยเก่ียวกับข้อมูลน้ันโดยเคร่งครัด
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การควบคุมการส่งออกและข้อจำากัดในการส่งออก
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดทำานองเดียวกัน ไม่ว่าในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับ
ระหว่างประเทศ ซ่ึงกำาหนดให้กักสินค้าหรือกีดกันการค้าสินค้า บริการ ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี
น้ัน จะมีออกมาเป็นระยะ

บริษัทอัลสตอมทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกทุกฉบับท่ีเก่ียวข้องของ
ประเทศท่ีตนประกอบกิจการอยู่ (รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือ
การฝึกอบรม) โดยเคร่งครัด โดยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีท่ีเป็นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้งานได้สองประเภท เช่น ส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลเทคนิคซ่ึงสามารถใช้งานได้ท้ัง
ในกิจการพลเรือนและในกิจการทหาร

ในฐานะพนักงานอัลสตอมท่ีเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ท่านต้องดูแลให้การดำาเนินงาน
ของท่านเป็นไปตามข้อบังคับฉบับล่าสุดท่ีใช้บังคับ และต้องขอคำาช้ีแนะจากแผนกกฎหมายหรือ
แผนกควบคุมการเสนอราคาและโครงการ หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับดังกล่าว อัลสตอม
และพนักงานผู้มีส่วนเก่ียวข้องอาจถูกลงโทษข้ันรุนแรง รวมท้ังถูกส่ังห้ามส่งออกในอนาคต และ
ถูกลงโทษอาญาด้วย

การต่อต้านการฟอกเงิน
การฟอกเงิน คือ การนำาทรัพย์ท่ีได้จากการกระทำาความผิดอาญามาผ่านขั้นตอนเพ่ือปกปิด
ที่มาของทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย

อัลสตอมปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินท่ีใช้บังคับ โดยประกอบธุรกิจกับหุ้นส่วนที่
มีชื่อเสียงดีและตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินเสมอ

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านต้องระวังเรื่องวิธีชำาระเงิน เพื่อตรวจหาข้อพิรุธที่อาจมีอยู่ และ
ต้องระวังหุ้นส่วนท่ีประกอบกิจการโดยแสดงพฤติกรรมน่าสงสัย หากสิ่งใดเกี่ยวกับธุรกรรมท่ี
จะทำารู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายและระเบียบข้ันตอน
ของอัลสตอมท่ีเกี่ยวข้อง ขอให้สอบถามผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านหรือแผนกกฎหมาย 
แผนกจริยธรรมและกฎระเบียบ หรือแผนกการเงิน

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่ว่าในชีวิตการงานหรือชีวิตส่วนตัวของท่าน ท่านไม่ควรทำาส่ิงใดๆ ท่ีขัดกับความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีการงานของท่านท่ีอัลสตอม ผลประโยชน์ทับซ้อนจะส่งผลให้การใช้วิจารณญาณเป็นไปใน
รูปแบบท่ีผิดแผกจากท่ีควรจะเป็น ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านต้องหลีกเล่ียงสถานการณ์ใดๆ 
ซ่ึงเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของท่าน (หรือครอบครัว
หรือญาติของท่าน) กับผลประโยชน์ของอัลสตอม หากท่านเผชิญสถานการณ์ท่ีมีหรืออาจมีผล
ประโยชน์ทับซ้อน ท่านต้องเปิดเผยให้ฝ่ายบริหารของท่านทราบ

เพ่ือป้องกันมิให้ท่านและอัลสตอมมีหรือดูเหมือนว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ท่านต้องไม่ลงทุนหรือ
ถือหลักทรัพย์ลงทุนใดๆ ในผู้จัดหา ลูกค้า คู่แข่ง บริษัทท่ีปรึกษา หรือหุ้นส่วนธุรกิจประเภทใดๆ 
หรือเข้ามีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของผู้จัดหา ลูกค้า คู่แข่ง บริษัทท่ีปรึกษา หรือหุ้นส่วน
ธุรกิจประเภทใดๆ หากการลงทุนลักษณะน้ันอาจกระทบการตัดสินใจทางธุรกิจแทนอัลสตอมหรือ
ก่อให้เกิดลักษณะปรากฏท่ีดูเหมือนว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน
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ท่านต้องไม่ติดต่อโดยตรงกับหุ้นส่วนธุรกิจท่ีอาจเป็นลูกค้า ผู้จัดหา หุ้นส่วนงานขาย หรือบุคคล
ภายนอกกลุ่มอ่ืนใด หากท่านหรือครอบครัวหรือญาติของท่านมีส่วนได้เสียในบุคคลภายนอกน้ัน

