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ที ่ManpowerGroup เราเชือ่วา่
ธรุกจิตา่งๆ มคีวามรับผดิชอบ
ทีจ่ะตอ้งเป็นผูส้นับสนุนทีด่ี
ตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
ธรุกจิของเรากอ่ตัง้ขึน้ภายใต ้
หลกัการนี ้กลา่วคอื การท�าให ้
องคก์รประสบความส�าเร็จเป็น
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการสรา้งผลก�าไร
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และการใหก้าร
สนับสนุนกบัสงัคมดว้ยการมอบ
โอกาสการจา้งงานทีม่คีวาม

หมายและยัง่ยนืใหแ้กผู่ค้นนับลา้น

เมือ่เวลาผา่นไปเกอืบ 70 ปี วตัถปุระสงคข์องเราทีค่วบคูก่นั
ไปทัง้สองนีก้เ็ป็นจรงิ ปัจจบุนั มมุมองของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทีน่ายจา้งตอ้งใสใ่จมคีวามส�าคญัมากขึน้ ในโลกปัจจบุนั
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา การหยดุชะงักทาง
เทคโนโลย ีและการแตกสาขาของโอกาสในการจา้งงาน 
ธรุกจิตา่งๆ มบีทบาทของตนทีจ่ะตอ้งด�าเนนิไปเพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่เราก�าลงัสง่เสรมิชวีติของผูค้นและเป็นสว่นส�าคญัของการ
แกไ้ขปัญหา

น่ันคอืสาเหตทุีเ่รา ManpowerGroup มปีณธิานทีจ่ะชว่ย
เหลอืผูค้นในการสรา้งความปรารถนาและความสามารถ เพือ่
ทีจ่ะพัฒนาทกัษะทีอ่ยูใ่นความตอ้งการเพือ่ทีจ่ะไดรั้บการ
จา้งงานในระยะยาว และน่ันคอืสาเหตทุีเ่ราท�างานรว่มกบั
ภาครัฐ NGO และลกูคา้ของเรา เพือ่ทีจ่ะใหผู้ค้นเตรยีมพรอ้ม
ส�าหรับงาน ชว่ยเหลอืพวกเขาใหไ้มต่กยคุดว้ยการปรับทกัษะ 
และพัฒนาความหลากหลายในสถานทีท่�างานทีม่คีวามผสม
ผสานและการยอมรับซึง่กนัและกนั และน่ันยงัเป็นสาเหตทุี่
เราปฏบิตัใินสิง่ทีเ่ราพดู กลา่วคอื การลงทนุในการพัฒนา
ทกัษะทีช่ว่ยใหผู้ค้นของเราบรรลถุงึศกัยภาพของตน และ
การสนับสนุนใหพ้นักงานแบง่ปันความสามารถของตนเพือ่ยงั
ประโยชนแ์กช่มุชนทีเ่ราท�างานและอาศยัอยู ่นีค่อืวธิทีีท่�าให ้
ผูท้ีด่ทีีส่ดุใหค้วามสนใจตอ่เราและรว่มท�างานกบัเรา เพราะ
เมือ่ทา่นเขา้รว่มท�างานกบั ManpowerGroup แลว้ ทา่นกจ็ะ
ทราบวา่ทา่นเป็นสว่นหนึง่ของบรษัิททีม่จีรยิธรรมซึง่เชือ่ใน
การท�าดดีว้ยการท�าแตส่ ิง่ทีด่ ีอนัเป็นแกน่แทข้องเรา 

เรามตีราสนิคา้ทีเ่ป็นทีไ่วว้างใจทีส่ดุในอตุสาหกรรมของ
เรา ทกุๆ คนมบีทบาททีจ่ะตอ้งรักษาเข็มทศิจรยิธรรมของ
เราอยา่งมัน่คงอยูต่ลอดเวลา เราทกุคนควรภาคภมูใิจใน
ฐานะการเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมของเรา เราไดรั้บการ
บรรจอุยูใ่นดชัน ีDow Jones Sustainability Index และ
ดชัน ีFTSE4Good Index โดยเสมอมา และเราเป็นเพยีง

บรษัิทเดยีวในอตุสาหกรรมของเราทีม่ชี ือ่อยูท่ัง้ใน World’s Most 
Ethical Companies และ World’s Most Admired Companies 
ของนติยสาร Fortune การไดรั้บการรับรองเหลา่นีค้อืขอ้พสิจูน์
ส�าหรับพวกเราและคา่นยิมของเรา ไมม่คีูแ่ขง่ของเรารายใดทีจ่ะ
สามารถกลา่วเชน่นีไ้ด ้

เราทกุคนมหีนา้ทีต่อ้งปกป้องและสง่เสรมิตราสนิคา้และชือ่
เสยีงที ่ManpowerGroup ไดส้รา้งขึน้มาอยา่งยาวนานในหลาย
ทศวรรษทีผ่า่นมา ซึง่หมายถงึการเลอืกท�าแตส่ ิง่ทีถ่กูตอ้ง น่ัน
คอืสาเหตทุีส่�าคญัอยา่งยิง่ทีเ่ราแตล่ะคนจะตอ้งมัน่ใจวา่ตนเป็น 
"Ambassador" คนหนึง่ของบรษัิทดว้ยการยดึมัน่ตอ่ประมวล
จรยิธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิของ ManpowerGroup ประมวลฯ 
บงัคบัใชก้บัพนักงานของ ManpowerGroup ทกุคนไมว่า่จะ
ท�างานในต�าแหน่งใดกต็าม เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เรายดึมัน่ตอ่มาตรฐาน
ขัน้สงูสดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดข้องการปฏบิตัทิางธรุกจิทีม่จีรยิธรรม 

โปรดใชเ้วลาเพือ่ศกึษาใหรู้ ้เขา้ใจ และปฏบิตัติามประ
มวลฯ เพือ่ทีท่า่นจะปฏบิตัตินในทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสมตอ่
คา่นยิมของ ManpowerGroup หากทา่นทราบหรอืสงสยั
วา่อาจมกีารฝ่าฝืนนโยบายใดกต็ามทีบ่รรจอุยูใ่นประมวลฯ ทา่น
จะตอ้งรายงานการฝ่าฝืนหรอืเหตกุารณท์ีส่งสยัวา่อาจเป็นการ
ฝ่าฝืนทนัท ีเราไดจ้ดัใหม้หีลายชอ่งทางส�าหรบัการรายงาน
พฤตกิรรมทีท่า่นเชือ่วา่อาจเป็นการฝ่าฝืนประมวลฯ ซึง่มรีาย
ละเอยีดอยูใ่นหนา้ 8

ผมทราบวา่ผมพดูแทนเราทกุคนที ่ManpowerGroup เมือ่ผมพดู
วา่ผูค้นคอื ความส�าคญัล�าดบัสงูสดุของเรา และผมขอขอบคณุ
ทกุๆ ทา่นส�าหรับความพยายามของทา่นในการชว่ยใหเ้ราสามารถ
ธ�ารงรักษาไวซ้ ึง่สถานะของเราในการเป็นบรษัิททีม่ปีณธิานตอ่
มาตรฐานจรยิธรรมขัน้สงูสดุ ขอใหพ้วกเราทกุคนท�าใหม้ากขึน้
ตอ่ไปเพือ่ใหบ้รรลถุงึวตัถปุระสงคข์องเราในการสรา้งโอกาสทีม่ี
ความหมายเพือ่ทีจ่ะกระชบัความส�าเร็จในอาชพีของผูค้นใหเ้กดิ
เป็นจรงิไดเ้ร็วขึน้ สง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร 
และสรา้งชมุชนทีย่ัง่ยนืมากขึน้
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ถงึเพือ่นพนักงาน MANPOWERGROUP 
ทุกท่านทั่วโลก
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พันธะสญัญาของ ManpowerGroup
เราเป็นผูเ้ตมิพลงัใหแ้กโ่ลกแหง่การท�างาน

เมือ่ความเขา้ใจทีล่กึซึง้ของเราในศกัยภาพของมนุษยถ์กูเชือ่มโยง
เขา้กบัความปรารถนาอนัแรงกลา้ของธรุกจิ พลงัแหง่พลวตัจงึถอื
ก�าเนดิขึน้

พลงัทีข่บัเคลือ่นองคก์รไปขา้งหนา้

พลงัทีก่ระชบัความส�าเร็จของผูค้นใหเ้กดิเป็นจรงิไดเ้ร็วขึน้

พลงัทีส่รา้งชมุชนทีย่ัง่ยนืมากขึน้

เราสรา้งพลงัลกัษณะนีด้ว้ยการเชือ่มโยงวสิยัทศันข์องลกูคา้ แรง
บนัดาลใจของผูค้น และสิง่ทีก่�าลงัเกดิขึน้อยู ่ณ ปัจจบุนั และสิง่ทีจ่ะ
เกดิขึน้ตอ่ไปอนาคตในโลกแหง่การท�างาน

เราผนวกความเชีย่วชาญในทอ้งถิน่เขา้กบัการเขา้ถงึในระดบัสากล
เพือ่ทีจ่ะมอบการเขา้ถงึโอกาสทีม่องไมเ่ห็นและความสามารถทีจ่ะน�า
โอกาสเหลา่นัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์หแ้กอ่งคก์รทัว่โลก

ในฐานะผูใ้หค้�าแนะน�าทีไ่วว้างใจได ้เราทะนุบ�ารงุความเป็นพันธมติร
กบัทกุคนทีเ่ราท�างานดว้ย เนือ่งจากความส�าเร็จของพวกเขาจะน�ามา
สูค่วามส�าเร็จของเราเชน่กนั

ดว้ยสาเหตนุี ้เราจงึสรา้งโซลชูัน่ทีม่ผีลกระทบในระดบัสงูเพือ่เสรมิ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รและบคุคลทีเ่ราใหบ้รกิาร 
เพือ่ใหพ้วกเขาบรรลคุวามส�าเร็จไดเ้กนิกวา่ทีต่นไดจ้นิตนาการไว ้

และดว้ยการสรา้งความเชือ่มโยงทีเ่ป่ียมดว้ยพลงัเหลา่นี ้น่ันหมายถงึ
เราคอืผูท้ีช่ว่ยเตมิพลงัใหแ้กโ่ลกแหง่การท�างาน
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» วตัถปุระสงค์

» ประมวลฯ บงัคบัใชก้บัพวกเราทกุคน

» หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเรา

วตัถปุระสงค ์
วตัถปุระสงคข์องประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิของเรา ("ประมวลฯ") คอืการให ้
แนวทางส�าหรับเพือ่นพนักงานและพันธมติรของเราทกุคนในการท�าธรุกจิของเราภายใต ้
มาตรฐานจรยิธรรมขัน้สงูสดุ ดว้ยการปฏบิตัติามประมวลฯ เราก�าลงัยดึม ัน่ตอ่คา่นยิม
และคณุลกัษณะขององคก์รเรา

ตราสนิคา้และชือ่เสยีงของบรษัิทเราเป็นทีรั่บทราบกนัดทีีส่ดุในเรือ่งความซือ่สตัย ์อนัเป็น
คณุลกัษณะทีเ่ราเจตนาทีจ่ะยดึมัน่ในทกุสิง่ทีเ่ราท�า ManpowerGroup เตบิโตและเจรญิ
กา้วหนา้ภายใตว้ฒันธรรมแหง่ความสจุรติ ซือ่ตรง และรบัผดิชอบ และเราเชือ่วา่
วฒันธรรมดงักลา่วนีจ้ะยงัคงเป็นความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีแ่ข็งแกรง่ของเราตอ่
ไป ประมวลฯ ในฐานะทีเ่ป็นแนวทาง คอื ปัจจัยแหง่ความส�าเร็จในอนาคตของเราดว้ยการ
ชว่ยธ�ารงรักษาวฒันธรรมนีไ้ว ้

ประมวลฯ ฉบบันีย้งัชว่ยในการสง่เสรมิและคุม้ครองตราสนิคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ ของ
เราไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประมวลฯ ชว่ยใหท้กุคนใสใ่จในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งดา้น
จรยิธรรม เป็นแนวทางทีช่ว่ยใหจ้�าแนกประเด็นปัญหาดา้นจรยิธรรมและชว่ยใหส้ามารถ
จัดการกบัมนัได ้และเป็นกลไกส�าหรับการรายงานการกระท�าทีข่ดัตอ่จรยิธรรมโดยไมต่อ้ง
กลวัวา่จะมกีารโตต้อบแกแ้คน้แตอ่ยา่งใด

ประมวลฯ บงัคบัใชก้บัพวกเราทกุคน
ประมวลฯ ของเราบงัคบัใชก้บัทกุคน ไดแ้ก ่พนักงาน ผูร้ว่มงาน ผูบ้รหิารของ 
ManpowerGroup และบรษัิทยอ่ย ผูด้�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมบรษัิท ManpowerGroup 
และบคุคลอืน่ๆ ทีใ่หบ้รกิารแทนเรา

ส�าหรับวตัถปุระสงคใ์ชก้บัประมวลฯ ฉบบันี ้ค�าวา่ "บรษัิท" และ "ManpowerGroup" หมาย
ถงึ ManpowerGroup และบรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอืทัง้หมดทัว่โลก

บทน�าส�าหรับประมวลจรยิธรรมและ 
จรรยาบรรณธุรกจิของเรา
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หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเรา

ผูจ้ดัการ 
เราก�าหนดใหผู้จั้ดการของเรามหีนา้ทีเ่สรมิสรา้งและสง่เสรมิวฒันธรรมแหง่ความ
ประพฤตทิีม่จีรยิธรรมของเราดว้ยการมคีวามเปิดเผยและซือ่สตัยส์จุรติในการท�า
ธรุกจิ และทะนุบ�ารงุสภาพแวดลอ้มการท�างานทีส่นบัสนนุใหเ้พือ่นพนกังานรายงาน
เรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ก ีย่วกบัจรยิธรรมได ้โดยมติอ้งกลวัวา่จะมกีารโตต้อบแกแ้คน้แต่
อยา่งใด ผูจั้ดการควรสนับสนุนการสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งและมคีวามตอ่เนือ่งระหวา่งตนและ
พนักงานของตน เป็นเรือ่งส�าคญัทีเ่ราจะตอ้งท�าตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่สี�าหรับผูท้ีอ่ยู่
ใตบ้งัคบับญัชาของเราดว้ยการใหค้�าแนะน�าและแนวทาง หรอืดว้ยการแนะน�าทรัพยากร
ของบรษัิททีถ่กูตอ้งทีพ่วกเขาจะขอค�าแนะน�าหรอืแนวทางได ้

อา่น ท�าความเขา้ใจ และ
ปฏบิตัติามประมวลฯ 

เมือ่ไมแ่น่ใจ ขอค�าแนะน�าจาก
เพือ่นรว่มงาน ผูจั้ดการของทา่น 
ผูบ้รหิาร หรอืแผนกก�ากบัดแูล
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบสากล

ขอใหท้า่นรายงานการฝ่าฝืน หรอืเหตกุารณท์ีส่งสยัวา่อาจมกีารฝ่าฝืนประมวลฯ 
หรอืนโยบายอืน่ใดของ ManpowerGroup ทนัทผีา่นทางสายดว่นจรยิธรรม
ธรุกจิของบรษิทั หรอืรายงานตอ่ผูจ้ดัการของทา่นก็ได ้เราจะไมย่อมใหม้กีาร
โตต้อบแกแ้คน้ตอ่การรายงานโดยสจุรติแตอ่ยา่งใด "โดยสจุรติ" หมายถงึการให ้
ขอ้มลูทีม่ทีัง้หมดโดยเชือ่วา่เป็นความจรงิ 

เขา้รับการฝึกอบรมพรอ้มทัง้
รับรองการปฏบิตัติามประมวลฯ 
ตามทีก่�าหนดใหค้รบถว้นทัง้หมด

ใหค้วามรว่มมอือยา่ง 
เต็มทีก่บัการตรวจสอบทีไ่ด ้
รับอนุญาตอยา่งเหมาะสม ซึง่
จะด�าเนนิการโดยตวัแทนของ
บรษัิท

ปฏบิตัติามนโยบายของ 
ManpowerGroup ทกุประการและ
กฎหมายทีบ่งัคบัใชท้กุฉบบั

พนกังาน
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» เมือ่ทา่นมขีอ้สงสยั: เข็มทศิศลีธรรม

» การรายงานเรือ่งรอ้งเรยีน

» ตอ้งไมม่กีารโตต้อบแกแ้คน้

เมือ่ทา่นมขีอ้สงสยั: เข็มทศิศลีธรรม
ประมวลฯ ของ ManpowerGroup มไิดมุ้ง่หมายทีจ่ะใหค้รอบคลมุกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั 
นโยบาย หรอืสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท�าทีม่จีรยิธรรมทัง้หมด เราทกุคนตอ้งใช ้
สามญัส�านกึและวจิารณญาณทีด่ใีนการพจิารณาการกระท�าทีเ่หมาะสม เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะคาด
หวงัวา่ทกุคนจะรูท้กุเรือ่ง ดงันัน้ หากทา่นพบวา่ตนเองตกอยูใ่นสถานการณท์ีท่า่นไมแ่น่ใจ
เกีย่วกบัการกระท�าวา่มจีรยิธรรมหรอืไม ่โปรดใชค้�าถามงา่ยๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเข็มทศิศลีธรรม

• การกระท�านีส้อดคลอ้งกบัประมวลฯ หรอืไม?่

• เร ือ่งนีม้จีรยิธรรมหรอืไม?่

• ฉนัก�าลงัใชค้วามยตุธิรรมและมคีวามซือ่สตัยส์จุรติหรอืไม?่

• การกระท�าของฉนัถกูกฎหมายหรอืไม?่

• นีค่อืส ิง่ทีถ่กูตอ้งทีจ่ะกระท�าหรอืไม?่

• เร ือ่งนีจ้ะสะทอ้นถงึตวัฉนัและบรษิทัในทางทีด่หีรอืไม?่

• ฉนัจะอยากอา่นเรือ่งนีใ้นหนงัสอืพมิพห์รอืในอนิเทอรเ์น็ตหรอืไม?่

หากค�าตอบส�าหรบัค�าถามเหลา่นีข้อ้ใดขอ้หนึง่คอื "ไม"่ แลว้ อยา่ท�า

หากทา่นยงัคงตอ้งการค�าแนะน�า โปรดพดูคยุกบัผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชาของ
ทา่น เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในพืน้ทีข่องทา่น ผูบ้รหิาร เจา้
หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมสากล หรอืส�านกัทีป่รกึษา
กฎหมาย

การขอค�าแนะน�าและการรายงาน 
เรือ่งรอ้งเรยีน
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การรายงานเรือ่งรอ้งเรยีน
การหลกีเลีย่งการฝ่าฝืนประมวลฯ มไิดห้มายถงึเพยีงแตก่าร
ปฏบิตัติามกฎหมายเทา่นัน้ เราเชือ่วา่การท�างานดว้ยความ
ซือ่ตรงและการปฏบิตัติอ่กนัและกนัดว้ยความเคารพเป็นการ
สง่เสรมิวฒันธรรมทีส่นับสนุนนวตักรรม และชว่ยใหเ้ราทกุ
คนประสบความส�าเร็จ 

เราตอ้งรายงานการกระท�าใดก็ตามทีส่งสยัวา่อาจมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย ทจุรติ หรอืขดัตอ่จรยิธรรมทนัท ี
บรษัิทของเราใหค้วามส�าคญักบัการรายงานการฝ่าฝืนทกุ
รายงาน จะสบืสวนตามทีไ่ดรั้บรายงานทกุครัง้ทนัท ีจะ
รักษาการรายงานไวเ้ป็นความลบัทัง้หมดใหม้ากทีส่ดุเทา่
ทีจ่ะท�าได ้จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีใ่นการใหค้วาม
คุม้ครองการไมเ่ปิดเผยตวัตนของผูใ้ดก็ตามทีร่ายงานเรือ่งที่
อาจเป็นการฝ่าฝืนโดยสจุรติ และจะไมย่อมใหม้กีารโตต้อบ
แกแ้คน้ตอ่ผูใ้ดกต็ามทีร่ายงานโดยสจุรติ 

1. พดูคยุกบัผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชาของทา่น เจา้หนา้ทีก่�ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในพืน้ทีข่องทา่น เจา้หนา้ทีก่�ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมสากล หรอืส�านกัที่
ปรกึษากฎหมาย

2. ตดิตอ่สายดว่นจรยิธรรมธรุกจิของ ManpowerGroup ซึง่ให้
บรกิารโดย Navex Global ดงัวธิตีอ่ไปนี ้

• โทรตดิตอ่หมายเลข 1-800-210-3458 หากโทรจากทวปี
อเมรกิาเหนอื

• หากโทรจากนอกทวปีอเมรกิาเหนอื คลกิทีน่ ี่

• หากโทรจากประเทศทีอ่ยูใ่นรายชือ่ประเทศ ใหใ้ชห้มายเลข
สายตรงส�าหรบัประเทศน ัน้ๆ

• หากโทรจากประเทศทีม่ไิดอ้ยูใ่นรายชือ่ประเทศ คลกิทีน่ ีเ่พือ่
ดหูมายเลขโทรทางไกลระหวา่งประเทศของ AT&T จากน ัน้ 
จงึกดหมายเลขโทรตดิตอ่ และรอเสยีงสญัญาณ แลว้จงึกด
หมายเลข 800-210-3458

• หรอืคลกิทีน่ ี่

3. ตดิตอ่รองทีป่รกึษากฎหมาย หรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบและจรยิธรรมสากล  

Shannon Kobylarczyk | หมายเลขโทรศพัท:์ +1 414 906 7024 
อเีมล:์ ethics.training@manpowergroup.com  
ทีอ่ยูท่างไปรษณีย:์ 100 Manpower Place,  
Milwaukee, WI 53212, U.S.A. 

4. ตดิตอ่รองประธานอาวโุส ทีป่รกึษากฎหมาย เลขานกุาร และ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ 

Richard Buchband | หมายเลขโทรศพัท:์ +1 414 906 6618 
อเีมล:์ generalcounsel@manpowergroup.com  
ทีอ่ยูท่างไปรษณีย:์ 100 Manpower Place,  
Milwaukee, WI 53212, U.S.A.

ทา่นสามารถใชว้ธิดีงัตอ่ไปนีห้นึง่วธิหีรอืมากกวา่ เพือ่
ขอค�าแนะน�าเกีย่วกบัประเด็นจรยิธรรมธรุกจิ หรอื
ประเด็นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีอ่ยูใ่นความกงัวล
ของทา่น หรอืเพือ่รายงานการฝ่าฝืนทีเ่กดิขึน้จรงิ ทีม่ ี
การวางแผน หรอืทีอ่ยูใ่นความสงสยัของทา่น

http://files.shareholder.com/downloads/MAN/2668399877x0x541713/ba847a46-44bb-491c-b86e-2a37352a146c/Ethics_Hotline_Direct_Phone_Numbers_for_Code_Bulletin_020912.pdf
https://www.business.att.com/bt/access.jsp?c=0
https://manpowergroupethics.alertline.com/gcs/welcome
mailto:ethics.training%40manpowergroup.com?subject=
generalcounsel@manpowergroup.com
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ค�าตอบ: ทกุขอ้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ ทา่นสามารถรายงานดว้ยวธิเีหลา่นีว้ธิใีดก็ได้

ตอ้งไมม่กีารโตต้อบแกแ้คน้
บรษัิทของเราหา้มและจะไมย่อมใหม้กีารโตต้อบแกแ้คน้ตอ่ผูใ้ดกต็ามทีร่ายงานโดยสจุรติเกีย่วกบัการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ หรอืขอ้บญัญัตขิองประมวลฯ ฉบบันี ้หรอืนโยบายอืน่ใดกต็ามของ 
ManpowerGroup ทัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืเป็นทีป่ระจักษ์ชดั

การโตต้อบแกแ้คน้หรอืการตอบโตพ้จิารณาวา่เป็นการฝ่าฝืนประมวลฯ ฉบบันี ้หากทา่นเชือ่วา่ทา่นถกูโตต้อบแก ้
แคน้ไมว่า่ในรปูแบบใดกต็าม โปรดอยา่รอชา้ทีจ่ะรายงานเรือ่งดงักลา่วตอ่ผูจั้ดการหรอืผูบ้งัคบับญัชาของทา่น 
หรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมสากล คลกิทีล่งิกด์า้นลา่งนีเ้พือ่ดนูโยบายของ 
ManpowerGroup วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการโตต้อบแกแ้คน้

นโยบายของ ManpowerGroup วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการโตต้อบแกแ้คน้

ทา่นจะรายงานการฝ่าฝืนการปฏบิตัติามกฎระเบยีบท ัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืเป็นที่
ประจกัษช์ดัไดด้ว้ยวธิใีดบา้ง?

