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ในทกุๆวัน เราไดแ้สดงออกถึงคุณค่าของสายสัมพนัธต์่อพันธมิตร ลกูคา้ 

และโลกภายนอก

ขณะที่เราท างานเพ่ือบรรลเุป้าหมายในการสรา้งระบบนิเวศชัน้น าของโลก

โดยการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการคุม้ครองและการประกนัภยั ประมวลจรยิธรรม

และจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของ bolttech (‘ประมวลฯ’ หรอื

‘ประมวลจริยธรรม’) จะท าให้เรามั่นใจว่าเราได้ยึดถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานจรยิธรรมอยา่งสงูสดุตามที่คูค่า้ ลกูคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของเรา

คาดหวงัโดยชอบ

ประมวลจริยธรรมของเรานัน้สะทอ้นคณุค่าของ bolttech และรวม

หลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิงานในแตล่ะวนัไมว่า่จะเป็นในสว่นของผูน้  า พนกังาน 

และคูส่ญัญาของบรษัิทเทคโนโลยีประกนัภยัระหวา่งประเทศ

ข้าพเจ้าสนับสนุนให้ทุกท่านอ่านและยึดถือประมวลจริยธรรมฉบับนี ้

รวมทัง้ค  านึงถึงผลกระทบของการกระท าของทา่นตอ่ลกูคา้ คูค่า้ ผูมี้สว่นได้

เสียของเรา และผลกระทบที่อาจเกิดระหว่างพวกเราเอง พนัธกิจของพวก

เราตอ่สิ่งนี ้– และตอ่คณุคา่ของพวกเรา- จะช่วยสรา้ง bolttech ที่ดี

ขึน้ และดึงดูดเหล่าบุคคลที่อุดมไปดว้ยพรสวรรค ์รวมไปถึง พันธมิตรที่

ทรงคณุคา่ และลกูคา้ที่จะมาเป็นลกูคา้ประจ าของเราได้

โปรดค านึงอยู่เสมอว่า ท่านมิไดป้ฏิบตัิตามการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

เพียงล าพงั

เหล่าผูจ้ัดการและหวัหนา้งานของท่าน ไดผ้่านการฝึกฝนเพื่อตอบค าถามแก่

พวกทา่นเก่ียวกบัวธีิการรบัมือสถานการณ ์หรอืรบัการรอ้งเรยีนขอ้กงัวลใจตา่งๆ 

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หรือ ใชช้่องทางใหค้วาม

ช่วยเหลือ ทัง้นีโ้ปรดวางใจว่าความกังวลใจของท่านจะไดร้บัการจดัการอย่าง

ปลอดภยัดว้ยความเขา้ใจ และจะไมมี่ผลกระทบตอ่ทา่นเป็นการสว่นตวัเกิดขึน้

เด็ดขาด

ขอบคุณส าหรบัความร่วมมือของท่านในการยึดถือคุณค่าของ bolttech

และประมวลจรยิธรรมฉบบันี้
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ประมวลจริยธรรม

ท าความรู้จักกับประมวลจริยธรรม

เราไดพ้ฒันาประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบบันี ้(“ประมวลจริยธรรม” หรือ “ประมวลฯ”)

เพื่อใชอ้า้งอิงเป็นแนวทางปฏิบตัิ และหลกัฐานแสดงความตัง้ใจของเราในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ค  านึงถึงความ

เสี่ยงบนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส รวมถึงให้ความส าคัญต่อการก ากับกิจการโดยรวมที่

สมเหตสุมผล การบรหิารจดัการความเสีย่ง และการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมตอ่ลกูคา้และพนัธมิตร ทัง้นี ้ประมวลฯ ฉบบั

นีไ้ดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท และทบทวนทกุปีโดยคณะท างานดา้นการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน

ของบรษัิท

แมป้ระมวลฯ ไม่สามารถครอบคลมุทุกเหตุการณห์รือขอ้รอ้งเรียนซึ่งเราอาจจะพบเจอ เราก็หวงัว่าหลักเกณฑ์

เหลา่นีจ้ะสามารถใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัท่านเพื่อพิจารณาตดัสินใจอย่างรอบคอบ ในสถานการณท์ี่ตอ้งใช้

ศีลธรรมหรอืจรยิธรรมในการตดัสนิใจ

ประมวลฯ ฉบับนี้ใช้ส าหรับ:

▪ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท bolttech ซ่ึงรวมไปถึง พนักงานประจ า 
พนักงานพารท์ไทม ์พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้าง

▪ บริษัท bolttech ทั้งหมด บริษัทในกลุ่ม bolttech และบริษัทในเครือที่บริษัทมีอ านาจควบคุม 
ตามที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

พนกังานทกุทา่นของ bolttech จะตอ้งปฏิบตัิตามเจตนารมณข์องประมวลฯ ฉบบันี ้และขอ้ก าหนดตามสญัญา
ใดซึง่บงัคบัใชไ้ด ้เมื่อปฏิบตัิหนา้ที่ของตนภายใตส้ญัญากบั bolttech

คู่คา้ทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น ซพัพลายเออร ์และคู่สญัญา จะตอ้งปฏิบตัิตามเจตนารมณข์อง

ประมวลฯ ฉบบันี ้และขอ้ก าหนดตามสญัญาใดซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้มื่อใหบ้ริการแก่ bolttech หรอืใหบ้ริการใน

นามของ bolttech
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พนัธกจิของเรา
ทกุท่านใน bolttech จะสามารถเขา้ถึงประมวลจริยธรรมฉบบันีต้ัง้แต่วนัแรกที่ท่านเริ่มท างาน และท่าน

จะตอ้งท าแบบทดสอบออนไลนปี์ละครัง้เพื่อทบทวนความเขา้ใจประมวลจริยธรรม และเนือ้หาของประมวล

จรยิธรรมนี ้

ประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ต้องศึกษาและท าความเข้าใจควบคู่ไปกับรายละเอียดในนโยบาย หรือ

แนวทางการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในกลุ่มบริษัท และที่ยงัคับใช้ในแต่ละประเทศ ส าหรับรายละเอียด

เกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติงานน้ัน ท่านสามารถศึกษาได้จากดิจิทัล เวิร์คสเปซ

(Digital Workspace) หรือสอบถามฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท หรือ

ประจ าบริษัทหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านไม่สามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี ้ท่านอาจถูกลงโทษทางวินัย โดยโทษ

สงูสดุอาจถึงขัน้ไลอ่อก และอาจถกูลงโทษตามกฎหมายดว้ย

ดงันัน้ ทา่นควรท่ีจะศกึษารายละเอียดในประมวลจรยิธรรมฉบบันีอ้ยา่งถ่ีถว้นเพื่อใหเ้ขา้ใจรายละเอียดทัง้หมด

ของประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้

หวัหนา้งานควรจดัใหม้ีการอบรมในแตล่ะหวัขอ้ที่ปรากฏประมวลจรยิธรรมนีก้บัพนกังานเป็นประจ า และท าให้

แน่ใจว่าพนักงานเขา้ใจวิธีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม ผ่านการพูดคุยแบบตัวต่อตัว การประชุมทีม 

รวมถึงใหค้  าแนะน ากบัพนกังานที่ตอ้งการรบัค าแนะน าเป็นรายบคุคล
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ประมวลจริยธรรม

ทา่นจะขอความช่วยเหลือไดท้ีไ่หน?

วฒันธรรมความซื่อสตัยใ์นองคก์รนัน้รวมถึง การที่พนกังานสามารถพดูหรอืแสดงออกเมื่อรูส้กึวา่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึน้

เราจะใชค้วามพยายามทกุวิถีทางเพื่อเก็บขอ้มลูการรายงานตา่ง ๆ ไวเ้ป็นความลบั และด าเนินการภายใตห้ลกัการเพื่อไม่ใหม้ี

การโตต้อบเอาคืน

เราสญัญาวา่จะไมด่  าเนินการใด ๆ ตอ่ผูร้ายงานขอ้มลูแก่เราดว้ยเจตนาสจุริต และเราจะไม่ยอมใหม้ีการตอบโตเ้อาคืนอย่าง

เด็ดขาด

ท่านสามารถส่งขอ้กังวลหรือรายงานการฝ่าฝืนใด ๆ ผ่านการกรอกแบบฟอรม์ออนไลน ์สายด่วนจริยธรรม (Ethics 
Helpline) ที่น่ี หรอืผา่นทางโทรศพัทส์ายด่วนของเรา (ทา่นสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทข์องแตล่ะประเทศได ้
ที่น่ี)

นอกจากนี ้เราสนบัสนนุใหท้า่นสง่ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กงัวลเก่ียวกบั การกระท าที่สงสยัวา่จะเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ไม่
เป็นมืออาชีพ การกระท าทจุรติ หรอืพฤติกรรมที่ผิดจรยิธรรมไปที่
• ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของกลุม่บรษัิท โดยรอ้งเรยีนไปยงั: group-compliance@bolttech.io
• รอ้งเรยีนโดยตรงกบั ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายบุคคล ประจ าท้องทีข่องทา่น

การรายงานทัง้หมดไมว่า่โดยช่องทางใดที่กลา่วมาขา้งตน้จะถกูเก็บเป็นความลบัและจะไมย่อมใหม้ีการตอบโตเ้อาคืนแก่ผูท้ี่
ออกมาเปิดเผยขอ้มลูโดยสจุรติใจ

หากท่านรูส้กึว่า ขอ้สงสยัหรือขอ้กังวลของท่านไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรือจดัการอย่างเหมาะสม เราขอแนะน า ใหท้่านท าการ
รอ้งเรียนโดยตรงแก่เจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดุแลการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษัท หรือที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มบริษัท โดยท่าน
สามารถหารายละเอียดช่องทางการติดตอ่ไดจ้าก ดิจิทลั เวิรค์สเปซ (Digital Workspace)
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ประมวลจริยธรรม

หากเรายดึถือและปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ เราจะสามารถมั่นใจไดว้า่เราจะประสบความส าเรจ็อยา่งตอ่เนื่อง และสามารถรกัษาช่ือเสยีและภาพลกัษณืที่ดีของเราได้ ไมว่า่ทา่นจะ

ท าหนา้ที่ใดในบรษัิท ไมว่า่จะเป็นกรรมการ เจา้หนา้ที่ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรอืพนกังานสญัญาจา้งของbolttech เราคาดหวงัวา่ทา่นจะยดึถือและปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยูเ่สมอ

หลักเกณฑก์ารปฏบิัตติามประมวลจริยธรรม

พืน้ฐานของประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ประกอบไปดว้ย หลกัเกณฑป์ฏิบัติ 5 ประการของเรา และหากทา่นน าหลกัเกณฑเ์หลา่นีไ้ปปรับใช้ในการท างานทุกวนั จะท าให้
พวกเราสามารถยดึถอืและปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมฉบับนี้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง

8

การเปิดเผยและความโปร่งใส ความเป็นมืออาชีพและความเคารพ

ความตระหนักรู้และความรับผิดชอบ

05 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
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ความซือ่สตัยแ์ละการยดึ

หลกัคณุธรรม
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ประมวลจรยิธรรม

1. ความซือ่สัตยแ์ละการยดึหลักคุณธรรม

10

การปฏิเสธสินบนและการทุจริต

การขัดกันทางผลประโยชน์

ทรัพยส์ินทางปัญญา

หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑเ์ร่ืองความซื่อสัตยแ์ละการยดึหลักคุณธรรม

1.1

1.2

1.3

การด าเนินการดว้ยความซื่อสตัยแ์ละการยดึถือหลกัคณุธรรม หมายถึง การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด กฎหมายและขอ้บงัคบัที่ เก่ียวขอ้ง รวมถึง

การกระท าอยา่งเป็นธรรมและถกูตอ้งในการด าเนินธุรกิจของเรา

เราคาดหวงัวา่การด าเนินธุรกิจทัง้หมดของเราจะเป็นไปตามมารยาทพืน้ฐานในการด าเนินการติดตอ่ธุรกิจทัง้หมดของเรา

ความส าเรจ็ของเราควรเป็นผลมาจากการท างานอยา่งหนกัและความทุ่มเทของคนภายในองคก์ร และเราขอปฏิเสธการให้ หรือรับสินบนและ

การทุจริตใดๆ เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัเราทัง้สิน้

เราควรค านงึถึงและกระท าการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมและมีจรยิธรรมอยูเ่สมอในทกุ ๆ เหตกุารณ ์และ หลีกเลี่ยงการน าประโยชนส์่วนตนไว้

เหนือบริษัท หรือลูกค้าและคู่ค้าของเรา

พวกเราไมย่อมรบัการกระท าทจุรติ หรอืพฤติกรรมที่ไรจ้รยิธรรม ทัง้นี ้เรายงัเคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผู้อื่นดว้ย



1.1

การปฏเิสธสนิบนและ

การทุจรติ
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ประมวลจริยธรรม

1.1 การปฏเิสธสนิบนและการทจุริต

12

สนิบนและการทจุรติเป็นสิง่ตอ้งหา้มภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ที่มีผลบงัคบัใชก้บั bolttech ในทอ้งที่ซึง่ bolttechด าเนินการอยู่

กฎหมายต่อตา้นสินบนและการทุจริตหา้มมิใหเ้ราเสนอ ให ้หรือรบัสิ่งใดที่มีมลูค่าเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท์างธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหมายความ

รวมถึง เราไมส่ามารถจดัหาสิง่ใด ๆ รวมถึงของก านลัที่มีมลูคา่สงู เงินสด มือ้อาหารหรอืความบนัเทิงที่ฟุ่ มเฟือย สว่นลดหรอืขอ้เสนอที่เอือ้ต่อผลประโยชน์

มากเกินไป เพื่อเป็นสิง่แลกเปลีย่นกบัผลประโยชนส์ว่นตวัและ/ หรอืผลประโยชนท์างธุรกิจ

bolttech เขา้ใจว่าการแลกเปลี่ยนความสมัพนัธ์อนัดีเป็นมารยาททางธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งความสมัพนัธ์ที่ เขม้แข็งในการ

ท างานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา อยา่งไรก็ดี เราตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบอยู่เสมอเมื่อจะกระท าการดงักลา่ว รวมถึงปฏิบตัิตามนโยบายหรือขอ้ปฏิบตัิใน

แตล่ะทอ้งที่ ที่ก าหนดไวใ้นพืน้ที่ที่องคก์รด าเนินธุรกิจอยู่

นอกจากนี ้เราขอหา้มไมใ่หม้ีการจ่ายคา่อ านวยความสะดวก อนัเป็นคา่ใชจ้่ายอยา่งไมเ่ป็นทางการเพื่อใหอ้ีกฝ่ายปฏิบตัิหนา้ใหเ้รารวดเร็วมากขึน้ หรือเพื่อให้

มั่นใจวา่เราจะไดม้าซึง่การปฏิบตัิหนา้ที่ตา่ง ๆ ที่เราควรจะไดร้บั (รายละเอียดเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิตอ่คา่ใชจ้่ายประเภทนี ้กรุณาศกึษานโยบายหรอืขอ้

ปฏิบตัิในแตล่ะทอ้งที่ ที่ก าหนดไวใ้นพืน้ที่ที่องคก์รด าเนินธุรกิจอยู)่

กฎของเราเก่ียวกบัสนิบนและการทจุรติใชบ้งัคบัไปถึงองคก์รธุรกิจ (เช่น บคุลากรท่ีท างานในธุรกิจเอกชน) เช่นเดียวกบั เจา้หนา้ที่ในหน่วยงานของรฐั ทัง้นี ้

เราควรใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษกบัเจา้ที่ในหนว่ยงานของรฐั เนื่องจากกฎหมายปอ้งกนัการทจุรติมกัเนน้ไปที่การจ่ายเงินที่ไมเ่หมาะสมแก่เจา้หนา้ที่ใน

หนว่ยงานของรฐัตา่งๆ อีกทัง้ควรตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งวา่การจ่ายเงินใด ๆ ที่ไมเ่หมาะสมนีอ้าจท าใหไ้ดร้บับทลงโทษที่รา้ยแรง

บางครัง้อาจเป็นการยากที่จะจ าแนกวา่ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ที่ในหนว่ยงานของรฐั อยา่งไรก็ดี เรามีหนา้ที่ตอ้งพิจารณาว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่มีสว่นเก่ียวขอ้งในการท า

ธุรกรรมจดัเป็นเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานของรฐัหรอืไม ่ทัง้นี ้หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดตอ่ผูจ้ดัการของทา่น หรอืปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดที่ประกาศใน

นโยบายหรอืแนวทางปฏิบตัิภายในบรษัิทของทา่น



ประมวลจริยธรรม

1.1.1 ข้อก าหนดเกีย่วกับของก านัล และสิ่งบนัเทงิ

เราควรตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ของก านลัและสิง่บนัเทิงที่พวกเราไดจ้ดัเตรยีมไว ้รวมถึงของก านลัและสิง่บนัเทิงที่เราไดร้บั ไมส่ือ่ออกไปว่าเป็นการแลกเปลีย่นเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนสว่นตวัอยา่งไม่

เหมาะสม หรอืเพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจ รวมถึงของก านลัและสิง่บนัเทิงเหลา่นัน้จะตอ้งไมเ่ป็นใหเ้พื่อครอบง าการตดัสนิใจของพนัธมิตรเพื่อเขา้มาด าเนินธุรกิจกบัเรา

ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการอนมุตัิ และขอ้ก าหนดมลูคา่ของก านลัและสิง่บนัเทิงที่เหมาะสม ในนโยบายของบรษัิทในพืน้ที่ท่ีบรษัิทด าเนินการอยู ่หรอืขออนมุตัิจากฝ่าย

ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของกลุม่บรษัิท

โดยทั่วไป ของก านัลและส่ิงบันเทงิจะไดรั้บอนุญาตในกรณีดังตอ่ไปนี:้

มีมูลค่าไม่เกินกว่าทีก่ าหนด (ไม่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย หรือมีมูลค่ามากจนเกนิไป)

ไม่บ่อยมากจนเกนิไป

ไม่ได้มาจากการเรียกร้องตามความตอ้งการของอีกฝ่ายหน่ึง

ให้ความเคารพกบัวัฒนธรรมท้องถิน่และความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม

ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามนโยบายของ bolttech และองคก์รของอกีฝ่าย

มีความสมเหตุสมผล ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และตามกฎหมาย

13
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1.1.2 ตัวอย่างของของก านัลและสิ่งบนัเทงิ

ของก านัลทีไ่ด้รับอนุญาต รวมถงึ:

• ของก านลัสง่เสรมิการขายขององคก์ร เช่น ปฏิทิน ปากกา แกว้กาแฟ เป็นตน้

• กระเชา้ของขวญัซึง่มิไดเ้จาะจงใหเ้ฉพาะผูห้นึง่ผูใ้ด

• ตั๋วส าหรับงานอีเวนท์ทั่วไป (เช่น กีฬา งานอีเวนท์ศิลปะ หรือวัฒนธรรม) ซึ่ง
พนกังานของ bolttech และบคุคลภายที่สามเขา้รว่ม

• ค าเชิญเขา้ร่วมงานอีเวนท ์เช่น งานสมัมนา และงานประชุมจากบุคคลภายบอก
(เช่น บริษัทที่ปรึกษา) โดยเนือ้หางานดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกับการท างานของ
พนกังานดว้ย