นอกจากน้ี ท่านต้องปรับใช้กฎระเบียบของอัลสตอมเก่ียวกับการรับของกำานัลและการรับรองจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือมิให้เกิดสถานการณ์ท่ีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย

ต้องใช้ความระมัดระวังในการว่าจ้างอดีตพนักงานของรัฐหรือครอบครัวอดีตพนักงานของรัฐ โดย
ต้องตรวจสอบโดยละเอียดและให้แผนกบุคคลอนุมัติด้วย โดยหารือกับแผนกจริยธรรมและกฎ
ระเบียบตามสมควร แม้กิจการท่ีเคยเป็นลูกค้าภาครัฐของอัลสตอมจะแปรรูปเป็นหน่วยงานเอกชน
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนแล้วก็ตาม กิจการน้ันยังอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดเช่น
เดิมหรือในแนวทางเดิมต่อไปอยู่
LGL-WMS-015 - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
HRM-PRO-008 - กระบวนการสรรหาภายนอก

ของกำานัลและการรับรอง
อัลสตอมมุ่งดูแลให้พนักงาน ลูกค้า หรือผู้จัดหาของตนตัดสินใจทางธุรกิจผ่านช่องทางทางธุรกิจ
ท่ีถูกต้องเหมาะสมเท่าน้ัน โดยมีพ้ืนฐานจากความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพในการใช้
งาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีท่ีตนเสนอ และให้บุคคลดังกล่าวไม่ถูกชักจูงด้วย
ผลประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าในรูปแบบใด

การให้ของกำานัลหรือการให้การรับรองต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหรือมีผลไปในทางท่ีจะทำาให้ได้
ผลประโยชน์ประเภทใดๆ หรือครอบงำาผลการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย หน้าท่ีของ
ผู้รับ หรือประมวลจริยธรรมหรือคำาส่ังอัลสตอมท่ีเก่ียวข้อง กฎเกณฑ์เดียวกันน้ีปรับใช้ในกรณีรับ
ของกำานัลหรือรับการรับรองด้วย 

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านยังต้องไม่เสนอ รับ หรืออนุญาตให้ครอบครัวหรือญาติรับของ
กำานัล เงิน เงินกู้ยืม คำาเชิญ หรือการปฏิบัติเป็นพิเศษในรูปแบบอ่ืนจากบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องในทาง
ธุรกิจกับอัลสตอม หากมีเป้าประสงค์ท่ีแท้จริงเพ่ือครอบงำาการตัดสินใจทางธุรกิจ
LGL-WMS-010 - ของกำานัลและการรับรอง 
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ในฐานะบริษัทท่ีดีและรับผิดชอบ อัลสตอมตระหนักดีถึงผลกระทบจากการดำาเนินการต่างๆ 
ของตน
อัลสตอมดำาเนินกิจการโดยพิจารณาถึงประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อม สังคม สิทธิมนุษยชน และผู้
บริโภค และนำาประเด็นเร่ืองดังกล่าวไปบรรจุไว้ในกลยุทธ์หลักโดยประสานงานกับผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างใกล้ชิด อัลสตอมปรับใช้นโยบายและมาตรฐานดังกล่าวในทุกประเทศท่ีตน
ประกอบกิจการอยู่
ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านต้องมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านความ
ประพฤติของท่าน

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
อัลสตอมมุ่งม่ันและแสวงหาแนวทางให้การช่วยเหลืออย่างแข็งขันในเร่ืองการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
ผ่านระบบ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ท่ีตนจัดให้ การดำาเนินงานหลักๆ ของบริษัทจะเน้นจัดหา
เทคโนโลยีและวิทยาการท่ีช่วยลดการปล่อยสารและก๊าซเรือนกระจกท่ีเห็นผลชัดเจนและจำากัด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีขาดแคลน อัลสตอมส่ือสารให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ
ตนทราบข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของตน

นอกจากน้ี อัลสตอมยังออกแบบให้กระบวนการผลิต ติดต้ัง และให้บริการของตนใช้พลังงานน้อย
ท่ีสุด กำาจัดสินค้าอันตราย และใช้วัสดุท่ีนำากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นหลัก ท่ีโรงงานผลิตและสำานักงาน
ทุกแห่ง รวมท้ังท่ีสถานท่ีต้ังของลูกค้าของเรา ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีนำามา
พิจารณาในการตัดสินใจคร้ังสำาคัญๆ และจะจัดการตามกฎเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในนโยบายส่ิงแวดล้อม 
สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS) 

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านจะมีส่วนในการดำาเนินการร่วมกันในเร่ืองน้ีในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
แต่ละวันของท่าน
MNS-POL-003 - นโยบายสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
EHS-PRO-008 - การประเมินสถานที่ในด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการรายงานผลสำารวจแร่ใยหิน 
นโยบายซีเอสอาร์ - ธันวาคม 2556 

ความสัมพันธ์กับชุมชน
ในฐานะพนักงานอัลสตอม อัลสตอมสนับสนุนให้ท่านเป็นอาสาสมัครและมีบทบาทในชุมชนท้อง
ถ่ินของท่าน กิจกรรมต่างๆ ท่ีท่านดำาเนินการไปตามความริเร่ิมของท่านเองย่อมเป็นการดำาเนิน
การในนามของท่าน และต้องดำาเนินการโดยใช้เวลาส่วนตัว ต้องระมัดระวังหลีกเล่ียงผลประโยชน์
ทับซ้อน
นโยบายการลงทุนในชุมชน

เข้ามีบทบาทหลักในสิ ่งแวดล้อม
ตัวเรา
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การสนับสนุนและกิจกรรมทางการเมือง
การสนับสนุนทางการเมืองจะมีกฎหมายระดับชาติควบคุมอยู่ ซ่ึงจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
การสนับสนุนทางการเมือง แม้กฎหมายบางประเทศจะอนุญาตให้ทำาได้ แต่อาจเป็นสาเหตุของ
การทุจริตหรือถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยได้ อัลสตอมขอห้ามการให้การสนับสนุนใดๆ 
ไม่ว่าเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สิน แก่พรรคการเมืองหรือองค์กรทางการเมือง หรือแก่นักการเมือง
คนใด ในนามอัลสตอม

ในฐานะพนักงานอัลสตอม อัลสตอมเคารพสิทธิของท่านในการเข้าร่วมกิจการชุมชนหรือ
กิจการพลเมืองของท่านเป็นการส่วนตัว โดยต้องกระทำาในระดับส่วนบุคคล ในนามของท่าน 
โดยใช้เวลาส่วนตัวและทุนทรัพย์ของท่านเอง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เงินทุน และทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทต้องไม่นำาไปใช้เพ่ือกิจกรรมทางการ
เมืองส่วนตัว ท่านต้องแยกแยะให้ออกระหว่างกิจกรรมทางการเมืองของท่านเองกับกิจกรรมขอ
งอัลสตอม และหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือส่ิงท่ีอาจถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการกระทำาผิดกฎหมาย
LGL-WMS-011 - การสนับสนุนทางการเมือง 

การช่วยเหลืองานกุศล
การช่วยเหลืองานกุศลในนามอัลสตอมหรือโดยใช้ทรัพยากรการเงินของอัลสตอมต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และต้อง
บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจขอคำาปรึกษาจากแผนกจริยธรรมและกฎระเบียบได้ตามความ
เหมาะสม การช่วยเหลือควรมีความเก่ียวข้องกับชุมชนท่ีกิจการอัลสตอมต้ังอยู่ ท่านต้องจดบันทึก
การตัดสินใจหรือการดำาเนินการใดๆ ท่ีทำาไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
LGL-WMS-012 - การช่วยเหลืองานกุศล 

การให้การสนับสนุน
การให้การสนับสนุนเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การตลาดและการส่ือสาร เป็นส่ิงท่ีทำาได้ตาม
กฎหมายข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องและต้องปฏิบัติตามกรอบคำาส่ังอัลสตอมเท่าน้ัน