โปรดกาลงในทกุชอ่งทีถ่กูตอ้ง และจากน ัน้คลกิเสร็จสิน้ เพือ่ดคู�าตอบ

ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชาของทา่น 

เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในพืน้ทีข่องทา่น

เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมสากลของ ManpowerGroup ที ่
ethics.training@manpowergroup.com

ส�านกัทีป่รกึษากฎหมายของ ManpowerGroup ที ่general.counsel@manpowergroup.com

ผา่นทางสายดว่นจรยิธรรมธรุกจิ ซึง่ทา่นสามารถตดิตอ่ทางโทรศพัท ์(ส�าหรบัหมายเลข
โทรศพัท ์โปรดด ู"การรายงานเรือ่งรอ้งเรยีน" ในหนา้ 8) หรอืโดยการรายงานทางออนไลนท์ี ่
manpowergroupethics.alertline.com

ทกุขอ้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้

สถานการณ์ที ่1

เสร็จสิน้

http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/cefb2bf9-3500-4549-b58f-b3c11db13659/MPG+Anti-Retaliation+Policy+%28120314%29.pdf?MOD=AJPERES
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ปณิธานของเราต่อกันและกัน

» การใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั

» การใหค้วามคุม้ครองและความเป็นสว่นตวั

ของขอ้มลู

» ความหลากหลายและการยอมรับผูอ้ืน่

» อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

» การใชส้ารเสพตดิ

» การคกุคามและความรนุแรงในสถานที่

ท�างาน

ผูค้น: คา่นยิมอยา่งหนึง่ของเรา
ผูค้นอนัเป็นคา่นยิมอยา่งหนึง่ของเรานัน้เป็นเรือ่งทีเ่กีย่ว
กบัการทีเ่ราใหค้วามเคารพตอ่บคุคลและบทบาทของการ
ท�างานในชวีติของบคุคลเหลา่นัน้ และเป็นความเชือ่พืน้ฐาน
ของเราวา่ทกุคนควรไดรั้บโอกาสในการท�างาน เราตอ้งการ
ทีจ่ะท�าใหม้ากเกนิกวา่เพยีงการปฏบิตัติามกฎหมายการจา้ง
งานทีบ่งัคบัใชอ้ยูท่ัว่โลก เรามพัีนธะหนา้ทีร่ว่มกนัทีจ่ะตอ้ง
กระท�าใหม้ัน่ใจไดถ้งึความยตุธิรรมในการจา้งงานและความ
กา้วหนา้ของพนักงานทกุคนโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ

การใหค้วามเคารพผูค้นยงัหมายถงึการทีเ่รามหีนา้ทีรั่บผดิ
ชอบรว่มกนัทีจ่ะธ�ารงรักษาไวซ้ ึง่บรรยากาศในการท�างานที่
ปลอดภยัและใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั และเป็นสถานที่
ท�างานทีป่ลอดจากการกระท�าทีม่ชิอบหรอืขาดความเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีทีด่ ี

การใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั
เราตอ้งใหค้วามเคารพตอ่ทกุคนในฐานะบคุคล และปฏบิตั ิ
ตอ่เขาเหลา่นัน้ดว้ยการใหเ้กยีรต ิเรายนิดตีอ่ความแตกตา่ง
ของแตล่ะบคุคลดว้ยเจตนารมณแ์หง่การยอมรับผูอ้ืน่โดย
ใหก้ารตอ้นรับแกท่กุคนและพยายามทีจ่ะมอบโอกาสให ้
พวกเขาเพือ่ทีจ่ะสามารถบรรลถุงึศกัยภาพของตนได ้

ดว้ยการปฏบิตัติอ่กนัและกนัดว้ยความเคารพ การใหเ้กยีรต ิ
ความมไีมตร ีและความยตุธิรรม ท�าใหเ้ราประสบความส�าเร็จ
อยา่งตอ่เนือ่งผา่นการท�างานเป็นทมีและความรว่มมอืที่
เป่ียมดว้ยประสทิธภิาพ

การใหค้วามคุม้ครองและความเป็นสว่น
ตวัของขอ้มลู 
การใหค้วามเคารพตอ่ผูค้นของเรายงัหมายรวมถงึวา่เรา
ใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นสว่นตวัของพนักงาน ผูร้ว่ม
งาน ลกูคา้ ผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร ผูส้มคัรงาน พันธมติร
ของเรา และบคุคลตา่งๆ นโยบายของเราวา่ดว้ยความเป็น
สว่นตวัสากลอธบิายถงึประเภทของขอ้มลูสว่นตวัทีเ่ราเกบ็
รวบรวม วธิทีีเ่ราใชข้อ้มลู ผูท้ีเ่ราเผยแพรข่อ้มลูให ้และสทิธิ
และทางเลอืกทีม่ใีหแ้กบ่คุคลเกีย่วกบัการทีเ่ราใชข้อ้มลูของ
พวกเขา

ทา่นสามารถดนูโยบายความเป็นสว่นตวัสากลไดท้ ีน่ ี ่ทกุ
ประเทศยงัมนีโยบายความเป็นสว่นตวัของพนักงานทีบ่งัคบั
ใชก้บัส�านักงานใหญใ่นประเทศนัน้ๆ และพนักงานทีป่ระจ�า
อยูใ่นแตล่ะประเทศ หลกัปฏบิตัขิองเราในดา้นความเป็น
สว่นตวันัน้อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศทีเ่ราด�าเนนิ
งานอยูเ่พือ่ทีจ่ะสะทอ้นถงึหลกัปฏบิตัขิองทอ้งถิน่และขอ้
ก�าหนดของกฎหมาย 

และเรายงัแสดงความเคารพตอ่ผูค้นดว้ยการใหค้วาม
คุม้ครองขอ้มลูทีพ่วกเขามอบใหเ้ราอยา่งเหมาะสม ซึง่มี
ความส�าคญัเป็นพเิศษเมือ่เป็นขอ้มลูสว่นตวั ซึง่อาจรวมถงึ
ชือ่และนามสกลุ รหสัผา่น หมายเลขบตัรประจ�าตวัประชาชน 
ทีอ่ยูท่ีบ่า้น หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูบญัชธีนาคาร ขอ้มลู
เกีย่วกบัสขุภาพ และขอ้มลูอืน่ๆ 

เราไดส้รา้งโปรแกรมรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูและ
ความเสีย่งสากล (GRIP, Global Risk and Information 
Security Program) เพือ่ปกป้องไมเ่พยีงแตข่อ้มลูทีพ่วก
เขามอบใหเ้ราดว้ยความไวว้างใจจากภายนอกบรษัิทของ
เราเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึทรัพยส์นิทางปัญญารว่มทีท่�าให ้
ตราสนิคา้ของเรามคีวามเป็นเลศิ ในขณะทีก่ารป้องกนัคอื
กญุแจส�าคญั การตรวจพบและตอบสนองตอ่เหตกุารณด์า้น
การรักษาความปลอดภยักท็�าใหว้งจรของการจัดการบรหิาร
ความเสีย่งทีจ่�าเป็นในการตา้นทานความทา้ทายของความ
เสีย่งดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูในปัจจบุนัมี
ความครบถว้นสมบรูณ์

http://www.manpowergroup.com/privacy-policy
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ค�าตอบ: ทกุขอ้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้เป็น
ข ัน้ตอนทีไ่ดด้�าเนนิการเพือ่ใหค้วาม
คุม้ครองความเป็นสว่นตวั

ManpowerGroup มกีารด�าเนนิข ัน้ตอน
อยา่งไรในการใหค้วามเคารพตอ่ความเป็น
สว่นตวัของพนกังาน ผูร้ว่มงาน ลกูคา้ ผูข้าย
สนิคา้หรอืใหบ้รกิาร ผูส้มคัรงาน พนัธมติร 
และบคุคลตา่งๆ?

โปรดกาลงในทกุชอ่งทีถ่กูตอ้ง และจากน ัน้คลกิเสร็จ
สิน้ เพือ่ดคู�าตอบ

ManpowerGroup มนีโยบายความเป็นสว่นตวั
สากลซึง่อธบิายวา่เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่น
ตวัแตล่ะประเภทอยา่งไร เราใชข้อ้มลูดงักลา่ว
อยา่งไร และเราเผยแพรข่อ้มลูน ัน้ใหก้บัใคร

ManpowerGroup มกีารปรบัหลกัปฏบิตัขิอง
เราในเรือ่งความเป็นสว่นตวัใหเ้หมาะสมเพือ่ให้
สะทอ้นถงึขอ้ก�าหนดของกฎหมายและหลกัปฏบิตั ิ
ในพืน้ที่

พนกังานของ ManpowerGroup ไดร้บัการ
ฝึกอบรมเกีย่วกบัการคกุคามทีก่�าลงัเกดิ
ขึน้ในปจัจบุนั เชน่ การฟิชชงิ (Phishing) 
และการโจมตแีบบวศิวกรรมสงัคม (Social 
Engineering)

ManpowerGroup ไดส้รา้งโปรแกรมรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูสากล (Global Information 
Security Program) ขึน้เพือ่ใหค้วามคุม้ครอง
ขอ้มลูทีเ่ราไดร้บัดว้ยความไวว้างใจ

ทกุขอ้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้

สถานการณ์ที ่2

เสร็จสิน้

ความหลากหลายและการยอมรบัผูอ้ ืน่ 
ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รในระดบัสากล พนักงาน ผู ้
รว่มงาน ลกูคา้ ผูส้มคัรงาน และซพัพลายเออรข์อง 
ManpowerGroup ยอ่มมคีวามหลากหลายเป็นธรรมดา 
เราใหค้ณุคา่และสนับสนุนทศันะและความสามารถที่
ครอบคลมุอยา่งกวา้งขวางทีม่าพรอ้มกบัความหลาก
หลายนี ้ManpowerGroup ใหค้�านยิามความหลาก
หลายวา่เป็นความแตกตา่งของเชือ้ชาต ิชาตพัินธุ ์ชาติ
ก�าเนดิ ศาสนา พืน้ฐานทางวฒันธรรม เพศ อาย ุความ
พกิาร ชนชัน้ สถานภาพการสมรส สมาชกิภาพใน
สหภาพแรงงาน การมสีว่นรว่มทางการเมอืง การตัง้
ครรภ ์สขุภาพ เพศวถิ ีและอตัลกัษณท์างเพศ เราคาด
หวงัและสง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามเคารพและการเขา้ใจ
ซึง่กนัและกนัระหวา่งผูค้นทีม่พีืน้เพและประสบการณ์
สว่นตวัทีแ่ตกตา่งกนั

วตัถปุระสงคท์างธรุกจิของเราอยา่งหนึง่คอืการจับคูท่ี่
ดทีีส่ดุระหวา่งผูท้ีม่คีวามสามารถกบัลกูคา้ของเราเพือ่
ชว่ยใหท้กุคนบรรลไุดม้ากเกนิกวา่ทีต่นจนิตนาการไว ้
และน่ันหมายถงึการบรหิารจัดการแหลง่และประชากร
ทีแ่ตเ่ดมิเคยถกูมองขา้มไปใหเ้กดิประโยชนใ์หม้าก
ขึน้ ดงันัน้ ความหลากหลายจงึมคีวามส�าคญัอยา่งยิง่
ตอ่การด�ารงไวซ้ ึง่บทบาทของเราในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ
ในโลกของการท�างานทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด
เวลา และตอ่ความสามารถของเราในการตอบรับตอ่
ความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยการรับฟังความคดิของทกุ
คนและชว่ยใหท้กุคนบรรลถุงึศกัยภาพของมนุษยท์ีม่ี
อยูใ่นตน

คา่นยิมองคก์รของ ManpowerGroup ทีม่ตีอ่ผูค้น 
ความรู ้และนวตักรรมสะทอ้นถงึความเชือ่ของเราวา่
ทกุคนควรไดรั้บโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการจา้งงาน
ทีม่คีวามหมาย ในหลกัปฏบิตัดิา้นการจา้งงานของ
เราและการรเิริม่ในการพัฒนาแรงงานพเิศษของเรา 
ManpowerGroup มหีลกัปฏบิตัใินการเป็นผูน้�าดว้ยการ
บรหิารจัดการความสามารถของมนุษยแ์ละนวตักรรม
ของผูท้�างานตลอดทัว่ขอบเขตทีค่รอบคลมุอยา่งกวา้ง
ขวางของความหลากหลายใหเ้กดิประโยชนโ์ดยมุง่เนน้
ทีก่ารยอมรับผูอ้ืน่โดยไมบ่กพรอ่ง

ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความหลากหลาย
และการยอมรบัผูอ้ ืน่ที ่ManpowerGroup กรณุา
คลกิทีน่ ี่

http://www.manpowergroup.com/sustainability/policies-guidelines#.V7yEI_krK01
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อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
เนือ่งจากเราใสใ่จในผูค้น เราจงึใสใ่จในอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัของทกุคนซึง่เป็นสว่นประกอบทีส่�าคญัของ
วฒันธรรมของเรา

ทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ นโยบาย และ
กระบวนการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัโดย
เครง่ครัดทกุประการ และตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติาม
แผนการเตรยีมพรอ้มตอ่เหตฉุุกเฉนิ

เราจะตอ้งรายงานสภาพการท�างานหรอืการปฏบิตัทิีไ่ม่
ปลอดภยัทนัทเีพือ่ใหส้ามารถด�าเนนิการไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
อบุตัเิหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีท่�างานทกุครัง้จะตอ้งมกีาร
รายงานโดยมลิา่ชา้ไมว่า่จะเป็นเรือ่งเล็กนอ้ยเพยีงใดก็ตาม 

กรณุาคลกิทีล่งิกด์า้นลา่งนี ้เพือ่ดนูโยบายอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัของ ManpowerGroup

นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของ 
ManpowerGroup

การใชส้ารเสพตดิ
เรามปีณธิานทีจ่ะธ�ารงรักษาสถานทีท่�างานใหป้ลอดจาก
สารเสพตดิและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ทกุคนจะตอ้งปลอด
จากอทิธพิลของสารเสพตดิและเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ัง้
ทางดา้นรา่งกายและจติใจในขณะทีก่�าลงัด�าเนนิธรุกจิของ
บรษัิท และในขณะทีอ่ยูใ่นสถานทีข่องบรษัิท เพือ่เป็นการ
รักษาสภาพแวดลอ้มการท�างานทีป่ลอดภยัและเรยีบรอ้ย 
การรายงานเกีย่วกบัการท�างานภายใตอ้ทิธพิลของเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอลห์รอืสารเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย หรอืการใช ้
การครอบครอง หรอืการขายสารเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายใน
ระหวา่งธรุกจิหรอืเวลาท�างานของบรษัิทอาจสง่ผลถงึการ
เลกิจา้งโดยทนัท ี

หา้มซือ้หรอืดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นสถานทีข่องบรษัิท 
เวน้แตเ่มือ่ไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผูบ้รหิารของ
บรษัิทตามหนา้ทีใ่นบรษัิท 

