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ความปรารถนาของเรา คือการเป็นผูนํ้า
นวตักรรมระดบัโลกดา้นงานขนสง่อยา่งยั�งยนืและชาญ
ฉลาด หวัใจสําคญัของความปรารถนาดงักลา่วนั�นก็
คอื ความมุง่มั�นที�จะปฏบิตัติามมาตรฐานสงูสดุในหลกั
จรยิธรรมและปฏบิัตติามกฎหมายที�มีผลบังคับใช ้
ทั�งหมด ซึ�งรวมถงึกฎบรษัิทและขั�นตอนการปฏบิตั ิ
งาน ของเรา วธิกีารนี�ไมเ่พยีงเป็นสิ�งที�ตอ้งยดึถอืเพื�อ
ความถกูตอ้งเทา่นั�น แตค่อืแนวทางอนัยอดเยี�ยมและ
ยั�งยนืในการดําเนนิธรุกจิและขยายกจิการ อกีทั�งยงั
เป็นวถิปีฏบิตัทิี�ฝังลกึในคา่นยิมสําคญัของเรา ซึ�งกค็อื
ความคลอ่งตวั, การรวมเป็นหนึ�ง และความรับผดิ
ชอบ 

ประมวลหลักจรยิธรรมนี�จะชี�นําแนวทางแก่
เราตลอดการปฏบิตังิานที�อลัสตอม ผมขอเชญิชวน
ใหทุ้กท่านศกึษาและนอ้มนําหลักการตลอดจนกฎ
บรษัิทในประมวลจรยิธรรมนี�ไปใช ้ทั�งนี�ทา่นสามารถ
ขอคําแนะนํา ตอ่ขอ้คําถามใด ๆ  ที�อาจมไีดเ้สมอ ขอ
ใหท้กุทา่นปฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งที�ดแีกเ่พื�อนรว่ม
งาน และ มสีว่นรว่มในการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ
รว่มกนัในทกุโอกาสเทา่ที�เป็นไปได ้ตวัอยา่งเชน่ การ
เขา้เป็นสมาชกิคณะตวัแทนจรยิธรรมและการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบของเรา 

อย่างไรก็ดี หลักจริยธรรมของเราจะไร ้
ประสทิธผิลหากปราศจากเราทมีงานอลัสตอม การ
ปรับปรุงและดําเนนิงานแกไ้ขอยา่งตอ่เนื�องถอืเป็น

ประมวลจรยิธรรม

สว่นสําคญัหนึ�งในโครงการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม 
หากมปีระเด็นตอ้งสงสยั หรอืพบเห็นการประพฤตมิิ
ชอบ ขา้พเจา้ขอสนับสนุนใหท้า่นดําเนนิการ ตามระบบ
แจง้รายงานภายในองคก์ร  หรอื กระบวนการแจง้เตอืน
ของอลัสตอม เพื�อนําประเด็นตอ้งสงสยัดงักลา่วเขา้สู่
กระบวนการพจิารณาของทมีจรยิธรรมและการปฏบิตั ิ
ตามกฏระเบยีบตอ่ไป หากมกีารยนืยนัวา่มกีารละเมดิ
กฎบรษัิทจะมกีารบังคับใชม้าตรการทางวนัิย และ
ขา้พเจา้จะดําเนนิการทกุประการเพื�อใหแ้น่ใจวา่ ผูแ้จง้
รายงานโดยสจุรติจะไมไ่ดรั้บผลกระทบไมว่า่ใน รปูแบบ
ใดก็ตาม 

คา่นยิมและกฎบรษัิททางดา้นจรยิธรรมมทีี�มา
จากความภาคภมูใิจและความสมคัรสมานของอลัสตอม 
ทั�งหมดทั�งมวลคอืสนิทรัพยอ์นัมคีา่ที�สดุของเรา และเรา
จะสบืสานสนิทรัพยน์ี�ตอ่ไปในฐานะที�มาแหง่คา่นยิม 
และแนวทางปฏบิตั ิ

ทั�งนี�การปฏบิตัหินา้ที�ดว้ยความมุง่มั�นในทกุวนั
ตามประมวลจรยิธรรม และสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกั
จรยิธรรมภายในทมีตลอดจนสงัคมภายนอก ถอืเป็นสิ�ง
สําคญัอยา่งยิ�งตอ่อนาคตความสําเร็จของเรา เมื�อกลา่ว
ถงึหลกัจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ เรื�องดงั
กลา่วถอืเป็นความรับผดิชอบของเราทกุคน 
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เราคอืผูอ้อกแบบโซลชูั�นงานขนสง่
แบบครอบคลมุ ดว้ยสภาพแวดลอ้ม
การทํางาน และ วฒันธรรมที�ยอมรับ, 
เคารพ และเห็นคา่ในความแตกตา่ง
ของบุคคลโดยปราศจากอคตใิด ๆ 
ทกุคนลว้นมโีอกาสเขา้รว่มและประสบ
ความสําเร็จที�อลัสตอม

เรายดึมั�นและรักษาสญัญาเสมอ

เราดําเนนิงานดว้ยความเที�ยงธรรมและ
รับผดิชอบตอ่พฤตกิรรมและการกระ
ทําของเรา ตลอดจนผลที�เกดิจากการ
ตดัสนิใจของเรา

เมื�อกล่าวถงึหลักจรยิธรรมและการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ซึ�งรวมถงึกฎ
บรษัิทดา้นความปลอดภยั เราจะดําเนนิ
การอยา่งเต็มเปี�ยมดว้ยความรับผดิชอบ
เสมอ

เรายดึถอืคา่นยิมสําคญัสามประการรว่มกนั ไดแ้ก ่– ความคลอ่งตวั, 

การรวมเป็นหนึ�ง และความรับผดิชอบ คา่นยิมเหลา่นี�คอืแรงผลกัดนัในชวีติ

การทํางานของพนักงานอลัสตอม

— การรวมเป็นหนึ�ง — — ความรบัผดิชอบ —— ความคลอ่งตวั —

คา่นยิม
ของเรา 

เราดาํเนนิงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
รวมท ั�งคาดการณ,์ เรยีนรู ้

และปรบัตวัไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง

เราชื�นชมและยอมรบั
ความแตกตา่ง

เราคอืบรษิทัที�มจีดุยนืหนกัแนน่
เร ื�องความรบัผดิชอบตอ่พนกังาน 

ลกูคา้ และสงัคม

เราคาดการณ์และปรับตัวใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงเพื�อ
รักษาไวซ้ ึ�งการดําเนนิงานใหล้ลุว่งเป้า
หมาย การนําโอกาสในการเรยีนรูม้า
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน,์ การเสรมิขดีความ
สามารถ และการปรับตวัเขา้หาผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ทั�งหมดนี�ลว้นทําใหเ้รากา้วลํ�าคูแ่ขง่ 
อยูเ่สมอ

อลัสตอม 
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อลัสตอม 

อลัสตอมมุง่ม ั�นปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและกฎหมายอยา่งเขม้
งวดในการดาํเนนิกจิกรรมทางธรุกจิท ั�งหมดของเรา ท ั�งนี�เพื�อรกัษา
ความมุ่งม ั�นดงักล่าวและปกป้องชื�อเสยีงของเราถอืเป็นความ
รบัผดิชอบรว่มกนัของเราทกุคน ที�จะทาํความเขา้ใจมาตรฐานที�
ตอ้งปฏบิตัติามและพฤตกิรรมที�คาดหวงัท ั�งหมด ประมวลจรยิธรรม
คอืเครื�องมอืพื�นฐานเพื�อใหข้อ้มูลและชี�แนะแนวทางการดําเนนิ
กจิกรรมประจาํวนัของเรา

เอกสารฉบบันี�เป็นเอกสารระดบัสงู ระบขุอ้มลูเกี�ยวกบัคา่นยิม, กฎหมาย, 
ขอ้บงัคบั, ความคาดหวงัดา้นพฤตกิรรม และวธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม 
นอกจากนี�ยงัมตีวัอยา่งการปฏบิตัจิรงิ เพื�อชว่ยอธบิาย การประยกุตใ์ชต้าม
ขอบเขตหวัขอ้สําคญัอยา่งชดัเจน ประมวลนี�ไมม่คีวามมุง่หมายจะมอบคํา
ตอบสําหรับทกุคําถาม แตอ่าจถอืเป็นจดุเริ�มตน้ชี�แนะแนวทาง ตลอดจน
แหลง่ขอ้มลูที�ถกูตอ้งเพื�อการสบืคน้ได ้ในกรณี ที�ทา่นตอ้งการขอ้มลูเพิ�ม
เตมิ   

ประมวลจรยิธรรม
คอือะไร? 

*หน่วยงานอื�น ๆ แมไ้มไ่ดรั้บการควบคมุ
โดยอลัสตอม อาจจัดสรรและประยกุตใ์ชข้อ้
กําหนด ตลอดจนหลกัการ ทางกฎหมาย เฉก
เชน่เดยีวกบัที�ระบใุนประมวลจรรยาบรรณฉบบั
นี�ได ้หน่วยงานใด ๆ ที�ไมน่อ้มนํากฎบรษัิท 
และ หลกัการดงักลา่วมาใช ้จําตอ้งไดรั้บการ
พจิารณาตรวจสอบและดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กู
ตอ้งเหมาะสมตอ่ไป

ประมวลนี�มผีลบงัคบัใชก้บัใคร?

พนกังานท ั�งหมด หนว่ย
งานอื�น ๆ*

หนว่ยงานใด ๆ 
ที�ควบคมุโดย

อลัสตอม



หนา้ที�ความรบัผดิชอบของพนกังาน  

หนา้ที�ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ  

พนกังานของอลัสตอมทกุทา่นมหีนา้
ที�รบัผดิชอบสว่นบคุคลในการเป็น
แบบอยา่งในการดาํเนนิธรุกจิตามหลกั
จรยิธรรมและกฎที�เก ี�ยวขอ้ง ท ั�งนี�เพื�อ
รกัษาความรบัผดิชอบดงักลา่ว คณุควร:

เขา้ใจพื�นฐานของประเด็นปัญหาและ
แนวทางที�เกี�ยวขอ้ง ดงัที�ระบไุวใ้นประมวล
จรยิธรรมฉบบันี�
เขา้ถงึขอ้มลูปัจจบุนัอยูเ่สมอ; ทา่นควร
ทราบและประยกุตใ์ชข้อ้มลูจากเอก
สารฉบบัลา่สดุ

เขา้ใจวธิกีารดําเนนิงานและกระบวนการ
ลา่สดุของอลัสตอมอยา่งถอ่งแทใ้นสว่น
ที�เกี�ยวขอ้งกบั งานของทา่น และ ตรวจ
สอบขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ

ขอคําแนะนําจากผูจั้ดการของทา่นหรอื
บคุคลอื�น ๆ อาทเิชน่ พนักงานดา้น

มคีวามรูอ้ยา่งละเอยีดเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์
และแนวทาง ดงัระบใุนประมวลจรยิธรรม
แบง่ปันความรูเ้กี�ยวกบัประมวลจรยิธรรม,
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม รวมถงึ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ใหแ้กพ่นักงานตลอด
จนบคุคลภายนอกตามความเหมาะสม 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ทมีของทา่นไดรั้บ
การฝึกอบรมตามความประสงคท์ั�งหมด
เกี�ยวกบัประมวลจรยิธรรมและวธิกีารดําเนนิ 

งานที�เกี�ยวขอ้งของอลัสตอม
วนิจิฉัยและจัดการความเสี�ยงตอ่การดํา
เนนิธรุกจิ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ กระบวนการที�อาจ
เกี�ยวเนื�องกบัขอบเขตความเสี�ยงดา้นการ
ปฏบิตังิานของทา่น ไดรั้บการสื�อสาร, 
ทําความเขา้ใจ และนําไปใชเ้ป็นอยา่งดี
สง่เสรมิการดําเนนิงานภายในทมี ตาม
กระบวนการแจง้เตอืนของอลัสตอม โดย
อา้งองิกฎหมายและ ขอ้บงัคบัที�มผีลบงัคบั
ใชใ้นประเทศของทา่น
หยบิยกประเด็นปัญหาที�ทา่นไดรั้บราย
งาน สง่ตอ่ไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ดําเนนิการแกไ้ขเพื�อจัดการประเด็นปัญหา
ปฏบิตัติามคําแนะนําของอลัสตอมและ
กฎหมายตา่ง ๆ

กฎหมาย, งานควบคมุภายใน, งานตรวจ
สอบภายใน, งานจรยิธรรมและการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบ, ตวัแทนหรอืผูแ้ทนฝ่าย 
ทรัพยากรบคุคล ในกรณีที�มคํีาถามใด ๆ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัประมวลจรยิธรรม, โครงการ
สง่เสรมิ ความซื�อสตัยข์องอลัสตอม หรอื
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม 

เรียนรูใ้หคุ้น้เคยกับแหล่งขอ้มูลดา้น
จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ทั�งหมด ตลอดจน กระบวนการแจง้เตอืน
ของอลัสตอม

รายงานประเด็นตอ้งสงสยัเกี�ยวกบัความ
ประพฤตมิชิอบทนัท ี 

หากไมป่ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม 
อาจสง่ผลใหท้า่นหรอือลัสตอมไดร้บั
บทลงโทษได ้

หากไมป่ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม 
อาจสง่ผลใหท้า่นหรอือลัสตอมไดร้บั
บทลงโทษได ้

ผูจ้ดัการทกุทา่นมหีนา้ที�รบัผดิชอบใน
การกาํหนดมาตรฐานระดบัสูงตอ่
พฤตกิรรมในการปฏบิตัติามหลกั
จรยิธรรมและพฤตกิรรมในดา้นอื�นที�
เก ี�ยวขอ้ง เราหวงัพึ�งพาความสามารถ
ของผูจ้ดัการในการเป็นแบบอยา่ง
สนบัสนุนโครงการส่งเสรมิความ
ซื�อสตัย,์ งานตรวจจบัและบรรเทา
ความเสี�ยงเชงิรกุ ตลอดจนดาํเนนิการ
แจง้รายงานประเด็นปญัหาตามความ
เหมาะสม ดว้ยบทบาทหนา้ที�ของทา่น
ในฐานะผูจ้ดัการ ทา่นควร:  

ประมวลจริยธรรม



อลัสตอม 

การตดัสนิใจตามหลกัจรยิธรรม  

ขอ้มลูที�ระบใุนประมวลจรยิธรรมฉบบันี� คอืเครื�องมอืชว่ยในการ
ตดัสนิใจทางธรุกจิตามหลกัจรยิธรรมและกฎตา่ง ๆ  ที�เก ี�ยวขอ้ง 
อยา่งไรก็ตาม ก็ไมใ่ชเ่ร ื�องงา่ยที�จะหาคาํตอบใหก้บับางคาํถาม 
กอ่นที�จะดาํเนนิการใด ๆ  ขอใหท้า่นพจิารณาตามรายการตอ่ไป
นี� เพื�อประกอบการตดัสนิใจ:     

แนวทางดําเนนิการดงักลา่ว เป็นไปตามกฎบรษัิทและวธิกีารดําเนนิงาน
ของอลัสตอมหรอืไม?่

การตดัสนิใจนี� ทําใหอ้ลัสตอมตกอยูใ่นสถานะผูก้ระทําผดิกฎหมายหรอืผู ้
กระทําผดิจรยิธรรมหรอืไม?่

แนวทางดําเนนิการนี� ทําใหช้ื�อเสยีงของอลัสตอมเสื�อมเสยีหรอืไม?่

สถานการณด์งักลา่ว กอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น ทั�งที�เกดิขึ�นจรงิหรอื
ที�รูส้กึวา่เกดิขึ�นหรอืไม?่

ฉันไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบ ถงึผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นจากการกระทําฉัน
แลว้หรอืยงั?  