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านต้องเสนอเร่ืองการตัดสินใจให้บริษัทเข้าให้การสนับสนุนใดๆ เพ่ือ
ขอรับอนุมัติจากแผนกประชาสัมพันธ์ก่อน โดยอาจขอคำาปรึกษาจากแผนกจริยธรรมและกฎ
ระเบียบได้ตามความเหมาะสม ท่านต้องจดบันทึกการตัดสินใจหรือการดำาเนินการใดๆ ท่ีทำาไปไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
LGL-WMS-013 – การให้การสนับสนุน 
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ส่งเสริมจิตวิญญาณการทำางานเป็นทีม
อัลสตอมมีนโยบายสนับสนุนและเคารพเร่ืองการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการประกาศ
ในระดับระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติตามปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและอนุสัญญาพ้ืนฐานขององค์การแรงงานโลกโดยครบถ้วนทุกประการ
ตามหลักการข้างต้น อัลสตอมใช้นโยบายทรัพยากรบุคคลโดยมีหลักให้การปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมและเคารพบุคคล ศักด์ิศรี สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล และส่งเสริมหลักปฏิบัติดังกล่าว
ภายในบริษัท อัลสตอมจะไม่ยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติในลักษณะใดๆ อัลสตอมส่งเสริมการ
ปรึกษาเสวนากับพนักงานแต่ละคนและกับตัวแทนพนักงานในทุกรูปแบบ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
อัลสตอมเคารพกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแรงงานมากเป็นพิเศษ ซ่ึงนอกจากหลักการข้าง
ต้นแล้ว อัลสตอมยังมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการแนวทางว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซ่ึงสภา
สิทธิมนุษยชนรับรอง และเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการรับรองในระดับระหว่างประเทศไม่ว่า
ในสถานท่ีใดท่ีตนประกอบกิจการอยู่ อัลสตอมสนับสนุนการกำาจัดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย 
แรงงานบังคับ หรือแรงงานเกณฑ์ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะแรงงานเด็ก ห้ามมีแรงงานผิดกฎหมาย 
แรงงานบังคับ หรือแรงงานเกณฑ์ท่ีบริษัทผู้จัดหาและบริษัทผู้รับจ้างของอัลสตอมเด็ดขาด

ความสัมพันธ์กับพนักงาน
อัลสตอมเคารพสิทธิของพนักงานท่ีจะจัดต้ังและเข้าร่วมสหภาพแรงงานและองค์กรลูกจ้างตามท่ี
ตนเลือก รวมท้ังสิทธิของพนักงานท่ีจะรวมตัวเจรจาข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างกับนายจ้าง 
นโยบายความสัมพันธ์ทางสังคมตระหนักดีว่า ความแตกต่างเป็นส่ิงท่ีทำาให้บริษัทเข้มแข็ง อัลส
ตอมเคารพบทบาทความรับผิดชอบของหุ้นส่วนด้านสังคม และมุ่งม่ันส่ือสารและเจรจาอย่างเปิด
เผยเพ่ือจัดการกับปัญหาท่ีเป็นประเด็นสนใจร่วมกัน ตลอดจนจัดหาปัจจัยเพ่ือให้หุ้นส่วนดังกล่าว
ใช้ดำาเนินการให้ลุล่วงตามภารกิจ และจะไม่ปิดก้ันการให้หุ้นส่วนดังกล่าวได้แสดงบทบาทของตน

การบริหารเส้นทางอาชีพสำาหรับพนักงาน
อัลสตอมส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์บริหารคน

รอบการบริหารคน หมายรวมถึง การหารือแบบต่อหน้าระหว่างพนักงานกับผู้จัดการ โดยมีความ
มุ่งหมายมิใช่เพียงเพ่ือกำาหนดวัตถุประสงค์และตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ แต่ยังมุ่งหมายดูแลเร่ืองความ
ปรารถนาและความต้องการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของพนักงานและเร่ืองการนำาค่านิยม
องค์กรของอัลสตอมไปปฏิบัติด้วย อัลสตอมมุ่งม่ันส่งเสริมการโยกย้ายตำาแหน่งงานกันภายใน
องค์กรในทุกระดับของบริษัท
HRM-PRO-006 - กระบวนการโยกย้ายภายในองค์กร 
HRM-PRO-007 - การบริหารผลงานและการทบทวนตรวจสอบคน
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โอกาสที่เท่าเทียมกันและความหลากหลาย
อัลสตอมจะไม่ยอมให้เกิดการคุกคาม ข่มขู่ หรือกล่ันแกล้งไม่ว่าในรูปแบบใด ไม่ว่าในทางเพศ 
ทางกาย ทางใจ หรือทางอ่ืนใด

กระบวนการการสรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาตัวพนักงานท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกันเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า
อย่างย่ิงต่ออัลสตอม บริษัทตระหนักถึงและมองเห็นคุณค่าของความแตกต่างดังกล่าว โดยสร้างทีม
งานซ่ึงสะท้อนตลาดและชุมชนท่ีตนประกอบกิจการอยู่ บริษัทมุ่งม่ันให้โอกาสจ้างงานท่ีเท่าเทียม
กันแก่พนักงานและผู้สมัครงานทุกคนท่ีมีคุณสมบัติพอ

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับท้ังปวงซ่ึงห้ามการเลือกปฏิบัติ
ใดๆ เพราะเหตุอายุ เช้ือชาติ เพศ ชาติกำาเนิด สัญชาติ ศาสนา สุขภาพ ความพิการ สถานะสมรส 
รสนิยมทางเพศ ความเห็นทางการเมืองหรือทางปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือคุณ
ลักษณะอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องคุ้มครองอยู่

หากท่านพบเห็นหรือประสบเหตุการณ์การฝ่าฝืนข้อกำาหนดข้างต้นไม่ว่าในรูปแบบใด ท่าน
สามารถรายงานร้องเรียนไปยังแผนกบุคคลของท่าน หากท่านรายงานร้องเรียนเร่ืองดังกล่าวโดย
สุจริต จะไม่มีการดำาเนินการใดๆ ท่ีจะเป็นผลร้ายแก่ท่าน กระบวนการสรรหาพนักงานจะพิจารณา
เฉพาะจากคุณสมบัติและทักษะของผู้สมัครงาน ค่าตอบแทนจะกำาหนดจากผลงานพนักงานทำาให้
อัลสตอม
HRM-POL-005 - โอกาสจ้างงานที่เท่าเทียมและความหลากหลาย

สุขอนามัยและความปลอดภัย
อัลสตอมมุ่งม่ันจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัยในสถานท่ีทำางานทุก
แห่งของอัลสตอม โดยให้มีมาตรฐานข้ันสูงในระดับเดียวกันไม่ว่าจะประกอบกิจการ ณ สถานท่ีใด 
มาตรฐานดังกล่าวปรากฏในนโยบาย ส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS) และใช้
แก่พนักงานและผู้รับจ้างท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีของอัลสตอมหรือท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีของ
ลูกค้าโดยอัลสตอมเป็นผู้ควบคุมงาน โดยจะพยายามเป็นพิเศษเพ่ือลดจำานวนอุบัติเหตุให้เหลือ
ศูนย์ด้วยการเอาใจใส่กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงเป็นพิเศษ เสริมด้วยการฝึกอบรมผู้จัดการและ
พนักงานอย่างเข้มข้น และไม่ยอมให้ผู้ใดปฏิบัติผิดจากมาตรฐานดังกล่าวโดยเด็ดขาด

มาตรการกำาจัดความเส่ียงใดๆ เก่ียวกับประเด็นปัญหาสุขภาพและความปลอดภัย จะนำามาใช้ทุก
สถานท่ีและตลอดทุกโครงการ โดยร่วมมือกับองค์คณะและคณะกรรมการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องขอ
งอัลสตอม
MNS-POL-003 - สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย 
EHS-PRO-007 -  แนวทางด้านความปลอดภัยของอัลสตอมและนโยบายไม่ยอมให้เกิดการปฏิบัติผิดจากมาตรฐาน 
EHS-PRO-023 - EHS – กระบวนการและความรับผิดชอบในการรายงานร้องเรียน 
EHS-PRO-008 - การประเมินสถานที่ในด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการรายงานผลสำารวจแร่ใยหิน 
EHS-PRO-009 - การกำาจัดแร่ใยหิน - การควบคุมและลดการสัมผัสแร่ใยหินให้เหลือน้อยที่สุด
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ความปลอดภัยของพนักงาน
อัลสตอมดำาเนินการอย่างเต็มท่ีเพ่ือปกป้องคุ้มครองพนักงานของตนไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ ณ 
สถานท่ีใด อัลสตอมจะออกคำาส่ังเป็นระยะเพ่ือแจ้งให้บุคคลทราบความเส่ียงและกำาหนดระเบียบ
ข้ันตอนต่างๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติตาม เช่นในกรณีเกิดความไม่สงบทางการเมืองหรือการกระทำาความ
ผิดอาญา 