หากทา่นตอ้งทานยาตามทีแ่พทยส์ัง่ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่
ประสทิธภิาพการท�างานของทา่น หรอืท�าใหค้วามสามารถ
ของทา่นในการท�างานดว้ยความปลอดภยัตอ้งยอ่หยอ่นไป 
โปรดขอค�าปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งนีจ้ากผูจั้ดการหรอืผูบ้งัคบั
บญัชาของทา่น

การคกุคามและความรนุแรงในสถานที่
ท�างาน
ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะท�างานในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดจากการ
คกุคามไมว่า่จะเป็นประเภทใดกต็าม เราจะไมย่อมใหผู้ใ้ด
กต็ามทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของเรา (ซึง่รวมถงึซพัพลาย 
เออรแ์ละลกูคา้) กระท�าสิง่ใดกต็ามไมว่า่จะเป็นทางวาจา 
หรอืโดยทีไ่มต่อ้งใชว้าจา หรอืทางกายทีเ่ป็นการคกุคาม
หรอืสรา้งสภาพแวดลอ้มการท�างานทีม่กีารเหยยีดหยาม 
กา้วรา้ว ใชค้วามรนุแรง หรอืมุง่รา้ย ซึง่รวมถงึความรนุแรง
ในสถานทีท่�างานหรอืการคกุคามทางเพศอยา่งใดกต็าม 
พนักงานและผูจั้ดการของเราจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทกุ
ฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นการคกุคามในสถานทีท่ีต่น
ท�างานอยู่

ความรนุแรงในสถานทีท่�างานไดแ้ก ่การลกัขโมยและ
อาชญากรรมทางพาณชิยอ์ืน่ๆ กรณีการเฝ้าตดิตามอยา่ง
ลบัๆ และความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงทีมุ่ง่ตอ่
นายจา้ง พนักงานปัจจบุนัหรอืในอดตี และ/หรอืสมาชกิใน
ครอบครัว ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และบคุคลทีส่ามอืน่ๆ เรา
หา้มการครอบครองและ/หรอืการใชอ้าวธุปืน อาวธุอืน่ใด 
อปุกรณร์ะเบดิ และ/หรอืวสัดอุนัตรายอืน่ใดในสถานทีข่อง
บรษัิท หรอืในขณะทีก่�าลงัด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่บักฎหมายและกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใช ้

การคกุคามทางเพศเกดิขึน้เมือ่ใดกต็ามทีก่ารกระท�าอนัไม่
พงึประสงคโ์ดยมพีืน้ฐานจากเพศมผีลกระทบตอ่การท�างาน
ของบคุคลคนหนึง่ การกระท�าดงักลา่วไดแ้ก ่การลว่งเกนิ
ทางเพศทีไ่มพ่งึประสงค ์การใชเ้รือ่งเพศแลกเปลีย่นกบัการ
เอือ้ประโยชน ์และการกระท�าอืน่ๆ ทางกายหรอืวาจาทีส่อ่
ไปในทางเพศซึง่สง่ผลใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มการท�างานทีม่ี
การเหยยีดหยาม มุง่รา้ย หรอืกา้วรา้ว

http://www.manpowergroup.com/sustainability/policies-guidelines#.V3Qr6PkrJ1s
http://www.manpowergroup.com/sustainability/policies-guidelines#.V3Qr6PkrJ1s
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"การกระท�าทีไ่มพ่งึประสงค"์ อาจเป็นการกระท�าทีไ่มต่อ้งการ 
ไมย่นิด ีหรอืไมช่กัน�า

การกระท�าทีอ่าจยอมรบัไดส้�าหรบับคุคลคนหนึง่อาจเป็นทีไ่มพ่งึประสงค์
ของอกีคนหนึง่ (เชน่ เร ือ่งตลก การสวมกอด หรอืรปูภาพ) การพจิารณาวา่
สถานการณอ์าจเป็นการคกุคามหรอืไมน่ ัน้มไิดข้ ึน้อยูก่บัเจตนาของผูท้ ีถ่กู
กลา่วหาวา่เป็นผูค้กุคาม หากแตข่ ึน้อยูก่บัผูท้ ีถ่กูกระท�าหรอืเป็นพยานในการ 
กระท�าดงักลา่ว และบคุคลเหลา่น ัน้พจิารณาวา่การกระท�าน ัน้ไมพ่งึประสงค ์

โจทกัทายพนกังานหญงิดว้ยการสวมกอดบอ่ยๆ โจใหค้วามเป็นกนัเองกบัเพือ่น
รว่มงานชายเชน่กนั แตโ่ดยท ัว่ไปก็เพยีงตบหลงัพวกเขาเบาๆ เทา่น ัน้ ส ิง่ทีโ่จ
ไมไ่ดต้ระหนกัก็คอื แมว้า่ผูร้ว่มงานสว่นใหญไ่มไ่ดถ้อืสาอะไรกบัพฤตกิรรมของ
เขา แตม่เีพือ่นรว่มงานคนหนึง่ทีห่ลบทกุคร ัง้เมือ่ไดย้นิโจเดนิมา เพราะเธอรูส้กึ
อดึอดัอยา่งมากเมือ่เขากอดเธอ โจตอ้งเขา้ใจวา่แมว้า่เขาจะมเีจตนาทีด่ก็ีตาม 
แตก่ารกระท�าของเขาอาจเป็นพืน้ฐานทีน่�าไปสูก่ารรอ้งเรยีนเรือ่งการคกุคาม
ทางเพศได ้เพราะเป็นทีไ่มพ่งึประสงคส์�าหรบัผูร้ว่มงานอยา่งนอ้ยคนหนึง่

หากทา่นอยูใ่นระหวา่งการเดนิทางธรุกจิทีต่อ้งคา้งแรม และหลงัจากชว่งเวลา
ท�าธรุกจิแลว้ ผูบ้งัคบับญัชาก็มาทีห่อ้งพกัของทา่นทีโ่รงแรม และชีแ้นะวา่
ทา่นจะไดข้ ึน้เงนิเดอืนหากทา่นยอมทีจ่ะใชเ้ร ือ่งเพศแลกเปลีย่นกบัการเอือ้
ประโยชนน์ี ้เร ือ่งนีถ้อืวา่เป็นการคกุคามท ัง้ภายใตก้ฎหมายและนโยบายของ 
ManpowerGroup แมว้า่การกระท�าจะเกดิขึน้นอกขอบเขตของการท�างาน 
แตก็่เกีย่วเนือ่งกบัการท�างานและมคีวามรนุแรงพอทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้ม
การท�างานทีไ่มเ่ป็นมติร หรอืกอ่ใหเ้กดิการคกุคามทางเพศในลกัษณะตา่ง
ตอบแทน

สถานการณ์ที ่3

หากมกีารคกุคามหรอืการใชค้วามรนุแรงไมว่า่ในรปูแบบใดก็ตามเกดิ
ขึน้กบัทา่น หรอืทา่นสงัเกตเห็นวา่มพีฤตกิรรมลกัษณะนีก้�าลงัเกดิขึน้กบั
พนกังานคนอืน่ๆ ทา่นตอ้งรายงานเหตกุารณต์อ่ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบั
บญัชาของทา่น เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในพืน้ที่
ของทา่น เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม
สากล หรอืตดิตอ่สายดว่นจรยิธรรมธรุกจิ
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ปณิธานของเราต่อบรษัิทและผูถ้อืหุน้ของเรา

» การขดักนัของผลประโยชน์

» การปกป้องคุม้ครองขอ้มลูและสนิทรัพย์

» ขอ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์

การขดักนัของผลประโยชน์
เราแตล่ะคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบทีจ่ะตอ้งแกไ้ขการขดักนั
ของผลประโยชน ์หรอืการขดักนัของผลประโยชนท์ีป่รากฏ
ชดั เพือ่คุม้ครองบรษัิทและผูถ้อืหุน้ของเรา การขดักนัของ
ผลประโยชนด์งักลา่วอาจเกดิขึน้ในระหวา่งกจิกรรมทีผ่ล
ประโยชนส์ว่นตวัอาจท�าใหค้วามสามารถของเราในการ
ตดัสนิใจโดยไมม่คีวามล�าเอยีงและการกระท�าเพือ่ประโยชน์
ทีด่ทีีส่ดุของบรษัิทและผูถ้อืหุน้ของเราตอ้งยอ่หยอ่นไป 
หรอืมภีาพลกัษณว์า่เป็นเชน่นัน้ การเปิดเผยและแจง้ให ้
ทราบมคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ในการแกปั้ญหา

กระบวนการเปิดเผยและแกป้ญัหา 
ทา่นตอ้งเปิดเผยใหผู้บ้งัคบับญัชาคนใดคนหนึง่ทราบทนัที
ถงึธรุกรรม ความสมัพันธ ์หรอืสถานการณใ์ดกต็ามทีอ่าจกอ่
ใหเ้กดิการขดักนัของผลประโยชน ์ทัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืที่
อาจจะเกดิขึน้ ขอ้ก�าหนดนีย้งัรวมถงึธรุกรรม ความสมัพันธ ์
หรอืสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลอืน่ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิ
การขดักนัของผลประโยชนท์ัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ ผูบ้งัคบับญัชามหีนา้ทีรั่บผดิชอบทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจ
หลงัจากทีไ่ดข้อค�าปรกึษาจากผูบ้รหิารในระดบัทีส่งูกวา่
ตามทีเ่หมาะสมหากจ�าเป็น

ตวัอยา่งของกรณีทีอ่าจเป็นการขดักนัของผลประโยชน์

ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งของธรุกรรม ความสมัพนัธ ์และ
สถานการณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการขดักนัของผลประโยชน ์ท ัง้ที่
เกดิขึน้จรงิหรอืทีป่รากฏชดัวา่เป็นเชน่น ัน้ 

1. จอนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นไอท ีเขาเร ิม่กอ่ต ัง้บรษิทัให้
บรกิารปรกึษาดา้นไอทใีหก้บัลกูคา้ตา่งๆ ของ Manpower 
ในขณะทีเ่ขาก็เป็นลกูจา้งของ Manpower ดว้ย

2. ซาราหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัหาบคุลากร (Staffing) 
เธอท�างานพารท์ไทมใ์นตอนค�า่และสดุสปัดาหใ์หก้บัคูแ่ขง่
รายหนึง่ของ ManpowerGroup

3. มทิชเ์ป็นผูจ้ดัการและมอี�านาจตดัสนิใจ เขาตอบรบัทรปิ 
การตกีอลฟ์ทีเ่สนอใหโ้ดยผูท้ ีม่โีอกาสอาจไดเ้ป็นผูใ้ห้
บรกิารใหก้บับรษิทัรายหนึง่ และจากน ัน้เขาก็คดัเลอืกผูใ้ห้
บรกิารรายดงักลา่วใหท้�างานใหก้บับรษิทัของเรา

4. ออสการท์�างานอยูใ่นทมีทรพัยากรบคุคล เขาไมไ่ดเ้ปิดเผย
วา่นอ้งเขยของเขาเป็นผูส้มคัรงานคนหนึง่ในต�าแหนง่งาน
ทีเ่ขาท�าหนา้ทีเ่ป็นผูน้�าในการสรรหาบคุลากร

ส�าหรบัแตล่ะสถานการณเ์หลา่นี ้ทา่นตอ้งเปิดเผยท ัง้กรณีที่
เป็นหรอือาจเป็นการขดักนัของผลประโยชนใ์หผู้จ้ดัการหรอืผู ้
บงัคบับญัชาของทา่นทราบ และปฏบิตัติามค�าแนะน�าของเขา
หรอืเธอในการแกไ้ขเรือ่งดงักลา่ว

การขดักนัของผลประโยชนร์วมท ัง้การมภีาพ
ลกัษณว์า่เป็นเชน่น ัน้จะตอ้งผา่นกระบวนการ
เปิดเผยและตรวจสอบนีท้ ัง้หมด 
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ค�าตอบ: ทกุขอ้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้

การขอค�าแนะน�า
ประเด็นการขดักนัของผลประโยชนส์ามารถแกไ้ขไดเ้พยีง
การตรวจสอบสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งในบรบิทของกจิกรรม
ของเราภายใน ManpowerGroup เทา่นัน้ ดงันัน้ เราตอ้ง
ปฏบิตัติามกระบวนการเปิดเผยและแกปั้ญหา 

โอกาสขององคก์ร
เราไดรั้บการคาดหวงัทีจ่ะตอ้งท�าหนา้ทีข่องเราเพือ่ทีจ่ะให ้
เกดิความกา้วหนา้ตอ่ผลประโยชนท์างธรุกจิโดยชอบธรรม
ของบรษัิทของเรา และเราตอ้งหา้มจากการใชโ้อกาสทีเ่กดิ
ขึน้จากการใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มลูของบรษัิท หรอืจากการ
ใชต้�าแหน่งงานของเราใน ManpowerGroup เพือ่ตวัของ
เราเอง เวน้แต ่ManpowerGroup จะพจิารณาโอกาสนัน้
แลว้ตดัสนิใจทีจ่ะไมส่านตอ่โอกาสนัน้ตอ่ไป