• กิจกรรมบางประเภทที่ผ่านการประเมินว่ามีความเสี่ยงเก่ียวกบัสินบนต ่า เช่น เขา้
ร่วมการทานอาหารที่จัดขึน้ทนัทีทนัใด (โดยกิจกรรมดงักล่าวอาจตอ้งไดร้บัการ
อนมุตัิในภายหลงั)

14

ของก านัลและส่ิงบันเทิงทีเ่ป็นการต้องห้าม รวมถงึ:

• การเดินทาง หรอืที่พกั ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจโดยทั่วไป

• บตัรก านัลเงินสด หรือสิ่งที่สามารถตีค่าเป็นเงินได ้เช่น หุน้ พันธบตัร บัตรก านัล 
เป็นตน้

• การเชิญเขา้ร่วมงานอีเวนทท์างวฒันธรรมหรืองานกีฬาที่มีมูลค่าสงู เช่น ฟุตบอล
โลกรอบชิงชนะเลศิ ซึง่ผูใ้ห ้หรอืผูร้บัมิไดเ้ขา้รว่มดว้ย

• ของก านัล หรือการเชือ้เชิญซึ่งถือว่าเป็นสิ่งฟุ่ มเฟือยโดยผูร้บั เช่น ตั๋วเครื่องบิน
โดยสารชัน้หนึง่ และการจองหอ้งพกัโรงแรม 5 ดาว ส าหรบัพนกังานระดบัเจา้หนา้ที่
ของคูส่ญัญาอีกฝ่ายของเรา

• การเชิญเขา้รว่มงานประชมุ สมัมนา หรืองานอีเวนทท์ี่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั โดย
มีการท ากิจกรรมที่ฟุ่ มเฟือยและจดัขึน้เพื่อผูใ้ดผูห้นึ่ง ไม่ว่ากิจกรรมนัน้จะมีขึน้ก่อน
หรือหลังงานอีเวนท์และไม่เก่ียวข้องกับเนือ้หาของงานอีเวนท์เลยก็ตาม (เช่น 
คา่ใชจ้่ายในการออกรอบตีกอลฟ์สดุสปัดาหภ์ายหลงังานประชมุ)

• ของก านลั สิง่บนัเทิง หรอืสิง่อื่นใดที่มีมลูคา่ รวมถึง กิจกรรม สินคา้ บรกิาร หรอืการ
พบปะซึง่อาจท าใหเ้กิดความอบัอาย หรอืถกูพิจารณาวา่เป็นสิง่ไรร้สนิยม

หมายเหต ุรายการขา้งตน้เป็นเพียงแคก่ารยกตวัอยา่งเทา่นัน้ และกระบวนการอนมุตัิและมลูค่าของก านลัและสิ่งบนัเทิงที่เหมาะสม ควรเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่ปรากฏในนโยบายทอ้งถ่ินของบริษัท 

หรอืประกาศโดยฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน



ประมวลจริยธรรม

1.1.3 ข้อก าหนดเกีย่วกับการมส่ีวนร่วมทางการเมืองหรือการกุศล

การเป็นองคก์รระดบัโลกที่มีช่ือเสียงอาจสง่ผลใหม้ีคนขอใหเ้ราเขา้ไปช่วยเหลือทางการเมืองหรือการกุศลต่างๆ อย่ างไรก็ตามเราไม่

สามารถสนบัสนุนกิจกรรมเหลา่นัน้โดยอาศยัเงินทุน ทรพัยากร หรือสินทรพัยข์อง bolttech หรือกลา่วอา้งช่ือ bolttech โดย

ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิลว่งหนา้จากฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของกลุม่บรษัิท 

แมก้ารเขา้ไปมีสว่นรว่มทางการเมือง หรอืการกศุลอาจท าใหเ้กิดผลดีต่อองคก์ร อย่างไรก็ตาม การบริจาคอาจถกูมองว่า เป็นสินบนหาก

เป็นการใหใ้นกิจการบางประเภท หรอืการบรจิาคมีขึน้ในเวลาเดียวกนักบัท่ี bolttech เขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งในการท าธุรกิจ

ทา่นอาจเตรยีมการเขา้รว่มการบรจิาคเหลา่นีโ้ดยใชเ้งินทนุ หรือทรพัยากรของท่านเอง โดยไม่อา้งถึงช่ือ bolttech ตราบเท่าที่การ

เขา้รว่มบรจิาคนัน้ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มหรอืใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนท์างธุรกิจส าหรบั bolttech

รายละเอียดเก่ียวกบัการเขา้มีสว่นรว่มในการบรจิาคตา่งๆ ไมว่า่จะในรูปของตวัเงินหรือสิ่งอื่น ใหแ้ก่พรรคการเมืองหรือองคก์ร หรือแก่

นกัการเมืองคนใดคนหนึง่ หรอืองคก์รการกศุลใด ๆ กรุณาติดตอ่ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของกลุม่บรษัิท
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1.2

การขดักนัทาง

ผลประโยชน์
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1.2. การขัดกันทางผลประโยชน์

ความใสใ่จอยา่งเต็มเป่ียมในทกุ ๆ วนัเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่งเพื่อใหบ้รรลคุวามตอ้งการของลกูคา้และความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สยีนัน้ นอกจากนีเ้พื่อใหค้วามทุม่เทเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง เราตอ้งหลีกเลี่ยง

การขดักนัทางผลประโยชนท์ี่อาจจ ากดัความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่ของ bolttech

การขดักนัทางผลประโยชน ์เป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ไดท้ั่วไป เมื่อพนกังานหรือผูร้บัจา้งมีผลประโยชนส์ว่นตวั หรือผลประโยชนเ์ฉพาะตวัซึ่งอาจมีอิทธิพล หรือเห็นไดว้่ามีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจอย่าง

เป็นอิสระ หรอืเป็นอปุสรรคตอ่การตดัสนิใจในการท างาน ตัวอยา่งของการขัดกันทางผลประโยชน ์อาจพบไปในกรณีตอ่ไปนี ้

การด ารงต าแหนง่กรรมการอาจท าใหม้ีผลประโยชนท์างการเงิน หรอืการท างานใหก้บัคูแ่ขง่ของ bolttech ถือวา่เป็นการขดักนัทางผลประโยชน์ เนื่องจากความ

ภกัดีทา่นจะถกูแบง่ไประหวา่งสองบรษัิท รวมถึงอาจจะมีการเกิดผลประโยชนท์บัซอ้นไดใ้นบางเรือ่ง นอกจากนี ้การท างานใหบ้ริษัทคู่แข่งยงัจ ากดัเวลาการท างานให ้

bolttech และท าใหเ้กิดความเสีย่งวา่แผนธุรกิจและผลติภณัฑ ์หรอืขอ้มลูความลบัอาจถกูเปิดเผย

คู่แข่ง

การจ้างเครือญาติเขา้ท างานใน bolttech ไม่เป็นเรื่องที่ตอ้งหา้ม อย่างไรก็ดี ญาติของพนักงานจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกภายใตก้ระบวนการและ

หลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกนักบัผูเ้ขา้สมคัรคนอ่ืน ๆ หากทา่นมีญาติซึง่สนใจท างานกบั bolttech ทา่นสามารถปรกึษาฝ่ายบคุคล โดยฝ่ายบุคคลจะใหค้ าแนะน าแก่

ทา่นส าหรบัขัน้ตอนตอ่ไปท่ีเหมาะสม

เครือญาติ

การควบคมุดูแลบริษัท หรือพนัธมิตรทางธุรกิจอาจท าใหเ้กิดการขดักันทางผลประโยชน ์โดยเฉพาะเมื่อท่านมีผลประโยชน ์หรือมีความสมัพนั ธ์กับบริษัท หรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจนัน้

พันธมิตรทางธุรกจิ

หากทา่นรูจ้กัผูใ้หบ้รกิารท่ีมีประสทิธิภาพซึง่ bolttech ควรพิจารณาเขา้รว่มงานหรอืเขา้ท าธุรกรรมดว้ย ท่านตอ้งแน่ใจว่าผูใ้ห้บริการเหลา่นัน้ผ่านกระบวนการ

คดัเลอืกเดียวกนักบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น กรุณาจ าไวว้่าการรบัของก านลัหรือสิ่งบนัเทิงใดระหว่างกระบวนการคดัเลือกอาจเป็นท าใหเ้ กิดหรือท าใหเ้ขา้ใจว่าเกิดการ

ขดักนัทางผลประโยชนไ์ด้

การขดักนัทางผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้อาจเกิดขึน้เมื่อพนกังานหรือตวัแทนซึ่งเป็นบคุคลภายนอกของ bolttech มีสว่นไดเ้สียในผลิตภณัฑห์รือการ

บริการซึ่งเสนอแก่ลกูคา้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชนอ์ย่างสมเหตุสมผลที่ลกูคา้ควรจะไดร้บั ตวัอย่างที่สามารถพบไดโ้ดยทั่วไป คื อ การส ารองจ่ายค่า

นายหนา้ และเสนอผลประโยชนท์ี่มีความจงูใจสงูมากแก่ทีมขาย

บุคคลภายนอก

ลูกค้า
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โอกาสทางการคา้ของบริษัท คือ โอกาสทางธุรกิจที่พนกังานของ bolttech อาจไดพ้บในระหว่างการท างาน 

ทา่นไมอ่าจใชโ้อกาสเหลา่นีเ้พื่อประโยชนข์องทา่นเป็นการสว่นตวั เวน้แต ่bolttech ไดแ้จง้กบัทา่นวา่บรษัิทจะ

ไมเ่ขา้ถือประโยชนจ์ากโอกาสนี ้และบรษัิทไดย้ินยอมใหท้า่นเขา้ถือประโยชนใ์นธุรกิจนัน้

