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เรียน ทุกท่าน 

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตที่ไม่สามารถต่อรองได้ ความซื่อสัตย์
สุจริตดังกล่าวเป็นวิธีเดียวในการท�าธุรกิจ และเป็นสิ่งที่
ข้าพเจ้าคาดหวังจากทุกคนในโซลเวย์  

 

และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าท�าไมความเชื่อหลักในอันดับ
แรกของเราคือความรับผิดชอบอย่างมีเป้าหมาย 
(Purposeful Responsibility) ซึ่งเป็นความมุ่งมั่น
อย่างแน่วแน่ของเราที่จะด�าเนินงานด้วยความตั้งใจ
อย่างสูงเพื่อจริยธรรม ความปลอดภัย และความยั่งยืน 
ความเชื่อนี้ตอกย�้าเป้าหมายที่แท้จริงของเรา นั่นก็คือ 
การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน แนวคิด และองค์
ประกอบเพื่อสร้างความก้าวหน้าแบบใหม่ เราจะได้รับ
ความไว้วางใจจากสังคมในเชิงบวกนี้ก็ต่อเมื่อเราด�ารง
ตนอยู่ในมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมตั้งแต่ต้นและ
อย่างสม�่าเสมอ –ย�้า สม�่าเสมอ --   โดยปฏิบัติงานด้วย
ความยึดมั่นหนักแน่นในขอบเขตที่ก้าวไกลไปกว่าการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

หลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจของโซลเวย์นี้มา
จากธรรมเนียมอันแข็งแกร่งของค่านิยมที่ฝังรากลึก
มาอย่างยาวนานในวัฒนธรรมของกลุ่มโซลเวย์ ใน
ขณะที่เราสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบใหม่
ด้วยวิทยาศาสตร์ เรายังคงต้องตรวจสอบและทบทวน
แนวทางด้านศีลธรรมของเราเป็นระยะ ๆ เพื่อสอดคล้อง
กับสังคมปัจจุบันที่ก้าวไปข้างหน้า หลักความซื่อสัตย์
สุจริตทางธุรกิจล่าสุดนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อหา
ที่จะท�าให้เราในฐานะประชากรในสังคมและในฐานะ
ปัจเจกชน มีความเข้าใจในวันนี้ได้อย่างหลากหลายหรือ
ได้ดียิ่งขึ้นกว่าในอดีต โดยเนื้อหาดังกล่าวได้รวมถึงสิทธิ
มนุษยชน ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันและความหลาก
หลาย รวมทั้งการขจัดการล่วงละเมิด ซึ่งเนื้อหาทั้งหมด
นี้โดยส่วนตัวแล้วตรงกับใจของข้าพเจ้ามาก และยังเป็น
เรื่องที่มีการจับตามองกันอย่างจริงจังมาก ๆ ในสังคม
ทั่วโลกอีกด้วย เนื้อหาเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความ
เชื่อหลักในล�าดับที่สองของเรา นั่นก็คือ  แตกต่าง แต่
ไม่แตกแยก (Unity, Not Uniformity) เราให้คุณค่า
และเคารพในทุกชีวิตของมนุษย์ และเมื่อเราร่วมมือกัน 
เราในฐานะปัจเจกชนจะมีพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่จะ
เอาชนะอคติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวซึ่งสามารถ
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงานเราได้

ในขณะที่เราทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
เกณฑ์ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดแล้ว พนักงานในกลุ่ม
โซลเวย์ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์
สุจริตทางธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของโครงการ
ด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจของโซล
เวย์ด้วย พวกเราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบในการ
ปกป้องรักษาธุรกิจและชื่อเสียงของโซลเวย์ เราท�าสิ่งนี้
ด้วยจิตวิญญาณของความเชื่อหลักในล�าดับที่สามของ
เรา นั่นก็คือ พลังขับเคล่ือนเพื่อผลงานที่ด ี(Passion 
for Performance)  ซึ่งจะช่วยจดจ�าเป้าหมายของเรา
ที่จะก้าวไปไกลเกินกว่าความคาดหวังปกติทั่วไปและ
ยังเป็นการน�าแนวคิดแบบดั่งเดิมมาใช้กับปัญหาเก่าๆ 
ได้ พลังขับเคล่ือนเพื่อผลงานที่ด ี(Passion for 
Performance)  ไม่ ได้หมายถึง การท�างานให้ได้ผลลัพธ์
โดยไม่จ�ากัดต้นทุน สิ่งที่จ�าเป็นอันดับแรกในการท�าผล
งานของเราก็คือ การท�างานตามหลักจริยธรรมของเรา

เราไม่เพียงแต่ด�าเนินชีวิตไปตามความเชื่อหลัก ๆ ของ
เราเท่านั้น แต่เรายังส่งเสริมอนาคตของกลุ่มโซลเวย์
สะสมไปเรื่อย ๆ โดยผ่านทางความซื่อสัตย์สุจริตและ
จริยธรรมอันไร้ที่ติด้วย หลักความซื่อสัตย์สุจริตทาง
ธุรกิจนี้ตอกย�้าถึงหลักการพื้นฐาน และให้แนวทางที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ท�าได้และท�าไม่ได้ โดยอธิบาย
กฎที่ต้องปฏิบัติเมื่อเราต้องเผชิญกับสิงที่ยากจะตัดสิน
ใจ อย่างไรก็ตาม หลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจนี้
ก็ไม่อาจครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่คุณจะประสบพบ
เจอได้ คุณต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสิน
ใจด้วย  

หากคุณประสงค์ขอค�าอธิบายเพิ่มเติมใด ๆ หรือหากคูณ
เชื่อว่ามีประเด็นของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกิดขึ้น
ในโซลเวย์ คุณควรก้าวออกมาและให้ข้อมูลเรื่องนี้ โดย
ใช้ช่องทางที่เหมาะสมที่สุด อาทิเช่น คุยกับผู้จัดการ เจ้า
หน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนร่วมงานฝ่ายจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ หรือติดต่อสายด่วน
ด้านจริยธรรมของโซลเวย์ เป็นต้น 

เราจะร่วมกันยกระดับการปฏิบัติตามจริยธรรมและ

เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้อยู่ในขั้นสูงสุดภายในกลุ่ม
โซลเวย์ไปด้วยกัน

ขอใหม้คีวามสุขสวสัดี 
Ilham Kadri  
ประธานบริหาร
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บทน�า
ความคาดหวงั
หลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจนี้เป็นหลัก
พื้นฐานของวิธีการท�างานของเราในฐานะกลุ่ม
บริษัท  หลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจนี้ปรับ
ใช้กับพนักงานโซลเวย์ทุกคน และทุกแห่งหนที่มี
ธุรกิจโซลเวย์ตั้งอยู่ หรือด�าเนินการอยู่ และปรับ
ใช้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดที่ด�าเนินการใน
นามของโซลเวย์
พวกเราทั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่าน 
ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจของโซลเวย์ และตาม
นโยบายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้
มีการปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตทาง
ธุรกิจนี้ เราควรผ่านการฝึกอบรมด้านจริยธรรม
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่มอบหมาย
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นตามก�าหนด ขอค�าแนะ 
น�าเมื่อมีเรื่องที่ไม่ชัดเจน และรายงานเรื่อง
ต่างๆ ทุกเรื่องที่อาจละเมิดหลักความซื่อสัตย์
สุจริตทางธุรกิจหรือนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องทันที 
หลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจนี้ไม่อาจ
ครอบคลุมได้ทุกสถานการณ์ แต่เราควรใช้การ
ตัดสินใจและสามัญส�านึกที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า
เราก�าลังด�าเนินการตามเจตนาของหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจดังกล่าวตลอดเวลา
บริษัทคาดหวังให้เราร่วมมือกับการสืบสวน
และตรวจสอบทั้งหมดอย่างเต็มที่  ข้อมูลที่
ให้ทั้งหมดจะต้องเป็นความจริง ชัดเจน และ
สมบูรณ์

2
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บทบาทของเรา
เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารภายใน
ทีมถึงความส�าคัญของการท�างานตามหลัก
จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักความซื่อสัตย์
สุจริตทางธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของเรา
ได้รับการฝึกอบรมที่จ�าเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับหลัก
ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจและนโยบายและ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
บริษัทคาดหวังให้เราสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในทีม ซึ่งท�าให้สมาชิกทุกคนรู้สึกสบายใจ
ที่จะแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความ
ซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจและนโยบายและขั้น
ตอนที่เกี่ยวข้องได้โดยสุจริตใจ  หากมีการ
สังเกตการณ์ในเหตุละเมิดที่เกิดขึ้น สมาชิก
ทีมแต่ละคนต้องเข้าใจในหน้าที่ของตนที่
จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าว  เราต้องด�าเนิน
การทันทีเพื่อจัดการสถานการณ์นั้น และเรา
ควรรายงานสถานการณ์นั้นให้หัวหน้างาน 

ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อ
ก�าหนดและจริยธรรม(Ethics & Compliance 
Department) ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคลรับทราบ ทั้งนี้ สมาชิกทีมทุกคนจะต้อง
ไม่กล่าวโทษหรือด�าเนินการตอบโต้ใด ๆ ต่อผู้ที่
ใช้สิทธิในการแจ้งข้อมูลโดยสุจริตใจ
หากคุณเป็นหัวหน้างานในโซลเวย์ บริษัทคาด
หวังให้คุณเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับวัฒนธรรม
ขององค์กรเรา  ค�าพูดและการกระท�าของคุณ
ต้องเป็นแบบอย่างค่านิยมหลักของเราและ
สร้างสภาพแวดล้อมที่วัฒนธรรมของโซลเวย์
สามารถเจริญรุ่งเรืองได้

บทน�า
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วิธีการแจ้งข้อมลู(Speak Up)
บุคคลแรกที่พนักงานควรเข้าแจ้งข้อมูลคือ ผู้
จัดการ หรือหัวหน้างานของตน ในความเป็น
จริง งานส่วนหนึ่งของผู้จัดการ/หัวหน้างาน คือ
การรับฟังพนักงาน เข้าใจค�าถามและข้อกังวล
ของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เหมาะสม

นอกจากนี ้พนักงานอาจขอความช่วยเหลือ
ได้จาก

ผู้จัดการหรือหัวหน้างานฝ่าย
ต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนด
ในส่วนภูมิภาค 

สมาชิกใด ๆ ในฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน หรือ

ตัวแทนฝ่ายพนักงาน

ในกรณีที่มีการละเมิดร้ายแรง พนักงานอาจ
แจ้งข้อมูลโดยตรงกับหัวหน้าฝ่ายก�ากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนด (Chief 
Compliance Officer) หรือที่ปรึกษากฎหมาย
สูงสุดของกลุ่มโซลเวย์ (Group General 
Counsel)ได้โดยตรง ส�าหรับทางเลือกอื่น 
พนักงานสามารถใช้สายด่วนด้านจริยธรรม 
ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทเอกชนภายนอกและ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะรายงานในสิ่งที่กังวลใจด้วยตนเอง
หรือผ่านสายด่วนด้านจริยธรรมของโซลเวย์ 
(Solvay Ethics Helpline) โดยจะรายงานแบบ
ไม่เปิดเผยตัวตนตามที่กฎหมายอนุญาต หรือ
แบบระบุชื่อก็ตาม  พนักงานสามารถวางใจได้
ว่าการให้ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะจ�ากัดการเปิดเผย
ข้อมูลเพื่ออ�านวยความสะดวกในการสืบสวน
หรือตามที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น รายงาน
ทั้งหมดจะได้รับการสีบสวน และการสืบสวน
ดังกล่าวจะมีการด�าเนินการอย่างเป็นอิสระตาม
ค่านิยมของโซลเวย์ และจะเคารพสิทธิของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับ
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การไม่ตอบโต้กลบั
การยึดมั่นในค่านิยมของกลุ่มโซลเวย์โดย
พนักงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในหลัก

จรรณยาบรรณนี้ กลุ่มโซลเวย์ส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนแจ้งข้อมูลเพื่อความถูกต้องเมื่อ
พบเห็นสิ่งที่ผิด  

พนักงานที่รายงานจะไม่ได้รับการตอบโต้เอา
คืนใด ๆ ในทุกกรณี   และจะไม่มีการด�าเนิน
การตอบโต้พนักงานที่แจ้งความกังวลต่อสิ่ง
ที่พบว่าไม่ถูกต้อง หากสิ่งที่กังวลแจ้งมานั้น
กระท�าโดยสุจริตใจ ในทางกลับกัน การแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับ
การยอมรับและอาจส่งผลให้มีการด�าเนินการ
ตามระเบียบวินัย

ส่วนงานอสิระในการก�ากับดแูล
การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ข้อ
ก�าหนด
ที่โซลเวย์ เรามีฝ่ายอิสระในการจัดการดูแล
การปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตทาง
ธุรกิจ และโครงการด้านจริยธรรมและการ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนด 
ฝ่ายจริยธรรมและก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ข้อก�าหนด (Ethics & Compliance 
Department)ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนด
ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นฝ่ายงานกฎหมายของ
บริษัท อยู่ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าฝ่ายก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนด(Chief 
Compliance Officer)  ฝ่ายดังกล่าวรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบรายงานทั้งหมดที่มีการแจ้งเข้า
มายังฝ่าย ฯ จะโดยล�าพังหรือโดยมีความช่วย
เหลือจากฝ่ายอื่นก็ได้ หัวหน้าฝ่ายก�ากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนดจะรายงาน
ต่อที่ปรึกษากฎหมายสูงสุด (Group General 
Counsel)และรายงานพฤติกรรมทั้งหมดที่
ละเมิดหลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจหรือ
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี 
รวมถึงกรณีที่มีการแจ้งข้อมูล ให้แก่คณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ รับทราบ
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จรยิธรรมและความซือ่สตัย์
ในสถานทีท่�างาน

สขุอนามยัและความปลอดภยัใน
สถานท่ีท�างาน
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงและการ
ปรับปรุงมาตรฐานนั้นอย่างสม�่าเสมอเป็น
ส่วนหนึ่งของจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการ
ท�างานในกลุ่มโซลเวย์ กลุ่มโซลเวย์จะจัดให้
สถานที่ท�างานมีความปลอดภัยและถูกสุข
อนามัยส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมาทั้งหลาย 
และยอมรับถึงความจ�าเป็นในการท�างานที่ต้อง
สมดุลกับการด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม บริษัท 
ฯ คาดหวังให้พนักงานแต่ละคนจะช่วยกัน
สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน
โดยมีความตื่นตัวและตระหนักถึงกฎ นโยบาย 
และขั้นตอน และรายงานสภาวะที่ไม่ปลอดภัย
ทั้งหมด

3



ถาม: ฉันได้ยินมาว่าเพื่อนร่วมงานใน
กลุ่มฉันมีเงินเดือนสูงกว่าฉัน และฉัน
กังวลว่าเพราะสถานภาพทางเพศของ
ฉันมีส่วนท�าให้เกิดความแตกต่างใน
การให้เงินเดือน โซลเวย์จ่ายเงินเดือน
ให้พนักงานชายและหญิงเท่ากันหรือ
ไม่
ตอบ: โซลเวย์ มุ่งมั่นดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา 
สัญชาติโดยก�าเนิด สีผิว เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ 
เพศวิถี ทุพพลภาพ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง 
สถานะทางครอบครัว หรือหลักอื่นใด นโยบาย
การจ่ายเงินเดือนอย่างเท่าเทียมอยู่ภายใต้ความ
มุ่งมั่นนี้ เงินเดือนของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน
ไปแม้จะเป็นงานประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และประสิทธิภาพการท�างานโดยรวม
ของแต่ละคนด้วย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของเราจะตรวจสอบการจ�าแนกประเภทงานและ
จัดระดับอย่างสม�่าเสมอกับสมาชิกของฝ่ายบริหาร 
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมในกระบวนการจ่าย
ผลตอบแทนตามความเหมาะสมของกลุ่ม
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ความเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกัน 
ความหลากหลาย และการไม่
เลอืกปฏิบติั
สถานที่ท�างานที่เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันส่งเสริม
เปิดกว้าง เคารพ และยินดีต้อนรับมุมมองส่วน
บุคคล  โซลเวย์ ให้ความส�าคัญและเคารพใน
สิทธิของพนักงานในด้านความหลากหลาย ทั้ง
ความแตกต่างที่ปรากฎและไม่ปรากฎให้เห็น 
ผ่านทางความคิดและความเชื่อ ประสบการณ์
และภูมิหลัง และความสามารถเฉพาะทางเพื่อ
สนับสนุนให้กิจการเติบโต ยั่งยืน และประสบ
ความส�าเร็จ เรามีหน้าที่ในการสร้างสภาพ
แวดล้อมการท�างานที่ส่งเสริมให้มีโอกาสและ
ความหลากหลายให้มีความเท่าเทียมกัน และ
สร้างความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกันในทุกระดับงาน 

จรยิธรรมและความซือ่สตัย์
ในสถานทีท่�างาน

พนักงานทุกคนควรเคารพซึ่งกันและกัน และ
ค่อย ๆ ช่วยกันและร่วมกันเติมเต็มท�าให้
วัตถุประสงค์ของกลุ่มโซลเวย์บรรลุ โดยไม่
ค�านึงถึงชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติโดย
ก�าเนิด สีผิว เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิถี 
ความทุพพลภาพ อายุ ความคิดเห็นทางการ
เมือง สถานะทางครอบครัว หรืออื่นใด อนึ่ง 
กลุ๋มโซลเวย์ ไม่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็น
ธรรม บนพื้นฐานของความอคติ