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านควรตรวจสอบคำาส่ังดังกล่าวตามท่ีแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะ โดย
เฉพาะในส่วนเก่ียวกับการเดินทางเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
SEC-PRO-001 - การจัดองค์กรเพื่อความปลอดภัย 
SEC-WMS-003 - การเดินทางไปหรือพำานักในประเทศกลุ่มเสี่ยง

การคุ้มครองข้อมูล
อัลสตอมและพนักงานอัลสตอมแต่ละคนต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเร่ืองกฎหมายข้อบังคับเก่ียวกับ
ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลอันเก่ียวข้องกับบุคคลธรรมดา พนักงาน หรือบุคคล
ภายนอก และต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับน้ันด้วย

อัลสตอมจะไม่นำาข้อมูลส่วนบุคคลไปแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบ ยกเว้นเท่าท่ีจำาเป็นและกฎหมาย
หรือข้อบังคับท่ีใช้บังคับอนุญาตไว้

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านอาจได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเฉพาะในกรณีท่ีตำาแหน่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านเก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ สิทธิเข้าถึง
ข้อมูลมีข้อจำากัดตามลักษณะและขอบเขตตำาแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคน
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การคุ้มครองทรัพย์สินของอัลสตอม
ทรัพย์สินของอัลสตอมไม่ได้มีแต่เพียงทรัพย์สินท่ีมีรูปร่างหรือมีตัวตน (เช่น เงิน วัสดุ การ
ประดิษฐ์อันมีสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์) เท่าน้ัน 
แต่ยังมีทรัพย์สินท่ีไม่มีรูปร่าง (เช่น ข้อความคิด แนวคิด หรือความรู้ความชำานาญ) ซ่ึง
พนักงานพัฒนาข้ึนในทางการปฏิบัติหน้าท่ีให้อัลสตอม นอกจากน้ี ยังมีทรัพย์สินประเภท
รายช่ือลูกค้าและผู้จัดหาและข้อมูลตลาดประเภทอ่ืนๆ ตลอดจนข้อมูลใดๆ ท่ีพนักงานเข้าถึง
เน่ืองด้วยความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานของตนด้วย ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านควร
พยายามคุ้มครองรักษาทรัพย์สินของบริษัทอย่างเต็มท่ี เงินและทรัพย์สินของอัลสตอมต้องไม่
นำาไปใช้ในทางท่ีผิดกฎหมายหรือเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับกิจการของอัลสตอม
ท่านไม่ควรนำาทรัพย์สินของอัลสตอมไปใช้ส่วนตัวหรือให้ผู้อ่ืนนำาไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
ท่ีไม่เก่ียวกับอัลสตอม ท่านต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของอัลสตอมเพ่ือธุรกิจส่วนตัวหรือเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใดซ่ึงอัลสตอมไม่ได้ว่าจ้างหรืออนุญาตใช้
ด้วย การยักยอกหรือลักทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีบทลงโทษ และอาจเป็นการกระทำาผิด
กฎหมายซ่ึงจะมีการดำาเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาตามมา

เครื่องมือสื่อสาร
เคร่ืองมือส่ือสาร กล่าวคือ อีเมล วอยซ์เมล อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ (รวมท้ังโทรศัพท์มือถือ) และวิธี
ส่ือสารวิธีอ่ืนๆ เป็นทรัพย์สินของอัลสตอม และต้องใช้เพ่ือทำางาน สำาหรับอุปกรณ์ส่วนตัวท่ีเช่ือมต่อ
กับระบบข้อมูลสารสนเทศอัลสตอม อัลสตอมจะยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลงานท่ีอยู่ในอุปกรณ์ส่วนตัว
ของผู้ใช้งานโดยชอบธรรมต่อไป เม่ือผู้ใช้งานจะออกจากอัลสตอม อัลสตอมจะล้างข้อมูลงานออก
จากอุปกรณ์ดังกล่าว