1.2.1 โอกาสทางการค้าของบริษัท

หากมีเหตุการณ์หรือโอกาสใด ๆ เกิดขึน้ซึ่งอาจท าใหเ้กิดการขดักันทางผลประโยชนใ์นบทบาทของท่าน ในฐานะ

พนกังานของ bolttech ทา่นจะตอ้งเปิดเผยการขดักนัทางผลประโยชนด์งักลา่วนัน้ให ้bolttech รบัทราบ

การเปิดเผยการขดักันทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไม่ไดห้มายความว่า bolttech จะกีดกนัท่านไม่ใหเ้ขา้รว่ม

กิจกรรมดงักลา่ว ในทางกลบักนัการเปิดเผยนัน้จดัวา่เป็นการท าใหเ้ราสามารถตรวจสอบสถานการณ ์และสือ่สารกบั

ทา่นวา่ทา่นสามารถเขา้รว่มในกิจกรรมหรอืเขา้ถือเอาประโยชนใ์นโอกาสดงักลา่วไดห้รอืไมอ่ยา่งชดัเจน

พนกังานและผูร้บัจา้งทกุคนจะตอ้งท าการแถลงเรื่องการขดักนัทางผลประโยชน ์ท่านสามารถติดต่อหวัหนา้ฝ่าย

ของทา่น หรอืฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม

1.2.2 การเปิดเผยเร่ืองการขัดกันทางผลประโยชน์

ประมวลจริยธรรม
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1.3

ความเคารพต่อทรพัยส์นิทาง

ปัญญา และลขิสทิธิ ์

22
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สิง่ส  าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยคณุธรรม หมายถึง การเคารพทรพัยส์นิทางปัญญาของเราเองและ

ของผูอ้ื่น ทัง้นี ้ทรพัยส์ินทางปัญญาที่กลา่วมาขา้งตน้อาจเก่ียวขอ้งกบัข้อมลูความลบัหลากหลาย

อยา่ง ท่ีอยูใ่นความครอบครองของ bolttech และคูแ่ขง่ของเรา รวมทัง้บคุคลภายนอก

การเคารพสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ หมายถึง การที่เราควรรวบรวมขอ้มลูเฉพาะข้อมลูที่เป็น

ขอ้มลูสาธารณะ ซึง่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยวิธีที่ถกูตอ้งตามกฎหมายและถกูตอ้งตามจรยิธรรม

ทรัพยส์ินทางปัญญา รวมไปถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ:

1.3. ความเคารพต่อทรัพยส์ินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

แผนธุรกิจ

ข้อมูลราคา

การวจิัยตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
เช่น ซอฟตแ์วร ์รูปภาพ สิง่พิมพ ์และบนัทกึ

20

นอกจากการรวบรวมขอ้มลูอยา่งเหมาะสมถกูตอ้งแลว้ เราควรเขา้ถึงขอ้มลูและเอกสารตา่ง ๆ

ที่เรามีสทิธิเทา่นัน้

ตวัอยา่งเช่น เมื่อท าเอกสารสง่เสรมิการขาย เราสามารถใชไ้ดเ้พียงรูปภาพท่ีเราไดม้ีสิทธิในการใช้

งาน เช่น รูปภาพจากคลงัรูปภาพของบรษัิท

เช่นเดียวกบัซอฟตแ์วรท์ี่ใชง้านบนคอมพิวเตอร ์และเพลงประกอบซึ่งเราใชใ้นการโฆษณาและ
วิดีโอใด ๆ

หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลหรือเอกสารประเภทใดที่ท่านสามารถใช้งานเพื่อ

ประโยชนใ์นการท างานของ bolttech กรุณาสอบถามขอ้มลูจากผูจ้ดัการของทา่น



ความตระหนักรูแ้ละ

ความรบัผดิชอบ

2.
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2. ความตระหนักรู้และความรับผิดชอบ
ความตระหนกัรู ้หมายถึง เราตอ้งใชเ้วลาเพื่อศกึษานโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของเรา และตอ้งกระท าการภายในขอบอ านาจที่สามารถกระท าไดอ้ยูเ่สมอ

ที่ bolttech เรามีความเช่ียวชาญในผลติภณัฑป์ระกนัภยั และการใหบ้รกิารท่ีสามารถอ านวยความสะดวกแก่บคุคลทั่วไป ครอบครวั และบรษัิทตา่ง ๆ  ในหลากหลายภมูิภาค การมีกลุม่ผลติภณัฑแ์ละ

การบรกิารท่ีหลากหลายยงัหมายความวา่ เราสามารถดงึดดูกลุม่ลกูคา้และพนัธมิตรที่หลากหลาย ซึง่บางรายอาจพยายามใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอก

เงนิ หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอืในบางกรณีอาจมีความพยายามท าใหเ้กิดจ่ายเงินท่ีขดัตอ่กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้นัเก่ียวข้องกบัการลงโทษทางเศรษฐกิจ

เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดอาชญากรรมทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ เราควรเก็บรวมรวมขอ้มูลเก่ียวกับลกูคา้ หรือบุคคลภายนอกใหม้ากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าลูกค้า หรือ

บคุคลภายนอกรายใดที่สามารถท างานรว่มกบัเราไดอ้ยา่งสบายใจ

สดุทา้ยนี ้ความตระหนกัรู ้ยงัหมายความรวมถึง การที่เราตอ้งหลกีเลีย่งการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า หรอืการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ เพือ่ผลประโยชนส์ว่นตวั

การกระท าการดว้ยความรบัผิดชอบ หมายถึง เราจะตอ้งไมล่งัเลที่จะถามค าถามกบัผูจ้ดัการประจ าสายงานหรอืฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานในเรื่องที่พวกเราไม่แน่ใจว่าควรท าอย่างไร เพราะเราไม่ได้

ถกูคาดหวงัวา่จะรูไ้ปหมดทกุเรือ่ง 

22

การต่อต้านการฟอกเงนิ (AML)

การต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การร้าย 
(CTF)

การลงโทษทางเศรษฐกิจ

2.1

2.2

2.3

หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับความตระหนักรู้และความรับผิดชอบ

การรู้จักตัวตนลูกค้าและพนัธมิตรของคุณ

กิจกรรมต่อต้านการแข่งขันทางการค้า

2.4

2.5

การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยบุคคลภายใน2.6



2.1 

ท าความรูจ้กัและหลกีเลีย่งการฟอกเงนิ
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2.2 

ท าความรูจ้กัและหลกีเลีย่งการสนับสนุนทาง

การเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย
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การฟอกเงินเป็นกระบวนการยกัยา้ยถ่ายเทเงินที่ไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมายผ่านวิธีการที่ถกูตอ้งตามกฎหมายเพื่อปกปิดแหลง่ที่ มาที่แทจ้ริงของเงิน 

ตวัอยา่งเช่น บคุคลที่ไดก้ าไรจากการลกัลอบคา้สิง่ที่ผิดกฎหมายอาจพยายามซือ้กรรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อปกปิดขอ้เท็จจรงิว่าเงินไดท้ี่น  ามาใชจ้่ายมีที่มา

จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย

ในฐานะบรษัิทท่ีมีความรบัผิดชอบ เราตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ลกูคา้ของเราไมไ่ดซ้ือ้ผลติภณัฑข์องเราดว้ยเงินท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพื่อใช้

เป็นเครือ่งมือในการฟอกเงิน ทัง้นีเ้ราตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เพียงพอจากลกูคา้เพื่อใหรู้ว้า่ลกูคา้ของเราคือใคร และเราต้องระมดัระวงัสญัญาณใด ๆ ก็

ตามที่อาจแสดงความนา่สงสยั ในระหวา่งที่ยงัเป็นลกูคา้ของเรา หรอืในการท าธุรกรรมอื่น ๆ

หากเราไม่สามารถระบไุดว้่า ลกูคา้วางแผนจะใชบ้ริการ bolttech เพื่อวตัถุประสงคใ์นการฟอกเงิน อาจสง่ผลให ้bolttech มีความผิดฐาน

ช่วยเหลอืสนบัสนนุการกระท าความผิดดงักลา่ว

2.1 ท าความรู้จักและหลีกเลี่ยงการฟอกเงนิ

ความเสีย่งอีกอยา่งหนึง่ที่เราตอ้งระวงัคือ การท่ีลกูคา้ใชผ้ลติภณัฑ ์หรอืบรกิารของเราเพื่อสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุม่ผูก้่อการรา้ย

หนว่ยงานของรฐัจะมีการตรวจสอบหาวิธีการหาช่องทางสนบัสนนุทางการเงินของกลุม่ผูก้่อการรา้ยอยูเ่สมอ สง่ผลใหก้ลุม่ผูก้่อการรา้ยตอ้งหาวิธีการ

ใหม ่ๆ เพื่อปกปิดเสน้ทางระดมทนุสนบัสนนุทางการเงิน

การซือ้ผลติภณัฑป์ระกนัภยัเป็นหนึง่ในวิธีที่ผูก้่อการรา้ยใชป้กปิดเสน้ทางการเงิน ดงันัน้ ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มี ช่ือเสียง เราไม่ตอ้งการถกูลกูคา้ใชเ้ป็น

เครือ่งมือในการกระท าความผิดหรอืเก่ียวขอ้งกบัผูก้่อการรา้ยไมว่า่ทางใด

เช่นเดียวกบัการฟอกเงิน พวกเราตอ้งตรวจสอบว่าลกูคา้ของเราคือใคร และเราควรรวบรวมขอ้มลูใหม้ากที่สดุว่าใครเป็นผูร้บัผลประโ ยชนจ์ากการ

ประกนัภยั

2.2. ท าความรู้จักและหลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
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2.3