ถาม: ฉันมีความจ�าเป็นพิเศษและ
หัวหน้าของฉันมอบหมายงาน
บางอย่างที่สภาพร่างกายและการ
เคลื่อนไหวของฉันไม่เอื้ออ�านวยใน
การท�างานนี้ ฉันควรท�าอย่างไรใน
สถานการณ์นี้?
ตอบ: พูดกับผู้จัดการของคุณและปรึกษาหา
ทางออกที่เหมาะสมกับข้อจ�ากัดทางร่างกายของ
คุณ หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ คุณควรท�าตามแนวทาง
ของหลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ และแจ้ง
ข้อมูลนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายที่
ไม่มีการแบ่งแยกของ โซลเวย์ 
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ถาม: ผู้จัดการของหน่วยงานธุรกิจ 
(GBU) ที่ฉันท�างานแสดงทัศนคติที่
ไม่เป็นมิตรต่อผู้หญิงในแผนกของ
เราอย่างต่อเนื่อง  เมื่อมอบหมาย
งาน เขาให้งานที่ซับซ้อนแก่พนักงาน
ผู้ชายในแผนกและเก็บงานที่ต้องต้อง
เป็นกิจวัตรประจ�าและที่ง่าย ๆ ไว้
ให้พนักงานผู้หญิง ฉันได้ยินเขาพูด
ว่า “ผู้หญิงไม่มีความสามารถที่จะ
ท�างานซับซ้อน” ฉันควรท�าอย่างไรใน
สถานการณ์นี้?
ตอบ: ความคิดเห็นที่แสดงอคติทางเพศต้องได้รับ
การพิจารณาจากฝ่ายบริหาร หากผู้จัดการของ
คุณเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นนี้ ขอให้คุณไปแจ้ง
ที่ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณหรือใช้สาย
ด่วน โซลเวย์ เพื่อรายงานข้อเรียกร้องนี้โดยตรงต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับ
ภูมิภาค ข้อความหรือความคิดเห็นที่แสดงการเลือก
ปฏิบัติต่อเพศใดๆ ในการท�างานของ โซลเวย์ ไม่
สามารถยอมรับได้ การมอบหมายงานต้องกระท�า
อย่างเป็นธรรม และโดยไม่อคติตามบรรดาความ
เชื่อใน ข้อจ�ากัดของคนตามสถานภาพทางเพศที่ได้
รับการปกป้องของเขาหรือเธอ 

ถาม: ฉันมักจะตกเป็นเป้าในการถูก
วิจารณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับสถานะทาง
เพศของฉันและรู้สึกอึดอัด ฉันควรท�า
อย่างไรในสถานการณ์นี้?
ตอบ: โซลเวย์ ไม่ยอมรับพฤติกรรมแบบนี้และ
มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่
ปราศจากการล่วงละเมิดส�าหรับพนักงานทุกคน
โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ อายุ หน่วยงาน เพศ อัต
ลักษณ์ทางเพศ รูปลักษณ์ ศาสนา ประเทศก�าเนิด 
รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส ผู้อยู่ในความ
อุปการะ ความทุกพลภาพ สถานะทางสังคม หรือ
มุมมองทางการเมือง การด�าเนินการใดๆ ที่ขัดแย้ง
กับนโยบายนี้จะต้องได้รับการรายงาน คุณอาจแจ้ง
ข้อมูลกับผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ประจ�าภูมิภาคของคุณ
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การล่วงละเมดิอาจอยู่ในรูปแบบดงัต่อไปนี ้

สภาพแวดล้อมท่ีปราศจากการล่วงละเมดิ
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสถานที่ท�างานของเรามี
ความปลอดภัย มีการกระตื่นตัว และปราศจาก
การล่วงละเมิด การล่วงละเมิดคือการกระ
ท�าใดๆ ที่มีจุดประสงค์หรือมีผลกระทบต่อ
เกียรติยศศักดิ์ศรีของบุคคล หรือก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมการท�างานที่มีการข่มขู่ มุ่งร้าย 
ท�าให้อับอาย หยามเกรียติ กลั่นแกล้ง หรือ
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่น่ารังเกียจ  
การล่วงละเมิดอาจเป็นได้ทั้งการกระท�าที่ล่วง
ละเมิดทางจิตใจหรือทางเพศการล่วงละเมิด
ทางจิตใจสามารถนิยามว่าเป็นการกระท�าที่
เหมาะสมใด ๆ ซ�้า ๆ โดยคุกคามด้วยพฤติกรรม 
วาจา การกระท�า ท่าทาง ข้อความ หรือภาพ
บางประการที่ละเมิดบุคลิกภาพ เกียรติยศ
ศักดิ์ศรี หรือความสมบูรณ์ของร่างกายหรือ
จิตใจของคน ก่อให้เกิดอันตรายต่อการท�างาน

หรือท�าให้สภาพแวดล้อมในการท�างาน
เสื่อมทรามลง
การล่วงละเมิดทางเพศสามารถนิยามได้ว่า
เป็นการรุกล�้าทางเพศอย่างไม่พึงปรารถนา 
ค�าร้องขอที่ไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจาก
สถานะเพศ หรือมีพฤติกรรมการกระท�าทางเพศ
ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งท�าให้บุคคลรู้สึกว่าถูก
ล่วงเกิน ถูกท�าให้เสื่อมเสียเกียรติยศศักดิ์ศรี 
และ/หรือถูกข่มขู่ ซึ่งคนทั่วไปย่อมคาดการณ์
ได้ถึงปฏิกิริยานั้นในสถานการณ์ดังกล่าว
ห้ามมีการล่วงละเมดิในรูปแบบใดๆ ใน
สถานที่ท�างานอย่างเดด็ขาด ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท�าที่ล่วงละเมดิทางจติใจหรือ
ทางเพศ ทางกายภาพ วาจา หรือท่าทาง

วาจา มีรูปแบบของการล่วงละเมิด
ต่างๆ เช่น การข่มขู่ การดูหมื่น การ
ใช้ค�าพูดที่ไม่เหมาะสม การก้าวร้าว 
หรือการแสดงความคิดเห็นที่ล่วง
เกิน การล้อเลียน การโจมตี หรือ
การคุกคาม 

กายภาพ มีรูปแบบของการล่วง
ละเมิดต่างๆ เช่น การท�าร้ายทาง
กาย รวมถึงการทุบตี การเตะ การ
กระแทก การผลัก การเคลื่อนไหว
ที่กีดกันหรือขัดขวาง พฤติกรรม
คุกคามหรือการแตะต้องหรือการ
รุกล�้าทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ อัน
ได้แก่ การสัมผัส การลูบไล้ การก
อด ที่ไม่พึงปรารถนา หรือการจูบ
เพื่อท�าร้ายหรือข่มขืน 

ท่าทาง มีรูปแบบของการล่วง
ละเมิดต่างๆ เช่น ท่าทางที่ล่วง
เกิน ข่มขู่ หรือไม่เหมาะสม การ
ท�าอนาจาร และท่าทางแสดงที่มี
กามตัณหา รวมไปถึงการแสดง
สิ่งของ วัตถุ ภาพพักหน้าจอ หรือ
โปสเตอร์ที่มีนัยทางเพศอันไม่พึง
ประสงค์ รวมทั้งอีเมล์ บันทึก หรือ
ข้อความตัวอักษร หรือภาพที่
คุกคาม



ถาม: ฉันอยากจะถามเพื่อนร่วมงาน
เพื่อขอออกเดท แต่กังวลว่าจะกลาย
เป็นการล่วงละเมิดหากเขาคนนั้น
ไม่สนใจฉัน มีกฎอนุญาตให้ถาม
พนักงานคนอื่นเพื่อขอออกเดทโดยไม่
ท�าผิดหลักซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจหรือ
ไม่?
ตอบ: โซลเวย์ ไม่ได้ห้ามไม่ให้พนักงานออกเดท 
ยกเว้นกรณีที่พนักงานคนนั้นจะเป็นหัวหน้าและ/
หรือผู้จัดการของพนักงานอีกคนหนึ่งโดยตรง หาก
คุณถามเพื่อขอให้เพื่อนร่วมงานออกเดท ก็ขอให้ท�า
ด้วยความเคารพ หากถูกปฏิเสธ ก็ขอให้ยอมรับใน
ค�าตอบนั้นและทิ้งความคิดนั้นไว้ข้างหลัง การล่วง
ละเมิดเกิดขึ้นเมื่อมีการร้องขอให้มีความสัมพันธ์
ส่วนตัวซ�้าๆ กับบุคคลที่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่
สนใจ 