ฉันไมส่ะดวกใจที�จะอธบิายการตดัสนิใจของตวัเอง ตอ่เพื�อนรว่มงาน 
ครอบครัว หรอืเพื�อนฝงูหรอืไม?่

ฉันไดรั้บคําปรกึษาจากแหลง่ขอ้มลูทั�งหมดของบรษัิทเพื�อชว่ยใหต้ดัสนิใจ
ไดด้หีรอืไม?่

โครงการสง่เสรมิความซื�อสตัยข์องอลัสตอม
อลัสตอมมุง่ม ั�นดาํเนนิธุรกจิอยา่งมี
จรยิธรรม และปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
กฎหมาย รวมถงึขอ้บงัคบั ระดบัโลก
ที�เก ี�ยวขอ้งท ั�งหมด  โครงการสง่เสรมิ
ความซื�อสตัยข์องอลัสตอมไดว้างรากฐาน
สําคัญในการดําเนินธุรกิจใหเ้ป็นที�
ยอมรับ และจัดเตรยีมเครื�องมอืที�จําเป็น
ใหแ้กพ่นักงานทกุทา่น เพื�อรักษาไวซ้ ึ�ง 
วฒันธรรมสง่เสรมิความซื�อสตัย ์รวมทั�งจัด
ใหส้ามารถเขา้ถงึประธานเจา้หนา้ที�ฝ่าย

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ, ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น
จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ, 
กลุม่แนะแนววธิกีารดําเนนิงาน, การสื�อสาร 
และการฝึกอบรมทั�วไป ตลอดจนกลุม่ตวัแทน
จรยิธรรมและการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ 
โครงการนี�สรา้งสรรคจ์าก แนวทางปฏบิตั ิ
ที�ดทีี�สดุในอตุสาหกรรมปัจจบุันสําหรับ
โครงการจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบ อกีทั�งยงัไดรั้บการปรับปรงุขอ้มลู
ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  



ทรพัยากร 

การรายงานประเด็นตอ้งสงสยั อลัสตอมจดัเตรยีมหลากหลายวธิกีาร
ใหท้า่นสามารถรายงานประเด็นตอ้ง
สงสยั หากมีข้อสงสยั การละเมดิ
ประมวลจรยิธรรมวธิกีารดําเนนิงาน
ของอลัสตอม หรอืกฎหมายตา่ง ๆ  ทา่น
ควรแจง้ รายงานประเด็นตอ้งสงสยั
น ั�นไปยงัผูจ้ดัการของท่าน ฝ่าย
ทร ัพยากรบคุคล หรอื ฝ่ายกฎหมาย
ทนัท ีหากไมส่ะดวกหารอืกบับคุคล
ดงักลา่ว ทา่นสามารถรายงานประเด็น
ต้องสงสยัไปยงับุคคลต่อไปนี� :

การจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์
กฎหมาย 
จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ตวัแทนจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบ
การควบคุมภายในหรอืการตรวจสอบ
ภายในองคก์ร 

เว็บไซตแ์ชรพ์อยทเ์กี�ยวกบัจรยิธรรม
และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ: 
https://alstomgroup.sharepoint.com/sites
/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages
/E%26C%20Home%20Page.aspx

คําแนะนํา นโยบาย และแนวทาง
ปฏบิตัเิกี�ยวกบัระบบการจัดการของ
อลัสตอม (AMS) 

เว็บไซตอ์นิเตอรเ์น็ตของอลัสตอม: 
https://www.alstom.com/commitments/ethics 

ทั�งนี�ทา่นสามารถศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิได ้
จากแหลง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสด์งัตอ่ไปนี�:

รองประธานอาวโุส หรอื รองประธานภาค
รองประธานภาคกฎหมายและการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบ
ที�ปรกึษาท ั�วไป: 
เอ็มมานูเอล เปโตรวชิ
48 ถนน อลัเบริต์ดาเลนน ์
93400 แซง็อนูเซอรเ์ซนซเีด็กซ,์ 
ประเทศฝรั�งเศส
+33 1 57 06 10 36
emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบ:
องิ เดอ เวนเตอร์
48 ถนน อลัเบริต์ดาเลนน ์
93400 แซง็อนูเซอรเ์ซนซเีด็กซ,์ 
ประเทศฝรั�งเศส
+33 1 57 06 19 42
inge.de-venter@alstomgroup.com

นอกจากนี� อลัสตอมยงัสรา้งเครื�องมอืที�
เรยีกวา่ “กระบวนการแจง้เตอืน” พรอ้มให ้
บรกิารโทรศพัทส์ายตรง และชอ่งทางผา่น
เว็บไซต ์ สามารถใชแ้จง้รายงานประเด็น
ที�เป็นความลับไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
กระบวนการ แจง้เตอืนพรอ้มใหบ้รกิารแก่
พนักงาน, ผูรั้บเหมา, ซพัพลายเออร ์หรอื
บคุคลที�สามที�เราดําเนนิธรุกจิดว้ย ทั�งนี�การ
ใชง้านจะอา้งองิตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบัใชใ้นประเทศที�
ทา่นอาศยัหรอืทํางานอยู่
ระเบยีบวธิรีายงาน 2 วธิ ีผา่นกระบวนการ
แจง้เตอืน พรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชั�วโมง
ตอ่วนั, 7 วนัตอ่สปัดาห,์ 365 วนัตอ่ปี ดงันี�:  

ทกุมาตรการดาํเนนิงาน กระทาํดว้ย
ความเคารพตอ่การรกัษาความลบัของ
พนกังานเป็นสําคญั พนกังานจะไม่
ไดร้บัผลกระทบไมว่า่ในรปูแบบใดก็ตาม 
เมื�อแจง้รา ยงานโดยสจุรติ หรอืใหค้วาม
รว่มมอืตอ่การตดิตาม ประเด็นปญัหาใด ๆ   

เว็บไซตเ์พื�อความปลอดภยั: 
https://alstom.ethicspoint.com
(ผูแ้จง้รายงานสามารถใหข้อ้มลูไดด้ว้ยตนเอง)

หมายเลขโทรฟร ีดงัระบตุามประเทศที�
ประกาศบนเว็บไซตเ์พื�อความป ลอดภยั 
(ผูแ้จง้รายงานสามารถบอกเลา่ป ระเด็นตา่ง ๆ 
แกผู่ดํ้าเนนิงานไดโ้ดยตรง) 

ประมวลจรยิธรรม

ท ั�งนี�เรามแีหลง่ขอ้มลูมากมาย เพื�อ
สนบัสนนุและชี�แนะแนวทางแกท่า่น 
ทา่นสามารถตดิตอ่แหลง่ ขอ้มลูใด ๆ  
ตอ่ไปนี�ได ้หากมคีาํถาม ตอ้งการหารอื
ประเด็นปญัหา หรอืตอ้งการขอ้มลูเพิ�ม
เตมิ:

mailto:inge.de-venter%40alstomgroup.com%0D?subject=
https://www.alstom.com/commitments/ethics
https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages/E%26C%20Home%20Page.aspx
https://alstom.ethicspoint.com


การปฏบิตั ิ
ตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบั

การป้องกนั
การฟอกเงนิ

ผลประโยชน์
ทบัซอ้น

ของกาํนลั
และการตอ้นรบั

การป้องกนั
การทจุรติ

และตดิสนิบน

การควบคมุ
การสง่ออก

และการควํ�าบาตร
ทางการคา้

การปฏบิตั ิ
ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการ

แขง่ขนัที�เป็นธรรม

การปฏบิตัติาม
กฎบรษิทัและ

นโยบายท ั�งหมด
ของอลัสตอม

การควบคมุภายใน

อลัสตอม 

วธิกีาร
ดาํเนนิธรุกจิ

ของเรา



อลัสตอมรกัษาชื�อเสยีงอนัดไีดด้ว้ยการเคารพกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนด
อื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง และมผีลบงัคบัใชก้บัธรุกจิของเราในทกุประเทศที�เราดําเนนิงาน ณ ปัจจบุนั 
พนักงานทุกท่านมีหนา้ที� รับผิดชอบส่วนบุคคล กล่าวคือพนักงานตอ้งเขา้ใจ
กฎหมาย ขอ้บังคับและขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้งหรอืสง่ผลกระทบต่อหนา้ที�การทํางาน 
ตลอดจนงานเฉพาะกจิของแตล่ะบคุคล การละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัใด ๆ อาจนํา
ไปสูก่ารฟ้องรอ้งทางแพง่หรอืทางอาญาตอ่พนักงานหรอืตอ่อลัสตอมได ้
ท ั�งนี�เพื�อรกัษาเป้าหมายดา้นจรรยาบรรณสงูสดุของเรา เราจงึกําหนดใหพ้นักงาน
ปฏบิตัติามมาตรฐานเพิ�มเตมิบางประการ ซึ�งเกนิจากกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง
และมผีลบงัคบัใชข้องประเทศนั�น ๆ  อกีดว้ย เราปฏบิตัติามหลกัการและแนวทางปฏบิตั ิ
ขององคก์ารเพื�อความรว่มมอืและการพัฒนาทางเศรษฐกจิ (OECD), ปฏญิญาสากลวา่
ดว้ยสทิธมินุษยชนแหง่องคก์าร สหประชาชาต,ิ หลกัการของขอ้ตกลงโลก, อนุสญัญา
หลกัแหง่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ, หอการคา้ นานาชาต ิและกฎหมายแหง่ประเทศ
ฝรั�งเศส วา่ดว้ยหนา้ที�ในการเฝ้าระวงัดา้นสทิธมินุษยชนขององคก์ร  

การปฏบิตัติามกฎ
หมายและขอ้บงัคบั

การป้องกนัการ
ฟอกเงนิ 

การปฏบิตัติาม
กฎบรษิทัและ
นโยบายของ
อลัสตอม 

นอกเหนอืจากกฎหมายและขอ้บงัคบัที�
เก ี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบัใชก้บัธรุกจิของ
เราแลว้ อลัสตอมยงับงัคบัใชก้ฎระเบยีบ, วธิี
การดําเนนิงาน, แนวทางปฏบิตั ิและนโยบาย
ภายในบรษัิท เพื�อควบคุมกจิกรรมประจําวัน
ของพนักงาน พนักงานทกุทา่นตอ้งปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบทั�งหมดของอลัสตอม หากฝ่าฝืน
หรอื ไมป่ฏบิตัติาม อาจสง่ผลใหท้า่นถกูลงโทษ
ทางวนัิย และรา้ยแรงถงึขั�นไลอ่อก  

การฟอกเงนิ คอืกรรมวธินํีาเงนิที�ไดจ้าก
การกระทาํผดิกฎหมายอาญา อาทเิชน่ 
การหลกีเลี�ยง ภาษอีากร, การคอรรั์ปชั�น, 
การฉอ้โกงเงนิ หรอืการกอ่การรา้ย มาปกปิด
ที�มาของเงนิผดิกฎหมายดงักลา่ว ดว้ยการ
ดําเนนิงานใด ๆ  ก็ตามที�ทําใหเ้งนินั�นดถูกู
ตอ้งตามกฎหมาย อลัสตอมเป็นองคก์ร ที�
มกีระบวนการป้องกนัการฟอกเงนิ เรามัก
ตรวจสอบที�มาของเงนิทนุ, ตดิตอ่ธรุกจิกบั
พาร์ทเนอร์ซึ�งมีชื�อเสียงในทางที�ดี
และดําเนนิธรุกรรมทางการเงนิ ตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัเพื�อตอ่ตา้นกระบวนการฟอกเงนิ
ที�มผีลบงัคบัใชท้ั�งหมด 
หากพบรายการคา้ใด ๆ  ที�ตอ้งสงสยั, อาจ
ไมเ่หมาะสม หรอืเขา้ขา่ยละเมดิกฎหมาย, 
ขอ้บงัคบั หรอืนโยบาย ตอ่ตา้นกระบวนการ
ฟอกเงนิ ตลอดจนนโยบายและกระบวนการ
แจง้เตือนของอัลสตอม ขอใหท้่านแจง้
รายงาน ประเด็นปัญหาดงักลา่ว ตอ่ผูจั้ดการ
หรอืฝ่ายการเงนิทนัท ี

ประมวลจรยิธรรม
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การป้องกนั
การทจุรติและตดิสนิบน

อลัสตอมมุง่ม ั�นรกัษาชื�อเสยีงการ
ดาํเนนิธรุกจิดว้ยความซื�อสตัย ์นั�น
หมายความวา่ เราสรา้งความสมัพันธ ์
บนพื�นฐานแหง่ความเชื�อมั�นไวว้างใจ
และความเขา้ใจตอ่กนัวา่ พฤตกิรรม
ทจุรติในการคา้ไมอ่าจเป็นที�ยอม
รับได ้ 
เราไมม่นีโยบายรบัหรอืจา่ยสนิบน
ทา่นตอ้งไมเ่สนอ, จา่ย, แสวงหา หรอื
รับเงนิที�จา่ยใหเ้ป็นการสว่นบคุคล 
รวมถงึของกํานัลตอบแทนการดําเนนิ
งานในลกัษณะพเิศษ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
ความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิหรอืเพื�อ
วตัถปุระสงคใ์นการผกูขาด ขอ้หา้มดงั
กลา่ว หมายรวมถงึการจา่ยเงนิอํานวย
ความสะดวก แมเ้ป็นจํานวน เล็กนอ้ย
เพื�อ “เรง่” ขั�นตอนอนุมตักิารดําเนนิงาน
ตามปกต ิผา่นชอ่งทางดา้นกฎหมาย
ที�เหมาะสม การจา่ยเงนิ อํานวยความ
สะดวก ถอืเป็นรปูแบบหนึ�งของการ
คอรรั์ปชั�นและขดัตอ่นโยบายของ
อลัสตอม ตลอดจนเป็นการกระทํา
ที�ผดิกฎหมายในหลายประเทศ
พนักงานทกุทา่นมหีนา้ที�รับผดิชอบ
รว่มกนั ในการปฏบิตัติามกฎหมายตอ่
ตา้นการตดิสนิบนและการคอรรั์ปชั�น 
ทั�งหมดภายในประเทศที�เราดําเนนิ
งาน อลัสตอมมุง่มั�นเต็มที�ในการ
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของอนุสญัญา
ต่อตา้นการตดิสนิบนแห่ง OECD, 
กฎหมายอาญาแหง่ประเทศฝรั�งเศส, 
กฎหมายวา่ดว้ยการกระทําทจุรติ ใน

ต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 
(FCPA), กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ
แห่งประเทศฝรั�งเศส พ.ศ. 2550 
และ กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติแหง่
ประเทศฝรั� ง เศส ฉบับ  Sapin II, 
กฎหมายว่าดว้ยการตดิสนิบนแห่ง
สหราช อาณาจักร พ.ศ. 2553 ตลอดจน
ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบั
ใชท้ั�งหมด ณ ประเทศที� เราอาศยัและ
ดําเนนิงาน
ยิ�งไปกวา่นั�น อลัสตอมยงัปฏบิตัติาม
มาตรฐานของ หอการคา้นานาชาต ิ
(ICC) แล ะ คํ าแนะ นํ าดั ง ร ะบุ ใ น 
“คูม่อืสบืคน้แหลง่ขอ้มูลเกี�ยวกับ 
กฎหมายวา่ดว้ยการกระทําทจุรติใน
ตา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมรกิา” การ
ฝ่าฝืน กฎหมายใด ๆ  ดงักลา่วถอืเป็น
ความผดิรา้ยแรง อาจส่งผลให ้
อลัสตอมตอ้งเสยีคา่ปรับจํานวนมหาศาล
ทั� ง ใ น ฐ า น ะ อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ใ น
สว่นของพนักงานรายบคุคล แมเ้พยีง
พบการละเมดิกฎหมาย กอ็าจสรา้ง
ความเสยีหายตอ่ ชื�อเสยีงอนัดขีอง
อัลสตอม และเกดิความเสี�ยงตอ่
สถานภาพพนักงานไดเ้ชน่กนั 

 
สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ, 
โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอัลสตอม  
LGL WMS 020, พารท์เนอรด์า้นการขายหรอื 
ที�ปรกึษาดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติาม  

อลัสตอม 

ลกูคา้รายใหญร่ายหนึ�งของเราแจง้ตอ่ผูร้บัเหมา
ชว่งวา่ หากเรายนิดจีา่ยเงนิจาํนวนหนึ�ง เขาจะรบัประกนั
ใหเ้ราชนะสญัญา ผูร้บัเหมาชว่งแจง้ใหเ้ราทราบขอ้
เสนอดงักลา่ว ท ั�งยงัเสรมิวา่ ทางผูร้บัเหมาชว่งยอมรบั
ขอ้เสนอนี�ได ้และสามารถบวกรวมคา่ธรรมเนยีมหรอืเงนิ
จาํนวนน ั�นใน ใบแจง้หนี� โดยเรยีกวา่ “คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ
” เราจะยอมรบัขอ้เสนอดงักลา่วไดห้รอืไม?่

ไม ่การจา่ยเงนิในลกัษณะนี� มวีตัถปุระสงคเ์พื�อโนม้นา้ว
การตดัสนิใจอยา่งไมเ่หมาะสม และถอืเป็นการตดิสนิบน 
การจา่ยเงนิในลกัษณะนี�ไมช่อบดว้ยกฎหมาย เราตอ้งแจง้
ยบัยั�งมใิห ้ผูรั้บเหมาชว่งจา่ยเงนิจํานวนดงักลา่ว และ แจง้
รายงานตอ่ฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
หรอืฝ่ายกฎหมาย      

อลัสตอมกาํลงัจดัต ั�งสาํนกังานแหง่ใหม ่และ
หนว่ยงานทอ้งถิ�นไดร้อ้งขอแกอ่ลัสตอมใหจ้า่ย 
“คา่ธรรมเนยีม” อื�น ๆ กอ่นจะอนมุตัใิหเ้ขา้ดาํเนนิ
งานตอ่ไป เราสามารถจา่ยคา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 
เพื�อสะดวกตอ่การอนมุตัใิหเ้ขา้ดาํเนนิงานไดห้รอืไม ่
เพราะจาํนวนเงนิที�รอ้งขอก็ไมม่ากนกั?