เอ็นโซเ่ป็นกรรมการผูจั้ดการ เขาบอกคลอเดยีซึง่เป็นผูส้รรหาบคุลากรอาวโุสวา่ เขาตอ้งการทีจ่ะจา้งกรรมการ
สายงานทรัพยากรบคุคลคนใหม ่เนือ่งจากผูด้�ารงต�าแหน่งในปัจจบุนัไดย้า้ยไปด�ารงต�าแหน่งอืน่ภายในบรษัิท โม
นกิา้เป็นนอ้งสะใภข้องเอ็นโซ ่ปัจจบุนัเธอเป็นกรรมการสายงานทรัพยากรบคุคลทีบ่รษัิทจัดหางานในพืน้ทีแ่หง่
หนึง่และมปีระสบการณใ์นสายงานนีห้ลายปี เอ็นโซส่นับสนุนใหน้อ้งสะใภข้องเขายืน่สมคัรงานในต�าแหน่งดงั
กลา่ว และบอกคลอเดยีใหพ้จิารณาใบสมคัรงานของเธอและขอใหข้า้มขัน้ตอนตามปกตไิป เนือ่งจากเขารูจั้กโมนิ
กา้และคณุสมบตัขิองเธออยูแ่ลว้

เมือ่ไดรั้บใบสมคัรของโมนกิา้ คลอเดยีจงึแจง้ใหเ้อ็นโซท่ราบ จากนัน้จงึมกีารสมัภาษณโ์มนกิา้โดยเอ็นโซ ่เอ็น
โซรู่ส้กึถกูใจในการสมัภาษณแ์ละบอกคลอเดยีใหเ้สนอต�าแหน่งงานใหก้บัโมนกิา้โดยไมต่อ้งสมัภาษณผ์ูส้มคัร 
รายอืน่ๆ เลย

สถานการณใ์ดตอ่ไปนีท้ ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนข์ดักนัได?้
โปรดกาลงในทกุชอ่งทีถ่กูตอ้ง และจากน ัน้คลกิเสร็จสิน้ เพือ่ดคู�าตอบ

บคุคลเพยีงคนเดยีวทีไ่ดร้บัการสมัภาษณส์�าหรบัต�าแหนง่งานคอืนอ้งสะใภข้องเอ็นโซ่

เอ็นโซต่ดัสนิใจจา้งโมนกิา้โดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ใ้ดท�าการทบทวนกอ่นเลย

คลอเดยีไมไ่ดแ้จง้ผูใ้ดเลยวา่โมนกิา้เป็นนอ้งสะใภข้องเอ็นโซ่

ทกุขอ้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้

สถานการณ์ที ่4

ท ัง้เอ็นโซแ่ละคลอเดยีไมไ่ดป้ฏบิตัติามกระบวนการของบรษิทัของเราในการแจง้ใหผู้จ้ดัการหรอื
ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นทราบเกีย่วกบักรณีทีอ่าจเป็นการขดักนัของผลประโยชน ์เนือ่งจากความ
สมัพนัธข์องเขา เอ็นโซจ่งึไมค่วรเป็นผูท้ ีต่ดัสนิใจหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการจา้งงาน
ท ัง้หมด ประการสดุทา้ย นอ้งสะใภข้องเอ็นโซเ่ป็นผูส้มคัรเพยีงคนเดยีวทีไ่ดร้บัการสมัภาษณซ์ึง่ขดั
ตอ่กระบวนการของเราเชน่กนั

เสร็จสิน้
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การปกป้องคุม้ครองขอ้มลูและสนิทรพัย์
เรามหีนา้ทีรั่บผดิชอบทีจ่ะตอ้งปกป้องคุม้ครองสนิทรัพยข์อง 
ManpowerGroup ใหเ้หมอืนกบัวา่เราก�าลงัปกป้องคุม้ครอง
สนิทรัพยข์องเราเอง สนิทรัพยข์อง ManpowerGroup 
มมีากกวา่เพยีงเงนิ ทรัพยส์นิ และเครือ่งอปุกรณต์า่งๆ 
สนิทรัพยนั์น้ยงัรวมถงึขอ้มลูทางการเงนิ ความคดิสรา้งสรรค ์
แผนธรุกจิ เทคโนโลย ีรายชือ่ลกูคา้ ขอ้มลูสว่นตวัเกีย่ว
กบัพนักงาน และขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิอ์ืน่ๆ การขโมย การ
ยกัยอก หรอืการใชส้นิทรัพยด์งักลา่วใดๆ กต็ามโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตเป็นเรือ่งทีร่า้ยแรง และจะถกูด�าเนนิการขัน้รนุแรง 

การใชส้นิทรพัยข์องบรษิทั
เราตอ้งกระท�าการในลกัษณะทีเ่ป็นการสงวนรักษาทรัพยส์นิ
ทีจั่บตอ้งได ้เครือ่งใช ้และอปุกรณข์องบรษัิทของเรา 
อนุญาตใหใ้ชส้นิทรัพยเ์หลา่นีเ้ป็นการสว่นตวัไดเ้ฉพาะเมือ่
ไดรั้บอนุมตัลิว่งหนา้แลว้เทา่นัน้ ทา่นตอ้งไมใ่ชส้นิทรัพย์
เหลา่นีเ้พือ่ผลประโยชนส์ว่นตวั และ/หรอืวตัถปุระสงคท์าง
ธรุกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทของเรา

ขอ้มลูธรุกจิทีเ่ป็นความลบั
ขอ้มลูธรุกจิทีเ่ป็นความลบัเกีย่วกบักลยทุธแ์ละการด�าเนนิ
งานทางธรุกจิของเราเป็นสนิทรัพยข์องบรษัิททีม่คีา่อยา่ง
หนึง่ "ขอ้มลูธรุกจิทีเ่ป็นความลบั" ไดแ้ก ่ขอ้มลูเกีย่วกบั
ตน้ทนุและการก�าหนดราคา รายชือ่ลกูคา้ การเขา้ซือ้กจิการ
ทีอ่าจเกดิขึน้ แนวทางปฏบิตัแิละกระบวนการทางธรุกจิ 
ขอ้มลูทางการเงนิ ความรูค้วามช�านาญและความลบัทางการ
คา้ ขอ้มลูเกีย่วกบับคุลากร แผนและกลยทุธท์างการขาย
และการตลาด รายชือ่ซพัพลายเออร ์และขอ้มลูและการ
พัฒนาอืน่ๆ ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ขอ้มลูของบรษัิท
ทัง้หมดตอ้งใชเ้พยีงเพือ่ผลประโยชนข์องบรษัิทของเรา
เทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชเ้พือ่ผลประโยชนส์ว่นตวั 

มขีอ้ยกเวน้บางประการดงัตอ่ไปนี ้ก) มกีารอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจาก ManpowerGroup ข) ขอ้มลูเป็นเรือ่งที่
สาธารณะควรรับทราบโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอื ค) ศาลมี
ค�าสัง่ใหท้า่นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู 

เรามคีวามรับผดิชอบนีร้ว่มกนั แมว้า่หลงัจากทีก่ารจา้งงาน
และความสมัพันธท์างธรุกจิของเรากบั ManpowerGroup 
สิน้สดุลงแลว้กต็ามโดยขึน้อยูก่บักฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

ความถกูตอ้งเทีย่งตรง การเก็บรกัษา 
และการท�าลายบนัทกึและเอกสารทาง
ธรุกจิ 
เป็นทีท่ราบกนัวา่เรามคีวามซือ่สตัยแ์ละความน่าเชือ่ถอืใน
ทกุๆ ดา้นของธรุกจิของเรา ขอ้มลูธรุกจิทัง้หมด ซึง่รวมถงึ
บนัทกึทางธรุกจิและการเงนิ ตอ้งจัดท�ารายงานใหต้รงตาม
ก�าหนดเวลาและถกูตอ้งเทีย่งตรง ขอ้มลูทางการเงนิตอ้ง
สะทอ้นถงึธรุกรรมทีแ่ทจ้รงิ และตอ้งเป็นไปตามหลกัการ
บญัชทีีย่อมรับโดยทัว่ไป ไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ดก็ตามจัดตัง้
กองทนุหรอืสนิทรัพยท์ีไ่มเ่ปิดเผยหรอืไมม่กีารจัดท�าบนัทกึ

เอกสารและบนัทกึทางธรุกจิรวมถงึเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ 
เชน่ จดหมาย และรายงานตา่งๆ ทีพ่มิพอ์อกมา และยงั
รวมถงึเอกสารในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ อเีมล ์และสือ่
อืน่ใดกต็ามทีบ่รรจขุอ้มลูเกีย่วกบับรษัิทของเรา และ/หรอื
กจิกรรมทางธรุกจิของบรษัิท 

ทรพัยส์นิทางปญัญา – ของเราและของ
ผูอ้ ืน่ 
ความรูแ้ละนวตักรรมเป็นสองสิง่ในคา่นยิมหลกั
ของ ManpowerGroup ทรัพยส์นิทางปัญญาของ 
ManpowerGroup เป็นสนิทรัพยท์างธรุกจิทีม่คีา่ เรามหีนา้
ทีต่อ้งใหค้วามเคารพและปกป้องคุม้ครองทรัพยส์นิทาง
ปัญญาทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นของเราหรอืเป็นของคนอืน่หรอื
องคก์รอืน่กต็าม

ManpowerGroup เป็นเจา้ของการประดษิฐ ์การคน้พบ 
ความคดิสรา้งสรรค ์และความลบัทางการคา้ทัง้หมดที่
สรา้งสรรคข์ึน้โดยพนักงานของ ManpowerGroup ใน
ระหวา่งการท�างานหรอืผลติขึน้โดยการใชท้รัพยากรของ 
ManpowerGroup 

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้ผกูพันเหลา่นีย้งัรวมถงึ
ซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน่ทัง้หมด เราจะใชซ้อฟตแ์วรท์ัง้หมด
โดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นไปตามใบอนุญาตภายใตก้าร
ใชท้ีเ่ราไดรั้บอนุญาต 
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ค�าตอบ: ค�าตอบที ่3 ถกูตอ้ง ท ัง้สองคนกลา่วถกูตอ้ง

การใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิส/์โซเชยีลมเีดยี
ตราสนิคา้และชือ่เสยีงของเราขึน้อยูก่บัพวกเราแตล่ะ
คนและวธิที ีเ่ราปฏบิตัติน ซึง่รวมถงึการกระท�าผา่น
สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบการสือ่สารท ัง้หมด เชน่ 
วอยซเ์มล ์อเีมล ์Facebook, Twitter, LinkedIn และ
ซอฟตแ์วรเ์พือ่การพาณชิย ์

การสือ่สารบนระบบเหลา่นีม้ไิดม้คีวามเป็นสว่นตวั 
และการสือ่สารเหลา่นีเ้ป็นบนัทกึทางธรุกจิ ดงันัน้ 
ManpowerGroup อาจจ�ากดั อา่น เขา้ถงึ สกดั และเปิดเผย
เนือ้หาของการสือ่สารเหลา่นีโ้ดยเป็นไปตามกฎระเบยีบของ
กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

ในฐานะผูใ้ชร้ะบบเหลา่นี ้เรามหีนา้ทีรั่บผดิชอบทีจ่ะตอ้ง
ด�าเนนิการใหม้ัน่ใจวา่การสือ่สารบนระบบเหลา่นีไ้มท่�ารา้ย
หรอืท�าใหผู้ใ้ดก็ตามขุน่เคอืง หรอืท�าใหบ้รษัิทของเราตก
อยูใ่นความเสีย่ง เราตอ้งไมใ่ชร้ะบบของ ManpowerGroup 

เพือ่โพสต ์จัดเกบ็ สง่ ดาวนโ์หลด หรอืเผยแพรว่สัดไุมว่า่
ในรปูแบบใดกต็ามทีเ่ป็นการขม่ขู ่เป็นการกระท�าทีม่ชิอบ 
หมิน่ประมาท ท�าใหเ้สือ่มเสยี หรอืลามก โดยทีรู่อ้ยูแ่ลว้ 
สะเพรา่ หรอืมุง่รา้ย 

โซเชยีลเน็ตเวริค์ออนไลนเ์ป็นสว่นส�าคญัของความส�าเร็จ
ของเราดว้ยการเชือ่มโยงเรากบัผูท้ีไ่ดก้ลายมาเป็นลกูคา้ ผู ้
สมคัรงาน ผูร้ว่มงาน และเพือ่นรว่มงานของเรา เราสนับสนุน
และสง่เสรมิใหพ้นักงานใชโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์ ซึง่ไมเ่หมอืน
กบับรษัิทสว่นใหญ ่เราคาดหวงัวา่พฤตกิรรมบนโลก
ออนไลนข์องพนักงานจะสะทอ้นถงึพฤตกิรรมของตนไมว่า่
จะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของบรษัิทในรปูแบบใดกต็าม

กรณุาคลกิทีล่งิกด์า้นลา่งนี ้เพือ่ดนูโยบายโซเชยีลมเีดยี
ของ ManpowerGroup

นโยบายโซเชยีลมเีดยีของ ManpowerGroup 

เสีย่วฮุย่เป็นผูจั้ดการสายงานพัฒนาธรุกจิ เธอเอารปูทีเ่ธอพบบน Facebook ของลกูคา้รายหนึง่ใหเ้ดลลา่ซึง่เป็น
เพือ่นรว่มงานของเธอด ูแลว้เธอกต็ดัสนิใจเขยีนคอมเมน้ทร์ปูนัน้และยงัอา้งองิถงึ ManpowerGroup อกีดว้ย เดล
ลา่แสดงความรูส้กึกงัวลวา่การทีเ่สีย่วฮุย่ไดอ้า้งองิถงึ ManpowerGroup นัน้อาจมภีาพลกัษณว์า่น่ันเป็นการแสดง
ความคดิเห็นของ ManpowerGroup มากกวา่ทีจ่ะเป็นการคอมเมน้ทส์ว่นตวัของเสีย่วฮุย่ เสีย่วฮุย่กลบัตอบวา่บรษัิท
สนับสนุนการปฏสิมัพันธท์างสงัคมกบัลกูคา้ 