ถาม: หัวหน้ามาขอฉันออกเดทหลัง
จากท�างาน ฉันใกล้จะได้เลื่อนขั้น และ
ฉันกังวลว่าถ้าไม่ไป ฉันจะไม่ได้รับการ
เลื่อนขั้น ฉันควรท�าอย่างไร? 
ตอบ: โซลเวย์ ไม่อนุญาตให้มีการออกเดทระหว่าง
ผู้จัดการและสมาชิกของทีมด้วยเหตุผลหลาย
ประการ คุณเข้าใจชัดในข้อกังวลหลักของโซล
เวย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว พนักงานไม่
ควรรู้สึกว่าเขาหรือเธอต้องยอมรับการร้องขอให้
มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับผู้จัดการ ทั้งนี้
เพื่อความก้าวหน้าภายในกลุ่มโซลเวย์ ผู้จัดการทุก
คนได้รับการฝึกอบรมนี้และไม่ควรท�าให้คุณอยู่ใน
สถานการณ์ดังกล่าว คุณควรปฏิเสธค�าเชิญนั้นและ
ควรบอกเรื่องนี้กับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
คุณเพื่อแสดงความกังวลนี้ ผู้จัดการของคุณจะได้
รับการเตือนถึงนโยบายของเรา รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันการตอบโต้เอาคืนจากการแจ้งข้อมูลนี้
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ถาม: การถูกเนื้อต้องตัวถือเป็นการ
ล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่? 
ตอบ: การล่วงละเมิดทางเพศสามารถมีได้หลาย
รูปแบบและไม่จ�าเป็นต้องเป็นการสัมผัสทางกาย
อย่างเดียว การกระท�าอาจโจ่งแจ้งหรืออ้อมๆ รวม
ถึงการล่วงละเมิดทางวาจาและภาษากาย ตลอด
จนการสัมผัสทางกาย อาจเป็นการพูดหรือสื่อสาร
ด้วยการเขียนผ่านสื่อต่างๆ เช่น อีเมล์ ห้องสนทนา
ในออนไลน์ การวิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ
สื่อวิดีโอ การแสดงท่าทาง ของขวัญหยอกล้อ หรือ
กระทั่งของขวัญอย่างลูกอมหรือดอกไม้ก็นับว่า
เป็นการล่วงละเมิดทางเพศได้ หากท�าให้ผู้รับกังวล
หรือไม่สบายใจ หากมีค�าถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Q&A
จร

ิยธ
รร

มแ
ละ

คว
าม

ซื่อ
สัต

ย์ใ
นส

ถา
นท

ี่ท�า
งา

น
14

Solvay หลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ



ถาม: หัวหน้าตะโกนใส่ฉันต่อหน้าทุก
คนในแผนกระหว่างการประชุม ซึ่งไม่
เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อน และท�าให้
ฉันรู้สึกแย่ ถือเป็นการกลั่นแกล้งหรือ
ไม่? 
ตอบ: โซลเวย์ มุ่งมั่นที่จะรักษาระดับความเป็น
มืออาชีพในเกียรติยศและความซื่อสัตย์สุจริตใน
สภาพแวดล้อมการท�างาน แม้ว่าทุกคนอาจมีวัน
ที่ไม่ดีในการท�างาน แต่ก็ใช้เป็นข้อแก้ตัวในการ
ก่อพฤติกรรมที่จงใจกลั่นแกล้ง ก่อกวนจิตใจ หรือ
ท�าให้เสื่อมเสียไม่ได้ คุณควรแจ้งให้ผู้จัดการทราบ
ว่าคุณรู้สึกอย่างไร ควรแสดงข้อเสนอแนะในเชิง
สร้างสรรค์อย่างสุภาพ 

ถาม: ในระหว่างการประชุมทีม เจ้า
นายของฉันมักจะนั่งหันหลังให้ฉัน 
และท�าหน้าล้อเลียนเมื่อฉันพูด ถือ
เป็นการล่วงละเมิดทางจิตใจหรือไม่?
ตอบ: การล่วงละเมิดทางจิตใจสามารถหมายถึง
การกระท�าที่คุกคามที่ซ�้า ๆ กันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้วยพฤติกรรม ค�าพูด การกระท�า ท่าทาง ข้อความ 
หรือภาพบางประการที่ละเมิดบุคลิกภาพ ศักดิ์ศรี 
หรือความสมบูรณ์ของร่างกายหรือจิตใจซึ่งเป็น
อันตรายต่อการท�างานหรือท�าให้สภาพแวดล้อมใน
การท�างานเสื่อมทรามลง ผู้จัดการไม่ควรมีส่วนร่วม
ในการประพฤติปฏิบัติซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการ
ล่วงละเมิดทางจิตใจ การกระท�าดังกล่าวที่ถามมา
มาข้างต้นดูเหมือนจะเข้าข่ายนี้ อย่างไรก็ตาม ควร
ต้องมีการสอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อท�าความ
เข้าใจถึงสถานการณ์ทั้งหมด ใช้แนวทางในหลัก
ซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจเพื่อแจ้งข้อมูลกับตัวแทน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
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ผลประโยชน์ขดักัน
หลักการ
พนักงานต้องตัดสินใจอย่างเป็นธรรม เป็นกลาง 
และปราศจากอคติในการจัดการธุรกิจทั้งหมด 
โดยให้ผลประโยชน์ของโซลเวย์ อยู่เหนือกว่าผล
ประโยชน์ส่วนตนใด ๆ ในลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของกลุ่มโซลเวย์ ผลประโยชน์ทับซ้อน
จะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตนส่งผลกระทบ
ต่อหน้าที่ในการกระท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของโซลเวย์  เราต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใด ๆ 
ที่อาจสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนที่ก�าลังเกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้น  นอกจากนี้ เรายังมีหน้าที่ใน
การแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อนที่ก�าลังเกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ้นต่อผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ข้อก�าหนด และต้องถอนตัวจากกระบวนการ
ตัดสินใจที่สร้างหรืออาจมองว่าเป็นการสร้างผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

สถานภาพภายนอก
แม้ โซลเวย์จะเคารพกิจกรรมหรือเรื่องส่วนตัว
หรือส่วนบุคคล เราก็ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมที่เป็นการค้าแข่งกับ โซลเวย์ แม้ว่าจะ
อยู่ในช่วงเวลาส่วนตัวนอกเวลาท�างานก็ตาม  
เราต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง หากเรา
จะต้องไปท�าหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ
ทรัพย์สิน หรือเจ้าหน้าที่ให้กับบริษัทหรือองค์กร
อื่น ๆ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการโดยตรง
ของเราก่อน  ทั้งนี้ พนักงานไม่จ�าเป็นต้องได้รับ
การอนุมัติล่วงหน้าส�าหรับการเข้ารับต�าแหน่ง
ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เพื่อการกุศล 
และองค์กรกีฬา 

ความสัมพนัธ์ภายนอก
ในการท�าธุรกิจในนามของ โซลเวย์ กับสมาชิก
ครอบครัว ไม่ว่าสมาชิกครอบครัวดังกล่าวเป็น
หรืออาจเป็นลูกค้า คู่แข่ง หรือผู้ค้า สามารถ
สร้างผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยต้องแจ้งให้
ทราบในทันที  นอกจากนี้ เราต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนภายนอกกลุ่ม
บริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการด�าเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

ความสัมพนัธ์ใกล้ชดิหรือความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวระหว่างเพื่อนร่วมงานสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นใน
อนาคต  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ เราต้อง
หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่อยู่ในสายงานบังคับ
บัญชากับสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลใด ๆ ที่
มีความสัมพันธ์ในเชิงคนรัก  หากมีสถานการณ์
เหล่านี้เกิดขึ้น ควรแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และกลุ่มบริษัทจะด�าเนินการเต็มความสามารถ
เพื่อยับยั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจก่อให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้



Q&A

ถาม: พี่เขยของฉันเป็นเจ้าของบริษัท
ที่เข้าประมูลโครงการก่อสร้างของ
โซลเวย์ ฉันเป็นบุคคลที่รับผิดชอบใน
การเลือกผู้รับเหมา และฉันต้องการ
เลือกบริษัทพี่เขยของฉันเพราะเชื่อว่า
บริษัทนี้จะท�างานได้ดีที่สุด นี่เป็นผล
ประโยชน์ขัดกันหรือไม่ ถ้าฉันท�าเพื่อ
เห็นแก่ผลประโยชน์สูงสุดของโซลเวย์ 
เมื่อท�าการเลือกดังกล่าว??
ตอบ: แม้ว่าคุณจะมีความตั้งใจที่ดีที่สุดในการ
ท�าเพื่อผลประโยชน์ของ โซลเวย์ก็ตาม แต่ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์มีอยู่อย่างเห็นได้ชัดใน
สถานการณ์ที่คุณอธิบาย เนื่องจากความสัมพันธ์
ของคุณกับผู้รับเหมารายดังกล่าว มันอาจดูเหมือน
ว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจอย่างไม่ล�าเอียงได้
ในกระบวนการคัดเลือก คุณควรพาตัวคุณเอง
ออกจากกระบวนการคัดเลือก และเปิดเผยความ
สัมพันธ์ให้ผู้จัดการของคุณหรือใครบางคนในฝ่าย
ก�ากับดูแลหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบ

ถาม: ฉันได้รับการทาบทามให้ด�ารง
ต�าแหน่งคณะกรรมการของบริษัทตั้ง
ใหม่ซึ่งไม่ใช่บริษัทเคมี และไม่ใช่คู่แข่ง
ของ โซลเวย์ ฉันจะด�ารงต�าแหน่งใน
คณะกรรมการของบริษัทอื่นได้หรือ
ไม่?
ตอบ: โซลเวย์ ไม่ได้ห้ามพนักงานที่จะไปด�ารง
ต�าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัทที่มิใช่คู่แข่ง
ในอุตสาหกรรมเดียวกับ โซลเวย์ ทั้งนี้ เวลาที่ต้อง
ท�างานในต�าแหน่งนั้น ๆ ต้องไม่กระทบการปฏิบัติ
หน้าที่การท�างานของพนักงานกับโซลเวย์ คุณควร
ปรึกษาเรื่องการทาบทามนี้กับผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจ
ว่าธุรกิจนั้นไม่ใช่เป็นคู่แข่งโซลเวย์ และภาระหน้าที่
ของคุณในโซลเวย์ จะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงเสีย
หายจากด�ารงต�าแหน่งของคุณในคณะกรรมการนั้น

จร
ิยธ

รร
มแ

ละ
คว

าม
ซื่อ

สัต
ย์ใ

นส
ถา

นท
ี่ท�า

งา
น

17

Solvay หลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ



ถาม: ฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
วิศวกรรมของ โซลเวย์ และฉันได้
สังเกตว่าเพื่อนร่วมงานในแผนกมัก
ท�างานเสร็จค่อนข้างสายเสมอ และ
ไม่ค่อยอยู่ในที่ท�างานเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผล ฉันได้ยินเขาพูด
ทางโทรศัพท์ถึงการซื้อและขายสินค้า
ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของเขาในโซลเวย์ 
เขาก�าลังสร้างความเสียหายต่อทีม
งานทั้งหมด เนื่องจากเราต้องรองาน
จากเขาที่ต้องท�าให้เสร็จ ฉันควรท�า
อย่างไร?
ตอบ: คุณควรแจ้งการสังเกตการณ์พฤติกรรมการ
ท�างานของพนักงานนั้นและผลกระทบที่มีต่อการ
ท�างานของทีมให้ผู้จัดการของคุณทราบ เขาหรือเธอ
อาจตระหนักถึงสถานการณ์ส่วนตัวชั่วคราวที่ต้อง
มีการขาดงานของพนักงานนั้น ซึ่งอาจยังไม่ได้แจ้ง
เหตุผลนั้นให้กับทีมงานที่เหลือทราบ ในหรืออีกทาง
หนึ่งคือ การขาดงานนั้นอาจได้รับการอนุมัติก่อน
แล้ว ผู้จัดการของคุณควรได้รับแจ้งว่าการขาดงาน
ซ�้า ๆ จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของทีมงาน การ
สนทนาทางโทรศัพท์ที่คุณแจ้งมาข้างต้นดูเป็นการ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์โดยตรงเนื่องจากงานนี้เกิด
ขึ้นในเวลางานโซลเวย์ โดยใช้อุปกรณ์ โซลเวย์ แต่
ไม่เกี่ยวกับสินค้าหรือธุรกิจของ โซลเวย์ คุณควร
รายงานเรื่องนี้โดยการแจ้งข้อมูลตามแนวทางใน
หลักซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ
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Q&A
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การใช้ทรพัย์สนิของกลุม่บรษิทั 
ความส�าเร็จของโซลเวย์ ขึ้นอยู่กับการดูแล
รักษาและความสมบูรณ์ของทรัพย์สินของ
เรา  ทรัพย์สินเหล่าให้หมายรวมถึงวัตถุที่จับ
ต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่โซลเวย์เป็นเจ้าของ 
รวมถึงทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรม (เช่น อาคาร 
อุปกรณ์ สิ่งที่จ�าเป็น คลังสินค้า และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (เช่น 
ข้อมูลกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา) และ
ทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากร (เช่น เวลาการท�างาน
ของพนักงาน) ทรัพย์สินของโซลเวย์ จะน�ามา
ใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูก
ต้องตามกฎหมายเท่านั้น และเพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์ของกลุ่มโซลเวย์ การใช้ทรัพย์สินของ
โซลเวย์ เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลโดยมิได้
ตั้งใจนั้นจะได้รับอนุญาตตามนโยบายของกลุ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องของโซลเวย์ ถ้าการใช้งานดัง
กล่าวอยู่ในปริมาณที่ไม่เกินก�าหนด หรือไม่ได้
น�าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และไม่ถือเป็นข้อ
จ�ากัดโดยไม่มีเหตุผลอันควรในการใช้ทรัพย์สิน
เดียวกันนี้เพื่อด�าเนินธุรกิจของกลุ่มโซลเวย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
โซลเวย์จะจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(“IT”) ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้เราท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตาม
มาตรฐาน  เราอาจใช้ IT ของ โซลเวย์เพื่อการ
ใช้งานส่วนบุคคลตราบเท่าที่การใช้งานนั้น
ถูกกฎหมาย เหมาะสมส�าหรับสถานที่ท�างาน 
เป็นครั้งคราว และไม่ใช้เพื่อรับผลประโยชน์
ส่วนบุคคล และไม่รบกวนความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงานของเรา   โซลเวย์ไม่อนุญาตให้
ใช้ IT เพื่อติดต่อสื่อสาร ดู หรือเข้าถึงเนื้อหา
หรือกิจกรรมที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจน 
ลามกอนาจาร โจมตี หรือผิดกฎหมาย (เช่น 
การก่อการร้าย) แม้ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะเป็น
เนื้อหาที่ไม่ได้ตั้งใจเรียกขึ้นมา และมีการส่งถึง
พนักงานโดยบุคคลภายนอก     โซลเวย์อาจ
ตรวจสอบการใช้งาน IT และอาจเปิดเผยการใช้ 
IT ต่อหน่วยงานที่มีอ�านาจควบคุมหรือผู้บังคับ
ใช้กฎหมายในบางสถานการณ์ตามที่กฎหมาย
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวใช้บังคับ

ถาม: ฉันได้รับอนุญาตให้ท่อง
อินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ที่ท�างาน
และอุปกรณ์มือถือของฉันหรือไม่?
ตอบ: อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของ โซลเวย์ (ตัวอย่าง
เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือที่ โซลเวย์ มอบ
ให้ใช้งาน) เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลโดยมิได้ตั้งใจ 
ถ้าการใช้งานดังกล่าวอยู่ในปริมาณที่ไม่มากเกิน
ไปหรือไม่ได้ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และไม่จ�ากัด
การใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อธุรกิจของ โซลเวย์ โดย
ปราศจากเหตุผล 

Q&A
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ข้อมูลที่เป็นความลับ
เราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ที่ส�าคัญทางธุรกิจหรือทางทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งเป็นความลับของโซลเวย์ ให้มีความ
ปลอดภัย เพราะข้อมูลดังกล่าวมีความส�าคัญ
ต่อความส�าเร็จของกลุ่มบริษัท  ข้อมูลที่เป็น
ความลับนั้นคือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งและอาจเป็นภัย
ต่อ โซลเวย์ พนักงาน หรือลูกค้า และพันธมิตร
ทางธุรกิจของโซลเวย์ได้ หากข้อมูลนั้นถูกเปิด
เผย ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นความลับนั้นหมายรวม
ถึง แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ ข้อมูลการขายและการ
ตลาด แผนทางธุรกิจและกลยุทธ และข้อมูล
ทางการเงิน ตลอดจน ข้อมูลด้านองค์ความรู้ 
(Know-how) หรือด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้าน
เทคโนโลยี  
เราต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้องข้อมูลที่
เป็นความลับของ โซลเวย์ มิให้ถูกเปิดเผยสู่คู่
แข่งหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เรา
ยังต้องดูแลป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับของ
บุคคลที่สาม (อาทิเช่น ลูกค้าและผู้จัดหา) ซึ่ง
เราได้รับมาเนื่องด้วยต�าแหน่งหน้าที่เราในกลุ่ม
โซลเวย์ เราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผยหรือมี
กฎหมายก�าหนด
หากสภาพการจ้างงานของเรากับ โซลเวย์สิ้น
สุดลง เราจะยังคงมีหน้าที่ที่ต้องเก็บข้อมูลที่เป็น
ความลับดังกล่าว

ถาม: อดีตพนักงานติดต่อฉันเพื่อขอ
สิทธิเข้าถึงข้อมูลการตลาดที่เธอสร้าง
ขึ้นขณะท�างานที่ โซลเวย์ ฉันรู้สึกไม่
สบายใจที่จะต้องแชร์ข้อมูลนี้กับเธอ 
เนื่องจากเธอไม่ได้เป็นพนักงานอีกต่อ
ไปแล้ว ฉันควรท�าอย่างไร?
ตอบ: คุณควรบอกเธอว่าข้อมูลลับของ โซลเวย์ 
ไม่สามารถแชร์กับพนักงานที่ไม่ใช่ โซลเวย์ แม้ว่า
บุคคลนั้นจะเคยเป็นพนักงาน โซลเวย์มาก่อน และ
ท�างานนั้นขึ้นมาก็ตาม งานที่ท�าขึ้นในระหว่างการ
เป็นพนักงานของโซลเวย์ เป็นของ โซลเวย์ ทั้งใน
ระหว่างการจ้างงานและหลังสิ้นสุดการจ้างงาน 
คุณไม่ควรแชร์ข้อมูลนี้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