ไม ่การจา่ยเงนิในลกัษณะนี� ไมใ่ชก่ารจา่ยคา่ธรรมเนยีม
ที�ถกูตอ้ง ดงันั�น หา้มจา่ยโดย เด็ดขาด หากทา่นจําเป็นตอ้ง
ไดรั้บการสนับสนุนเพิ�มเตมิจากประเด็นปัญหาดงักลา่ว โปรด
ตดิตอ่    ฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอื
ฝ่ายกฎหมาย  

—
 ต

วัอ
ย

า่ง
ก

าร
ป

ฏ
บิ

ตั
จิร

งิ 
—

เพื�อนรว่มงานแนะนําใหฉ้นัวา่จา้ง“ที�ปรกึษา” ใน
พื�นที� เพื�อชว่ยเหลอืในข ั�นตอนดาํเนนิพธิกีาร ศลุกากร 
สาํหรบัอปุกรณบ์างรายการซึ�งอยูร่ะหวา่งการจดัสง่ ที�
ปรกึษาเรยีกเงนิคา่จา้งกอ้นใหญ ่และ แจง้วา่จะนําเงนิ
ไปใชเ้พื�อใหแ้นใ่จวา่ งานจดัสง่ของเราจะไมต่ดิขดั 
และเพื�อ “ชว่ยเรง่กระบวนการให ้เร็วย ิ�งข ึ�น” เนื�องจาก
ไมอ่าจทราบแนช่ดัวา่ เงนิจาํนวนนี�จะไปที�ใดบา้ง เรา
จะยอมรบัขอ้เสนอดงักลา่ว ไดห้รอืไม?่

ไม ่การจา่ยเงนิในลักษณะนี� อาจเป็นการตดิสนิบน
แอบแฝง และถอืเป็นสิ�งที�ยอมรับไมไ่ด ้อลัสตอมมขีั�น
ตอนประเมนิการสอบทานสถานะทางธรุกจิในระดบัเขม้
งวดสงูสดุ สําหรับการจัดจา้ง ที�ปรกึษาการขาย และ ขั�น
ตอนนี�หมายรวมถงึการตรวจตดิตามกจิกรรมตา่ง ๆ  ของ
ที�ปรกึษาดงักลา่ว เพื�อใหแ้น่ใจวา่ บคุคลที�จัดจา้งจะไม่
ดําเนนิการจา่ยเงนิอยา่งไมเ่หมาะสมในนามของเรา  

https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:LGL-WMS-020%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list
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การปฏบิตัติามกฎหมายวา่
ดว้ยการแขง่ขนัที�เป็นธรรม

กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัที�เป็น
ธรรม ทาํใหบ้รษิทัตา่ง ๆ  สามารถ
แขง่ขนักนัในตลาดไดอ้ยา่ง เป็น
ธรรม อลัสตอมปฏบิตัติามกฎหมาย
วา่ดว้ยการแขง่ขนัที�เป็นธรรม
ท ั�งหมด และดาํเนนิธรุกจิ บนพื�น
ฐานการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม
และเปิดเผย พนักงานของอลัสตอม
ตอ้งไมเ่ขา้รว่มในขอ้ตกลงใด ๆ กบั
คูแ่ขง่ทางการคา้ ไมว่า่จะเป็นการขดั
ขวางหรอืจํากดัการแขง่ขนั อาทเิชน่ 
การกําหนดราคา, การบดิเบอืน งาน
ประมลู, การแบง่ปันตลาดหรอืลกูคา้,
การจํากดัการผลติ ตลอดจนการควํ�า
บาตรลกูคา้หรอืซพัพลายเออร ์
พนกังานของอลัสตอมตอ้งไมแ่ลก
เปลี�ยนขอ้มลูที�มคีวามละเอยีดออ่น
ในเชงิพาณชิย ์กบัคูแ่ขง่ทางการ
คา้ เพราะถอืเป็นการละเมดิกฎหมาย
วา่ดว้ยการแขง่ขนัที�เป็นธรรม และ
พนักงานตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เป็น
พเิศษ ขณะเขา้สมาคมการคา้ ขอ้มลู
ที�มคีวามละเอยีดออ่นไดแ้ก ่ขอ้มลู
ที�เกี�ยวขอ้งกับการกําหนดราคา, 
เงื�อนไขการขายหรอืการจัดซื�อจัดจา้ง, 
คณุภาพ, คณุสมบตั,ิ ประสทิธภิาพ
ของผลติภณัฑ,์ ผลกําไร, ขอ้มลู สว่น
ตา่งและผลติภาพ, ตวัเลขยอดขาย
หรอืคําสั�งซื�อ, ขอ้มลูลกูคา้, ผลผลติ, 
กําลังการผลติ, ตน้ทนุ, แผนการ 
ลงทนุ ตลอดจนขอ้มลูการวจัิยและ
พัฒนา
การดาํเนนิงานผกูขาดอาจทาํให้
อลัสตอมตอ้งเสยีคา่ปรบัข ั�นรนุแรง
และ ทาํลายชื�อเสยีงอนัดขีองเรา  

ยิ�งไปกวา่นั�น บคุคลอาจตอ้งรับโทษ
ทางแพง่, แรงงาน หรอือาญา อนั
หมายรวมถงึโทษจําคกุ การปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัที�เป็น
ธรรมโดยเครง่ครัดนั�น ใหป้ระโยชน์
จรงิและสง่ผลอยา่งเป็นรปูธรรม ถอื
เป็นการสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิ
นวตักรรม, การผลติผลติภณัฑค์ณุภาพ
สงู, การคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลอดจน 
ตอกยํ�าความมุง่มั�นของอลัสตอมใน
การดําเนนิธรุกจิดว้ยความซื�อตรง
เนื�องดว้ยกฎระเบยีบมคีวามซบัซอ้น
และแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ 
พนักงานจงึควรขอรับคําปรกึษาดา้น 
จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฏระเบยีบ 
หรอืกฎหมายตา่ง ๆ  เพื�อความชดัเจน
ไดต้ามความจําเป็น 

 
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม 
LGL WMS 007, การปฏบิตั ิตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการแขง่ขนัที�เป็นธรรม หรอื 
กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด  

ประมวลจรยิธรรม
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—ฉนัไดพ้บผูจ้ดัการฝ่ายขายของคูแ่ขง่ทางการ

คา้หลายราย ในชว่งพกัดื�มกาแฟระหวา่ง การ
ประชุมสมาคมการคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ A กลา่ว
ว่า: “เดอืนหนา้เราอาจปรบัเพิ�มราคาขึ�นอกี 
5%”. คูแ่ข่งทางการคา้ B เห็นชอบว่า ราคา 
“ควรปรบัเพิ�มขึ�นจรงิตามจาํนวนนี�” แตฉ่นั – ในฐานะ
ผูแ้ทน บรษิทัอลัสตอม - ไมไ่ดก้ลา่วอะไร เดอืนตอ่มา 
ท ั�งสามบรษิทัพรอ้มใจกนัขึ�นราคา ฉนัไมจ่าํเป็นตอ้ง 
รบัผดิชอบ เพราะไมไ่ดก้ลา่วอะไรหรอืไม?่

ไม ่การกระทําดังกลา่วเทา่กบัการกระทําขอ้ตกลง
กําหนดราคา แมว้า่คณุไมไ่ดก้ลา่วอะไร ก็ตาม  หากการ
อภปิรายในลกัษณะดงักลา่วเกดิขึ�น ทา่นควรคดัคา้นและ
ออกจากที�ประชมุ นอกจากนี� ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
คําคา้นและการออกจากที�ประชมุนั�น ไดรั้บการกลา่วถงึ
ในรายงานการประชมุ ทา่นควรแจง้รายงานอบุตักิารณด์งั
กลา่วตอ่ฝ่ายกฎหมาย เพื�อตดัสนิดําเนนิการในขั�นตอ่ไป

ฉนัเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้บอ่ยคร ั�ง และบางคร ั�ง
ก็พบเพื�อนที�ทาํงานใหก้บัคูแ่ขง่ทางการคา้ ท ั�งนี�ในบาง
คร ั�ง ผูเ้ขา้รว่มงานอาจนดัสงัสรรคก์นัที�บารห์รอืรา้น
อาหาร ภายหลงังานแสดงสนิคา้ เราพยายามอยา่ง
เต็มที�เพื�อหลกีเลี�ยงหวัขอ้การสนทนาเรื�องงาน แตท่ี�
งานแสดงสนิคา้คร ั�งลา่สดุ เพื�อนที�ทาํงานใหก้บัคูแ่ขง่
ทางการคา้ไดก้ลา่วถงึเทคโนโลยใีหมบ่างประการที�
เขากาํลงัพฒันา และเร ิ�มใหร้ายละเอยีดอยา่งจาํเพาะ
เจาะจง การสนทนาดงักลา่วกระทาํไดห้รอืไม?่  

ไม ่เราไมอ่นุญาตใหท้า่นสนทนากบัคูแ่ขง่ทางการคา้ 
เกี�ยวกบัผลติภณัฑ,์ การพัฒนาผลติภณัฑ,์ เทคโนโลย ี
หรอืการตั�งราคาแตอ่ยา่งใด หากเผชญิกบัสถานการณ์
ดงักลา่ว ทา่นตอ้งหยดุ การสนทนาทันท ีจากนั�นใหแ้จง้
รายงานตอ่ฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:LGL-WMS-007%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list


Q

Q ฉนัจาํเป็นตอ้งเรง่สง่ออกตลบัลกูปืนโบกี�จาก
ฝร ั�งเศส ใหแ้กล่กูคา้ในประเทศแถบเอเชยีใต ้ซึ�งไม่
อยูใ่นรายนามควํ�าบาตรทางการคา้ ฉนัคดิวา่ ขอ้บงัคบั
ควบคมุการสง่ออกไมส่ามารถใชไ้ดใ้น กรณีนี� และ ฉนั
ไมเ่ห็นวา่ตลบัลกูปืนจะถอืเป็นรายการสนิคา้ที�ใชไ้ด้
สองทางไปไดอ้ยา่งไร ฉนัสามารถดาํเนนิงานจดัสง่
ไดห้รอืไม?่

ฉนัไดท้ราบเรื�องโอกาสทางธรุกจิสาํคญั ในกลุม่
ประเทศผูก้อ่ต ั�งตลาดรว่มแหง่ภมูภิาค แอฟรกิาตะวนั
ออกและแอฟรกิาตอนใต ้(COMESA) ที�ซึ�งอลัสตอม
กาํลงัดาํเนนิงานบางโครงการอยู ่ลกูคา้ในอนาคตตา่ง
ตอ้งการเร ิ�มและดาํเนนิโครงการอยา่งรวดเร็ว ท ั�งนี�จะ
มกีารลงนามบนัทกึ ความเขา้ใจภายในสปัดาหห์นา้ 
ฉนัตอ้งขออนมุตัลิว่งหนา้หรอืไม?่

 
สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ, โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม  
LGL WMS 029, งานควบคมุ การสง่ออก และ การควํ�าบาตรทางการคา้ 
หรอืปรกึษาฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

การควบคมุการสง่ออก 
และการควํ�าบาตรทางการคา้

อลัสตอมคอืองคก์รระดบัโลกที�เขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ ท ั�ว
โลก เราปฏบิตัติามมาตรการควํ�าบาตรทางการคา้ และกฎหมาย
ควบคมุการสง่ออกทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งและมผีล บงัคบัใชก้บักจิกรรม
ของเรา อยา่งไรกต็าม เทคโนโลยแีละผลติภณัฑท์ี�ใชไ้ดส้องทาง
นั�นจําเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ อาทเิชน่สว่นประกอบ
ตา่ง ๆ ซอฟต์แวร์และขอ้มูลทางเทคนิค ตลอดจนสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดท้ั�งฝ่ายพลเรอืนและภาคทหาร สําหรับพนักงาน
ของอลัสตอมที�ปฏบิตังิานเกี�ยวขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ กจิกรรมของทา่นเป็นไปตามขอ้บงัคบัลา่สดุ
ที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบังคับใช ้ นอกจากนี�ทา่นอาจขอคําแนะนํา
และคําชี�แจงเทา่ที�จําเป็นจากฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิัตติาม
กฎระเบยีบ รวมถงึฝ่ายกฎหมาย หากมกีารละเมดิกฎหมายและขอ้
บงัคบัดงักลา่ว อาจทําใหท้ั�งอลัสตอมและพนักงาน ที�เกี�ยวขอ้งรับ
มาตรการลงโทษขั�นรนุแรง ซึ�งรวมถงึการหา้มสง่ออกในอนาคตและ
บทลงโทษความผดิทางอาญา  

อลัสตอม 
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ใช ่กอ่นลงนามในเอกสารใด ๆ (ไมว่า่จะมผีลผกูพัน
หรอืไมก่็ตาม) เกี�ยวกบัโอกาสใหม ่ทางธรุกจิ ทา่นตอ้ง
ตรวจสอบวา่ ประเทศเป้าหมายอยูใ่นรายนามควํ�าบาตร
ทางการคา้หรอืไม ่และขออนุมตัลิว่งหนา้เทา่ที�จําเป็น 

ไม,่ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสนิคา้ที�ใชไ้ดส้องทางแหง่สหภาพ
ยโุรป จัดจําแนกตลับลกูปืนบางชนดิใหอ้ยูใ่นรายการ
สนิคา้ที�ใชไ้ดส้องทาง และมผีลบงัคบัใชก้บัการสง่ออก
ทั�งหมดนอกสหภาพยโุรป (แมว้า่ประเทศปลายทางจะ 
ไมอ่ยูใ่นรายนามควํ�าบาตรทางการคา้กต็าม) กอ่นดําเนนิ
งานจัดสง่ใด ๆ ทา่นตอ้งตรวจสอบวา่รายการสนิคา้สง่
ออกนั�น อยูใ่นรายการควบคมุตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสนิคา้
ที�ใชไ้ดส้องทางซึ�งมผีลบงัคบัใช ้และตอ้งใชใ้บอนุญาต
สง่ออกหรอืไม่

https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:LGL-WMS-029%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list


Q พี�ชายของฉนัไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทัเล็ก ๆ
แหง่หนึ�ง ซึ�งเป็นซพัพลายเออรข์องอลัสตอม เราไม่
ไดห้ารอืเร ื�องธรุกจิกนั และฉนัไมเ่คยมสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจใด ๆ  เกี�ยวกบัการเลอืกใช ้ซพัพลายเออร ์ฉนั
ตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธน์ี�หรอืไม?่ 

ใช ่ทา่นตอ้งเปิดเผย เพราะเป็นไปไดท้ี�ความสมัพันธ์
ดงักลา่วจะกลายเป็นผลประโยชน ์ทบัซอ้น ทา่นควรเปิด
เผยความสมัพันธน์ี�ตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและผูจั้ดการ 
รวมถงึกรอกแบบฟอรม์ เปิดเผยขอ้มลูที�จําเป็นดว้ย แมว้า่
บางกรณีอาจไมใ่ชก่ารเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นโดยตรง 
เป็นเพยีง ชอ่งทางที�เอื�อตอ่การเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น 
กส็ามารถกอ่ปัญหาแกท่า่นและอลัสตอมได ้