การลงโทษทางเศรษฐกจิและ

การคา้
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นอกจากประเด็นเรือ่งการฟอกเงิน และการก่อการรา้ยแลว้ เราตอ้งมั่นใจวา่ลกูคา้ของเรา ผูร้บัผลประโยชน ์และผูช้  าระเบีย้ปะกนัภัยไม่เป็นบคุคลหรือนิติ

บคุคลที่ถกูลงโทษ หรอืถกูขึน้บญัชีด าเป็นบคุคลหรอืนิติบคุคลที่ตอ้งหา้มท าธุรกรรมดว้ย

การลงโทษทางเศรษฐกิจและการคา้นัน้หมายถึงการจ ากดั หรอืระงบัความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ หรือความสมัพนัธท์างการคา้ หรือการลงโทษทางเงินต่อ

บคุคลใดบุคคลหนึ่ง ประเทศ และธุรกิจที่ประกาศโดยหน่วยงานก ากับดูแลระดบัสากล รวมไปถึงการลงโทษตามกฎหมายทอ้งถ่ินที่มีวตัถุ ประสงคเ์พื่อ

ปกปอ้งผลประโยชนท์างความมั่นคงของชาติหรอืกฎหมายระหวา่งประเทศ รวมทัง้ปอ้งกนัการคกุคามตอ่ความสงบและความมั่นคงในระดบัสากล

ประเภทของมาตรการการลงโทษเหลา่นี ้หากกลา่วโดยรวมนัน้จะมีความหลากหลายมาก และอาจรวมไปถึงจ ากดัการเขา้ถึงทางการเงิน การหา้มน า เขา้/

สง่ออก และค าสั่งหา้มเดินทางขา้มประเทศดว้ย

ในหลาย ๆ ประเทศจะจดัท ารายช่ือของบคุคล หรือองคก์รที่ไม่ควรเขา้ไปขอ้งเก่ียวดว้ยเหตผุลต่าง ๆ เช่น มีการประกอบกิจการนอกประเทศที่ถกูลงโทษ 

ประวตัิอาชญากรรมในอดีต การละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นตน้

รายช่ือบุคคลที่ถูกลงโทษถูกก าหนดขึน้โดยองค์กรระดับสากล ภูมิภาค รัฐ ซึ่งรวมไปถึง เช่น องค์การสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการยุ โรป 

กระทรวงการคลงัของสหรฐัฯ เป็นตน้

รายช่ือบคุคลที่ถกูลงโทษที่ก าหนดขึน้โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบสากลนัน้ หมายความว่าการลงโทษอาจมีไดห้ลายระดบัความรา้ยแรง ซึ่ งเราจะตอ้ง

พิจารณเป็นรายกรณี ดงันัน้ มนัจึงเป็นหนา้ที่ของพวกเราในการพิจารณาวา่ลกูคา้ หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้นัน้ถกูลงโทษ หรอือยูใ่นรายช่ือผูท้ี่ตอ้งเฝา้

ระวงัหรอืไม่

การท าธุรกิจกบับคุคล หรอืองคก์รที่มีรายช่ือเป็นผูท้ี่ถกูลงโทษ เป็นการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจระดบัสากล และอาจสง่ผลให ้bolttech

รวมถึงพนกังานมีความผิดและไดร้บับทลงโทษขัน้รา้ยแรงได้

2.3 การลงโทษทางเศรษฐกจิและการค้า
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2.4

การรูจ้กัตวัตนลกูคา้และ

พนัธมติร
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เพื่อช่วยในการตรวจสอบและปอ้งกนัความเสีย่งดา้นอาชญากรรมทางการเงิน bolttech ควรรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้และพนัธมิตรทัง้ผูม้ีคาดว่าจะเป็นลกูคา้ในอนาคตและลกูคา้ปัจจุบนั

อยา่งเพียงพอ เพื่อพิสจูนท์ราบตวัตนของลกูคา้พื่อใหแ้น่ใจว่าลกูคา้นัน้ๆ เป็นผูเ้ดียวกบักบัที่ลกูคา้กลา่วอา้ง นอกจากนีเ้พื่อการสืบหาและป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วควรมีการวิเคราะหล์กูคา้โดย

ค านงึถึงผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ของ bolttech ดว้ย โดยกระบวนการขา้งตน้คือการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้นั่นเอง (KYC)

ในสว่นของลกูคา้และพนัธมิตรนัน้ เราตอ้งท าใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูที่ไดม้าจากการ KYC ไดถ้กูรวบรวม และสามารถเขา้ถึงไดเ้มื่อเริ่มความสมัพนัธก์บัลกูคา้หรือพนัธมิตร ดงันัน้จะตอ้งมีการรว่มมือกนั

ระหวา่งพนัธมิตรของ bolttech และผูท้ี่เป็นคนกลาง เช่นตวัแทนหรือนายหนา้ เพื่อท าใหแ้น่ใจว่าบคุคดงักลา่วจะสามารถจดัหาขอ้มลูดงักลา่วได ้โดยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งควรประกอบไปดว้ยอย่าง

นอ้ยช่ือ สกลุ ที่อยู ่และเลขบตัรประชาชน รวมถึงถา้เป็นไปไดค้วรมีการรวบรวมวนั เดือน ปีเกิด ไวด้ว้ย นอกจากนี ้นีข้อ้มลู KYC ขัน้ต ่าที่กลา่วมายงัจ าเป็นส าหรบักระบวนการตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจ

วา่ลกูคา้ไมไ่ดเ้ป็นผูท้ี่ถกูลงโทษดว้ย (Sanctions Screening)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม อยา่งน้อยที่สุด ควรประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

2.4 การรู้จักตัวตนลูกค้าและพนัธมติร (KYC)

ตรวจสอบเบือ้งหลัง รวมถงึ “ชื่อเสียงในด้านลบ”

ผลของการตรวจสอบว่าลูกค้าไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกลงโทษ หรืออยู่ในรายชื่อของบุคคลที่สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (หรือบุคคลทีม่ีความเส่ียงสูงที่จะฟอกเงิน)

การตรวจสอบตัวตนในขณะเร่ิมต้นท าธุรกรรม

28
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2.5

การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมใน

ตลาด
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ความส าเรจ็ของพวกเราขึน้อยูก่บัความมุง่มั่นในการท างานอยา่งหนกั ความรู ้และการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์มากกวา่การด าเนินธุรกิจอยา่งไม่ เป็นธรรม เช่น การแบง่ตลาด และการก าหนดราคาตายตวั

กฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ และนโยบายของเราก าหนด ห้าม มิใหม้ีการเขา้รว่มกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการผกูขาดทางการคา้ซึง่อาจท าใหล้กูคา้เสยีหาย และอาจท าใหช่ื้อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

ถกูท าลายลง

การผกูขาดทางการคา้ เช่น การท าสญัญาที่เป็นการผกูขาดทางการคา้ การใชอ้  านาจทางการตลาดอยา่งมิชอบ และการผกูขาดตลาดโดยการควบรวมกิจการ เป็นสิง่ที่กฎหมายหลายฉบบัหา้ม

มิใหก้ระท า และการกระท าการเช่นนี ้อาจท าใหบ้รษัิทและพนกังานของเราถกูลงโทษอยา่งรา้ยแรง

การแบง่ตลาด รวมไปถึงการตกลงรว่มกบัคูแ่ขง่เพื่อจดัสรรสว่นแบง่ตลาดของแตล่ะบรษัิท โดยวิธีการเช่น การก าหนดใหด้ าเนินธุรกิจในเฉพาะบางพืน้ท่ี และกีดกนัการท่ีลกูคา้จะหาตวัเลอืกอื่น

รวมถึงการปรบัลดราคาลงใหต้  ่าลงในพืน้ท่ีตลาดที่บรษัิทด าเนินธุรกิจอยู่

การก าหนดราคาตายตวั รวมไปถึง การที่คูแ่ขง่หลายรายตกลงกนัเพื่อก าหนดราคาของสนิคา้หรอืบรกิารบางประเภท การก าหนดราคาตายตวัเช่นนี ้เ ป็นการละเมิดกฎหมาย เนื่องจากลกูคา้มกัหวงัว่า
ราคาจะถกูก าหนดโดยกฎของอปุสงคแ์ละอปุทาน รวมถึงปัจจยัทางการตลาดอื่น ๆ มากกวา่การตกลงก าหนดราคากนัระหวา่งคูแ่ขง่ในตลาด

เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการสง่เสรมิประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้เราควรหลกีเลีย่งการพดูคยุกบัคูแ่ขง่ในหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบั:

▪ การด าเนินธุรกิจ หรอืแผนธุรกิจของเรา
▪ ขอ้มลูของลกูคา้ รวมไปถึงขอ้มลูเชิงลกึของลกูคา้
▪ การตัง้ราคาสนิคา้ของพวกเรา รวมไปถึงราคาคา่เบีย้ประกนัภยั คา่ความรบัผิดสว่นแรก การจ่ายคา่เสยีหาย สว่นลด และสิง่อื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัราคาสนิคา้
▪ ผลติภณัฑท์ี่อาจมีขึน้ในอนาคต หรอืแผนทางการตลาด

กรุณาขอค าแนะน าจากฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ก่อนที่จะเริม่การเจรจาหรอืการประชมุกบัคูแ่ขง่ของบรษัิท

2.5 แข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด
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2.6

การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดย

บุคคลภายใน
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อตุสาหกรรมของเรามีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา มีการพฒันาผลิตภัณฑ์

ใหม ่ๆ อยา่งตอ่เนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความทา้ทายและโอกาสที่เกิดขึน้

ในช่วงชีวิตของคน ในฐานะพนกังานของ bolttech เราอาจไดร้บัทราบ

ขอ้มลูส าคญั ที่อาจจะเป็นโอกาสในการสรา้งกระแส ของบริษัทหรือบริษัท

อื่น ๆ ในกลุม่ ก่อนท่ีขอ้มลูเหลา่นัน้จะถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชน

เราไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ส  าคัญก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชนเพื่อ

วตัถปุระสงคใ์นการคา้ เช่น การขายหรือซือ้หุน้ นอกจากนีเ้รายังไม่สามารถ

ใหข้อ้มลู (‘tipping’) ซึง่หมายความถึง การน าขอ้มลูส าคญัมาแนะน า

เพื่อน ญาติ หรอืบคุคลอื่น ๆ  เพื่อประกอบการตดัสนิใจเขา้ซือ้หรอืเทขายหุน้

ในฐานะพนักงานที่มีและมีความรบัผิดชอบ เราควรตรวจสอบกับฝ่าย

ก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส าคัญที่ อยู่ในความ

ครอบครองของเรานัน้ไดม้ีการเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบแลว้หรอืยงั

ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิ่มเตมิโดยติดตอ่ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของ

กลุม่บรษัิท

2.6 การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยบุคคลภายใน

ประเภทของข้อมูลต่อไปนี ้มักถอืว่าเป็น “ข้อมูลส าคัญ” และรวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ:

ตวัเลขการขาย
ขอ้มลูทางการเงิน

การซือ้ขายหรือควบรวม
กิจการท่ีอาจจะเกิดขึน้

การเปล่ียนแปลง
ต าแหน่งผูน้  า
ระดบัสงู

คดีความในชัน้ศาล หรือ
ชัน้สอบสวนท่ีรา้ยแรง

ผลติภณัฑใ์หม่ หรือ
แผนการตลาด

32



3.

การเปิดเผยและ

ความโปรง่ใส
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การด าเนินงานในลกัษณะเปิดเผยและโปรง่ใสนัน้ มิใช่เพียงการท างานดว้ยความซื่อสตัยเ์ท่านน้ และยังรวมไปถึงเรื่อง

ดงัตอ่ไปนี:้

▪ การปกปอ้งช่ือเสยีงของบรษัิทของพวกเราโดยเก็บบนัทกึ ข้อมูลอยา่งแม่นย า เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจตา่งๆ

▪ จดัการข้อมูลสว่นตวัของลกูคา้ของเรา พนกังาน และบคุคลภายนอก ภายใตร้ะดบัการป้องกันและการรักษา

ความลับที่เหมาะสมและเพียงพอ

▪ ปฏิบัติต่อลูกค้า พันธมิตร และปฏิบัติระหว่างกันอยา่งเป็นธรรม และมีความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน

▪ น าเสนอผลติภณัฑ ์และบรกิารอยา่งเป็นกลาง โดยปราศจากการกลา่วอา้งที่เกินจริง หรือปกปิดขอ้เท็จจริงจาก

ลกูคา้ หนว่ยงานก ากบัดแูล หรอืระหวา่งกนัเอง

ประมวลจริยธรรม

3. การเปิดเผยและความโปร่งใส

34

ความถูกต้องของการบันทกึข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

การปฏิบัตติ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม3.1

3.2

3.3

หัวข้อส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับหลักเกณฑก์ารเปิดเผยและความโปร่งใส

การใช้โซเชียลมีเดยีอย่างรับผิดชอบ3.4



3.1

ความถกูตอ้งของการบนัทกึ

ขอ้มูล

22
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3.1 ความถูกต้องของการบนัทกึข้อมูล

36

การเก็บรักษาบันทึกที่ถกูต้องจะมีส่วนช่วยให้..

▪ สามารถระบุได้ว่าธุรกรรมใดเป็นธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม

▪ สามารถยนืยนัว่าธุรกรรมที่ท ากับลูกค้าน้ันเป็นไปตามมาตรฐานการท างานของเรา

▪ เป็นไปตามข้อก าหนดอุตสาหกรรมในส่วนของการลงบัญชีอยา่งถกูต้องเหมาะสม

▪ สามารถคาดการณโ์อกาสในอนาคตได้อยา่งชัดเจนยิง่ขึน้

▪ เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก

เราตอ้งมีการจัดการขอ้มูลอย่างเหมาะสม การจัดการบนัทึกขอ้มูลเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่จะท าใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของอุตสาหกรรม และ

สอดคลอ้งกบัขอ้เรียกรอ้งของผูต้รวจสอบบญัชีภายในและภายนอกซึ่งเป็นผูจ้ะช่วยใหเ้รามั่นใจไดว้่าบริษัทของเรานัน้ไดบ้รรลเุป้าหมายทาง

การเงิน

สิง่ที่ส  าคญัที่สดุในการรกัษาใหม้ีการบนัทกึขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง คือ การปฏิบตัิตามขัน้ตอนทางบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากเรา ทัง้นีร้วมไปถึง

การยื่นเอกสารหลกัฐานที่ถกูตอ้งอนัเก่ียวขอ้งการท างาน (เช่น บนัทกึเวลาการปฏิบตัิงาน และรายงานคา่ใชจ้่าย) และการบนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบั

การติดตอ่กบัลกูคา้ดว้ย



3.2

การคุม้ครองขอ้มูลและ

ความเป็นสว่นตวั 
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องคป์ระกอบส าคญัของความรบัผิดชอบของเรานัน้เคือการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลคที่เป็นความลบั การคุม้ครองขอ้มลูของเรานัน้ จะท าใหเ้ราสาม ารถรกัษาระดบัการแข่งขนัของเราในตลาด และ

แสดงใหล้กูคา้เห็นวา่เราเป็นพนัธมิตรที่มีความนา่เช่ือถือและมีคณุคา่ นอกจากนีเ้ราตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งสงูเพื่อปกปอ้งข้อมลูสว่นบคุคล

3.2 การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว 

เราอาจเขา้ถึงขอ้มลูสว่นตวัและสว่นบคุคลของพนกังานของ bolttech ได ้รวมถึงขอ้มลูในการติดตอ่และรายละเอียดคา่ตอบแทน ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเราจะ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไดเ้ฉพาะกรณีตามที่กฎหมายก าหนดเทา่นัน้

ในฐานะพนกังานของbolttech ทา่นอาจเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังาน เช่น ช่ือ ที่อยู ่อีเมล ขอ้มลูบตัรเครดิต ขอ้มลูทางธนาคาร และขอ้มลูอื่น ๆ  ทัง้นี ้ทา่นจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูเหลา่นีไ้ว้

เป็นความลบัตลอดระยะเวลาการท างานกบัเราตลอดจนภายหลงัการท างานกบัเรา และจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑท์ี่ก าหนดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของพวกเรา

ข้อมูลของพนักงานทีเ่ป็นความลับ

38

ข้อมูลลูกค้าทีเ่ป็นความลับ
ที่ bolttech เราเขา้ใจวา่เราตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ี่ใกลชิ้ดกบัลกูคา้ของเราเพื่อจะสรรหาผลติภณัฑท์ี่สามารถท าใหค้ณุภาพชีวิตของพวกเขาดีขึน้

นอกจากนี ้เรายงัเขา้ใจวา่ตลอดระยะเวลาท าหนา้ที่ของเรา เราจะไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลหลากหลายประเภท เรายึดมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะรกัษาความลบัของขอ้มลูเหลา่นีเ้พื่อรกัษาความเช่ือมั่นของลกูคา้ 

และปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ทา่นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือจากฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลความลับของ bolttech :
▪ ควรใช้ส าหรับวัตถุประสงคใ์นการท างานของบริษัทเท่าน้ัน
▪ ควรแบ่งปันกับเพือ่นร่วมงานเฉพาะในส่วนที่ต้องใช้ท างาน หรือเท่าทีจ่ าเป็นต้องทราบเท่าน้ัน
▪ ไม่ควรแบ่งปันให้กับบุคคลภายนอก bolttech อย่างเดด็ขาด (เว้นแต่ ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัตงิานอนุมัตใิห้สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ เช่น ในกรณีทมีี

การท าสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลแล้ว หรือเมื่อได้รับค าขอให้เปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานราชการ



3.3

การปฏบิตัติ่อลกูคา้อย่าง

เป็นธรรม
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3.3 การปฏบิตัติ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ที่ bolttech เราตัง้ใจสือ่คณุคา่ของแบรนดข์องพวกเราไปยงัทกุคนท่ีมีสว่นรว่มกบัแบรนด ์เพื่อใหพ้วกเขา้เหลา่นัน้ไดร้บัประสบการณน์ัน้ที่ดีในฐานะลกูคา้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีห้ลกัเกณฑส์ าคญั

เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายนี ้คือ การท าใหม้ั่นใจวา่ลกูคา้ของเราไดร้บัการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม

เราควรปฏิบตัิตอ่ลกูคา้และพนัธมิตรดว้ยเจตนาสจุรติอยูเ่สมอ นอกจากนีก้่อนที่เราจะพิจารณาปัจจยัอื่น ๆ เราควรตอ้งยดึถือผลประโยชนข์องลกูคา้ตามความเหมาะสม อีกทัง้เราตอ้งไม่สรา้งขอ้มลู

เท็จ ขอ้มลูที่ท าใหเ้ขา้ใจผิด หรอืการหลอกลวง เพื่อจงูใจใหล้กูคา้เขา้มาสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัเรา

การสรา้งความเป็นธรรม หมายถึง การที่ลกูคา้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ เราตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าเราใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งและ ชดัเจนแก่ลกูคา้และพนัธมิตรและสามารถเขา้ถึงช่อง

ทางการแสดงความคิดเห็นของพวกเขา หรอืช่องทางการรอ้งเรยีน หรอืสามารถโตแ้ยง้ในประเด็นใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่พวกเขามีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัเรา นอกจากนี ้เราจะตอ้งรบัมือกบัความ