Q&A
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การสือ่สารกับสาธารณะ / การใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ 
แม้ว่า โซลเวย์ จะเคารพชีวิตส่วนบุคคลและ
ความสัมพันธ์ในสังคมของพนักงานทั้งหลาย
ก็ตาม แต่การอ้างอิงในที่สาธารณะถึงกลุ่มโซล
เวย์ หรือพนักงานของโซลเวย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่วนตัวหรือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะ
ต้องสอดคล้องกับข้อก�าหนดของหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจนี้และนโยบายของกลุ่ม
โซลเวย์ ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านสื่อสังคม
ออนไลน์ของกลุ่มโซลเวย์ด้วย

ข้อมลูส่วนบคุคล
โซลเวย์ เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
คู่ค้า พนักงาน และบุคลากรอื่นใดทั้งหมดที่ 
โซลเวย์เกี่ยวข้องทางธุรกิจ  โซลเวย์ปฏิบัติตาม
กฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมด ซึ่ง
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สหภาพยุโรป (European Union General 
Data Protection Regulation) รวมถึงกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทั้งปวงในเขตอ�านาจศาลที่ 
โซลเวย์ด�าเนินกิจการ

การสนทนากับพนกังานอย่างเปิด
เผย
โซลเวย์ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเชื่อมั่นและความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและตัวแทนของ
พนักงาน ข้อแลกเปลี่ยนนี้เป็นสิ่งส�าคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากพนักงานเป็นบุคคลส�าคัญในการ
ท�าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่ม
โซลเวย์ โซลเวย์สนับสนุนให้มีการสนทนา
ระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงาน และฝ่าย
บริหารเพื่อช่วยพนักงานในการแยกแยะ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นที่
อาจน�าไปสู่การละเมิดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ทางธุรกิจ และค้นหาวิธีแก้ไขเพื่อป้องกัน
สถานการณ์ดังกล่าว
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จรยิธรรมและความซือ่สตัย์
ในการท�าธุรกิจ

4
การต่อต้านการตดิสนิบนและ
การต่อต้านการทจุรติ 
โซลเวย์ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม ยุติธรรม และซื่อสัตย์  ที่โซลเวย์ เรา
แข่งขันในตลาดด้วยคุณภาพและคุณค่าของ
สินค้าและบริการ และเราจะไม่ใช้การทุจริตเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ยุติธรรม  
โซลเวย์ ขอห้ามการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่ง
รวมถึงการติดสินบน การติดสินบนคือการ
เสนอ มอบให้ เรียกร้อง หรือรับสิ่งของที่มีมูลค่า 
(หรือผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อโน้มน้าวในทาง
ที่ไม่สมควรให้บุคคลที่มีอ�านาจสั่งการท�าการ
ตัดสินใจหรือด�าเนินการ  เราจะต้องไม่ให้หรือ



ถาม: ในการขอใบอนุญาตที่จ�าเป็น
ส�าหรับการขยายโรงงาน เจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ขอให้เราจ่ายค่าตั๋วเครื่อง
บินและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆ 
ทั้งหมดเพื่อเข้าชมไซต์งานของเรา เรา
ควรท�าไหม?
ตอบ: การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เขา/เธอสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของตนในสถานที่ห่างไกลอาจสามารถได้รับ
อนุญาตได้ภายใต้บางสถานการณ์เท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม การช�าระเงินดังกล่าวควรมีการชี้แจงให้
ชัดเจนกับฝ่ายบริหารของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรบนหัวจดหมาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง
หลายไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญและรับการ
สันทนาการเกินจ�านวนที่กฎหมายก�าหนด ในกรณี
ที่มีข้อสงสัย คุณควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบประจ�าภูมิภาคของคุณ 
อย่างไรก็ตาม หากเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ถูก
ต้องตามกฎหมาย ซึ่งส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของเรา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ควรได้รับอนุญาต หาก
คุณมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจ�าใน
ระหว่างที่คุณท�างานกับ โซลเวย์ คุณควรท�าความ
คุ้นเคยกับกฎระเบียบเกี่ยวกับของขวัญและการ
สันทนาการและ/หรือการจ่ายเงินอ�านวยความ
สะดวก นอกจากนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
รายงานการสันทนาการดังกล่าวในระบบติดตาม
ของขวัญและการสันทนาการ (“GETS”) ซึ่งต้อง
มีการอนุมัติการช�าระเงินดังกล่าวล่วงหน้าจากผู้
จัดการของคุณ
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จรยิธรรมและความซือ่สตัย์
ในการท�าธุรกิจ

รับสินบนใด ๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งธุรกิจ  
ส่วนการจ่ายค่าอ�านวยความสะดวกซึ่งจะ
เป็นการใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับล่างเพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
นั้นก็ห้ามท�า พนักงานโซลเวย์ จะต้องไม่ใช้
บุคคลที่สาม อาทิเช่น ตัวแทนหรือที่ปรึกษาใน
การจ่ายค่าสินบนหรือค่าอ�านวยความสะดวก 



Q&A

ถาม: เราต้องได้รับการอนุมัติจาก
รัฐบาลในการท�าโครงการในประเทศ
ที่ โซลเวย์ ไม่มีสาขาใดๆ และรัฐบาล
แนะน�าให้เราใช้บริษัทที่ปรึกษาเพื่อ
ช่วยในการด�าเนินการ เมื่อเราขอใบ
เสนอราคาจากที่ปรึกษาส�าหรับงาน
ให้ค�าปรึกษา ฉันรู้สึกประหลาดใจ
ในราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับบริษัท
ที่ปรึกษาอื่นๆ ในประเทศ ฉันมีแนว
โน้มที่จะจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวแม้จะมี
ราคาสูง เพราะฉันคิดว่าทางที่ปรึกษา
นั้นมีเส้นสายที่ดีกับรัฐบาลมากกว่า
บริษัทที่ปรึกษาอื่น ๆ ฉันควรต้องกังวล
ในเรื่องใดไหม?

ตอบ: การถามหาที่ปรึกษาที่แนะน�าโดยรัฐบาลใน
ประเทศที่กลุ่มบริษัทไม่มีสาขาตั้งอยู่ อาจไม่มีความ
ผิดเลยหรืออาจเป็นการปกปิดเงินใต้โต๊ะที่ซ่อนไว้ 
ก่อนที่จะติดต่อกับที่ปรึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อ 
คุณควรค้นหาว่าบริษัทที่ปรึกษาจะท�าอะไรให้ โซล
เวย์ และเปรียบเทียบบริการกับบริษัทที่มีศักยภาพ
อื่น ๆ  อาจเป็นไปได้ว่าบริษัทที่ปรึกษาจะให้บริการ
เพิ่มเติมน้อยกว่าหรือไม่มีบริการเท่ากับบริษัทที่
ปรึกษาอื่น ๆ และการเพิ่มขึ้นของราคาอาจเป็นการ
น�าไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แนะน�าในรูปแบบ
เงินใต้โต๊ะ การช�าระเงินประเภทนี้จะเป็นการละเมิด
กฎหมายต่อต้านการทุจริตในส่วนต่างๆ ของโลก
ที่ บริษัท โซลเวย์ ด�าเนินธุรกิจอยู่ คุณควรปรึกษา
กับเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ประจ�าภูมิภาคของคุณหากต้องการความชัดเจน
เพิ่มเติม 
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ของขวัญและการสนัทนาการ
ตามหลักการโดยทั่วไป เราอาจให้หรือรับของ
ขวัญและการสันทนาการได้ก็ต่อเมื่อเพื่อส่ง
เสริมภาพลักษณ์ของโซลเวย์ การน�าเสนอ
สินค้าของโซลเวย์ให้ดีขึ้น หรือการสานความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยความจริงใจ ในขณะที่
เราต้องการสนับสนุนให้พนักงานของเราสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ของเรา เราจะต้องไม่เข้าไปสร้างอิทธิพลหรือ
แสดงอิทธิพลแรกแซงการตัดสินที่เป็นอิสระ   
การแลกเปลี่ยนของขวัญและการสันทนาการ
ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น จะต้องเป็นไปตาม
นโยบายของขวัญ การสันทนาการ และการต่อ
ต้านการติดสินบนของเรา และตามกฎหมาย
ท้องถิ่นที่ใช้บังคับ
พนักงานโซลเวย์ ไม่สามารถเรียกร้องของขวัญ
และการสันทนาการจากพันธมิตรทางธุรกิจได้ 
และพันธมิตรทางธุรกิจไม่ควรรู้สึกว่าเป็นหน้าที่
ที่ต้องมอบของขวัญหรือให้การสันทนาการแก่
พนักงานโซลเวย์คนใด และต้องไม่มีการมอบ
ให้หรือรับเงินสดและสิ่งของที่มีมูลค่าเทียบเท่า
เงินสด อาทิเช่น บัตรก�านัลส�าหรับซื้อสินค้าและ
บัตรของขวัญ เป็นต้น หากจะขอยกเว้นในบาง
กรณีใด ๆ ก็จะต้องแจ้งขอล่วงหน้า และต้องได้
รับการอนุมัติจากฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ข้อก�าหนดและจริยธรรม(Ethics & 
Compliance Department)หากของขวัญและ
การสันทนาการทางธุรกิจใดมีมูลค่าเกินกว่า
มูลค่าที่ยอมรับได้ตามควรดังระบุไว้ในนโยบาย
ของขวัญ การสันทนาการ และการต่อต้านการ
ติดสินบนของโซลเวย์ มูลค่าของขวัญหรือการ
สันทนาการนั้นจะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้า
จากผู้จัดการของคุณผ่านระบบการติดตาม
ของขวัญและการสันทนาการ (Gifts and 
Entertainment Tracking System “GETS”)
เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงาน
โซลเวย์ จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการให้หรือ
รับของขวัญและการสันทนาการ เนื่องจากหาก