หลกีเลี�ยงผล
ประโยชนท์บัซอ้น 

ผลประโยชนท์บัซอ้นอาจเกดิขึ�น 
เมื�อผลประโยชนส์ว่นบคุคลเขา้
แทรกแซงผลประโยชนท์างธรุกจิ 
อนัชอบดว้ยกฎหมายของอลัสตอม 
ผลประโยชน์ทับซอ้นอาจเกดิขึ�น 
ในกรณีที�กจิกรรมสว่นบคุคล, สงัคม 
การเงนิ หรือการเมืองของท่าน 
(หรอืของสมาชกิในครอบครัว ตลอด
จนญาตขิองท่าน) เขา้แทรกแซง 
ความรับผดิชอบในหนา้ที�ของทา่นที�
อลัสตอม หากเผชญิกบัสถานการณ์
ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชนท์บัซอ้น 
ทั�งที�เกดิขึ�นจรงิหรอืที�รูส้กึ ทา่นตอ้ง
เปิดเผยเรื�องดงักลา่วตอ่ผูจั้ดการของ
ทา่นทนัที
สถานการณต์อ่ไปนี�อาจกอ่ใหเ้กดิ
ผลประโยชนท์บัซอ้น:

การจา้งงานบคุคลภายนอก 

การดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืที�
ปรกึษา
การลงทนุหรอืการถอืหุน้ในบรษัิท
ซัพพลายเออร์,  ลกูคา้, คูแ่ขง่
ทางการคา้, บรษัิทที�ปรกึษา หรอื
พารท์เนอรท์างธรุกจิใด ๆ ของ
อลัสตอม ณ ปัจจบุนั หรอือนาคต

การตดิตอ่โดยตรงกบัพารท์เนอรท์าง
ธรุกจิ ซึ�งอาจเป็นลกูคา้, ซพัพลาย
เออร,์ พารท์เนอรด์า้น การขาย หรอื
บคุคลที�สามอื�นใด ซึ�งจา้งงานสมาชกิ
ในครอบครัวหรือญาตขิองท่าน
การจา้งงานอดตีพนักงานของรัฐ 
หรอืสมาชกิในครอบครัวของบคุคล
ดงักลา่ว

ท ั�งนี�เพื�อป้องกนัผลประโยชนท์บั
ซอ้น พนักงานตอ้งใชส้ามญัสํานกึรว่ม
กบัการปฏบิตังิานตามความเหมาะสมใน
ทกุสถานการณ ์ที�อาจทําใหค้วาม เที�ยง
ธรรมในการตดัสนิใจทางธรุกจิลดลง  

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ, 
โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม 
LGL WMS 015, การจัดการ ผลประโยชนทั์บ
ซอ้น หรอืปรกึษาฝ่ายจรยิธรรมและ
การปฏบิตัติามกฏระเบยีบ

ประมวลจรยิธรรม
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https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:LGL-WMS-015%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list


Q

Q

Q ฉนัไดร้บัไอแพดเป็นของกาํนลัจากซพัพลายเออร ์
และไอแพดน ั�นส ั�งทาํเป็นพเิศษดว้ยชื�อยอ่ ของฉนั ฉนั
ทราบดวีา่ไมค่วรยอมรบัของกาํนลั แตก็่ไมต่อ้งการ
ดถูกูนํ�าใจพวกเขาเพราะชื�อก็สลกัไวแ้ลว้ ขา้พเจา้จะ
เก็บไอแพดดงักลา่วไวไ้ดห้รอืไม?่ 

ไม ่ขอใหท้า่นสง่คนืของกํานัลแกซ่พัพลายเออรอ์ยา่ง
สภุาพ และอธบิายเหตผุลการสง่คนื ตามนโยบายของ
อลัสตอม หากตอ้งการความชว่ยเหลอื ทา่นสามารถตดิตอ่
ฝ่ายจรยิธรรม และ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ/ฝ่ายกฎหมาย 
เพื�อจัดการประเด็นปัญหาดงักลา่วได ้

เมื�อใดก็ตามที�โครงการใหญ ่ๆ บรรลผุลสําเร็จ 
เป็นธรรมดาที�เราจะมอบของกาํนลัแกล่กูคา้ ท ั�งนี�โดย
ปกตจิะเป็นโมเดลรถไฟของอลัสตอม โมเดลรถไฟมี
มลูคา่สงูมาก แตเ่นื�องจากเราดาํเนนิการ ในลกัษณะ
นี�เป็นประจาํ ถา้เชน่น ั�นยงัจาํเป็นตอ้งผา่นข ั�นตอนการ
พจิารณาอนมุตัอิกีคร ั�งในปีนี�หรอืไม?่  

ใช ่แมว้า่การกระทําในลกัษณะนี�จะเคยผา่นการอนุมตัิ
มากอ่น แตย่งัจําเป็นตอ้งผา่นขั�นตอน การพจิารณาอนุมตัิ
อกีครั�ง อลัสตอมมขีั�นตอนที�ชดัเจนในการตรวจสอบและ
อนุมตัใิหดํ้าเนนิการมอบ ของกํานัลและการตอ้นรับ ทา่น
ควรปรกึษาฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ/
ฝ่ายกฎหมาย เพื�อขอรับคําแนะนําเพิ�มเตมิ    

ฉนัสามารถเสนอบตัรเขา้งานใหแ้กล่กูคา้อลัสตอม 
เพื�อเขา้รว่มงานกจิกรรมทางวฒันธรรม ซึ�งฉนัไม่
สามารถเขา้รว่มไดห้รอืไม?่

สําหรับการตอ้นรับในลกัษณะดงักลา่ว ตอ้งมพีนักงานของ
อลัสตอมดแูล และสามารถดําเนนิ ธรุกจิอยา่งถกูทํานอง
คลองธรรมกบัลกูคา้ได ้โดยถอืเป็นสว่นหนึ�งของการทํา
กจิกรรมนอกสถานที� นอกจากนี� ความบนัเทงิตอ้งสมเหตุ
สมผลและไมเ่กนิกวา่เกณฑข์อ้จํากดัวงเงนิที�ยอมรับได ้ดงั
ระบใุน วธิจัีดการของกํานัลและการตอ้นรับของอลัสตอม

ของกาํนลัและการตอ้นรบั 

เนื�องดว้ยบรบิทความสมัพนัธท์าง
ธรุกจิ การแลกเปลี�ยนของกํานัลหรอื
มอบการตอ้นรับอยา่งเป็นรปูธรรม อาจ
ทําใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น และ
แทรกแซงการตดัสนิทางธรุกจิที�ดไีด ้
อลัสตอมมั�นใจวา่ การตดัสนิใจ ทาง
ธรุกจิทั�งหมด ขึ�นอยูก่บัความสามารถใน
การแขง่ขนั ประสทิธภิาพ และคณุภาพ
ของสนิคา้และบรกิาร ที�เรานําเสนอ 
การมอบของกํานัลหรอืการตอ้นรับใดๆ 
ไมส่ามารถทําได ้หากทําใหไ้ดม้าซึ�ง
ขอ้ไดเ้ปรยีบใด ๆ  หรอืสง่อทิธพิลตอ่
ผลการตดัสนิใจทางธรุกจิ อนัเป็นการ
ละเมดิกฎหมาย, กฎระเบยีบของผูรั้บผล
ประโยชน,์ ประมวลจรยิธรรม หรอืวธิกีาร
ดําเนนิงานของอลัสตอมที�เกี�ยวขอ้งและ
มผีลบงัคบัใช ้ 

การมอบของกาํนลัหรอืการตอ้นรบั
ใด ๆ  ตอ้งปฏบิตัติาม เกณฑข์อ้จํากดั
วงเงนิที�เกี�ยวขอ้งโดยเครง่ครัด ตลอด
จนขั�นตอนขออนุมตัลิว่งหนา้ ดงัระบใุน
วธิจัีดการของกํานัลและการตอ้นรับ
ของอัลสตอม ของกํานัลและ 
การตอ้นรับทั�งหมด ตอ้งเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ อยา่งถกูตอ้ง
ตามกฎหมายและถกูทํานองคลอง
ธรรม
หา้มมใิหพ้นกังานของอลัสตอม
เสนอ ยอมรับ หรอือนุญาตใหส้มาชกิ
ในครอบครัวตลอดจนเครอืญาตรัิบ
ของ มคีา่ใด ๆ  รวมทั�งของขวญั, ความ
บนัเทงิ, บตัรกจิกรรม, ที�พัก, ความ
ชว่ยเหลอื, บรกิาร, เงนิกู,้ การใชง้าน 
ทรัพยส์นิหรอืเครื�องมอืใด ๆ  ตลอดจน
การปรนนบิัตพิเิศษในรปูแบบอื�น ๆ 
อันอาจสง่อทิธพิลตอ่การตัดสนิใจ 
ทางธรุกจิอยา่งไมเ่หมาะสม

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ, 
โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม 
LGL WMS 010, ของกํานัล และการ
ตอ้นรับ หรอืปรกึษาฝ่ายจรยิธรรมและ
การปฏบิตัติามกฏระเบยีบ

อลัสตอม 
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Q

Q

ฉนัมหีนา้ที�รบัผดิชอบตดิตามงบประมาณภายใน
แผนก เพื�อนรว่มงานทา่นหนึ�งไดห้ารอืกบัฉนัเมื�อเร็ว ๆ  
นี�วา่ โครงการกาํลงัประสบปญัหาคา่ใชจ้า่ยที�สงูเกนิงบ
ประมาณ และเธอตอ้งการโยกยา้ย คา่ใชจ้า่ยบางสว่นไป
ยงัปีงบประมาณถดัไป ทา้ยที�สดุ คา่ใชจ้า่ยก็ไดร้บัการ
คาํนวณอยา่งถกูตอ้งอยูด่ ีดงัน ั�นเราสามารถโยกยา้ยคา่
ใชจ้า่ยบางสว่นไปยงัปีงบประมาณถดัไปไดห้รอืไม?่

ไม ่ทา่นไมค่วรบดิเบอืนเวลาใชจ้า่ย รายการบันทกึ
บญัชคีา่ใชจ้า่ย ตอ้งกระทําโดยไมล่า่ชา้ และถกูตอ้งเสมอ 
ภายในปีงบประมาณที�เกดิรายการคา่ใชจ้า่ยนั�น อนึ�ง การ
ลงบญัชทีี�ไมถ่กูตอ้งหรอื ผดิพลาด อาจสง่ผลรา้ยแรง ตอ่
บรษัิทหรอืตอ่พนักงานรายบคุคล

ฉนัเดนิทางไปทาํงานเมื�อสองสามเดอืนกอ่น และ
ลมืสง่รายงานคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดที�เกดิข ึ�น ระหวา่งเดนิ
ทาง ณ ปจัจบุนั ฉนักาํลงัจะสง่รายงานคา่ใชจ้า่ยสาํหรบั
การเดนิทางอื�น และ คดิวา่อาจ “ขยาย” คา่ใชจ้า่ยใหม่
ในบญัชบีางสว่น เพื�อทดแทนรายการที�พลาดไปจาก
รายงานคร ั�งกอ่น สถานการณน์ี�ดเูป็นเรื�องเล็กนอ้ย 
เนื�องจากจาํนวนเงนิชําระคนืโดยรวมก็ยงัเทา่เดมิ ฉนั
สามารถจดัการ คา่ใชจ้า่ยดว้ยวธินี ี�ไดห้รอืไม?่

ไม ่เมื�อสง่รายงานคา่ใชจ้า่ย ทา่นตอ้งบนัทกึรายการ
ทั�งหมดอยา่งถกูตอ้งและตรงไปตรงมา การสง่รายงานคา่
ใชจ้า่ยอนัเป็นเท็จถอืเป็นการฉอ้โกง และอาจนําไปสูก่าร
บนัทกึบญัชทีี�ไมถ่กูตอ้ง ทําใหท้า่นหรอืบรษัิทตอ้งรับโทษ
ทางอาญา  

การควบคมุภายใน 

 

สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ, 
โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม  
SEC PRO 002, การรายงาน และสอบสวนเรื�อง
การโจรกรรม LGL PRO 002, การรายงานและ
สอบสวนเรื�องการฉอ้โกง; และ 
HRM POL 007, นโยบายการเดนิทางและคา่
ใชจ้า่ยทั�วโลก

สําหรับคําถามเพิ�มเตมิ ขอรับคําปรกึษาไดท้ี� 
พนักงานฝ่ายการควบคมุภายในหรอืฝ่ายการ
เงนิ

ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนสาธารณะ 
อลัสตอมตอ้งใหข้อ้มลูที�เป็นจรงิและ
ถกูตอ้งในทกุเรื�อง อนัเกี�ยวเนื�องกบั
รายงานทางบญัชแีละการเงนิ ความผดิ
ปกตใิด ๆ  อาจสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่
บรษัิท รวมถงึผูม้สีว่นรับผดิชอบทกุคน
อลัสตอมมกีรอบการดาํเนนิงาน
ควบคุมภายใน เพื�อใหแ้นใ่จ
วา่ รายงานและบนัทกึของเรา
ท ั�งหมด มีความซื�อสตัย์เที�ยง
ตรงเราดําเนนิการตามขั�นตอนโดย
ละเอยีด เพื�อรักษาไวซ้ ึ�งความถกูตอ้ง
และน่าเชื�อถอื ของรายการบนัทกึ
บญัช,ี รายงานทางการเงนิ ทั�งยงั
ปฏบิตัติามกฎบรษัิทและกระบวนการ
ภายในตา่ง ๆ  ของ อลัสตอม, กฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบัใช,้ ขอ้
บงัคบั และขอ้กําหนดตา่ง ๆ อกีดว้ย 
เราปฏบิตัติามคูม่อื การรายงานและ
การบญัชขีองอลัสตอมอยา่งเครง่ครัด 
เพื�อดําเนนิการรายงานทางบญัชแีละ
การเงนิไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม
การป้องกนัและตรวจจบัการฉอ้โกง 
ถอืเป็นรากฐานสาํคญัสว่นหนึ�ง
จากความมุง่ม ั�นของอลัสตอม 
ตอ่การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและ
กฎหมาย การฉอ้โกงคอื การกระ
ทําใด ๆ อันมจีุดมุ่งหมายฉอ้ฉล, 
ฉกชิง หรือหลอกลวงเพื�อผล 
ประโยชนโ์ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 
การฉอ้โกง อาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เพยีง: การสง่ รายงานคา่ใชจ้า่ยอนัเป็น
เท็จ,  การปลอมแปลงหรอืเปลี�ยนแปลง
เชค็, การยกัยอกหรอืใชท้รัพยส์นิของ
บรษัิทในทางที�ผดิ, การจัดการหรอื
ทําธรุกรรมหรอืจา่ยเงนิสดโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต, การจัดการเงนิสดยอ่ยอยา่ง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื การจองบนัทกึบญัชี
โดยไมส่อดคลอ้งกบักฎระเบยีบการ
บญัชขีองอลัสตอม
พนกังานทกุทา่นมหีนา้ที�รบัผดิชอบ
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ บนัทกึท ั�งหมด,   
รายงาน หรอืขอ้มลูที�จัดทํา ขึ�นนั�น 
กระทําอยา่งถกูตอ้ง, ซื�อสตัย,์ เป็น
ธรรม และเสร็จทนัเวลา บนัทกึเหลา่นี� 
อาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง: รายงาน
แผนทางการเงนิ, รายงานการวจัิย, 
ขอ้มลูทางการตลาด, รายงานการ
ขาย, การคนืภาษี, รายงานคา่ใชจ้า่ย, 
รายงานสว่นตา่ง, เอกสารดา้นเวลา, 
ขอ้มลูดา้นสิ�งแวดลอ้มและสงัคม ตลอด
จนเอกสารอื�น ๆ  ที�สง่ไปยงัหน่วยงาน
ของรัฐหรอืหน่วยงานที�อยูใ่นกํากบัดแูล
ของรัฐ เอกสารทั�งหมดตอ้งไดรั้บการ
จัดการ, จัดเกบ็ชั�วคราว และจัดเกบ็
ถาวร ตามนโยบายการเกบ็รักษาบนัทกึ
ของอลัสตอม และกฎระเบยีบวา่ดว้ย  
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นไม่
ควรทําลายเอกสาร ซึ�งอาจเกี�ยวขอ้ง
กบัขั�นตอนดําเนนิการทางแพง่, ทาง
อาญา หรอืขอ้บงัคบัตา่ง ๆ