ใครกลา่วถกูตอ้ง?
โปรดกาลงในทกุชอ่งทีถ่กูตอ้ง และจากน ัน้คลกิเสร็จสิน้ เพือ่ดคู�าตอบ

เสีย่วฮุย่ เพราะบรษิทัสนบัสนนุพนกังานใหใ้ชโ้ซเชยีลเน็ตเวริคใ์นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

เดลลา่ เพราะเสีย่วฮุย่ไมค่วรใช ้Facebook ในระหวา่งการท�างาน และไมค่วรอา้งองิถงึ 
ManpowerGroup

ท ัง้สองคนกลา่วถกูตอ้ง เพราะบรษิทัสนบัสนนุใหพ้นกังานปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้หรอืเพือ่นรว่มงานทาง
โซเชยีลเน็ตเวริค์เพือ่สรา้งความสมัพนัธ ์แตไ่มค่วรแสดงความคดิเห็นทีอ่าจมภีาพลกัษณว์า่ขอ้ความ
น ัน้เป็นของบรษิทั และมไิดเ้ป็นของสว่นตวัแตอ่ยา่งใด 

สถานการณ์ที ่5

เสร็จสิน้

http://www.manpowergroup.com/sustainability/policies-guidelines#.V3Vv6vkrJ1s


 18       ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิประจ�าปี 2016

 

ค�าตอบ: ไมไ่ด ้เพราะทา่นไมส่ามารถซือ้หรอื
ขายหุน้ของบรษิทัในขณะทีก่�าลงัครอบครอง
ขอ้มลูทีส่�าคญัซึง่มไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ และ
ทา่นไมค่วรเผยแพรข่อ้มลูทีม่ไิดเ้ปิดเผยตอ่
สาธารณะใหเ้พือ่นหรอืครอบครวัของทา่นทราบ

การสอบถามจากนกัลงทนุและ
สือ่มวลชน 
เมือ่เราเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์รของเราใหก้บัสาธารณะ
โดยทัว่ไป ผูถ้อืหุน้ของเรา และสือ่มวลชน เราจะตอ้ง
กระท�าในลกัษณะทีม่ัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูทัง้หมดถกูตอ้ง
เทีย่งตรง มคีวามเหมาะสม และเหมาะสมแกเ่วลา เป็น
เรือ่งส�าคญัทีเ่ราจะตอ้งป้องกนัการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลบัโดยไมต่ัง้ใจ ค�าถามหรอืค�าขอขอ้มลูทัง้หมดจาก
สาธารณะ ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์หรอืตวัแทนสือ่มวลชน
จะตอ้งสง่ตอ่ใหก้บัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประชาสมัพันธ ์
(Public Relations Professional) ทีไ่ดก้�าหนดไวแ้ละมี
ความเหมาะสมในประเทศของทา่นโดยทนัท ีหากค�าถาม
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งในระดบัสากล หรอืหากเป็นค�าถามทีม่า
จากชมุชนการลงทนุ ทา่นจะตอ้งสง่หรอืสง่ตอ่ค�าถามนัน้ให ้
กบัแผนกประชาสมัพันธท์ีส่�านักงานใหญร่ะดบัโลก (World 
Headquarters) 

เว็บไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ์

ขอ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย์
กฎหมายหลกัทรัพยแ์หง่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมรกิา 
(U.S. Federal Securities Law) หา้มการซือ้ขายหุน้ของ
บรษัิทในเวลาทีท่า่นรูข้อ้มลูทีส่�าคญัเกีย่วกบับรษัิทของ
เราซึง่สาธารณะมไิดรั้บทราบ การซือ้ขายในสถานการณ์
ดงักลา่วนีเ้รยีกวา่ "การซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลู
ภายใน" กฎหมายนีย้งัหา้มมใิหท้า่นสง่ขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่
ผูอ้ ืน่ซ ึง่อาจท�าการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทหลงัจากนัน้ 

ขอ้มลูดงักลา่วอาจรวมถงึการรเิริม่ใหม่ๆ  ทางการตลาด 
ประมาณการหรอืผลการขายหรอืก�าไร การท�าสญัญาที่
ส�าคญักบัลกูคา้หรอืซพัพลายเออร ์และ/หรอืการควบรวม
หรอืการเขา้ซือ้กจิการทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืการพัฒนาอืน่ๆ ที่
ส�าคญั ผูใ้ดกต็ามทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วตอ้งรักษาขอ้มลู
ไวเ้ป็นความลบั เราตอ้งไมพ่ดูคยุเกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่ป็นความ
ลบักบัผูใ้ดกต็ามภายนอกบรษัิทของเรา ซึง่รวมถงึผูท้ีม่ไิด ้
ตดิตอ่ธรุกจิกบั ManpowerGroup สมาชกิในครอบครัว 
และ/หรอืเพือ่น 

โปรดดคู�าแถลงของ ManpowerGroup เกีย่วกบันโยบาย
การซือ้ขายหลกัทรัพยด์า้นลา่งนี ้เราถกูคาดหวงัใหป้ฏบิตั ิ
ตามนโยบายนีท้กุประการ หากทา่นตอ้งการซือ้หรอืขาย
หุน้ของเราแตไ่มแ่น่ใจเกีย่วกบัขอ้ก�าหนดเหลา่นี ้ทา่นควร
ตดิตอ่ทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทเรา

กรณุาคลกิทีล่งิกด์า้นลา่งนี ้เพือ่ดคู�าแถลงของ 
ManpowerGroup เกีย่วกบันโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ค�าแถลงเกีย่วกบันโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัย์

เฟรเดอรคิเป็นผูอ้�านวยการสายงานการเงนิ เขาทราบวา่
บรษัิทก�าลงัพจิารณาการเขา้ซือ้กจิการของบรษัิทจัดหางาน
ขนาดใหญแ่หง่หนึง่ทีจ่ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
ซึง่เชีย่วชาญในสายงานการดแูลสขุภาพ การเขา้ซือ้กจิการ
อาจท�าใหร้ายไดใ้นสหราชอาณาจักรของบรษัิทเพิม่ขึน้เป็น
สองเทา่ บรษัิทจะไมเ่ปิดเผยการเขา้ซือ้กจิการตอ่สาธารณะ
จนกวา่จะถงึเดอืนหนา้ 

ณ วนันี ้เฟรเดอรคิจะซือ้หรอืขายหุน้ของ 
ManpowerGroup ไดห้รอืไม?่
โปรดเลอืกค�าตอบทีด่ที ีส่ดุ จากน ัน้คลกิเสร็จสิน้ เพือ่ดู
ค�าตอบ

ได ้เพราะเฟรเดอรคิไมท่ราบวา่การเขา้ซือ้กจิการ
นีจ้ะส�าเร็จหรอืไม่

ได ้เพราะเฟรเดอรคิไมไ่ดม้ชีือ่อยูใ่นรายชือ่ผูท้ ี่
ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของ
บรษิทั

ไมไ่ด ้เพราะการซือ้ขายโดยอาศยัขอ้มลูทีส่�าคญั
ซึง่มไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะน ัน้มคีวามผดิทาง
กฎหมาย และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการซือ้ขาย
หลกัทรพัยแ์ละประมวลฯ ของเรา

สถานการณ์ที ่6

เสร็จสิน้

http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/manpowergroup-en/home/investors/
http://www.manpowergroup.com/corporate-governance#.V3VxIvkrJ1s
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ปณิธานของเราต่อลูกคา้และพันธมติรธุรกจิ
ของเรา

» การใหส้นิบนและการคอรรั์ปชัน่

» ของขวญั การรับรองดว้ยสนัทนาการ และ

การใหก้ารสนับสนุน

» ความสมัพันธก์บัพันธมติรธรุกจิ

» หลกัปฏบิตั ิ

» กฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาด/

การแขง่ขนัทางการคา้

» การไดรั้บขอ้มลูดา้นการแขง่ขนั

การใหส้นิบนและการคอรร์ปัช ัน่
การใหส้นิบนเกดิขึน้เมือ่มกีารมอบสิง่อนัมมีลูคา่ (ตวัอยา่ง
เชน่ เงนิสด สิง่เทยีบเทา่เงนิสด ของขวญั) โดยตรงหรอื
โดยออ้มใหแ้กบ่คุคล ซึง่รวมถงึเจา้หนา้ทีรั่ฐ พันธมติรธรุกจิ 
ลกูคา้ หรอืผูท้ีม่โีอกาสเป็นลกูคา้รายใหม ่เพือ่ท�าใหเ้กดิ
อทิธพิลตอ่ดลุพนิจิในการตดัสนิใจ เรามหีนา้ทีรั่บผดิชอบ
ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญัตขิองสหรัฐอเมรกิาวา่ดว้ยการ
ทจุรติในตา่งประเทศ (U.S. Foreign Corrupt Practices 
Act) พระราชบญัญัตขิองสหราชอาณาจักรวา่ดว้ยการให ้
สนิบน (U.K. Bribery Act) และกฎหมายตอ่ตา้นการให ้
สนิบนทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศหรอื
อาณาเขตทีเ่ราท�าธรุกจิอยูท่กุฉบบั 

"การจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก" คอืเงนิจ�านวนเล็ก
นอ้ยทีจ่า่ยใหแ้กล่กูจา้งของรัฐเพือ่ใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามขัน้
ตอนปกตทิีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจใหเ้ร็วขึน้ ซึง่มฉิะนัน้
กอ็าจเกดิความลา้ชา้ได ้เชน่ การขอหนังสอืเดนิทาง หรอื
การขอใชบ้รกิารโทรศพัท ์ตามกฎหมายของประเทศสว่น
ใหญท่ัว่โลก การจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกเป็นเรือ่งที่
ผดิกฎหมาย เพือ่เป็นการรักษานโยบายของเราในการปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้กุฉบบั เราไมอ่นุญาตใหม้กีารจา่ย
เงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก หากทา่นไดรั้บค�าขอส�าหรับการ
จา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกหรอืตอ้งการสอบถาม โปรด
ตดิตอ่แผนกก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบสากล

กรณุาคลกิทีล่งิกด์า้นลา่งนี ้เพือ่ดนูโยบายของ 
ManpowerGroup วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่

นโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่

ของขวญั การรบัรองดว้ยสนัทนาการ 
และการใหก้ารสนบัสนนุ 
เราตระหนักดวีา่การใหข้องขวญั การรับรองดว้ยสนัทนาการ 
การเป็นเจา้ภาพในการใหก้ารสนับสนุน หรอืการใหผ้ล
ประโยชนด์า้นการเดนิทางนัน้ถอืเป็นสว่นทีช่อบดว้ย
กฎหมายสว่นหนึง่ในการท�าธรุกจิ ทา่นมคีวามรับผดิชอบที่
จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยของขวญั การรับรองดว้ย
สนัทนาการ และการใหก้ารสนับสนุนดงัรายละเอยีดดา้น
ลา่งนี ้เนือ่งจากกจิกรรมเหลา่นีอ้าจพจิารณาไดว้า่เป็นผล
ประโยชนท์ีเ่ป็นการคอรรั์ปชัน่ในบางสถานการณ ์นโยบาย
ของเรามกีฎขอ้บงัคบัทัว่ไปทีพ่นักงานของเราควรปฏบิตั ิ
ตามเมือ่เสนอหรอืมอบของขวญั การรับรองดว้ยสนัทนาการ 
หรอืการใหก้ารสนับสนุน ซึง่รวมถงึเพดานจ�ากดัสากลและ
เพดานจ�ากดัของแตล่ะประเทศส�าหรับมือ้อาหารและของ
ขวญั 

เราตอ้งท�าธรุกจิของเราดว้ยมาตรฐานข ัน้สงูอยูเ่สมอ
เพือ่ธ�ารงรกัษาชือ่เสยีงของเราในดา้นการท�าธรุกจิ
ดว้ยความเป็นธรรมและซือ่สตัยส์จุรติ บอ่ยคร ัง้ทีก่าร
ใหผ้ลประโยชนแ์กพ่นัธมติรธรุกจิหรอืลกูคา้ถอืเป็น
ธรรมเนยีมปฏบิตั ิเชน่ ของขวญัทีม่มีลูคา่ไมม่าก หรอื
การตอ้นรบัดว้ยสนัทนาการเป็นคร ัง้คราว เชน่ อาหาร
กลางวนั หรอือาหารเย็น กจิกรรมเหลา่นีต้อ้งปฏบิตั ิ
ตามนโยบายของเรา มลีกัษณะทีจ่�ากดั และตอ้ง
ไมก่อ่ใหเ้กดิอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจของเจา้หนา้ที่
รฐั พนัธมติรธรุกจิ ลกูคา้ หรอืผูท้ ีม่โีอกาสเป็นลกูคา้
รายใหม ่หรอืมภีาพลกัษณว์า่เป็นเชน่น ัน้ เราตอ้งใช้
วจิารณญาณทีด่เีม ือ่ใหห้รอืรบัผลประโยชนท์างธรุกจิ 
เงนิสดหรอืสิง่เทยีบเทา่เงนิสด เชน่ บตัรของขวญั เป็น
ของขวญัทีไ่มอ่นญุาตไมว่า่ในกรณีใด