ถาม: ในช่วงวันหยุด ผู้จัดหาสินค้าที่
ฉันติดต่อด้วยอย่างสม�่าเสมอได้ส่ง
ของขวัญชิ้นดีที่ฉันอยากจะเก็บไว้มา
ให้ หากฉันเก็บของขวัญไว้ จะถือว่า
ฉันก�าลังละเมิดหลักซื่อสัตย์สุจริตทาง
ธุรกิจหรือไม่?

ตอบ: โปรดดูนโยบายของขวัญและสันทนาการของ 
โซลเวย์ เพื่อท�าความเข้าใจมูลค่าของของขวัญและ
สันทนาการที่ได้รับอนุญาตระหว่างพนักงานของ 
โซลเวย์ และบุคคลที่สาม คุณควรใช้ระบบติดตาม
ของขวัญและการสันทนาการ (“GETS”) เพื่อบันทึก
มูลค่าของของขวัญและขออนุมัติจากผู้จัดการ
ของคุณ หากมูลค่าเกินจ�านวนเงินที่ก�าหนดไว้ใน
นโยบายส�าหรับภูมิภาคของคุณ

Q&A

มีปรากฏการกระท�าที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอาจ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของโซล
เวย์ได้อย่างมีนัยส�าคัญ พนักงานโซลเวย์จะต้อง
ไม่มอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เว้นแต่
ของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ส่งเสริมการขาย
ตามปกติและมีมูลค่าเล็กน้อยโดยมีตราโลโก้
โซลเวย์ และรับรองโดยโซลเวย์แล้ว พนักงาน
โซลเวย์อาจจัดให้มีการสันทนาการแก่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐได้เฉพาะกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากผู้
จัดการของพนักงานล่วงหน้าโดยผ่านระบบ 
GETS แล้วเท่านั้น หรือถ้าการสันทนาการดัง
กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจและ
ไม่ได้เป็นการกระท�าอันไม่สมควร    
การแปลงรูปแบบการให้ของขวัญหรือการ
สันทนาการให้เป็นการบริจาคเพื่อการกุศลจะ
ถือว่าเป็นการท�าผิดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ทางธุรกิจและนโยบายของกลุ่มโซลเวย์ที่ใช้
บังคับ และจะไม่ได้รับการยอมรับ
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
โซลเวย์ให้ความส�าคัญต่อการแข่งขันที่เปิด
กว้างและเป็นธรรม โซลเวย์ประสงค์ที่จะประสบ
ความส�าเร็จอย่างมีจริยธรรมและมีความซื้อ
สัตย์สูงสุด กลุ่มโซลเวย์ไม่ท�าธุรกิจที่มีการ
บิดเบือน หรือมีการก�าจัด หรือกีกกันการแข่งขัน 
หรือท�าให้เกิดข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมในการ
แข่งขัน

ระเบยีนการเงนิและการบญัชี
โซลเวย์จะแจ้งข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับการ
ด�าเนินการ กิจกรรม หรือการตัดสินใจทั้งปวง
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการ
ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญตามสมควร ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของกลุ่มโซลเวย์ได้รับทราบ อนึ่ง เอกสาร
และระเบียนบัญชีการเงินของโซลเวย์จะต้อง
แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางการเงินที่มีความถูก
ต้องเสมอและสอดคล้องกับ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ พนักงาน
ทั้งหลายจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียน
การเงินนั้นถูกต้องและจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสม
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

การหาผลประโยชน์จากข้อมลู
ภายใน
พนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายในขององค์กรต้อง
ไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆที่ได้จากข้อมูล
ดังกล่าวหรือการสื่อสารข้อมูลนั้นให้แก่บุคคล
อื่น ซึ่งประเด็นนี้มีความเกี่ยวโยงกับหลักทรัพย์
ของโซลเวย์ และกลุ่มบริษัทของโซลเวย์ โดยให้
รวมถึงหลักทรัพย์ของบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ 
ข้อมูลภายใน ให้หมายถึงโดยเฉพาะ ข้อมูลที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และถ้าเผยแพร่
สู่สาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์นั้นอย่างมีนัยส�าคัญ
ได้ โซลเวย์ต่อต้านการหาผลประโยชน์จาการ
ใช้ข้อมูลภายในทุกรูปแบบ และพนักงานทุก
คนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและ
นโยบายของกลุ่มโซลเวย์ที่เกี่ยวกับการหาผล
ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน



จร
ิยธ

รร
มแ

ละ
คว

าม
ซื่อ

สัต
ย์ใ

นก
าร

ท�า
ธุร

กิจ

27

Solvay หลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ
โซลเวย์จะคอยตรวจสอบและสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการส่งออกและน�าเข้าสินค้า 
บริการ และข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก กลุ่มโซลเวย์
เน้นเป็นพิเศษในการเคารพต่อกฎระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจในประเทศต้อง
ห้าม หรือท�าธุรกิจกับบุคคลต้องห้าม หรือ
องค์กรต้องห้าม โดยในการท�าธุรกิจ เราจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อ
ก�าหนดด้านการส่งออกของกลุ่มโซลเวย์ 

ห่วงโซ่อปุทาน
โซลเวย์เคารพคู่ค้าทางธุรกิจและซื่อสัตย์ต่อ
ค�ามั่นสัญญาที่ผูกพันโซลเวย์ กลุ่มโซลเวย์คาด
หวังว่าผู้จ�าหน่าย ผู้จัดหาสินค้า และลูกค้า
ทั้งหลายจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับบรรดากิจกรรมที่มีขึ้นทั้ง
ภายในสถานที่ท�างานของตนเองและในสถาน
ที่ท�างานของกลุ่มโซลเวย์ อีกทั้งสนับสนุนให้ยึด
ตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจนี้ในการ
ด�าเนินงานของตนเอง
โซลเวย์น�ากระบวนการที่มีโครงสร้างระดับโลก
ซึ่งมีความยุติธรรมและมีจริยธรรม มาปรับใช้ใน
การเลือกและประเมินผลผู้จัดหาสินค้าเพื่อช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้จัดหาสินค้า โซลเวย์คัดเลือกผู้จัดหาสินค้า
โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ เช่น 
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ การตั้งราคาแข่งขัน 
และพฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นต้น
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จรยิธรรมและความ
ซือ่สตัย์ต่อสงัคมในฐานะ
พนักงานขององค์กร

5
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สทิธิมนษุยชน
โซลเวย์ให้ความส�าคัญกับการเคารพและ
สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ชุมชนที่
บริษัทด�าเนินการอยู่ และพันธมิตรทางธุรกิจ 
ดังปรากฏอยู่ในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึง ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษย
ชนของสหประชาชาติ  เราจะไม่ว่าจ้างงานคนที่
ขัดต่อความตั้งใจของพวกเขาหรือท�าให้พวกเขา
สูญเสียสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง 

เราประณามการแสวงประโยชน์จากเด็ก
ทุกรูปแบบโดยชัดแจ้ง เราปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดเกี่ยวกับอายุขั้นต�่าทางกฎหมาย
ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (“ILO”) ที่เกี่ยวข้อง และ
กฎหมายของประเทศที่เราด�าเนินกิจการอยู่ 

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั่วโมงการ
ท�างานและค่าจ้างนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
และมีความเที่ยงตรงยุติธรรม เราเคารพ
สิทธิส่วนบุคคลด้านเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและเสรีภาพในการสมาคม 
โซลเวย์จะด�าเนินการอย่างจริงจังหากมีการ
แจ้งว่าสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการปกป้อง
อย่างเหมาะสมภายในขอบเขตของเรา เรา
ถูกคาดหวังให้เข้าใจปัญหาด้านสิทธิมนุษย
ชนที่อาจเกิดขึ้นภายในที่ท�างานของเรา 
และควรจะปกป้องมิให้มีการละเมิดสิทธิ
เหล่านี้เกิดขึ้น 