ประมวลจรยิธรรม
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การสรา้งความเชื�อม ั�นตอ่
พารท์เนอรท์างธรุกจิ

ของเรา

อลัสตอม 



ลกูคา้

อลัสตอมมุง่ม ั�นใหบ้รกิารดว้ยผลติภณัฑแ์ละงานบรกิารคณุภาพสงู 
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ เราทุม่เทเพื�อประสทิธภิาพ, การเตบิโต, 
นวตักรรม และความยั�งยนื เพื�อกา้วเป็นผูนํ้าในวงการอตุสาหกรรม ของเรา  
พนักงานทกุทา่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเจรจาสญัญาหรอืโครงการของลกูคา้ 
ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ งบประมาณ, การสื�อสาร และการนําเสนอตอ่ลกูคา้
นั�น เป็นเรื�องจรงิและถกูตอ้ง พนักงานทกุทา่นมภีาระหนา้ที�ปกป้องขอ้มลู 
ที�มคีวามละเอยีดออ่นและเป็นความลบัของลกูคา้ และขอ้มลูนี�ควรเปิดเผย
เฉพาะบคุคลที�มคีวามจําเป็นอนัชอบดว้ยกฎหมายในการรับรูแ้ละครอบครอง
ขอ้มลูดงักลา่วเทา่นั�น  

ประมวลจรยิธรรม



Q

Q

เราตอ้งการจา้งซพัพลายเออรต์ามคาํแนะนํา
ของลกูคา้ ฉนัทราบมาวา่ ซพัพลายเออรร์ายนี� มชีื�อ
เสยีงที�ด ีและ ดาํเนนิงานรว่มกบัลกูคา้ของเรามาเป็น
เวลาหลายปีแลว้ ท ั�งนี�เพื�อประหยดัเวลา และทาํให้
ลกูคา้พอใจ ทางเราจงึตอ้งการหลกีเลี�ยงกระบวนการ
คดัเลอืกซพัพลายเออรต์ามปกต ิเนื�องจากลกูคา้รูจ้กั
และไวว้างใจซพัพลายเออรร์ายนี� เราสามารถดาํเนนิ
งานจดัจา้ง โดยไมต่อ้งผา่น กระบวนการตา่ง ๆ ของ
เราไดห้รอืไม?่     

ไม ่ เราไมส่ามารถดําเนนิการตามขั�นตอนตอ่ไปได ้
จนกวา่จะผา่นกระบวนการกํากบัของ อลัสตอม สําหรับ
การคดักรองและคดัเลอืกซพัพลายเออรท์ั�งหมด

เรากาํลงัมองหาซพัพลายเออรร์ายใหมส่าํหรบั
อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซพัพลายเออรร์ายหนึ�ง จดัทาํ
รา่งขอ้เสนอถกูตอ้งตามความตอ้งการของเรา นําเสนอ
ผลติภณัฑท์ี�ดแีตม่รีาคาสงูกวา่รายอื�น ซพัพลายเออร์
รายอื�น ไมไ่ดนํ้าเสนอผลติภณัฑท์ี�มคีณุภาพและบรกิาร
ในระดบัเดยีวกนั แตม่รีาคาถกู กวา่มาก ฉนัสามารถ
แจง้ตอ่ซพัพลายเออรร์ายแรกไดห้รอืไมว่า่ ซพัพลาย
เออรร์ายที�สองเสนอราคา เทา่ใด เพื�อใหร้าคาลดลง? 

ไม ่การเปิดเผยขอ้มลูที�เป็นความลบัระหวา่งซพัพลายเออร์
ซึ�งเป็นคูแ่ขง่ทางการคา้นั�นผดิจรยิธรรม ทั�งยังเป็นการ
ละเมดิกฎหมายในหลายประเทศ อยา่งไรก็ตาม ทา่น
สามารถแจง้ตอ่ ซพัพลายเออรร์ายแรกไดว้า่ ซพัพลาย
เออรร์ายอื�นเสนอราคาดกีวา่ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดเผย
ราคา หรอืตวัตนของซพัพลายเออรร์ายที�สอง

ซพัพลายเออรแ์ละผูร้บัเหมา 

อลัสตอมใหค้วามสาํคญัเร ื�องความ
สมัพนัธต์อ่บคุคลที�สามภายนอก 
เชน่ ซพัพลายเออร ์ ผูรั้บเหมา และ
ที�ปรกึษาตา่ง ๆ  การจัดซื�อจัดจา้งสนิคา้
และบรกิาร เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�
เป็นกลางและตรงตาม วตัถปุระสงค ์
เชน่ ความสมเหตสุมผล, ราคา, คณุภาพ, 
ประสทิธภิาพ, การจัดสง่, ความยั�งยนื 
และ ความเหมาะสม
ความสมัพนัธด์งักลา่วไดร้บัการ
ควบคมุภายใตก้ระบวนการจดัหา
และหว่งโซ่อุปทานซึ�งไดรั้บการ
ออกแบบมาเพื�อใหแ้น่ใจวา่ ซพัพลาย
เออรแ์ละผูรั้บเหมาทั�งหมดจะได ้
รับการปฏบิัตอิย่าง เท่าเทยีมกัน 
มาตรการทั�งหมดถกูนํามาใชเ้พื�อหลกี
เลี�ยงผลประโยชนทั์บซอ้น ตลอดจน

ความลําเอยีง ในการตดัสนิใจเลอืกและ
จัดการซพัพลายเออรร์วมถงึผูรั้บเหมา 
หา้มมใิหพ้นักงานรับของมคีา่ใด ๆ  เป็น
สิ�ง ตอบแทนการตดัสนิใจ อนัเป็นผลดี
ตอ่ซพัพลายเออรห์รอืผูรั้บเหมารายใด
รายหนึ�ง ความสมัพันธก์บับคุคลที�สาม
ภายนอก จําเป็นตอ้งไดรั้บการจัดการ
อยา่งรอบคอบ เพื�อหลกีเลี�ยงไมใ่หส้ง่
ผลแทรกแซงในการตดัสนิใจ
อลัสตอมกาํหนดใหซ้พัพลายเออร์
และผูร้บัเหมาลงนามในกฎบัตร
จริยธรรมและการพัฒนาที�ยั�งยืน 
ตลอดจนปฏบิตัติามขอ้กําหนดทาง
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบั
ใชท้ั�งหมดอย่างเคร่งครัด ในสว่น 
กจิกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ    

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ,
โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม 
LGL WMS 016, การป้องกนั คอรรั์ปชั�นกบั
ซพัพลายเออรแ์ละผูรั้บเหมา; 
SCG WMS 011, กระบวนการพัฒนาที�ยั�งยนื 
SCG FRM 002, กฎบตัรจรยิธรรมและการ
พัฒนาที�ยั�งยนื; LGL WMS 014,บรษัิท 
ที�ปรกึษา, หรอืปรกึษาฝ่ายจรยิธรรมและ 
การปฏบิตัติามกฏระเบยีบ
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Q

Q
พารท์เนอรด์า้นการขาย 

การจดัซื�อจดั
จา้งจากภาครฐั

ฉนัปฏบิตังิานภายใตก้รอบกาํหนดเวลาที�เรง่รดั
มาก ในสว่นงานแตง่ต ั�งพารท์เนอรด์า้นการขาย ซึ�ง
สาํคญัอยา่งยิ�งตอ่การทาํสญัญาขนาดใหญใ่นตลาด
ใหมข่องเรา เราสามารถขออนมุตั ิดว้ยวาจาเพื�อเร ิ�ม
ดาํเนนิงาน จากน ั�นจงึกรอกเอกสารที�จาํเป็นและตรวจ
สอบในภายหลงัไดห้รอืไม?่

ไม ่การตรวจสอบสถานะทางธรุกจิ ขั�นตอนการอนุมตัิ
ภายในบรษัิท และขอ้ตกลงมาตรฐาน ที�เป็นลายลกัษณ์
อักษรทั�งหมด ตอ้งกระทําเสร็จสิ�นกอ่น ที�ปรกึษาผูม้ี
ประสบการณแ์ละชื�อเสยีง ยอ่มทราบดวีา่ รายการดงักลา่ว
เป็นสิ�งที�ตอ้งกระทํา กอ่นเริ�มปฏบิตังิานอยา่งเป็นทางการ  

เรากาํลงัพจิารณาดาํเนนิโครงการ ในประเทศ
ที� ณ ปจัจบุนั เราไมไ่ดท้าํธรุกจิใด ๆ  เราตอ้งการจดั
จา้งพารท์เนอรด์า้นการขาย เพื�อชว่ยเราเรยีนรูเ้พ ิ�ม
เตมิเร ื�องโอกาสที�เป็นไปได ้และ กระบวนการจดัซื�อ
จดัจา้งภายในทอ้งถิ�น พารท์เนอรด์า้นการขายยนิดี
ปฏบิตังิานดว้ยราคาคา่ธรรมเนยีม ที�ตํ�ามากในชว่ง
แรก จากน ั�นคอ่ยรบัการชดเชยในรปูแบบโบนสั เมื�อ
เราทาํสญัญาดาํเนนิงานไดใ้นที�สดุ เราจะยอมรบัขอ้
เสนอจา่ยเงนิในลกัษณะนี�ไดห้รอืไม?่

ไม ่การจา่ยเงนิชดเชยแกพ่ารท์เนอรด์า้นการขาย ผา่น
คา่ธรรมเนยีมความสําเร็จหรอื คา่คอมมชิชั�น ถอืเป็นสิ�ง
ที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตตามนโยบายของอลัสตอม การยอมรับ
ขอ้เสนอจา่ยเงนิ ในลกัษณะนี� สามารถใชเ้ป็นชอ่งทาง
จา่ยสนิบนเพื�อรักษาธรุกจิ หรอื รับผลประโยชนอ์นัมชิอบ
ดว้ยกฎหมาย 

ในบางคร ั�ง อลัสตอมอาจจดัจา้ง
บุคคลที�สามภายนอกเพื�อช่วย
พฒันาธรุกจิ กจิกรรมการขาย หรอื 
การตลาด เราเรยีกบคุคลที�สามดัง
กลา่ววา่“พารท์เนอรด์า้นการขาย” 
งานซึ�งดําเนนิการโดยพารท์เนอร ์
ทางธรุกจิภายนอกเหลา่นี� อาจหมาย
รวมถงึ การตดิตอ่กบัลกูคา้ในอนาคต
ของอลัสตอม หรอืลกูคา้ปัจจบุนั ตลอด
จนหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชน 
เรามกีระบวนการคดักรองที�ละเอยีด
และเขม้งวดรวมถงึกระบวนการ
อนุมัต ิ จัดจา้ง, จัดการ และชาํระ
เงนิ สําหรับพารท์เนอรด์า้นการขาย
อลัสตอมกําหนดใหพ้ารท์เนอรด์า้นการ
ขายทกุรายปฏบิตัติามนโยบายของเรา

ตลอดจนกฎหมายและขอ้บังคับที�
เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบัใชท้ั�งหมดกบั
กจิกรรมตา่ง ๆ  ในกรณีที�พบประเด็น 
ตอ้งสงสัยว่า พารท์เนอรด์า้นการ
ขายดําเนนิงานละเมดิกฎหมายหรอื
นโยบายของอลัสตอม ทา่นตอ้งแจง้
ตอ่ ฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบทนัท ี  

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ 
โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม
LGL WMS 020, พารท์เนอร ์ดา้นการขาย หรอื
ที�ปรกึษาดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบ

การจดัซื�อจดัจา้งจากภาครฐัคอื 
การจดัซื�อจดัจา้งสนิคา้ บรกิาร 
และการดําเนนิงาน โดยรัฐวสิาหกจิ
และ หน่วยงานสาธารณะ สญัญา
ที�ทําตอ่หน่วยงานของรัฐหรอืหน่วย
งานสาธารณะ มขีอ้กําหนดที�เฉพาะ
เจาะจง ตลอดจน กฎระเบยีบและ
กระบวนการจัดซื�อจัดจา้งที�ซบัซอ้น
มาก อลัสตอมปฏบิตัติามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัทั�งหมดที�ควบคมุการ
จัดซื�อจัดจา้งจากภาครัฐ 

กฎหมายทกุประการ เมื�อไดค้รอบ
ครองขอ้มลูของรัฐ ซึ�งไดรั้บการ
จัดประเภทหรอืจํากัดการเขา้ถงึ 
ถอืเป็นเรื�องจําเป็นอยา่งยิ�งในการ
ปฏบิตัติามกระบวนการ รักษาความ
ปลอดภยัที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบั
ใชก้บัขอ้มลูดงักลา่วโดยเครง่ครัด  
เนื�องดว้ยกฎระเบยีบที�เก ี�ยวขอ้ง
กบัการจดัซื�อจดัจา้งจากภาครฐั 
มคีวามซบัซอ้นและแตกตา่งกนั
ไป ในแตล่ะประเทศ พนกังานจงึ
ควรขอรบัคาํปรกึษาดา้นกฎหมาย
ตา่ง ๆ  เพื�อความชดัเจนไดต้าม 
ความจาํเป็น 

อลัสตอมหา้มมใิหด้าํเนนิการตดิ
สนิบนทกุรปูแบบโดยเด็ดขาด 
ตลอดจนความพยายามกระทาํ
ผดิกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม 
ดว้ยการชกัจงูเจา้หนา้ที�ของรฐั
อยา่งไมเ่หมาะสมเราปฏบิตัติาม
กฎหมาย ตอ่ตา้นการคอรรั์ปชั�นทั�ง
หมด และมุง่มั�นปฏบิตัติามสญัญา
ตอ่ภาครัฐ อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
ตรงตาม ความเป็นจรงิ และเป็นไป
ตามภาระผกูพันของขอ้สญัญาและ

ประมวลจรยิธรรม
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เราเป็นสว่นหนึ�ง
ของสงัคม ในฐานะองคก์ร

ที�มคีวามรบัผดิชอบเต็มเปี�ยม

อลัสตอมมุง่มั�นปฏบิตัหินา้ที�พลเมอืง ในฐานะองคก์รที�เปี�ยมไปดว้ย
ความรับผดิชอบและจรยิธรรม ตอ่พนักงาน, ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื�น ๆ

เราไดผ้สมผสานบรูณาการประเด็นปัญหาดา้นสิ�งแวดลอ้ม, สงัคม,
สทิธมินุษยชน และการบรโิภค เขา้กบักลยทุธห์ลกัในการดําเนนิธรุกจิ

พนักงานของอลัสตอมทกุทา่นมหีนา้ที�รับผดิชอบรว่มกนั ในการมสีว่นรว่ม
ตอ่เป้าหมายดงักลา่ว ผา่นการปฏบิตัหินา้ที�ของตน  

22

อลัสตอม 



Q ในฐานะพนกังาน ฉนัจะมสีว่นรว่มสรา้งผลกระทบอนัดตีอ่ส ิ�งแวดลอ้ม 
ในฐานะองคก์ร ขนาดใหญไ่ดห้รอืไม?่ 

ใช ่ทา่นมสีว่นรว่มได ้ไมว่า่จะมหีนา้ที�ใด ทา่นตา่งมคีวามรับผดิชอบตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ คณุคํานงึถงึผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม ในการตดัสนิใจในแตล่ะวนั
เสมอ โดยรวมแลว้ เราสามารถสรา้ง ความแตกตา่งได ้สิ�งงา่ย ๆ ที�เราสามารถ
ทําได ้ยกตวัอยา่งเชน่ การปิดไฟเมื�อไมใ่ชง้าน, การพมิพเ์อกสารเฉพาะที�จําเป็น, 
รไีซเคลิกระดาษ ตลอดจนหลกีเลี�ยงหรอืลดการเดนิทางเพื�อตดิตอ่ธรุกจิ สิ�งเหลา่
นี�สง่ผลดตีอ่สิ�งแวดลอ้มของเรา  