คิดเห็นเหลา่นี ้ดว้ยความใสใ่จและเป็นกลาง ส าหรบัขอ้เสนอแนะใด ๆ  ไมว่า่จะเป็นในแง่บวกหรอืแงล่บ ที่พวกเราไดร้บั ลว้นมีคณุคา่ตอ่การพฒันาผลติภณัฑ ์บรกิาร และขัน้ตอนการด าเนินงานตา่ง ๆ 

ของเรา เนื่องจากขอ้เสนอแนะดงักลา่วจะเป็นการสง่เสรมิพฒันาประสบการณล์กูคา้ของพวกเราโดยรวม

ประมวลจริยธรรม

40

เราควรน าเสนอผลติภณัฑข์องเราถกูตอ้งอยา่งเหมาะสมเสมอ และใชเ้วลาเพื่ออธิบายคณุลกัษณะส าคญั ผลประโยชน ์ขอ้ยกเวน้ รวมถึงความเสีย่งของผลติภณัฑ์

บคุคลที่เป็นผูข้ายผลติภณัฑข์องเราไมว่า่โดยตรงหรอืในนามของเรานัน้ จะตอ้งใหข้อ้มลูที่สมบรูณแ์ก่ลกูคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา ธุรกิจของเรา รวมถึงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ทัง้หมด

อยา่งครบถว้น นอกจากนี ้ผูจ้ดัการควรตรวจสอบวิธีการขายของพนกังานทกุคนเพื่อท าใหแ้นใ่จวา่การสือ่สารเก่ียวกบัผลติภณัฑข์องเรานัน้เป็นความจรงิและถกูตอ้ง

เราจะตอ้งน าเสนอผลติภณัฑต์อ่ลกูคา้อยา่งถกูตอ้งอยู่เสมอ – มิใช่เฉพาะช่วงเวลาการซือ้ขาย – ตลอดจนการใชส้ื่อมารเ์ก็ตติง้ที่ไดร้บัอนญุาตซึ่งตอ้งมีความชดัเจน เป็นธรรม และไม่ท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิด อีกทัง้ตอ้งไมม่ีการบิดเบือนความจรงิไมว่า่ดว้ยเจตนาหรอืไมก็่ตาม

เพื่อใหส้ามารถบรรลขุอ้ปฏิบตัิขา้งตน้ ทา่นควรใชเ้วลาท าความเขา้ใจผลติภณัฑข์องเราอยา่งถ่ีถว้น หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด หรอืตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติม กรุณาสอบถามขอ้มลูจากผูจ้ดัการของ

ทา่น

3.3.1 การขายและการจัดการทางการตลาดอย่างเป็นธรรม



3.4

การใชโ้ซเชยีลมเีดยีอย่างมคีวาม

รบัผดิชอบ และการประกาศ

แถลงการณต์่อสาธารณชน

22
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เราสามารถใชพ้ืน้ที่บนสือ่โซเชียลมีเดียเพื่อโฆษณา หรอืประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ ์และบรกิารของ bolttech โดยแผนกลกูคา้สมัพนัธจ์ะแนะน าพวกเรา

วา่ใครจะเป็นผูท้ี่สามารถใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อการสือ่สารในนามของ bolttech ได้

เมื่อเราใชโ้ซเชียลมีเดีย พวกเราควรใหค้วามเคารพแก่ bolttech รวมถึงใหค้วามเคารพตอ่กนัและกนั เราจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัผ่าน

ทางโซเชียลมีเดีย หรอืแสดงความเห็นอยา่งเป็นทางการของบรษัิทโดยมิไดร้บัอนญุาตลว่งหนา้ เราจะตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิทัง้หมดเก่ียวกบัขอ้มลูที่

เป็นความลบัเมื่อใชโ้ซเชียลมีเดีย

เราจะตอ้งรบัผิดเป็นการสว่นตวัส าหรบัรูปภาพออนไลน ์และการขอ้ความที่เราโพสตล์งบนโซเชียลมีเดีย เราตอ้งคิดใหถ่ี้ถว้นว่าเราควรน าเสนอตวัเราเอง

อย่างไรบนโซเชียบมีเดีย รวมถึงตอ้งใส่ใจในการเลือกสรรค าพูดและความหมายของขอ้ความที่สื่อออกไป อีกทัง้ตอ้งแน่ใจว่าทกุเรื่องที่โพสตอ์อกไปเป็น

เรือ่งจรงิ สามารถยืนยนัได ้และตนมีอ านาจที่จะน าเผยแพรต่อ่สือ่โซเชียลมีเดียได้

คิดก่อนโพสตเ์สมอ และตอ้งจดจ าไวเ้สมอวา่ทกุสิง่ไดถ้กูเผยแพรไ่วบ้นอินเตอรเ์น็ตจะไมถ่กูลมืเลอืน

ผูท้ี่มีหนา้ที่ในการท าแถลงการณเ์ก่ียวกบั bolttech คือ ฝ่ายจดัการการสือ่สารของกลุม่บรษัิท เทา่นัน้ 

ในบางสถานการณ ์บคุคลคนใดคนหนึ่ง อาจไดร้บัมอบหมายใหม้ีอ านาจที่จะใหข้อ้มูลกับสื่อมวลชน หรือประกาศแถลงการณต์่อสาธารณชนในฐานะ
ตวัแทนของ bolttech โดยผูน้ัน้ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากฝ่ายจดัการการสือ่สารของกลุม่บรษัิทแลว้เทา่นัน้

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาขอค าแนะน าจากผู้จัดการของท่าน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์หรือฝ่ายจัดการการสื่อสารของกลุ่มบริษัท

3.4 การใช้โซเชยีลมีเดยีอย่างมคีวามรับผิดชอบ และการประกาศแถลงการณต์่อ
สาธารณชน

42



4.

ความเป็นมอือาชพี

และความเคารพ

43



ประมวลจริยธรรม

การด าเนินงานอยา่งมืออาชีพและดว้ยความเคารพเป็นสิง่ส  าคญัในการท างานในบรษัิทของเรา

เราให้คุณค่ากับสวัสดิการของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและพันธมิตรของเรา รวมถึงมุ่งมั่นให้บริษั ทจะประสบ

ความส าเรจ็ดว้ยกนัทัง้หมด

เราสามารถบรรลเุป้าหมายเหล่านีไ้ดโ้ดยการจัดใหม้ีสถานที่ท  างานที่ปลอดภยัและเป็นมิตรกับสขุภาพ สนบัสนุน

สถานที่ท างานที่มีความหลากหลาย ประกอบไปดว้ยบคุคลจากพืน้ฐานที่หลากหลาย บคุคลที่แตกต่างทางเชือ้ชาติ สี

ผิว ศาสนา เพศ อาย ุและความสามารถ จะไดร้บัการยอมรบัและตอ้นรบัเป็นอยา่งดี

เราสนบัสนนุใหใ้ชน้วตักรรม ไอเดีย และวิธีการท่ีกา้วหนา้เพื่อการท างาน อยา่งไรก็ดีเราตอ้งไม่ท าใหก้ารด าเนินงาน

ที่ถกูตอ้งเหมาะสมตอ่ลกูคา้ของเรา พนัธมิตรของเรา รวมถึงระหวา่งกนัและกนัเกิดความเสยีหาย

bolttech จะไมย่อมใหม้ีการรงัแกกลั่นแกลง้ หรอืการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการขม่ขูค่กุคามเป็นอนัขาด

4. ความเป็นมืออาชีพ และความเคารพ

44

สถานทีท่ างานทีป่ลอดภัย

การเลือกปฏิบัตแิละการคุกคาม

4.1

4.2

หัวข้อส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับหลักเกณฑเ์ร่ืองความเป็นมืออาชีพ และความเคารพ
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สถานทีท่ างานทีป่ลอดภยั
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สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานของพวกเราเป็นหนึง่สิง่ที่เราใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เราตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานซึง่มี

ปลอดภยั และสง่เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนกังาน นอกจากนีพ้นกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายความปลอดภยัของเราเพื่ อช่วยรกัษา

สภาพแวดลอ้มดงักลา่วไว้

กรุณาใหค้วามใสใ่จสภาพแวดลอ้มของท่านตลอดเวลา หากท่านมีขอ้กงัวลเก่ียวกับสถานที่ท างานของพวกเรา หรือหากท่านมี สิ่งอื่นใดที่

ทา่นคิดวา่สามารถปรบัปรุง หรอืท าใหป้ลอดภยัขึน้ หรอืทา่นมีความกงัวลไมว่า่จะเก่ียวกบัสขุภาพของทา่นหรอืสุขภาพของพนกังานคนอื่น ๆ  

กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบ เราหวงัวา่จะไดย้ินจากทา่น – เราจะจดัการขอ้กงัวลใด ๆ ซึง่เสนอมายงัเราอยา่งจรงิจงั

เราคาดหวงัวา่เหลา่พนกังานจะไมม่ีอาการมนึเมาระหว่างอยู่ในสถานท่ีท างาน หรือเมื่อท างานต่างสถานท่ี ท่านตอ้งไม่มีอาการมึนเมาไม่

วา่จะเป็นเพราะแอลกอฮอล ์หรอืยา (ทัง้นี ้ไมว่า่สิง่เหลา่นัน้จะถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไมก็่ตาม) ระหวา่งที่ท างานใหก้บั bolttech

หากเป็นท่ีงานอีเวนทท์างสงัคมของบรษัิท หรอืระหวา่งการประชมุนอกสถานที่กบัลกูคา้ หรอืพนัธมิตร การบรโิภคแอลกอฮอลส์ามารถท า

ไดใ้นปรมิาณที่เหมาะสม

หากท่านีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภยัของเรา กรุณาสอบถามจากผู้จัดการของท่าน