การให้ใช้เคร่ืองมือส่ือสารเป็นเพราะอัลสตอมตระหนักดีว่า ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตงานน้ันมีความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และสมดุลระหว่างสองส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์แก่อัลสตอมและ
พนักงานอัลสตอม อย่างไรก็ตาม การใช้ควรจำากัดเพียงเท่าท่ีพอสมควรและจำาเป็นแก่พฤติการณ์
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การเคารพสิทธิในข้อมูลลับ
ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านอาจได้เข้าถึงข้อมูลลับและข้อมูลอันมีค่าและ
อาจถือเอาได้ซ่ึงเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจของอัลสตอม รวมท้ังข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและผู้จัดหา 
พนักงานผู้ท่ีจะได้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นพนักงานผู้มีตำาแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวข้องกับการจัดการ ใช้ และส่ือสารข้อมูลเช่นน้ันโดยเฉพาะเท่าน้ัน สิทธิเข้าถึงข้อมูลจะมีข้อ
จำากัดตามลักษณะและขอบเขตตำาแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคน นอกจากน้ี ในกรณีท่ี
ท่านเข้าครอบครองข้อมูลลับหรือข้อมูลอันมีค่าและอาจถือเอาได้ ท่านต้องเก็บข้อมูลน้ันไว้เป็น
ความลับและนำาไปใช้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีอนุญาตไว้ หน้าท่ีของท่านเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าว
จะยังมีอยู่แม้หลังส้ินสุดระยะเวลาจ้างงานท่านแล้วก็ตาม

ตัวอย่างข้อมูลลับ ได้แก่ ผลข้อมูล ข้อมูลคาดการณ์ และข้อมูลการเงินอ่ืนๆ ข้อมูลทรัพยากรบุคคล
และข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายกิจการ ผลิตภัณฑ์และคำาส่ังใหม่ 

ตัวอย่างข้อมูลอันมีค่าและอาจถือเอาได้ ได้แก่ กลยุทธ์ธุรกิจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเทคนิค 
ระบบ การประดิษฐ์ ความลับทางการค้า หรือความรู้ความชำานาญท่ีอัลสตอมพัฒนาข้ึนหรือได้มา

คำาจำากัดความดังกล่าวหมายความรวมถึงเร่ืองต่างๆ ท่ีระบุไว้ในข้อตกลงรักษาความลับและห้าม
เปิดเผยด้วย

ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี ท่านอาจประสบพบเห็นการพยายามกรรโชกบังคับข่มขู่ให้ส่งมอบ (เงิน 
ข้อมูลลับ) โดยฉ้อฉล หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะเปิดเผยข้อมูลลับหรือกระทำาการใดๆ เก่ียวกับ
ข้อมูลท่ีท่านครอบครองอยู่ได้หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบระเบียบข้ันตอนในหมวดคำาส่ังเร่ืองความ
ปลอดภัย/การคุ้มครองข้อมูล และขอคำาช้ีแนะจากผู้จัดการของท่าน

กฎเหล็กว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
การคุ้มครองข้อมูลระหว่างเดินทาง 
การกรรโชกบังคับข่มขู่ให้ส่งมอบเงินและหรือข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอัลสตอม เช่น สิทธิบัตร สิทธิในการประดิษฐ์ สิทธิในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า ช่ือทางการค้า ช่ือธุรกิจ และค่าความนิยมท้ังปวงท่ีเก่ียวข้อง สิทธิ
ฟ้องฐานลวงขายหรือแข่งขันไม่เป็นธรรม ลิขสิทธ์ิ ธรรมสิทธ์ิ และสิทธิท่ีเก่ียวข้อง สิทธิในฐาน
ข้อมูล ช่ือโดเมน สิทธิในข้อมูล (รวมท้ังความรู้ความชำานาญและความลับทางการค้า) และสิทธิ
อ่ืนๆ ท้ังปวงท่ีมีลักษณะทำานองเดียวกันหรือเทียบเท่ากัน อันมีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่ว่า ณ 
แห่งหนใดบนโลก ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ รวมท้ังบรรดาคำาขอรับสิทธิเช่นว่าน้ันและการต่อ
อายุหรือขยายระยะเวลาของสิทธิเช่นว่าน้ันตลอดอายุ เป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าท่ีสุดประเภทหน่ึงขอ
งอัลสตอม จึงเป็นส่ิงท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่าในเวลาใดท่ีทำาได้

ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านมีหน้าท่ีปกป้องรักษาทรัพย์สินดังกล่าว อัลสตอมจะดูแลให้
พนักงานของตนเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีผลสมบูรณ์ของผู้อ่ืน
IPD-WMS-006 - การคุ้มครองและจัดการเคร่ืองหมายการค้า
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การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ท่านในฐานะพนักงานอัลสตอม อาจได้เข้าถึงข้อมูลท่ีอาจกระทบ
มูลค่าหุ้น ใบสำาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อ่ืน หากประชาชนท่ัวไปล่วงรู้ข้อมูลน้ัน เน่ืองจา
กอัลสตอมเป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงอยู่ภายใต้กฎหมายข้อบังคับว่า
ด้วยหลักทรัพย์ของหลายประเทศซ่ึงวางกฎระเบียบเร่ืองการใช้และเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน
ท่ัวไป

ข้อมูลท่ีอาจกระทบมูลค่าหุ้น ใบสำาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อ่ืนของอัลสตอม ถือเป็นข้อมูล
ภายใน ต้องเก็บเป็นความลับจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยให้ประชาชนท่ัวไปล่วงรู้แล้ว กระทำาการใดๆ 
โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือการนำาข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยให้บุคคลใด
ล่วงรู้ก่อนการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลัก
ทรัพย์และนโยบายอัลสตอม ซ่ึงการฝ่าฝืนเช่นน้ันมีโทษหนัก โดยอาจถึงข้ันปรับและจำาคุก

กฎเกณฑ์น้ีใช้แก่ข้อมูลลับเก่ียวกับบริษัทอ่ืนๆ รวมท้ังลูกค้า ผู้จัดหา และหุ้นส่วนธุรกิจอ่ืนใด ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากท่านมีข้อมูลท่ีประชาชนท่ัวไปไม่ล่วงรู้เก่ียวกับบริษัทน้ัน
LGL-WMS-008 - การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

การสื่อสารกับนักวิเคราะห์และ back slash หรือนักลงทุน
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นฝ่ายรับผิดชอบเร่ืองการส่ือสารข้อมูลการเงินท้ังหมดกับนักวิเคราะห์
และนักลงทุน กรณีมีการติดต่อจากนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเพ่ือขอรับข้อมูลเก่ียวกับอัลสตอม 
ท่านควรส่งเร่ืองไปยังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ซ่ึงจะดูแลเร่ืองดังกล่าวต่อไป 

พนักงานคนใดของอัลสตอมซ่ึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานหรือการประชุมซ่ึงมีนักลงทุนเข้าร่วม
งานหรือเข้าร่วมประชุม ต้องทำาหนังสือแจ้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์และขอรับอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนตอบรับคำาเชิญ
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การสื่อสารกับสื่อ
อัลสตอมพัฒนาการส่ือสารเชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนในหมู่ลูกค้า ผู้นำาความคิด นัก
วิเคราะห์ นักลงทุน ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้เสีย อัลสตอมเป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อความส่ือสารใดๆ ถึงส่ือหรือนักวิเคราะห์อาจกระทบภาพลักษณ์หรือช่ือ
เสียงของอัลสตอมได้ ต้องตรวจสอบควบคุมอย่างระมัดระวัง 

การติดต่อสัมพันธ์กับส่ือเป็นความรับผิดชอบของแผนกประชาสัมพันธ์ ข้อความท่ีส่งส่ือหรือคำา
ตอบข้อสอบถามใดๆ จากส่ือต้องดำาเนินการผ่านหรือประสานงานกับแผนกประชาสัมพันธ์เสมอ

การใช้เครือข่ายทางสังคม
ในฐานะพนักงานอัลสตอม ท่านต้องใช้เครือข่ายสังคมท้ังภายนอกและภายในองค์กรอย่างมีมโน
สำานึก แม้จะใช้ในฐานะส่วนตัวก็ตาม ท่านต้องหลีกเล่ียงการส่งข้อความท่ีถือเป็นข้อมูลลับและ
ข้อมูลอันมีค่าและอาจถือเอาได้ หรือข้อความท่ีอาจมองได้ว่าเป็นข้อความลบหลู่ หยาบคาย หรือดู
หม่ินบุคคลหรือบริษัท นอกจากน้ี ท่านยังต้องเคารพกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลอยู่เสมอ
เม่ือทำาการลงภาพบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
COM-WMS-013 - การใช้ช่องทางส่ือสังคมส่ือสารเก่ียวกับอัลสตอม 
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