การปกป้องสิ�งแวดลอ้ม ชุมชนสมัพนัธ์

อลัสตอมตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ
ของเราที�มตีอ่ส ิ�งแวดลอ้มเป็นอยา่งยิ�ง
อลัสตอมมสีว่นรว่มในการปกป้องสิ�งแวดลอ้ม 
ผา่นระบบ, เครื�องมอื และบรกิารที�เราจัด
จําหน่าย กจิกรรมหลกัของบรษัิทมุง่เนน้ไป
ที� การจัดสรรเทคโนโลยแีละโซลชูั�น เพื�อ
ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและจํากดั
การใชท้รัพยากรธรรมชาตทิี�หายาก เรามกั
สื�อสารขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกระทบตอ่
สิ�งแวดลอ้มจากผลติภณัฑข์องเรา ใหแ้ก่
พนักงาน, ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยู่
เสมอ
เราไดอ้อกแบบกระบวนการผลติ, 
การตดิต ั�ง และการบรกิารของเรา โดย
กาํจดัผลผลติที�เป็นอนัตรายออกไป  
สนับสนุนวสัดทุี�สามารถรไีซเคลิได ้และ
ใชพ้ลงังานใหน้อ้ยที�สดุ เราพจิารณาผล

กระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มที�เกดิจากเราในการ
ตดัสนิใจที�สําคญัทั�งหมด ทั�งยงัมขีั�นตอน
จัดการและตดิตามผลอยา่งใกลช้ดิ โดย
อา้งองิ ตามกฎระเบยีบภายในบรษัิท ตลอด
จนกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด
พนกังานของอลัสตอมทกุทา่นมหีนา้ที�
รบัผดิชอบคงไวซ้ึ�ง ความมุง่มั�นตอ่การ
ปกป้องสิ�งแวดลอ้ม ผา่นกจิกรรมการทํางาน
ประจําวนัของพนักงาน 

อลัสตอมยดึม ั�นตอ่ชุมชนที�เราดาํเนนิ
ธรุกจิอยู ่พนักงานจะไดรั้บการสนับสนุนให ้
ทํางานอาสาสมคัร และมบีทบาทอยา่งแข็ง
ขนัตอ่ชมุชนทอ้งถิ�นของตน ในบางประเทศ 
อัลสตอมไดพั้ฒนานโยบายสง่เสรมิ การ
ทํางานอาสาสมคัร ดว้ยการกําหนดเงื�อนไข
ใหพ้นักงานสามารถทํางานดงักลา่ว ในชว่ง
เวลาปฏบิตัหินา้ที�ของตนได ้กจิกรรมตา่งๆ
เหล่านี� ดําเนนิไปโดยตระหนักถงึความ
สําคญัและดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารจัดการ 
การมสีว่นรว่มตอ่ชมุชนทอ้งถิ�นอื�นใด นอก
เหนอืจากกจิกรรมที�อลัสตอมอนุมัต ิตอ้ง
ดําเนนิการนอกเหนอืจาก เวลาทํางาน และ
กระทําในนามสว่นบคุคล เพื�อใหแ้น่ใจวา่ 
สามารถหลกีเลี�ยงผลประโยชนท์บัซอ้นทั�ง
ที�เกดิขึ�นจรงิหรอืที�รูส้กึได ้

 

 
 

สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดดทูี� 
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม ALS POL 001, 
นโยบายเพื�อความยั�งยนืและความรับผดิชอบ
ตอ่องคก์ร, และ ALS POL 003, นโยบายดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม, สขุภาพ และความปลอดภยั

 

 
 

สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดดทูี� 
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม  ALS POL 001, 
นโยบายเพื�อความยั�งยนืและความรับผดิชอบตอ่
องคก์ร ตลอดจนปรกึษาฝ่ายจรยิธรรมและการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอืฝ่ายกฎหมาย

ประมวลจรยิธรรม
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https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:ALS-POL-001%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list
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https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:ALS-POL-001%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list


Q ฉนัเขา้ใจวา่ อลัสตอมไมส่นบัสนนุการมสีว่นรว่มทางการเมอืงหรอื
กจิกรรมทางการเมอืงใด ๆ  แตข่า้พเจา้สามารถเขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่ว
ในนามบคุคลไดห้รอืไม?่  

ได ้พนักงานทกุทา่นมสีทิธิ�เขา้รว่มกจิกรรมในนามบคุคล อยา่งไรกต็าม ถอื
เป็นความรับผดิชอบของทา่นในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ กจิกรรมดังกลา่ว
จะเสร็จสิ�นภายในเวลา ที�นอกเหนอืจากการทํางาน, ไมม่กีารใชท้รัพยากรหรอื
อปุกรณข์องอลัสตอมทํากจิกรรมนั�น และทา่นตอ้งทําใหป้รากฏชดัเจนวา่ การ
ดําเนนิกจิกรรมเหลา่นี�เป็นเรื�องสว่นบคุคล, ดว้ยมมุมอง และการกระทําของทา่น
เอง โดยไมเ่กี�ยวขอ้งกบัอลัสตอมแตอ่ยา่งใด 

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดดทูี� วธิี
การดําเนนิงานของอลัสตอม LGL WMS 011, การมี
สว่นรว่มทางการเมอืง

 

 
 

สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดดทูี� 
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม LGL WMS 012, การ
บรจิาค เพื�อการกศุล หรอื ปรกึษาฝ่ายจรยิธรรม
และการปฏบิตัติามกฏระเบยีบ

สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดดทูี� 
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม LGL WMS 013, 
การสปอนเซอร ์หรอื ปรกึษาฝ่ายจรยิธรรมและ
การปฏบิตัติามกฏระเบยีบ

การมสีว่นรว่มและ
กจิกรรมทางการเมอืง

การบรจิาค
เพื�อการกศุล 

สปอนเซอร์

อลัสตอมตระหนกัถงึปญัหาทางการเมอืง
และความเปลี�ยนแปลง อนัอาจสง่ผล
กระทบตอ่ธรุกจิของเรา อยา่งไรก็ตาม 
เราไมส่นับสนุนการมสีว่นรว่มทางการเมอืง
ใด ๆ  การมสีว่นรว่มทางการเมอืงในที�นี� คอื 
การจา่ยเงนิเพื�อสนับสนุนพรรคการเมอืง, 
องคก์ร, นักการเมอืง หรอื ผูส้มัครดํารง
ตําแหน่งทางการเมอืง ทั�งนี�การจา่ยเงนิ 
อาจทดแทนดว้ยของมคีา่ใด  ๆรวมถงึสนิคา้, 
บรกิาร, ของกํานัล, เงนิกู,้ การระดมทนุ
จัดประชมุ หรอือเีวน้ตท์างการเมอืง, การ
รณรงคโ์ฆษณา หรอืสิ�งมคีา่อื�นใด ซึ�งมอบ
ใหแ้กนั่กการเมอืง, พรรคการเมอืง หรอื
องคก์รทางการเมอืง เชน่ การใชพ้ื�นที�
สํานักงานของบรษัิท, อปุกรณค์อมพวิเตอร ์
หรอืเครื�องเขยีนตา่ง ๆ
เราไมส่นบัสนนุพรรคการเมอืง, นักการ
เมอืง หรอืองคก์รทางการเมอืงใด ๆ  อลัสตอม 
เคารพสิทธิส่วนบุคคล ของพนักงาน
ในการมสีว่นรว่มกบักจิกรรมทางการเมอืง

อยา่งไรกต็าม, กจิกรรมดงักลา่วทั�งหมดตอ้ง
กระทําในระดบับคุคล, ดว้ยนามของทา่นเอง, 
ดําเนนิการนอกเหนอืจากเวลาทํางาน, ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยของทา่นเอง และตอ้งปรากฏชดัเจน
วา่ กจิกรรมดงักลา่วไมไ่ดก้ระทําในนามของ
อัลสตอม กจิกรรมทอ้งถิ�นทางการเมอืง 
ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายตลอดจนขอ้บงัคบั
ที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบัใช ้
เนื�องดว้ยกฎระเบยีบมคีวามซบัซอ้น และ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ พนักงานจงึ
ควรขอรับคําปรกึษา ดา้นจรยิธรรมและการ
ปฏบิตั ิหรอืกฎหมายตา่ง ๆ  เพื�อความชดัเจน
ไดต้ามความจําเป็น  

อลัสตอมมสีว่นรว่มบรจิาคเพื�อการกศุล
อยูเ่สมอ ท ั�งนี�เราถอืเป็นการตอบแทน
ชุมชนที�เราอาศยั และดาํเนนิธรุกจิอยูอ่กี
ทางหนึ�ง การมสีว่นรว่มดงักลา่วตอ้งดําเนนิ
การอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามวตัถปุระสงค ์
และตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น 
ทั�งที�เกดิขึ�นจรงิหรอืที�รูส้กึได ้ตลอดจนขอ้
ไดเ้ปรยีบ ที�ไมเ่หมาะไมค่วร การบรจิาคเพื�อ
การกศุลทั�งหมดตอ้งไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้
อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร และ ตอ้งจัดทํา
เป็นเอกสารอย่างถูกตอ้งตามนโยบาย
ของอลัสตอม  

อลัสตอมสนบัสนุนกจิกรรมตา่ง ๆ ที�
สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละคา่นยิมทาง
ธรุกจิของเรา การสปอนเซอรใ์ด ๆ ตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายตลอดจนขอ้บงัคบัที�
เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบัใช ้ทั�งนี�การสปอน
เซอรเ์พื�อใหไ้ด ้มาซึ�งธรุกจิใหมห่รอืรักษา
ธรุกจิเดมิไวจ้ะไมส่ามารถทําได ้กจิกรรม
สปอนเซอรท์ั�งหมดตอ้งไดรั้บการอนุมตั ิลว่ง
หนา้อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากฝ่ายการ
สื�อสาร และ ตอ้งจัดทําเป็นเอกสารอยา่งถกู
ตอ้งตามนโยบายของอลัสตอม 
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อลัสตอมสนับสนุนสทิธมินุษยชนอนัไดรั้บการคุม้ครองในระดบั
สากล ทั�งยงัสง่เสรมิการปฏบิตัติอ่บคุคลภายในบรษัิทอยา่ง

เป็นธรรมและเคารพสทิธ ิ

การเคารพสทิธแิละ
ความเป็นสว่นตวั

ประมวลจรยิธรรม



Q

การเคารพสทิธมินษุยชน ความสมัพนัธก์บัพนกังาน 

การจดัการดา้นอาชพี 

อลัสตอมมุง่ม ั�นเคารพกฎหมาย
ท ั�งหมด ซึ�งคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
และการปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่ง 
เป็นธรรม เราดําเนนิงานตามหลัก
ปฏบิตัแิหง่องคก์ารสหประชาชาตวิา่
ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชน ตลอด
จน ปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสทิธมินุษย
ชนระหวา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งและมี
ผลบงัคบัใช ้ในทกุพื�นที�ที�เราดําเนนิ 
ธรุกจิ อัลสตอมไมส่นับสนุนการใช ้

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ
โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม 
SCG POL 001, นโยบายการจัดหาแหล่ง
ทรัพยากรที�ยั�งยนื

สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดปรกึษาฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล   

แรงงานผดิกฎหมายในทกุรูปแบบ 
ไมว่า่จะเป็นแรงงานจากการคา้มนุษย,์ 
แรงงานทาส และแมก้ระทั�งแรงงาน
เด็ก หา้มมใิหซ้ัพพลายเออรแ์ละ
ผูรั้บเหมาชว่ง กระทําผดิกฎหมาย
แรงงาน ตลอดจนเกี�ยวขอ้งกบัการคา้
มนุษยแ์ละแรงงานทาสโดยเด็ดขาด 

อลัสตอมเคารพสทิธขิองพนกังาน ในการเขา้รว่ม
สหภาพแรงงานและองคก์รแรงงานตา่ง ๆ  ซึ�งรวม
ถงึ สทิธใินการจัดระเบยีบ, เขา้รว่มและตอ่รองโดยรวม 
อลัสตอมเคารพในบทบาทและหนา้ที�รับผดิชอบของ 
พารท์เนอรด์า้นสงัคม ทั�งยงัมุง่มั�นสื�อสารและเจรจาอยา่ง
เปิดเผย เพื�อแกไ้ขประเด็นปัญหาผลประโยชนร์ว่มกนั 
เป็นการแสดงเจตนารมณว์า่ เราเคารพการปฏบิตังิานตาม
ภารกจิ และจะไมข่ดัขวางการแสดงบทบาทของเขา 
แตอ่ยา่งใด

อลัสตอมสง่เสรมิการพฒันาพนกังานทกุทา่นอยา่ง
จรงิจงั วงรอบการบรหิารบคุคลากรประจําปีนั�น ประกอบ
ดว้ยปฏสิมัพันธร์ะหวา่งพนักงานและผูจั้ดการเป็นสําคญั 
เพื�อกําหนดวตัถปุระสงค,์ ทบทวนผลสําเร็จ และตอบ
สนองตอ่ความตอ้งการในการพัฒนาและเป้าหมายดา้น
อาชพี อลัสตอมสนับสนุนความคลอ่งตวัภายใน ทกุระดบั
ขององคก์ร

ฉนัเพิ�งทราบวา่ ซพัพลายเออรร์ายหนึ�งของเราตกเป็นขา่ว
เสยีหาย ดว้ยขอ้กลา่วหาเกี�ยวกบั การใชแ้รงงานเด็ก อลัสตอม
ใหค้วามสนใจตอ่พฤตกิรรมของบคุคลที�สามภายนอกหรอืไม ่
หรอืฉนัจะเพกิเฉยตอ่สิ�งนี�ไดห้รอืไม?่  

อัลสตอมมุ่งมั�นเคารพกฎหมายทั�งหมดซึ�งคุม้ครองแรงงาน 
หา้มมใิหซ้พัพลายเออร ์และผูรั้บเหมาชว่ง กระทําผดิกฎหมาย
แรงงานและเกี�ยวขอ้งกบัการคา้มนุษยโ์ดยเด็ดขาด แมว้า่ขา่วนั�น
อาจเป็นเพยีงขอ้กลา่วหา แตท่า่นควรแจง้รายงานตอ่ฝ่ายกฎหมาย/
ฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ เพื�อการรวบรวมขอ้มลู
เพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการดําเนนิธรุกจิของ ซพัพลายเออรร์ายดงักลา่ว  

อลัสตอม 

—
 ต

วัอ
ย

า่ง
ก

าร
ป

ฏ
บิ

ตั
จิร

งิ 
—

https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:SCG-POL-001%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list


Q

Q แผนกของฉนักาํลงัรบัสมคัรสมาชกิทมีใหม ่ฉนั
ทราบมาวา่ มกีารตดัสทิธิ�ผูส้มคัรบางราย ดว้ยเหตผุล
ที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัคาํบรรยายลกัษณะงาน ดงัระบไุว้
ในประกาศ ฉนัสามารถแจง้รายงาน ประเด็นปญัหานี� 
และ คดัคา้นวธิกีารคดัสรรที�กระทาํแลว้ไดห้รอืไม?่ 

ใช ่ทา่นทําไดแ้ละควรแจง้รายงานเป็นอยา่งยิ�ง ทา่น
สามารถหารอืกบัผูจั้ดการฝ่ายจา้งงาน แลว้แจง้รายงาน
ประเด็นนี�หรอืหารอืโดยตรงกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ทั�งนี�โปรดทราบวา่ อาจมปีระเด็นเรื�องความปลอดภยั ผล
ประโยชนท์บัซอ้น หรอืเหตผุลทางกฎหมายบางประการ 
ซึ�งเป็นเหตจํุาเป็นตอ่การตดัสทิธิ�ผูส้มคัรบางรายได ้ขอ
ใหท้า่นแน่ใจวา่ อลัสตอมมแีนวปฏบิตัเิพื�อการจา้งงาน 
อยา่งเป็นธรรม และ สภาพแวดลอ้มการทํางานที�ยอมรับใน
ทกุความแตกตา่งเป็นเป้าหมายสําคญัของบรษัิท และ
เป็นสิ�งที�เราทกุคนสามารถมสีว่นรว่มได ้ 

โอกาสที�เทา่เทยีม
การยอมรบัความแตกตา่ง
และการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ
โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม
HRM STD 102, ความหลากหลายของ
อลัสตอมและกฎบตัรดา้นการยอมรับความ
แตกตา่ง หรอืปรกึษาฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

แผนกของเรามผีูจ้ดัการทา่นหนึ�งที�อารมณเ์สยี
อยูต่ลอดเวลา และในบางคร ั�งก็ปฏบิตัติน เกรี�ยวกราด
ตอ่พนกังานอยา่งรนุแรง ฉนัไมแ่นใ่จวา่ควรแจง้รายงาน
เรื�องนี�หรอืไม?่ บรษิทัจะจดัการกบั พฤตกิรรมในลกัษณะ
นี�หรอืเพกิเฉย?    