4.1 สถานทีท่ างานทีป่ลอดภยั

ประมวลจริยธรรม
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ส านกังานของพวกเรามีการจา้งงานบคุคลหลายหลากสญัชาติและเชือ้ชาติ เราสื่อสารกนัดว้ยภาษาที่หลากหลาย นอกจากนีพ้นัธมิตรทางธุรกิจและ
ลกูคา้ของเราก็มีความหลากหลายเช่นกนั อาจจะกลา่วไดว้า่จดุแข็งของเรานัน้ คือการท่ีเราเป็นบรษัิทขา้มชาติที่ยอมรบัความหลากหลาย

สภาพแวดลอ้มทางการท างานของเราสนบัสนนุการท างานอยา่งที่กลา่วมาขา้งตน้ เราไมย่อมใหม้ีการเลอืกปฏิบตัิ หรอืการขม่ขู ่คกุคามใด ๆ ทัง้สิน้

การเลือกปฏิบตัิ คือการปฏิบตัิต่อบางคนต่างออกไปโดยมีสาเหตมุาจากอายุ เชือ้ชาติ สีผิว สญัชาติ ชาติพนัธุ์ เพศ รสนิยมทาง เพศ สถานภาพสมรส 
สภาพทางรา่งกายหรอือนามยั หรอืความพิการ หรอืลกัษณะเฉพาะอื่นๆ นอกจากนี ้ที่ bolttech เรายอมรบัคณุสมบตัิที่เป็นเอกลกัษณข์องพนกังาน
ของเราทกุคน ลกูคา้ และพนัธมิตรของพวกเราทัง้หมด และปฏิบตัิตอ่ทกุคนดว้ยความเคารพอยูเ่สมอ

เราไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิระหวา่งการคดัเลอืกบคุคลเขา้ท างาน และสรา้งทีมงานของเราตามคณุสมบตัิของผูส้มคัรแตล่ะคน

4.2 การคุกคาม และการเลือกปฏบิัติ
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การคกุคาม รวมถึงการกระท าทัง้ทางวาจา ทางกายภาพ หรือพฤติกรรมทางเพศต่อบคุคลอื่นซึ่งท าใหเ้กิดความอึดอดั หรือเป็นการข่มขู่ หรือการ ลดความส าคญัของพวกเขา เราจะไม่ยอมใหม้ีการ
คกุคามระหวา่งกนัและกนั หรอืตอ่ลกูคา้ของพวกเรา พนัธมิตรทางธุรกิจ หรอืผูส้มคัรซึง่สนใจเขา้รว่มท างานกบั bolttech

หลกัเกณฑข์องเราเรือ่งความเป็นมืออาชีพและความเคารพ หมายถึง การที่เราปฏิบตัิต่อกนัอย่างเป็นธรรมและการยอมรบัวฒันธรรมนานาชาติของเ รา โดยสว่นหนึ่งของการยึดถือปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑน์ี ้คือ การรเิริม่รายงานเหตกุารณท์ี่มีการเลอืกปฏิบตัิ หรอืการคกุคามตอ่ฝ่ายบคุคล ผูจ้ดัการของทา่น หรอืฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน

หากทา่นเป็นเหยื่อของการเลอืกปฏิบตัิ หรอืการคกุคาม ทา่นอาจรูส้กึไมส่ะดวก หรอือบัอายที่จะพดูถึง อยา่งไรก็ดี เราขอสนบัสนนุใหท้า่นพดูมนัออกมา แต่หากท่านไม่กลา้ออกมาพดู ท่านอาจพดุคยุ
กบัพนกังานคนอื่น แลว้จึงมาแจง้ใหเ้ราทราบพรอ้มกบัเพื่อนพนกังานเพื่อใหเ้ราสามารถช่วยเหลอืและหาทางออกแก่ทา่นได้

ท่านสามารถแสดงข้อกังวล หรือรายงานการล่วงละเมิดใด ๆ โดย:
• ยืน่รายงานผ่านการกรอกแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส ์(e-form) ผ่านช่องทางสายด่วนจริยธรรม (Ethics Helpline) ของ bolttech ที่น่ี;
• ร้องเรียนทางสายด่วน และรายงานเหตุการณ ์ซึ่งเราได้จัดให้มีผู้จัดการดูแลส าหรับการให้ความช่วยเหลือ (รายละเอียดหมายเลขประจ าแต่ละท้องที่ ที่น่ี)
• ส่งอีเมลมาที่ : group-compliance@bolttech.io
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ าท้องที่ของท่าน ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายบุคคล โดยท่านสามารถเข้าแจ้งกับเจ้าหน้าทีข่้างต้นได้โดยตรง

การรายงานทัง้หมดจะถกูเก็บเป็นความลบั และเราไมข่อยอมรบั หรอืยอมใหม้ีการตอบโตเ้กิดบคุคลใดๆ ที่ท าการรายงานโดยสจุรติ

https://app.convercent.com/en-US/LandingPage/46a8c7bb-ada5-eb11-a97f-000d3ab9f062?_=1619347884556
https://bolttechio.sharepoint.com/sites/DigitalWorkspace/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDigitalWorkspace%2FShared%20Documents%2F00%2Dbolttech%20Group%2F00%20Admin%2Fcode%20of%20conduct%2FEthics%20Helpline%20Toll%2Dfree%20Numbers%20by%20Country%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDigitalWorkspace%2FShared%20Documents%2F00%2Dbolttech%20Group%2F00%20Admin%2Fcode%20of%20conduct
mailto:group-compliance@bolttech.io
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05 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มประมวลจรยิธรรม

5.1 ความรับผิดชอบทางสังคม
เราตัง้ใจสนบัสนนุชมุชนรอบ ๆ เรา สง่เสรมิงานการกศุล และการท าความดี รวมถึงยดึมั่นในสทิธิมนษุยชน

เพื่อสนบัสนนุชุมชนประจ าทอ้งที่ของเรา เราควรตระหนกัถึงประเด็นที่เก่ียวขอ้งอนัมีผลกระทบต่อผูค้นรอบ ๆ 

เรา กลา่วคือ ในท่ีที่เราสามารถท าได ้เราตอ้งการใหม้ีการเสริมสรา้งความยั่งยืนทางการเงินประจ าชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน บรษัิทของเราอาจจดังานอีเวน้ท ์เช่น งานปีนเขา งานเดินวิ่ง และงานการกุศล เพื่อขบัเคลื่อนการระดม

ทนุเพื่อสนบัสนนุเรือ่งที่ส  าคญั เรายงัสนบัสนนุใหท้า่นเขา้รว่มงานอีเวนทท์ี่กลา่วมานีด้ว้ย

เราอาจช่วยสง่เสริมงานการกุศล และสนบัสนนุในบางสิ่งโดยใชช่ื้อ หรือทรพัยากรของ bolttech เราจะให้

การสนบัสนนุเฉพาะสิง่ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูน้  าของเรา ท่านอาจสนบัสนนุเป็นการสว่นตัวโดยใชเ้งินและ

ทรพัยากรของทา่นโดยไมก่ลา่วอา้งช่ือของ bolttech ตราบเทา่ที่ทา่นมีความตัง้ใจที่แทจ้ริง และไม่เคยหวงั

จะไดร้บัผลประโยชนท์างธุรกิจส าหรบับรษัิทของเรา

51

นอกจากนี้ เรายงัสนับสนุนให้มีการส่งเสริมทางสิทธิมนุษยชน ซ่ึงหมายความว่า:

▪ เราจ่ายค่าแรง และจัดให้มีสิทธิประโยชนท์ี่สอดคล้องกับกฎหมายประจ าท้องที่

▪ เราไม่จ้างบุคคลที่อายุต ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด

▪ เราไม่ท างานกับลูกค้า ตัวแทน หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่รู้กันว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน

▪ เราอนุญาตให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในองคก์รที่พวกเขาเหล่าน้ันเห็นสมควร ตราบเท่าที่
องคก์รน้ันได้รับอยา่งถกูต้องอนุญาตจากท้องถิ่น และไม่ขัดขวางความสามารถของบุคลากรและ
ของเราในการท างานให้กับ bolttech
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ความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม เป็นสิง่ที่ถกูคาดหวงัจากทกุคนท่ีท างานใหก้บับรษัิทท่ีมีช่ือเสยีงเชน่ bolttech นั่นหมายถึง เราตอ้งบรหิารจดัการ

การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ โดยหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กิดผลกระทบในแงล่บตอ่สิง่แวดลอ้ม การสือ่สารไปยงัชมุชนเพื่อตอบแทนสงัคม แลด าเนิน

กิจการท่ีถกูตอ้งทางศีลธรรมอยา่งสมเหตสุมผล

เราเช่ือวา่ธุรกิจของเราสง่ผลกระทบในแง่บวกตอ่ผูค้น และดว้ยเหตผุลเดียวกนันี ้เราควรท าใหแ้นใ่จวา่งานของเราสง่ผลกระทบในทางที่ดีตอ่สิง่แวดลอ้ม

งานสว่นใหญ่ของเราเนน้ไปท่ีการชว่ยเหลอืครอบครวั และสนบัสนนุความพยายามในการสรา้งความยั่งยืนเพื่อใหโ้ลกสามารถเป็นที่ท่ีดีขึน้

ส  าหรบัลกู หลาน ในอนาคต

เพื่อให้เกิดผลกระทบในแงบ่วกต่อส่ิงแวดล้อม เราสามารถท าได้หลาย ๆ อยา่ง เช่น:

▪ รีไซเคิลเม่ือเป็นไปได้

▪ จ ากัดขยะโดยพิมพเ์อกสารเท่าทีจ่ าเป็น และน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกคร้ังหากเป็นไปได้

▪ ก าจัดวัสดุทีไ่ม่ต้องการด้วยความรับผิดชอบ
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