เราตอ้งไมใ่หส้นิบนหรอืพยายามทีจ่ะท�าใหเ้กดิ
อทิธพิลตอ่เจา้หนา้ทีร่ฐั แมว้า่จะมกีารขอใหจ้า่ยเงนิ
เชน่น ัน้และเรยีกเป็นอยา่งอืน่แทนค�าวา่สนิบนก็ตาม 
เร ือ่งนีย้งัถอืเป็นขอ้ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัเชน่กนั 
แมว้า่จะเกดิขึน้โดยผา่นบคุคลทีส่าม เชน่ ตวัแทน 
หรอืผูแ้ทนก็ตาม 

ตวัอยา่งของเจา้หนา้ทีร่ฐั ไดแ้ก ่

1. ลกูจา้งขององคก์รใดก็ตามทีเ่ป็นของรฐัหรอืที่
รฐัควบคมุไมว่า่ทีใ่ดในโลกก็ตาม 

2. พรรคการเมอืง หรอืผูส้มคัรเพือ่ด�ารงต�าแหนง่
ทางการเมอืง และ 

3. บคุลากรดา้นความม ัน่คง (ทหาร ต�ารวจ และ
งานขา่วกรอง) 

http://www.manpowergroup.com/corporate-governance
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ค�าตอบ: ทกุขอ้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 
คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีแ้ตล่ะรายการอนญุาตได้
ภายใตน้โยบายของเราวา่ดว้ยของขวญั 
การรบัรองดว้ยสนัทนาการ และการใหก้าร
สนบัสนนุ หากทา่นตอ้งการสอบถามหรอืขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่แผนกก�ากบัดแูล
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบสากล

ขอ้ใดตอ่ไปนีท้ ีพ่จิารณาวา่เป็นคา่ใชจ้า่ย
ทีอ่นญุาตได?้

โปรดเลอืกค�าตอบทีด่ที ีส่ดุ จากน ัน้คลกิเสร็จสิน้ 
เพือ่ดคู�าตอบ

การพาผูท้ ีอ่าจมโีอกาสเป็นลกูคา้รายใหม่
ไปชมการแขง่ขนัฟตุบอลหรอืรกับี ้หาก
วตัถปุระสงคห์ลกัในการพบปะกนัคร ัง้นีค้อืเพือ่
หารอืถงึโอกาสในการพฒันาธรุกจิ และมไิด้
ตคีวามวา่เป็นสนิบนเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิใหม่

การรบัประทานอาหารค�า่ทางธรุกจิกบัลกูคา้
หรอืผูท้ ีอ่าจมโีอกาสเป็นลกูคา้รายใหม ่ซึง่
มยีอดตามใบเสร็จนอ้ยกวา่เพดานจ�ากดัคา่
อาหารส�าหรบัหนึง่คน 

ทีท่บักระดาษท�าดว้ยแกว้ครสิตลัซึง่มโีลโก้
ของ Manpower และมมีลูคา่ต�า่กวา่เพดาน
จ�ากดัคา่ของขวญัทีม่อบใหแ้กผู่บ้รหิารทา่น
หนึง่ของบรษิทัลกูคา้รายหนึง่ เพือ่เป็นของที่
ระลกึแทนความขอบคณุ หลงัจากทีไ่ดม้กีาร
ตอ่สญัญาทีส่�าคญัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

ทกุขอ้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้

สถานการณ์ที ่7

เสร็จสิน้

กรณุาคลกิทีล่งิกด์า้นลา่งนี ้เพือ่ดนูโยบายของ 
ManpowerGroup วา่ดว้ยของขวญั การรับรองดว้ย
สนัทนาการ และการใหก้ารสนับสนุน

นโยบายวา่ดว้ยของขวญั การรบัรองดว้ยสนัทนาการ 
และการใหก้ารสนบัสนนุ

พนัธมติรธรุกจิของเราตอ้งกระท�าใน
ลกัษณะเดยีวกนักบัเรา
เนือ่งจากเราอาจตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายตอ่การกระท�า
ของพันธมติรธรุกจิเมือ่เป็นการกระท�าทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
การท�างานของพวกเขาใหก้บับรษัิทของเรา เราจงึเชือ่ใน
การท�าธรุกจิกบัพันธมติรธรุกจิทีแ่สดงถงึมาตรฐานขัน้สงู
ของการท�าธรุกจิดว้ยจรยิธรรม 

เราคาดหวงัใหต้วัแทน ผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร ซพัพลาย
เออร ์ผูรั้บจา้งท�างานอสิระ ทีป่รกึษา หรอืพันธมติรในกจิการ
รว่มคา้ของเรา หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใด ซึง่กระท�าการในนาม
ของเรา (“พันธมติรธรุกจิ”) ใหบ้รกิารโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
และปฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี
ดงัทีไ่ดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นประมวลฯ นี ้

การคดัเลอืก
การคดัเลอืกพันธมติรธรุกจิของเราจะกระท�าบนพืน้ฐานของ
เกณฑท์ีป่ราศจากความล�าเอยีง อนัไดแ้ก ่คณุภาพ ความ
เป็นเลศิดา้นเทคนคิ ตน้ทนุ/ราคา ก�าหนดเวลา/การสง่มอบ 
บรกิาร และความยดึมัน่ตอ่หลกัปฏบิตัทิางธรุกจิทีม่จีรยิธรรม
และรับผดิชอบตอ่สงัคม หา้มขอใหพั้นธมติรธรุกจิใหบ้รกิาร
แกบ่รษัิทของเราโดยไมม่กีารตรวจสอบสถานะ (Due 
Diligence) ทีเ่หมาะสม และโดยไมม่ขีอ้ตกลงทีแ่สดงราย
ละเอยีดของเงือ่นไขของบรกิารและการช�าระเงนิ

เราจะท�าใหด้ทีีส่ดุเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การตดัสนิใจสัง่ซือ้ของ
เราจะตอ้งไมย่อ่หยอ่นไปเพราะความสมัพันธส์ว่นตวัหรอืตก
อยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของการรับของขวญัทีไ่มเ่หมาะสม การ
เอือ้ประโยชน ์หรอืการรับรองดว้ยสนัทนาการทีม่ากเกนิไป

เราก�าหนดใหซ้พัพลายเออรข์องเราตอ้งยนืยนัวา่ตนยดึมัน่
ทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัทิีส่�าคญัขององคก์รในเรือ่งการมี
ความรับผดิชอบตอ่สงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบั Athens Ethical 
Principles, ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United 
Nations Global Compact) มาตรฐานขององคก์รแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (International Labor Organization) และ
มาตรฐานสากลอืน่ๆ ที ่ManpowerGroup ยดึมัน่ส�าหรับ
ตนเอง พรอ้มทัง้สง่เสรมิหลกัการและมาตรฐานเหลา่นีผ้า่น
ทางกจิกรรมทางธรุกจิประจ�าวนัของตน 

กรณุาคลกิทีล่งิกด์า้นลา่งนี ้เพือ่ดนูโยบายการจัดซือ้จัดจา้ง
และหว่งโซอ่ปุทานของ ManpowerGroup

นโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและหว่งโซอ่ปุทาน

https://drive.google.com/drive/folders/0B1GNNOk84bsRfmFzMTQ3MVVRSko0NmNIc0JJTFo3cUtnamNORXV5MTJIZW1IUWw2QWJVeVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B1GNNOk84bsRfmFzMTQ3MVVRSko0NmNIc0JJTFo3cUtnamNORXV5MTJIZW1IUWw2QWJVeVU
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/manpowergroup-en/home/sustainability/policies/procurement-supply-chain#.V3V9v_krJ1s
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ค�าตอบ: ถกู 
ManpowerGroup อาจตอ้งรบัผดิชอบตาม
กฎหมายตอ่การกระท�าของพนัธมติรธรุกจิ
ของเรา หากทา่นทราบถงึสญัญาณใดๆ ของ
พฤตกิรรมทีท่จุรติหรอืขดัตอ่จรยิธรรมของ
พนัธมติรธรุกจิรายใดรายหนึง่แลว้ เป็นเรือ่ง
ส�าคญัทีท่า่นจะตอ้งตดิตอ่แผนกก�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบสากล 

การปฏบิตัทิ ีเ่ป็นธรรม
เราใหค้วามเคารพตอ่ผูค้นทกุคน และเรามชีือ่เสยีงใน
เรือ่งความไวว้างใจจากความสมัพันธท์ัง้หมดของเรา ดงั
นัน้ เราจงึไมเ่ปิดเผยขอ้มลูในสญัญาใดๆ กบัทัง้ขอ้ตกลง
ของความสมัพันธท์างธรุกจิของเรากบัผูข้ายสนิคา้หรอืให ้
บรกิาร และผูรั้บจา้งชว่งของเราใหบ้คุคลทีส่ามทราบ เวน้
แตเ่ราจะไดรั้บอนุญาตใหท้�าเชน่นัน้ได ้

ถกูหรอืผดิ: "เราอาจตอ้งรบัผดิชอบตาม
กฎหมายตอ่การกระท�าของพนัธมติร
ธรุกจิของเรา"

โปรดเลอืกค�าตอบทีด่ที ีส่ดุ จากน ัน้คลกิเสร็จสิน้ 
เพือ่ดคู�าตอบ

ถกู

ผดิ

สถานการณ์ที ่8

เสร็จสิน้

หลกัปฏบิตัใินการขาย การตลาด และการ
สือ่สาร 
เรามคีวามภาคภมูใิจในคณุภาพของบรกิารของเรา และยดึมัน่
ตอ่การแขง่ขนัดว้ยความเป็นธรรมดว้ยการใชห้ลกัปฏบิตัทิาง
ธรุกจิทีม่จีรยิธรรม เราจะใชค้วามพยายามอยา่งยิง่ในการแสดง
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเทีย่งตรงและตามความเป็นจรงิเทา่นัน้เกีย่ว
กบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราในการน�าเสนอ การหารอืกบั
ลกูคา้ การโฆษณาของเรา สิง่ตพีมิพเ์พือ่สง่เสรมิการขาย และ
การประกาศตอ่สาธารณะ เมือ่เราถกูขอใหเ้ปรยีบเทยีบกบัคู่
แขง่ เราจะแสดงขอ้มลูนัน้อยา่งเป็นธรรม

กฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาด/
การแขง่ขนัทางการคา้
ManpowerGroup ประสบความส�าเร็จในตลาดทีเ่ปิดกวา้ง
และมกีารแขง่ขนั ความส�าเร็จของเราสรา้งขึน้จากความเป็น
เลศิในทกุๆ ดา้นของธรุกจิของเรา สหรัฐอเมรกิา สหภาพ
ยโุรป องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการ
พัฒนา (Organization for Economic Cooperation and 
Development) และประเทศและกลุม่ประเทศอืน่ๆ ไดรั้บ
กฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทางการ
คา้มาปฏบิตัเิพือ่เป็นการสงวนรักษาใหม้กีารแขง่ขนัและสง่
เสรมิตลาดทีเ่ปิดกวา้ง เรามเีจตนาทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย
และกฎระเบยีบเหลา่นีโ้ดยครบถว้น ซึง่หา้มการตกลงทีจ่ะ
แทรกแซงการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม บรษัิทของเราจะไมย่อมใหม้ี
การกระท�าใดกต็ามทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้ก�าหนดเหลา่นี ้

ดงันัน้ จงึไมอ่นุญาตใหใ้ครก็ตามในบรษัิทของเราสัง่ มสีว่น
รว่ม อนุมตั ิหรอืยอมใหม้กีารฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้น
การผกูขาดหรอืการแขง่ขนัทางการคา้ ผูจั้ดการมคีวามรับผดิ
ชอบตอ่การกระท�าของทมีของตน

เนือ่งจากกฎหมายมไิดเ้หมอืนกนัในทกุประเทศ จงึเป็นเรือ่ง
ส�าคญัทีท่า่นจะตอ้งเขา้ใจกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการ
ผกูขาด/การแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดของทา่น 
ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ทา่นตอ้งไมพ่ดูคยุกบัคูแ่ขง่ในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1) ราคา สว่นลด หรอืขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขของการขาย (2) 
ก�าไร อตัราก�าไร หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทนุ (3) สว่นแบง่ตลาด 
เขตการขาย หรอืตลาด (4) การจัดสรรลกูคา้หรอืเขตการขาย 
(5) การคดัเลอืก การปฏเิสธ หรอืการบอกเลกิกบัลกูคา้หรอื
ซพัพลายเออร ์(6) การจ�ากดัเขตการขายหรอืตลาดทีบ่รษัิท
หนึง่อาจเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑไ์ด ้และ (7) การจ�ากดั
ลกูคา้ทีบ่รษัิทหนึง่อาจขายผลติภณัฑใ์หไ้ด ้

การป้องกนัคอืกญุแจส�าคญั ดงันัน้ หากทา่นตอ้งการสอบถาม
เกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาด
หรอืการแขง่ขนัทางการคา้กบัการกระท�าในอดตี ปัจจบุนั หรอื
อนาคต โปรดขอค�าปรกึษาจากทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิท
ของเราหรอืแผนกก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบสากล
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ปณิธานของเราทีม่ตี่อชมุชน
ของเรา