เราคาดหวังว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะ
ปฏิบัติตามหลักการที่คล้ายคลึงกัน และจะ
สนับสนุนเหล่าพันธมิตรในการน�าหลักการ
ดังกล่าวมาใช้ตามความจ�าเป็น
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การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานส�าคัญของเอก
ลักษณ์โซลเวย์ ซึ่งมีมากจนแสดงออกมาให้
เห็นจากการเลือกและการกระท�าที่ส�าคัญของ
เรา  เพื่อที่จะน�าทางกลุ่มโซลเวย์และสังคมโดย
รวมไปสู่วันพรุ่งนี้อย่างยั่งยืนยื่งขึ้น โซลเวย์ได้
จัดท�าโครงการ Solvay Way ซึ่งเป็นโครงการที่
เปลี่ยนความใฝ่ฝันของเราให้เป็นการกระท�าที่
สามารถวัดและจับต้องได้ขึ้นมา และเรายังได้
พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่
ยั่งยืน (Sustainable Portfolio Management 
tool) เพื่อเชื่อมต่อกับกลยุทธและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอีกด้วย  
โซลเวย์มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม
โดยได้พัฒนาการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
พัฒนาความปลอดภัยของโรงงาน กระบวนการ 
และเทคโนโลยี รวมถึงความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เคมีและการดูแลผ่านห่วงโซ่อุปทาน
ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรสากลรับผิดชอบของ
สมาคมเคมีระหว่างประเทศของสมาคมรับผิด
ชอบผลิตภัณฑ์เคมี (the International Council 
of Chemical Association’s Responsible 
Care Global Charter) ที่ลงนามโดยโซลเวย์  
เรายังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะทางบวกหรือลบ
ก็ตาม  โซลเวย์ไม่เพียงแต่เข้าร่วมลงนามใน
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global 
Compact) และสนับสนุนหลักสิบประการ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม 
และการต่อต้านการทุจริต แต่ยังร่วมลงนาม
ในข้อตกลงข้อตกลง Global Framework 
Agreement กับ IndustriALL Global Union 
อีกด้วย
เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่เปิดกว้าง
ท้าทายและสร้างสรรค์กับพนักงานและตัวแทน
ของพวกเขา

ถาม: ในระหว่างการประเมิน CSR ที่
ด�าเนินการในกรอบของกระบวนการ
ประกวดราคากับผู้จัดหาสินค้าที่มี
ศักยภาพ ฉันตระหนักว่ามีผู้จัดหา
สินค้ารายหนึ่งมีคะแนนต�่าในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแรงงานท้องถิ่น ฉัน
สามารถแต่งตั้งผู้จัดหาสินค้ารายนี้โดย
รู้ว่าราคาที่เขาเสนอนั้นดีกว่าราคาของ
คู่แข่งรายอื่นได้หรือไม่? 
ตอบ: โซลเวย์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของตนเองและ
ของผู้จัดหาสินค้าทั้งหลาย เมื่อเราประเมินผู้จัดหา
สินค้าที่มีศักยภาพ ราคาเป็นเพียงหนึ่งปัจจัย และ
ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่าการให้ค�ามั่นสัญญาด้าน 
CSR ของผู้จัดหาสินค้า หากผู้จัดหาสินค้ามีคะแนน
ต�่าในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ก็อาจมีค่าใช้
จ่ายที่คาดไม่ถึงซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ แรงงาน
ที่ไม่ได้พักผ่อน และปัญหาอื่นๆ ที่หลั่งไหลเข้ามา
โดยตรงจากแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานของ
บริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่เขาเสนอมา
ในอนาคต คุณควรพิจารณาผู้จัดหาสินค้ารายนี้อีก
ครั้งและหาผู้จัดหาสินค้ารายอื่นที่มีราคาแพงกว่า
เล็กน้อย แต่มีความมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคม

Q&A
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การสนับสนุนทางการเมอืง
กลุ่มโซลเวย์ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการ
เมือง หรือไม่ได้บริจาคในนามองค์กรให้แก่
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งใด ๆ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มโซลเวย์จะเข้าร่วมในการ
อภิปรายถกเถียงเชิงสร้างสรรค์กับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของกลุ่ม
โซลเวย์และถูกต้องตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ 
เฉพาะพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้นที่จะ
สามารถด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยใน
กรณีนี้ กลุ่มโซลเวย์อาจให้การสนับสนุนแก่
องค์การที่มิใช่ภาครัฐ  โซลเวย์เคารพในเสรีภาพ
ของพนักงานในการตัดสินใจด้านการเมือง
ด้วยตนเอง การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองของพนักงานต้องถือ
เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่พนักงานต้องจัดสรรเวลา
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นด้วยตัวเอง

กิจกรรมการกุศลและการบรจิาค
เพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ
โซลเวย์มุ่งเน้นที่จะให้มีการแบ่งปันในเชิงบวก
แก่ชุมชนทีโ่ซลเวย์ด�าเนนิธรุกจิอยู่และสนับสนนุ
ให้พนักงานปฏิบัติเช่นเดียวกัน กิจกรรมเพื่อ
สังคมและการกุศลของโซลเวย์มีจุดมุ่งหมาย
หลักเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และความ
พยายามด้านมนุษยธรรมทั่วโลก พนักงานที่
ปรารถนาจะบริจาคในนามโซลเวย์ ไม่ว่าจะ
เป็นการช่วยเหลือเป็นตัวเงินหรือกิจกรรมอาสา
สมัครต่าง ๆ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก
ตัวแทนฝ่ายบริหารจัดการที่เหมาะสมก่อน 
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การละเมิดหลักความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ
นี้หรือนโยบายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะ
ไม่ได้รับการละเว้น  โซลเวย์ สนับสนุนให้ทุก
คนออกมาแจ้งข้อมูลเมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่ไม่เป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตทาง
ธุรกิจ บรรดาผู้จัดการและหัวหน้าจะต้อง
บริหารจัดการในการรายงานนั้นและแจ้งให้
สมาชิกที่เหมาะสมในฝ่ายบริหาร และ/หรือ
ในฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อ
ก�าหนดและจริยธรรม(Ethics & Compliance 
Department)ทราบเกี่ยวกับรายงานเหล่า
นั้น การละเมิดหลักความซื่อสัตย์สุจริตทาง
ธุรกิจสามารถน�าไปสู่การด�าเนินการทางวินัย
ที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้
บังคับ จนถึงขั้นหรือรวมถึงการไล่ออก  ในบาง
กรณี โซลเวย์อาจรายงานการละเมิดนั้นให้แก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบ

การบงัคบัใช้
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Q&A

ถาม: ฉันจะรายงานสถานการณ์ใดในสายด่วนด้านจริยธรรมของ โซลเวย์ ได้บ้าง 
และฉันควรส่งหลักฐานประเภทใด?
ตอบ: ควรใช้สายด่วนด้านจริยธรรมของ โซลเวย์ 
เพื่อรายงานปัญหาการประพฤติมิชอบ เช่น การ
ฉ้อโกง การทุจริต การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด 
การกระท�าผิดกฎหมาย และการไม่ปฏิบัติตาม
หลักซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ นโยบายภายใน และ
กฎระเบียบทั้งหลาย แม้ว่าเราจะแนะน�าให้คุณ
รายงานข้อสงสัยและข้อกังวลให้ผู้จัดการหรือส่วนที่
มีอ�านาจก่อน (เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กฎหมาย 
การตรวจสอบ และอื่นๆ) หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่
จะแจ้งข้อมูลด้วยวิธีนี้หรือถ้าคุณต้องการ ให้ใช้สาย
ด่วนด้านจริยธรรมของ โซลเวย์ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เงินเดือน การท�างานล่วงเวลา การเลื่อนต�าแหน่ง 
และ/หรือสวัสดิการควรรายงานไปยังฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

เมื่อรายงานการร้องเรียน ให้พยายามระบุราย
ละเอียดให้มากที่สุด (เช่น อะไร เมื่อไหร่ ใคร 
อย่างไร ราคาเท่าไร ที่ไหน และท�าไม) รวมถึงหลัก

ฐานอย่างเป็นทางการและชื่อของพยาน รายงานที่
คลุมเครืออาจท�าให้การสอบสวนด�าเนินการได้ยาก
หรือเป็นไปไม่ได้

คุณไม่ควรใช้ช่องทางสายด่วนในการรายงานกรณี
ที่มีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สินทันที รายงานที่
ส่งผ่านบริการนี้อาจไม่ได้รับการตอบกลับทันที หาก
คุณต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โปรดติดต่อเจ้า
หน้าที่ในท้องที่ของคุณ 

ข้อส�าคัญ: ผู้รายงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลที่รายงาน และอาจถูกปรับหากใช้
ช่องทางในทางที่ผิด
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