ใช ่ทา่นควรแจง้รายงานประเด็นปัญหานี�ตอ่ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล เราทกุคนมหีนา้ที�รับผดิชอบ ดําเนนิงานดว้ยความ
เป็นมอือาชพีและปฏบิตัติอ่กนัอยา่งใหเ้กยีรตแิละเคารพ
สทิธ ิ

อลัสตอมมอบโอกาสในการจดัจา้ง
ตาํแหนง่ตา่ง ๆ  อยา่งเทา่เทยีมกนั 
แกพ่นกังานท ั�งหมดที�ม ีคณุสมบตั ิ
เหมาะสม ผูส้มคัรทกุทา่นมโีอกาสเขา้
รว่มการสรรหาและประสบความสําเร็จไป
ดว้ยกนั การสรรหา การฝึกอบรม และ
การพัฒนาพนักงานรายบคุคลแมม้ภีมู ิ
หลงัแตกตา่งกนั จงึถอืเป็นสนิทรัพย์
ที�สําคญัอยา่งยิ�งสําหรับองคก์ร บรษัิท
ตระหนักและใหค้วามสําคญัตอ่ความ
แตกตา่งเหลา่นี� โดยดําเนนิการสรา้ง
ทมี ปฏบิตังิาน เพื�อสะทอ้นภาพสูช่มุชน
และตลาดการคา้ที�เราดําเนนิงานอยู ่
กฎบตัรดา้นความหลากหลายและ
การยอมรบัความแตกตา่งของ
อลัสตอม ถอืเป็นกรอบการทาํงาน 
รว่มกนั ภายใตค้า่นยิม, การสง่เสรมิ,
สนับสนุน และปลกูฝังทมีดําเนนิงาน
ที�มคีวามหลากหลาย ตลอดจน สถาน
ที�ทํางานซึ�งยอมรับในทกุความตา่ง 
สําหรับพนักงานของอลัสตอมทกุทา่น
เราเชื�อวา่สภาพแวดลอ้ม การทํางาน
ที�หลากหลายและยอมรับในทกุความ
แตกตา่ง ถอืเป็นปัจจัยสําคญัอยา่งยิ�ง 
 

ในการดําเนนิธรุกจิอยา่งยั�งยนืและ 
ประสบความสําเร็จ การตดัสนิใจจัด
จา้งทั�งหมด หมายรวมถงึการจา้งงาน, 
การประเมนิผลการทํางาน, การเลื�อน
ตําแหน่ง, การฝึกอบรม, คา่ตอบแทน 
และการพัฒนานั�น ขึ�นอยูก่บัปัจจัยอนั
เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ซึ�งหมายรวม
ถงึความสมเหตสุมผล, คณุสมบตั,ิ 
ผลการดําเนนิงาน และการพจิารณา
ทางธรุกจิอื�นๆ อัลสตอมหา้มมใิห ้
กระทําการเลอืกปฏบิตัทิกุรปูแบบ ไม่
วา่จะเกี�ยวขอ้งกบัอาย,ุ เชื�อชาต,ิ เพศ
กําเนดิ, ชาตพัินธุ,์ สญัชาต,ิ ศาสนา, 
สขุภาพ, ความพกิาร, สถานภาพการ
สมรส, รสนยิมทางเพศ, ความเชื�อหรอื
ปรัชญาทางการเมอืง, การเป็นสมาชกิ
สหภาพแรงงาน หรอืลกัษณะอื�นใด 
ซึ�งไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายและ
ขอ้บงัคบั ที�เกี�ยวขอ้ง ณ ปัจจบุนั
อลัสตอมไมย่นิยอมใหเ้กดิการ
คกุคามในทกุรปูแบบ พนักงานทกุ
ทา่นมหีนา้ที�รับผดิชอบ ในการใช ้
วจิารณญาณอันดตีอ่ความสมัพันธ์
กบัเพื�อนรว่มงาน ทั�งดา้นการงานและ
สว่นบคุคล หากทา่นมปีระเด็น ตอ้ง
สงสยั หรอืตรวจพบการลว่งละเมดิ
ตลอดจนการเลอืกปฏบิตัไิมว่า่ในรปู
แบบใด ทา่นสามารถแจง้ รายงานไป
ยงัผูจั้ดการของทา่นไดโ้ดยตรง หรอื
แจง้ตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ทา่นจะ
ไมไ่ดรั้บผลกระทบใด ๆ  จากการแจง้
รายงานโดยสจุรติ   

ประมวลจรยิธรรม
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Q

สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานทุก
ทา่น ถอืเป็นสิ�งที�อลัสตอมใหค้วามสําคญัสงูสดุ
เราพยายามอยา่งเต็มที�ในทกุวถิทีาง เพื�อใหแ้น่ใจวา่ 
องคก์รมมีาตรฐานสงูสดุ ในการสรา้งสรรคส์ถานที�
ทํางานที�ปลอดภัยเพื�อพนักงานทกุทา่น เรามุง่เนน้
ใหค้วามสําคญัตอ่การใชม้าตรการ เพื�อขจัดความเสี�ยง
ดา้นสขุภาพ และความปลอดภยัในทกุพื�นที� และเพื�อ
ลดอบุัตเิหตเุป็นศนูย ์ทั�งหมดทั�งมวลลว้นไดรั้บการ
สนับสนุนผา่นการฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้ของพนักงาน
และผูจั้ดการทกุทา่น ตลอดจนการบงัคบัใชน้โยบาย
ดา้นความปลอดภัย และหลกีเลี�ยงอบุัตเิหตจุากการ
ทํางาน (เป้าหมายอบุตัเิหตเุป็นศนูย)์

สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดดทูี� วธิกีารดําเนนิงาน
ของอลัสตอม ALS POL 003, สิ�งแวดลอ้ม, สขุภาพและความ
ปลอดภยั, และ EHS PRO 007, นโยบายดา้นความปลอดภยัและ
หลกีเลี�ยงอบุตัเิหตจุาก การทํางาน (เป้าหมายอบุตัเิหตเุป็นศนูย)์
ของอลัสตอม หรอื ปรกึษาฝ่ายสิ�งแวดลอ้ม, 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

 

 

สขุภาพและความปลอดภยั
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จากการทาํงานเมื�อเร็ว ๆ นี� อบุตัเิหตไุมไ่ดร้า้ยแรง
มาก เพื�อนรว่มงานบางทา่นจงึไมส่นบัสนนุใหเ้ขาแจง้
รายงาน เพื�อรกัษาเป้าหมาย อบุตัเิหตเุป็นศนูยไ์ว ้ไม่
ใหไ้ดร้บัผลกระทบดา้นลบ เรื�องนี�ยอมรบัไดห้รอืไม?่

ไม ่ทา่นตอ้งแจง้รายงานอบุตัเิหตจุากการทํางานทั�งหมด
ตอ่ฝ่ายบรหิารจัดการทราบโดยทนัท ีประการแรก ถอืเป็น
สิ�งสําคญัยิ�งสําหรับพนักงานที�ตอ้งไดรั้บการดแูลทางการ
แพทยอ์ยา่งเหมาะสม และประการที�สอง ฝ่ายบรหิารจัดการ
ตระหนักถงึความสําคญัของกระบวนการตา่ง ๆ  เพื�อใหแ้น่ใจ
วา่ องคก์รมมีาตรการดา้นความปลอดภยัที�ถกูตอ้งเหมาะสม
ทกุประการ 

https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:ALS-POL-003%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list
https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:EHS-PRO-007%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list


Q

Q

พี�สาวกาํลงัเร ิ�มตน้ธรุกจิสว่นตวั และขอใหฉ้นัสง่รายละเอยีดขอ้มลูการ
ตดิตอ่เพื�อนรว่มงาน เพื�อใชใ้นบญัชรีายชื�อขอ้มลูการตดิตอ่ธรุกจิของพี� ฉนั
คดิวา่พวกเขาอาจสนใจสิ�งที�พี�สาวเสนอขาย ดงัน ั�น ฉนัจะขอสง่ชื�อและที�
อยูไ่ปรษณียข์องพวกเขาใหพ้ี�สาวไดไ้หม?

ไม ่ทา่นไมส่ามารถใหข้อ้มลูดงักลา่วได ้พี�สาวของทา่นตอ้งหาวธิกีารอื�นใน
การสรา้งฐานลกูคา้ของตนเอง ชื�อและที�อยูอ่เีมลของพนักงาน ถอืเป็นขอ้มลูสว่น
บคุคลและสามารถประมวลผล เพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิของอลัสตอมแบบถกู
ทํานองคลองธรรมเทา่นั�น

ในระหวา่งการประชุมทมีผา่นโทรศพัทก์บัคูค่า้ เพื�อนรว่มงานของฉนั
ไดด้าํเนนิการบนัทกึเสยีงผา่นโทรศพัท ์เพื�อเก็บรายละเอยีดท ั�งหมด และ
ไมต่อ้งจดบนัทกึมากมาย เราไมไ่ดแ้จง้ใหคู้ค่า้ ทราบผา่นโทรศพัทว์า่มี
การบนัทกึเสยีง เร ื�องนี�ยอมรบัไดห้รอืไม?่

ไม ่หา้มมใิหบ้นัทกึเสยีงผา่นโทรศพัทห์รอืการประชมุใด ๆ  เพราะอาจเป็นการ
ละเมดิ ขอ้กําหนดวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

ขอ้มลูสว่นบคุคล
ความปลอดภยั
ของพนกังาน

อลัสตอมจะดาํเนนิงานตามข ั�นตอนที�
จาํเป็นทกุข ั�นตอน เพื�อใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลู
สว่นบคุคล การจัดการอยา่งเหมาะสม และ
เป็นไปตามวธิกีารดําเนนิงานของบรษัิท 
ตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบัทั�งหมดดา้น
ความคุม้ครองขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งและมผีล
บงัคบัใช ้ทั�งนี�จะไมม่กีารสง่มอบขอ้มลูสว่น
บคุคล ไปยงับคุคลที�สาม เวน้แตเ่หตจํุาเป็น
และไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเทา่นั�นทั�งนี�
ระหวา่งการปฏบิตังิานตามปกต ิทา่นอาจ
เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของผูอ้ื�นได ้การ   

เขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่ว ทั�งหมดถกูจํากดัไว ้
เฉพาะพนักงาน ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหจั้ดการ
ขอ้มลูนี�ในนามของอัลสตอมดว้ยเหตอุัน
ควรเทา่นั�น โดยอา้งองิจากลักษณะและ
ขอบเขตหนา้ที� ตลอดจนความรับผดิชอบ
ในการทํางานของแตล่ะบคุคล พนักงานทกุ
ทา่นมหีนา้ที�รับผดิชอบ ในการดําเนนิงาน
เพื�อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใด 
ๆ จากการจัดการที�ไมถ่กูตอ้งเหมาะสม, 
การใชง้านผดิวตัถปุระสงค ์หรอืการเปิดเผย
ขอ้มลูสูส่าธารณะ

อลัสตอมมุง่ม ั�นสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้ม
การทาํงานของพนกังานใหป้ลอดภยั
ที�สดุเทา่ที�จะทาํได ้เราปฏบิตัติามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบัใช ้
สําหรับงานรักษาความปลอดภยัในทกุที�ที�
เราดําเนนิธรุกจิ อลัสตอมปรับปรงุและเผย
แพรว่ธิกีารดําเนนิงานเป็นประจํา เพื�อแจง้ตอ่
พนักงานทราบถงึ ภยัคกุคามในพื�นที� ตลอด
จนกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งและมผีลบงัคบัใช ้
เราดําเนนิการตามขั�นตอน เพื�อลด ความเสี�ยง
ดา้นความปลอดภยั และ ตอบสนองตอ่อบุตั ิ
การณ์ดา้นความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 
พนักงานทกุทา่นมหีนา้ที�รับผดิชอบ เขา้ถงึ
ขอ้มลูปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพื�อนําไปประยกุต์
ใชแ้ละแจง้รายงาน อบุตักิารณ์ดา้นความ
ปลอดภยัใด ๆ  ตอ่ผูจั้ดการทราบโดยทันที

 
สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม  ALS POL 005, 
นโยบาย การรักษาความปลอดภยั, SEC MNL 001, 
การรักษาความปลอดภยัองคก์ร และ 
HRM POL 007, นโยบายการเดนิทางทั�วโลก
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https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:ALS-POL-005%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list
https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:SEC-MNL-001%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list
https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:HRM-POL-007%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list


การคุม้ครอง
สนิทรพัยบ์รษิทั

พนักงานของอลัสตอมทกุทา่นมหีนา้ที�รับผดิชอบ ปกป้องคุม้ครองทรัพยส์นิและ
สนิทรัพยข์องบรษัิท ซึ�งหมายรวมถงึ สิ�งของที�เป็นรปูธรรมจับตอ้งได ้เชน่ เงนิทนุ
บรษัิท, วสัดสุ ิ�นเปลอืง, สิ�งประดษิฐท์ี�ไดรั้บการจดสทิธบิตัร, ทรัพยส์นิทางปัญญา, 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัท ์นอกจากนี�ยงัหมายรวมถงึ สิ�งที�เป็นนามธรรมจับ
ตอ้งไมไ่ด ้อาทเิชน่ ไอเดยี, คอนเซป็ต ์หรอืความรูจ้ากการปฏบิตังิาน ซึ�งพนักงาน 
เป็นผูพั้ฒนาหรอืเขา้ถงึในระหวา่งการปฏบิตังิานที�อลัสตอม นอกจากนี� หนา้ที�รับผดิ
ชอบปกป้องคุม้ครอง สนิทรัพย ์ยงัครอบคลมุถงึสิ�งตา่ง ๆ อาทเิชน่ รายชื�อลกูคา้และ

ซพัพลายเออร ์ตลอดจนขอ้มลูการตลาดอื�น ๆ อกีดว้ย 

อลัสตอม 



การใชท้รพัยากรไอทขีองบรษิทั 

สนิทรพัยด์า้นการสื�อสารของ อลัสตอม ไดแ้ก ่อปุกรณค์อมพวิเตอร,์  
เครอืขา่ยไอท,ี เครื�องพมิพ,์ เครื�องถา่ยเอกสาร, อเีมล, ขอ้ความเสยีง, 
อนิเตอรเ์น็ต, โทรศพัทพ์ื�นฐาน, โทรศพัทเ์คลื�อนที�, สมารท์โฟน และวธิกีาร
สื�อสารอื�น ๆ  – ถอืเป็นสนิทรัพยข์องอลัสตอม และใหใ้ชเ้พื�อวตัถปุระสงค์
ในการทํางานเป็นหลกัเทา่นั�น สําหรับอปุกรณ์สว่นบคุคลซึ�งเชื�อมตอ่กบั
ระบบฐานขอ้มลูของอลัสตอม, อลัสตอมยงัถอืกรรมสทิธิ� เป็นเจา้ของขอ้มลู
เกี�ยวกบัการทํางานทั�งหมดในอปุกรณส์ว่นตวัของผูใ้ชง้าน เมื�อผูใ้ชง้านพน้
สภาพพนักงานของอลัสตอม ขอ้มลูเกี�ยวกบัการทํางานทั�งหมดตอ้งถกูลบ
ออกจากอปุกรณ ์ 
การใชท้รพัยากรดา้นการสื�อสาร มพีื�นฐานจากการยอมรบัวา่ ชวีติ
สว่นตวัและชวีติการทาํงานมคีวามสมัพันธเ์ชื�อมโยงกนัอยา่งใกลช้ดิ และ
สมดลุที�เหมาะสมระหวา่งชวีติทั�งสองสว่น ถอืเป็นสิ�งสําคญัยิ�งตอ่อลัสตอม
และพนักงาน กลา่วคอื เราอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูในงานสว่นบคุคลไดอ้ยา่ง
จํากดั อยา่งไรกต็าม การใชง้านดงักลา่วควรจํากดัเฉพาะสิ�งที�สมเหตสุมผล
และจําเป็นภายใตส้ถานการณห์นึ�ง ทั�งนี�ตอ้งไมร่บกวน การปฏบิตัหินา้ที�ตาม
ความรับผดิชอบของทา่นดว้ย  