การไดร้บัขอ้มลูดา้นการแขง่ขนั
เราแขง่ขนัอยา่งเปิดเผยและเป็นธรรม เรามคีวามรับผดิ
ชอบและสทิธทิีจ่ะไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์รธรุกจิอืน่ๆ ซึง่
รวมถงึคูแ่ขง่ของเราผา่นวธิกีารทีช่อบดว้ยกฎหมายและมี
จรยิธรรมตามทีเ่หมาะสม ขอ้มลูดงักลา่วอาจรวมถงึรายงาน
ของนักวเิคราะห ์วสัดทุางการตลาดทีไ่มม่กีรรมสทิธิ ์การ
โฆษณา บทความในวารสารและนติยสารสาธารณะ และ
ขอ้มลูทีม่กีารตพีมิพห์รอืทีเ่ป็นวาจาอืน่ๆ 

เราจะไมพ่ยายามทีจ่ะไดม้าซึง่ขอ้มลูดงักลา่วผา่นวธิกีารที่
มชิอบดว้ยกฎหมายและขดัตอ่จรยิธรรม เชน่ การจารกรรม
ขอ้มลูทางอตุสาหกรรม การแอบดกัฟังจากวธิกีารตา่งๆ ของ
การสือ่สาร และ/หรอืการบดิเบอืนอตัลกัษณข์องเรา เราจะ
ไมรั่บหรอือา่นเอกสารใดๆ กต็ามของคูแ่ขง่ทีเ่ราทราบวา่ได ้
มาโดยไมเ่หมาะสม 

ManpowerGroup เคารพในขอ้ผกูพันตามกฎหมายทีท่า่น
อาจมกีบันายจา้งคนกอ่น เชน่ การรักษาความลบั และขอ้
จ�ากดัในการจงูใจพนักงานและลกูคา้ของนายจา้งคนกอ่น 
ผูใ้ดกต็ามทีม่สีญัญาเชน่นัน้จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบเพือ่ให ้
มัน่ใจไดถ้งึการปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญา 

» การเป็นผูด้แูลรักษาสิง่แวดลอ้มทีด่ี

» การบรจิาคและกจิกรรมทางการเมอืง

การเป็นผูด้แูลรกัษาสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
วฒันธรรมของเราในความรับผดิชอบตอ่ชมุชนทีเ่ราใหบ้รกิาร
นัน้หมายความวา่ เรามคีวามพยายามอยา่งยิง่ในการท�าธรุกจิ
ของเราดว้ยความเคารพและใสใ่จตอ่สิง่แวดลอ้ม เนือ่งจาก
ลกัษณะงานขององคก์รของเราเป็นการท�างานในส�านักงาน 
ผลกระทบของเราตอ่สิง่แวดลอ้มจงึคอ่นขา้งเล็กนอ้ย เรา
ด�าเนนิสถานประกอบการของเราภายใตก้ารอนุญาต การ
อนุมตั ิและการควบคมุทีจ่�าเป็น และเราพยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะ
ลดผลกระทบของเราใหน้อ้ยลงไปอกีดว้ยการลดขยะและการ
ใชพ้ลงังาน 

เราสามารถทีจ่ะมบีทบาททีส่�าคญัและสรา้งผลกระทบทีด่ตีอ่
สิง่แวดลอ้มไดด้ว้ยการเป็นตน้แบบของการเลอืกทีด่แีละการ
สนับสนุนใหพ้นักงาน ผูร้ว่มงาน และพันธมติรธรุกจิของเรา
รว่มเป็นผูด้แูลรักษาสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามรับผดิชอบ ดว้ยวธิี
ดงักลา่วนี ้ManpowerGroup จะสามารถชว่ยสนับสนุนชมุชน
ทีเ่ราท�างานและอาศยัอยูใ่หม้คีวามยัง่ยนืมากขึน้ การรเิริม่
ดา้นสิง่แวดลอ้มของ ManpowerGroup สว่นใหญจ่ะมกีาร
ปฏบิตัใินระดบัทอ้งถิน่

ส�านักงานใหญร่ะดบัโลกของเราทีไ่ดรั้บการรับรอง LEED 
Gold คอืตน้แบบส�าหรับสถานประกอบการทกุทีข่องเรา ซึง่
แสดงใหเ้ห็นวา่ต�าแหน่งทีต่ัง้ วสัดทุีใ่ชใ้นการกอ่สรา้ง การ
อนุรักษ์พลงังานและน�้า และหลกัการด�าเนนิงานจะสามารถ
ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสรา้งประสบการณท์ีน่่า
รืน่รมยไ์ดอ้ยา่งไร การจัดซือ้ อสงัหารมิทรัพย ์และการปฏบิตั ิ
งานอืน่ๆ ควรพจิารณาวธิทีีจ่ะปรับปรงุผลลพัธด์า้นสิง่แวดลอ้ม
อยูเ่สมอ และดว้ยเหตนุีจ้งึควรสนับสนุนใหท้กุคนใชห้ลกัการ
เดยีวกนันีใ้นการใชช้วีติสว่นตวัของพวกเขาดว้ยเชน่กนั

การบรจิาคและกจิกรรมทางการเมอืง
หา้มใชเ้งนิ ทรัพยส์นิ หรอืทรัพยากรอืน่ๆ ของบรษัิทเพือ่การ
บรจิาคหรอืมอบสิง่ใดกต็ามอนัมมีลูคา่ใหแ้กผู่ส้มคัรทางการ
เมอืง พรรคการเมอืง หรอืกจิกรรมทางการเมอืง บรษัิทของ
เราจะไมช่ดเชยเงนิใหแ้กผู่ใ้ดก็ตามส�าหรับการใหเ้งนิบรจิาค
เป็นการสว่นตวัซึง่กระท�าโดยมวีตัถปุระสงคท์างการเมอืง

บรษัิทยนิดใีหท้กุคนมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืงโดยใช ้
เวลาและคา่ใชจ้า่ยของตนเอง ตราบเทา่ทีก่จิกรรมดงักลา่วไม่
แทรกแซงการปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้ก ่ManpowerGroup อยา่ให ้
บรจิาคทางการเมอืงเป็นเงนิสดหรอืดว้ยการใหบ้รกิารสว่นตวั
ในนามของ ManpowerGroup นอกจากนี ้ManpowerGroup 
ยงัหา้มการใชส้ถานทีข่องเราส�าหรับกจิกรรมทางการเมอืง
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แผนงานการก�ากับดูแลการปฏบิัตติาม 
กฎระเบยีบของเรา

» การบรหิารจัดการ

» กระบวนการทางกฎหมายและ
การตรวจสอบภายใน

» การฝึกอบรมและการรับรอง

» การด�าเนนิการทางวนัิย

การบรหิารจดัการ
ในฐานะทีป่รกึษากฎหมายและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ Richard 
Buchband (generalcounsel@manpowergroup.com) มหีนา้ทีค่วบคมุดแูลการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามประมวลฯ 
ฉบบันี ้และแผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทั 

ภายใตค้วามควบคมุของ Richard Buchband Shannon Kobylarczyk ซึง่เป็นเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบและจรยิธรรมสากล และ David Irish ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมสากลของบรษิทั (ethics.training@manpowergroup.com) มหีนา้ทีบ่รหิารจดัการและตคีวามประมวลฯ ฉบบันี ้

เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมสากลไดร้บัอนญุาตใหจ้ดัท�าและน�ากฎขอ้บงัคบั กระบวนการ 
และแผนการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้เพือ่สง่เสรมิประสทิธผิลของประมวลฯ ฉบบันีไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิShannon Kobylarczyk ยงั
ไดร้บัอนญุาตใหต้อบค�าถามทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัประมวลฯ ฉบบันี ้และการบงัคบัใชก้บัสถานการณต์า่งๆ 

เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมสากลของ ManpowerGroup จะรายงานถงึคณะกรรมการ
บรษิทัหรอืคณะกรรมการอ�านวยการเป็นระยะๆ เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามประมวลฯ ฉบบันี้

mailto:generalcounsel%40manpowergroup.com?subject=
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กระบวนการทางกฎหมายและการตรวจ
สอบภายใน 
เราตอ้งมคีวามรับผดิชอบและความถกูตอ้งเทีย่งตรงในการ
ตดิตอ่ทางธรุกจิของเราทกุครัง้ ดงันัน้ ผูใ้ดกต็ามทีไ่ดรั้บค�า
สัง่ การรอ้งเรยีน ค�าบอกกลา่ว หรอืทราบวา่บรษัิทของเรา
ถกูด�าเนนิการทางกฎหมายหรอืการปกครอง หรอืการตรวจ
สอบหรอืสอบสวนใดกต็ามจากภาครัฐแลว้ จะตอ้งแจง้ที่
ปรกึษากฎหมายของบรษัิทเราใหท้ราบทนัท ีซึง่จะเป็นผู ้
ประสานงานและแนะน�าการตอบสนองของบรษัิทตอ่ไป 

การตรวจสอบมกัจะเกีย่วขอ้งกบัประเด็นทางกฎหมายและ
ธรุกจิทีซ่บัซอ้น อยา่พยายามสบืสวนประเด็นทางกฎหมาย
ดว้ยตวัทา่นเอง เพราะการกระท�าดงักลา่วอาจเป็นภยัตอ่
การตรวจสอบ เป็นความรับผดิชอบของผูบ้รหิารอาวโุสของ
บรษัิททีจ่ะพจิารณาวา่จะด�าเนนิการตรวจสอบภายในหรอืไม ่
พรอ้มทัง้พจิารณาวธิกีารทีจ่ะใชใ้นการตรวจสอบ 

หากผลของการตรวจสอบจากภาครัฐหรอืจากภายในบรษัิท
เองก็ตามแสดงถงึความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารแกไ้ข ผูบ้รหิาร
อาวโุสจะพจิารณาขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิการและ
จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการด�าเนนิมาตรการใดๆ ตามทีจ่�าเป็น

ทา่นมหีนา้ทีต่อ้งใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มทีก่บัการตรวจ
สอบภายในใดๆ ทีด่�าเนนิการโดยบรษัิทของเรา เมือ่มกีาร
ขอความรว่มมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบตามทีก่ฎหมาย
บงัคบั ทกุคนจะตอ้งใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มที ่ทัง้นี ้ข ึน้อยู่
กบัค�าแนะน�าของทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทเราหรอืนัก
กฎหมายจากภายนอก 

เราตอ้งมคีวามสจุรติในการตดิตอ่กบัภาครัฐ ผูต้รวจสอบตาม
ทีก่ฎหมายบงัคบั หรอืผูต้รวจสอบภายในทกุครัง้ และตอ้ง
ไม:่

• ท�าลาย เปลีย่นแปลงแกไ้ข หรอืปกปิดเอกสารใดกต็าม
หรอืหลกัฐานอืน่ๆ ทีอ่าจมคีวามเกีย่วขอ้ง

• แสดงขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบของบรษัิท
ของเราเองหรอืจากภาครัฐทีช่ ีน้�าใหเ้ขา้ใจผดิ

• ขดัขวาง กอ่ใหเ้กดิอทิธพิลโดยฉอ้ฉล หรอืประวงิการ
ตรวจสอบ

• พยายามทีจ่ะท�าใหบ้คุคลอืน่ท�าลายหลกัฐาน พยายามที่
จะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จหรอืชีน้�าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืพยายาม
ทีจ่ะขดัขวางการตรวจสอบ

การฝึกอบรมและการรบัรอง
เรามคีวามรับผดิชอบรว่มกนัทีจ่ะท�าแตส่ ิง่ทีถ่กูตอ้งเพือ่ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทกุคน และเพือ่ปกป้องชือ่เสยีงของบรษัิทเรา 
ขัน้ตอนทีส่�าคญัทีส่ดุขัน้ตอนหนึง่คอื พนักงานและผูร้ว่มงาน
ทกุคนจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมประจ�าปีในเรือ่งประมวลฯ 
ฉบบันีแ้ละนโยบายของบรษัิทใหเ้สร็จสิน้ เจา้หนา้ทีก่�ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมสากลไดก้�าหนด
แผนการฝึกอบรมเพือ่ประโยชนข์องพวกเราทกุคน

เนือ่งจากเราตอ้งการทีจ่ะชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่จะมกีารปฏบิตั ิ
ตามประมวลฯ ฉบบันี ้พนักงานทัว่โลกทกุคนและผูด้�ารง
ต�าแหน่งในคณะกรรมการบรษัิททกุคนจะตอ้งท�ารายงาน
และรับรองการปฏบิตัติามกฎระเบยีบประจ�าปีใหเ้สร็จสิน้ 
พรอ้มทัง้สง่กลบัใหเ้รยีบรอ้ย

การด�าเนนิการทางวนิยั
การไมป่ฏบิตัติามประมวลฯ กระบวนการรับรองตามที่
ก�าหนด หรอืการไมใ่หค้วามรว่มมอืกบัการตรวจสอบภายใน
ทีเ่กีย่วกบัการฝ่าฝืนประมวลฯ ฉบบันีท้ัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอื
เป็นทีป่ระจักษ์ชดั อาจเป็นสาเหตทุีน่�าไปสูก่ารลงโทษทาง
วนัิย และอาจมโีทษจนถงึการเลกิจา้ง