เงนิทนุและสนิทรัพยข์องอลัสตอมตอ้งไมถ่กูใชเ้พื�อวตัถปุระสงคท์ี�ผดิกฎหมาย หรอืวตัถปุระสงค ์อื�นใดที�ไม่
เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมของอลัสตอม ทา่นตอ้งไมใ่ชส้นิทรัพยข์องบรษัิท เพื�อธรุกจิหรอื ผลประโยชนส์ว่นบคุคล 
ทั�งนี�หา้มมใิหท้า่นอนุญาตใหบ้คุคลอื�นซึ�งไมไ่ดรั้บการจัดจา้งหรอืไดรั้บอนุญาตจากอลัสตอม เขา้ใชส้นิทรัพย์
อกีดว้ย การยกัยอกหรอืโจรกรรมสนิทรัพยข์องอลัสตอม ถอืเป็นการละเมดิกฎหมาย ซึ�งอาจนําไปสู่
การลงโทษทางวนัิย ตลอดจนการฟ้องรอ้ง ไมว่า่จะเป็นทางแพง่หรอืทางอาญา

ประมวลจรยิธรรม



Q งานของฉนัตอ้งเดนิทางบอ่ย และ บางคร ั�งฉนัก็
ตรวจสอบอเีมลซึ�งประกอบดว้ยขอ้มลู ที�มคีวามละเอยีด
ออ่นในที�สาธารณะ เชน่ สนามบนิ หรอืสถานรีถไฟ ฉนั
สามารถทาํงานในที�สาธารณะ ไดห้รอืไม ่หากบคุคลอื�น
เห็นวา่ฉนักาํลงัทาํอะไรอยู?่

ทา่นสามารถทํางานในที�สาธารณะ ตราบเทา่ที�ดําเนนิ
การรักษาขอ้มลูใหเ้ป็นสว่นบคุคลได ้ และบคุคลอื�นไม่
เห็น คณุควรใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ สําหรับขอ้มลู
ที�เป็นความลบัและเป็นกรรมสทิธิ�ของอลัสตอม 

ท ั�งนี�ระหวา่งการปฏบิตังิานตาม
ปกต ิทา่นอาจเขา้ถงึขอ้มลูที�เป็น
ความลบัหรอืเป็นกรรมสทิธิ� อนั
เป็นขอ้มลูที�เก ี�ยวขอ้งกบักจิกรรม
ทางธรุกจิของอลัสตอม ซึ�งหมาย
รวมถงึ ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีภายนอก อาทเิชน่ ลกูคา้, 
ซพัพลายเออร ์หรอืพารท์เนอรท์าง
ธรุกจิอื�นๆ ตวัอยา่งขอ้มลูที�เป็นความ
ลบั ไดแ้ก ่ผลลพัธท์างธรุกจิ, การคาด
การณ,์ ขอ้มลูทางการเงนิ, ขอ้มลูดา้น
ทรัพยากรบคุคลและขอ้มลูสว่นบคุคล, 
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการเขา้ซื�อกจิการ, 
การถอนกจิการ, คําสั�งซื�อตา่งๆ และ
ผลติภณัฑใ์หม ่ตวัอยา่งขอ้มลูที�เป็น 
กรรมสทิธิ� ไดแ้ก ่กลยทุธท์างธรุกจิ, 
การปรับปรงุผลติภณัฑ,์ ขอ้มลูทาง
เทคนคิ, ระบบ, ความลบัทางการคา้ 
หรอืความรูจ้ากการปฏบิัตงิานอื�น 
ๆ ซึ�งอลัสตอมเป็นผูพั้ฒนาหรอืได ้
ขอ้มลูมา ในสว่นนี�ยังหมายรวมถงึ 
ขอ้มลูตา่ง ๆ ซึ�งไดรั้บการคุม้ครอง
โดย สญัญารักษาความลบัและไม่
เปิดเผยขอ้มลู
การเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วท ั�งหมด
ถกูจาํกดัไวเ้ฉพาะพนกังานเทา่น ั�น 
ทั�งนี�พนักงานจะใชแ้ละจัดการ ขอ้มลู
เฉพาะสว่นที�ตนมหีนา้ที�รับผดิชอบ 
ขอ้มลูที�เป็นความลบัและเป็นกรรมสทิธิ�
บรษัิททั�งหมด ตอ้งไดรั้บการปกป้อง 
และใชเ้พื�อวตัถปุระสงคต์ามที�ไดรั้บ
อนุญาตเทา่นั�น ขอ้กําหนดเหลา่นี�จะมี
ผลบงัคบัใชต้อ่ไป ในสว่นที�นอกเหนอื
จากเงื�อนไขการจัดจา้ง 

ทา่นอาจไดร้บัคาํรอ้งขอใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูที�เป็นความลบั หรอืการจา่ย
เงนิดว้ยประเด็นตอ้งสงสยั ทา่นควร
ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งยิ�ง เนื�องจาก
การสื�อสารในลกัษณะนี� อาจเป็นความ
พยายามเขา้ถงึขอ้มลูของอลัสตอม 
โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย เพื�อการฉอ้โกง
หรอืกรรโชกทรัพย ์หากไมแ่น่ใจวา่ 
ทา่นสามารถ เปิดเผยขอ้มลูที�เป็นความ
ลบั หรอืดําเนนิการกบัขอ้มลูที�ทา่นถอื
ครองอยูไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมหรอื
ไม ่ขอใหท้า่นเขา้รับคําแนะนําจากผู ้
จัดการ

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ
โปรดดทูี�กฎทองวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลู ตลอดจนปรกึษา ฝ่ายจรยิธรรม
และการปฏบิตัติามกฏระเบยีบ หรอื
ฝ่ายกฎหมาย   

การใหค้วามเคารพตอ่
ขอ้มลูที�เป็นความลบั 

อลัสตอม 
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Q ฉนัทราบมาวา่ อลัสตอมกาํลงัเขา้ซื�อกจิการของบรษิทัอื�น ฉนัตอ้งการ
ซื�อหุน้อลัสตอม เนื�องจากมลูคา่หุน้มแีนวโนม้สงูขึ�นแนน่อน ภายหลงัการ
ประกาศขอ้ตกลงสูส่าธารณะ ฉนัสามารถ ซื�อหุน้นี�ไดห้รอืไม?่

ไม ่ในฐานะพนักงานของอลัสตอม ทา่นจะไดรั้บการพจิารณาวา่เป็น “คนวงใน” 
ดงันั�น จงึไมส่ามารถซื�อหรอืขายหุน้ ทั�งของอลัสตอมหรอืบรษัิทเป้าหมายได ้หาก
บรษัิทนี�เป็นบรษัิท จดทะเบยีน จนกวา่จะมกีารเปิดเผยขอ้ตกลงสูส่าธารณะ  

 

การจดัการภายในองคก์ร
ทรพัยส์นิ
ทางปญัญา 

ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีน อลัสตอมจะ
ดาํเนนิงานภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบั
วา่ดว้ยหลกัทรพัย ์
จากหลายเขตอํานาจศาล ซึ�งควบคมุการใช ้
ประโยชนแ์ละเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ
ท ั�งนี�ระหวา่งการปฏบิตังิานตามปกต ิ
ทา่นอาจเขา้ถงึขอ้มลูที�มคีวามละเอยีดออ่น
ของอลัสตอม ไมว่า่จะเป็น ทางตรงและทาง
ออ้ม รวมถงึเป็นขอ้มลูที�สง่ผลกระทบอยา่ง
มนัียสําคญัตอ่ราคาหุน้ของอลัสตอม กอ่น
ที�ขอ้มลูนี� จะเผยแพรสู่ส่าธารณะ ขอ้มลูดงั
กลา่วรวมเรยีกวา่ “ขอ้มลูภายในบรษัิท” 
ขอ้มลูดงักลา่วตอ้งไดรั้บการจัดเก็บ เป็น
ความลบัอยา่งเครง่ครัด จนกวา่อลัสตอมจะ
เปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ 
การกระทาํหรอืความพยายามดาํเนนิการ
ทางตรงหรอืทางออ้มดว้ยขอ้มลูภายใน
บรษิทั เพื�อผลประโยชนส์ว่นบคุคล การ
แบง่ปันขอ้มลูกับผูอ้ื�นกอ่นการเผยแพร่
อยา่งเป็นทางการ ถอืเป็นสิ�งตอ้งหา้ม ตาม

นโยบายของอลัสตอม และเป็นการละเมดิ
กฎหมายหลกัทรัพย ์การละเมดิกฎหมาย
ดงักลา่วตอ้งไดรั้บโทษ รา้ยแรง เชน่ โทษ
ปรับ หรอืจําคกุ   
กฎระเบยีบที�เก ี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน
บรษิทั สามารถใชไ้ดก้บัขอ้มลูที� ทา่น
อาจรับรูจ้ากบรษัิท จดทะเบยีนอื�น ๆ รวม
ถงึลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และพารท์เนอร์
ทางธรุกจิ  

 สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ โปรดดทูี� 
วธิกีารดําเนนิงานของอลัสตอม IPD WMS 008, 
ความคุม้ครอง สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนของอลัสตอม 
หรอื ปรกึษาฝ่ายกฎหมาย

 
สําหรับรายละเอยีดคําแนะนําเพิ�มเตมิ และคํา
จํากดัความทั�งหมดของขอ้มลูภายในบรษัิท โปรด
ดทูี�วธิกีาร ดําเนนิงานของอลัสตอม  
LGL WMS 008, การจัดการภายในองคก์ร 
หรอืปรกึษาฝ่ายกฎหมาย  

ทรพัยส์นิทางปญัญาของอลัสตอม ถอืเป็น
ทรพัยส์นิมคีา่ของบรษิทั ซึ�งพนกังานทกุ
ทา่นมหีนา้ที� รบัผดิชอบปกป้องคุม้ครอง 
ซึ�งหมายรวมแตไ่มจํ่ากดัเพยีง สทิธบิตัร, สิ�ง
ประดษิฐ,์ งานออกแบบ, เครื�องหมายการคา้, 
ชื�อทางการคา้, ชื�อทางธรุกจิ, คา่ความนยิม, 
ความรูจ้ากการปฏบิตังิาน, ความลบั ทางการ
คา้ และโลโก ้พนักงานตอ้งดําเนนิการเพื�อ
ปกป้องคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาของ
บรษัิทเสมอ และควรหลกีเลี�ยงการอภปิราย
ในที�สาธารณะ ดว้ยขอ้มลูที�มคีวามละเอยีด
ออ่นดงักลา่ว ทั�งนี�ขอใหท้า่นมั�นใจอลัสตอม
จะรักษาความปลอดภยัและปกป้องทรัพยส์นิ
ทางปัญญาอนัมคีา่ แมเ้ป็นของผูอ้ื�นซึ�งเรา
ดําเนนิธรุกจิดว้ย    

ประมวลจรยิธรรม
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https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:LGL-WMS-008%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list
https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:IPD-WMS-008%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list


Q ฉนัปฏบิตังิานในฝ่ายทรพัยากรบคุคล และไดร้บัการ
ตดิตอ่จากนายหนา้ของ (LinkedIn) ซึ�งแจง้วา่ พวกเขาเห็น
โพสตเ์กี�ยวกบัโครงการใหมท่ี�เรากาํลงัดาํเนนิงาน และอาจ
ตอ้งเปิดรบัพนกังานเพิ�มในอนาคต ฉนัสามารถหารอืกบันาย
หนา้ และแบง่ปนัขอ้มลูเกี�ยวกบัโครงการ ตลอดจนความ
ตอ้งการในอนาคตของเราไดห้รอืไม?่

ทา่นควรใชค้วามระมดัระวงั แมว้า่คํารอ้งขอดงักลา่วอาจเป็นไป
ดว้ยความบรสิทุธิ�ใจ แตท่า่นไมส่ามารถแบง่ปันขอ้มลูใด ๆ  ซึ�งถอื
เป็นกรรมสทิธิ�ของอลัสตอมหรอืเป็นขอ้มลูที�ม ีความละเอยีดออ่น
ได ้ขอคําแนะนําจากฝ่ายการสื�อสาร กอ่นเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบั
โครงการของอลัสตอมตอ่สาธารณะเสมอ 

การใชป้ระโยชนจ์าก
โซเชยีลเน็ตเวริก์ 

การสื�อสารกบันกัวเิคราะห ์
และ/หรอื นกัลงทนุ 

สื�อโซเชยีล ถอืเป็นเครื�องมอืสําคญัยิ�งในการแบง่ปนัขอ้มลู และการ
มสีว่นรว่มในเครอืขา่ยอตุสาหกรรม พนกังานของอลัสตอมตอ้งใช้
ความระมดัระวงัในการแบง่ปนัขอ้มลูของบรษิทั ผา่นชอ่งทางสื�อโซ
เชยีล ท ั�งภายในหรอืภายนอกองคก์ร ทา่นไมค่วรแบง่ปนัขอ้มลูที�
เป็นความลบั, เป็นกรรมสทิธิ�, ดถูกูดแูคลน, เหยยีดหยาม หรอืดหูมิ�น
พนกังาน ไมว่า่จะกระทาํเป็นรายบคุคล หรอืกระทาํตอ่อลัสตอมใน
ฐานะองคก์ร นอกจากนี�ยงัตอ้งตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ ทา่นเคารพกฎ
ระเบยีบและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท ั�งหมด 
เมื�อโพสตร์ปูภาพบคุคลหรอืกลุม่บคุคลตา่ง ๆ    

 

สำหรับรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ วิธีการดำเนินงานของอัลสตอม  
COM WMS 013, การใชป้ระโยชนจ์ากชอ่ง
ทางสื�อโซเชี�ยล 

อลัสตอมมวีธิกีารดาํเนนิงานจดัการขอ้มลูทางการ
เงนิและธรุกจิท ั�งหมด อยา่งระมดัระวงั และ ยิ�งเขม้งวด
เมื�อตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ ดงันั�น ฝ่ายนักลงทนุ
สมัพันธจ์งึมหีนา้ที�รับผดิชอบใน การสื�อสารทั�งหมดกบั
นักวเิคราะหแ์ละนักลงทนุ หากทา่นไดรั้บคําถามจากนัก
วเิคราะหห์รอืนักลงทนุ ใหแ้จง้ตอ่ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์
เพื�อจัดพนักงานเขา้ดแูลเรื�องดงักลา่วเป็นการเฉพาะ  
พนกังานของอลัสตอมไมส่ามารถเขา้รว่มกจิกรรม
หรอืการประชมุที�นักลงทนุเขา้รว่มได ้เวน้แตไ่ดรั้บ อนุญาต
อยา่งชดัแจง้จากฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์ 

การสื�อสารกบั
สื�อตา่ง ๆ 

การสื�อสารท ั�งหมดกบัสื�อตา่ง ๆ  ภายนอก อาจสง่
ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของอลัสตอม ตลอดจน 
ชื�อเสยีงบรษัิทได ้จงึตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและควบคมุ
อย่างละเอียดถี�ถว้น ดังนั�น ฝ่ายการสื�อสารของ
อลัสตอม จงึเป็นฝ่ายจัดการเรื�องการสื�อสารอยา่งแข็ง
ขนั ไมว่า่จะเป็นการสื�อสารกบัลกูคา้, ความเห็นของ
ผูนํ้า, นักวเิคราะห,์ นักลงทนุ, ประชาชน และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีภายนอกอื�น ๆ  
ถอ้ยแถลงท ั�งหมดตอ่สื�อหรอืการตอบขอ้คาํถาม
จากสื�อตา่ง ๆ  จะตอ้งไดร้บัการประสาน  และดําเนนิ
งาน โดยฝ่ายการสื�อสารเทา่นั�น หากทา่นเป็นผูแ้ทนของ
อลัสตอมในสว่นงานภายนอก ควรขออนุมตัลิว่งหนา้
จากฝ่ายสื�อสารกอ่นดําเนนิการแบง่ปันขอ้มลูใด ๆ

อลัสตอม 
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https://globalsearch.alstom.hub/app/GlobalSearch_V3.1/#/search?query=%7B%22name%22:%22GlobalSearch_V3.1%22,%22text%22:%22ref:COM-WMS-013%22,%22tab%22:%22ALL%22%7D&view=list
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