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ที ่McCain Foods เราเชือ่ว่าวธิทีีเ่ราปฏบิัตเิป็นสว่นหนึง่ทีท่�าให ้
เราโดดเด่นไม่เหมอืนใคร เราด�าเนนิธุรกจิในฐานะครอบครัวระดับ

โลก ซึง่เชือ่ว่าจรยิธรรมทีด่คีอืธุรกจิทีด่ ีและเรามคี่านยิมทีเ่ป็น
แนวทางส�าหรับการตัดสนิใจของเราในทุก ๆ วัน

หลักจรรยาบรรณของเราใหแ้นวทางปฏบิัตใินการด�าเนนิธุรกจิใน
ลักษณะทีส่อดคลอ้งกับหลัก McCain Rising Star ของเรา ใน

ฐานะบรษัิทเอกชนซึง่เป็นธุรกจิครอบครัว เรามคีวามภาคภูมใิจทีไ่ดร้วม
ค่านยิมของครอบครัวเขา้ไวใ้นการด�าเนนิธุรกจิของเรา ค่านยิมในการ

ด�าเนนิการของเรานัน้ไดส้รา้งความแตกต่างใหก้ับ McCain Foods ใน
ตลาด สรา้งชือ่เสยีงใหก้ับบรษัิทและพนักงานของเราในดา้นความมุ่งมั่น 

ความน่าเชือ่ถอื และความไวว้างใจ วธิกีารทีเ่ราปฏบิัตใินแต่ละวันคอืสิง่ที่
ก�าหนดและรักษาชือ่เสยีงของเรา และเป็นหนา้ทีข่องเราทีจ่ะตอ้งปกป้อง

ชือ่เสยีงนัน้ไว ้

ดว้ยการยดึมั่นต่อหลักจรรยาบรรณและการรักษามาตรฐานขัน้สงูสดุของ
เรา เราจะยังคงเตบิโตต่อไปในฐานะแบรนดร์ะดับโลกทีแ่ข็งแกร่งและ วาง

ต�าแหน่งทีด่เีพือ่บรรลุวสิัยทัศน์ของเรา และกา้วสูผู่น้�าระดับโลกดา้นอาหารปรุง
ส�าเร็จและอาหารทานเล่นจากมันฝร่ัง

หากคุณพบว่าตัวเองก�าลังตกอยู่ในสถานการณ์ทีย่ากล�าบาก ซึง่คุณเชือ่ว่าไม่
สอดคลอ้งกับหลักจรรยาบรรณของเรา ความกลา้ทีจ่ะตัดสนิใจอย่างถูกตอ้งจงึเป็น

สิง่ส�าคัญ หลักจรรยาบรรณนี้จะชว่ยน�าคุณไปสูก่ารตัดสนิใจทีถู่กตอ้งหรอืบุคคลที่
เหมาะสมในการชว่ยเหลอื

Max Koeune  
ประธานและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร McCain Foods Limited
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วธีิท่ีคุณพึงปฏิบัติ 

หลักจรรยาบรรณและกฎหมาย

ความรับผิดชอบของคุณ

ความเขา้ใจหลักจรรยาบรรณ
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“จริยธรรมท่ีดี
คือธุรกิจท่ีด”

หลกัจรรยาบรรณของ McCain แสดงใหเ้ห็นวา่คา่
นยิมและความมุง่มัน่ตอ่การปฏบิตัติามกฎหมายและ
จรยิธรรมในทกุกจิกรรมของเราเป็นแนวทางในการ
ตดัสนิใจของเราอยา่งไร ซึง่แสดงถงึตวัอยา่งของ
สถานการณท์ีเ่ราอาจเผชญิในชวีติประจ�าวนัของเรา
และอธบิายมาตรฐานของพฤตกิรรมที ่McCain Foods 
คาดหวงัจากพนักงานทกุคนของบรษัิท McCain 
Foods Limited รวมถงึบรษัิทในเครอืทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ไมว่า่เราจะท�างานทีใ่ด ความซือ่สตัย ์ความถกูตอ้ง 
และความยตุธิรรมเป็นพืน้ฐานของชือ่เสยีงทางธรุกจิทีด่ ี

วธิทีีค่ณุพงึปฏบิตั ิ
เพือ่รักษาชือ่เสยีงของ McCain Foods เราทกุคนตอ้ง
ไดรั้บการชีแ้นะจากหลกั Rising Star ของเรา หลกั 
Rising Star ชว่ยใหเ้ราด�ารงคา่นยิมของเราไวใ้นทกุ ๆ 
วนั ไมว่า่เราจะมบีทบาท หนา้ที ่หรอืปฏบิตังิานอยู ่ณ 
สถานทีใ่ด เราบรรลผุลส�าเร็จเมือ่เราปฏบิตัติามหลกั
การของหลกัจรรยาบรรณ 

นอกจากนี ้เรายงัมหีนา้ทีใ่นการชว่ยใหพ้นักงานคน
อืน่ ๆ เขา้ใจและปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ รวมทัง้
รายงานการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ทนัททีีเ่กดิขึน้หรอืเมือ่
เราไดรั้บทราบ 

การปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณเป็นเงือ่นไขหนึง่
ของการจา้งงานของพนักงานทกุคนทีท่�างานกบั 
McCain Foods 

การปฏบิตังิานในแตล่ะวนัของเรานัน้ ไมเ่พยีงแตค่วบคมุ
โดย หลกัจรรยาบรรณเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึกฎหมาย 
นโยบายการก�ากบัดแูล และความซือ่สตัยส์ว่นบคุคล ใน
ทกุ ๆ การปฏสิมัพันธแ์ละการตดัสนิใจทีเ่ราท�าตลอดทัง้
วนั เราตอ้งคอยถามตวัเองเสมอวา่การกระท�าทีเ่ราก�าลงั
จะท�านัน้สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณ ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย มจีรยิธรรม และจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึตวัเรา
และบรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดหีรอืไม ่เมือ่ไมแ่น่ใจในการกระ
ท�าใด ๆ ใหค้น้หาค�าแนะน�าจากหลกัจรรยาบรรณนีแ้ละ
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ หรอืถามตวัคณุเองดว้ยค�าถามตอ่ไป
นี ้ฉันอยากจะอา่น หรอืใหค้นอืน่ไดอ้า่นเกีย่วกบัการกระ
ท�าของฉันในหนังสอืพมิพห์รอืไม่

ที ่McCain Foods เราปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณโดย
เป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ ซึง่อาจสง่ผลตอ่การตดัสนิ
ใจและการปฏบิตัขิองเราในแตล่ะภมูภิาคทีแ่ตกตา่งกนั
ออกไป ในฐานะพนักงาน เรามขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้ง 

• ปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย ์ความถกูตอ้ง และ
ความยตุธิรรม

• สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มการท�างานซึง่ตัง้อยูบ่น
รากฐานของ ความเชือ่มัน่และความเคารพซึง่กนั
และกนั ตอ่ซพัพลายเออรข์องเรา หรอืชมุชนที่
เราด�าเนนิธรุกจิอยู ่ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ ๆ
ทัง้หมด

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจในการสือ่สารอยา่งเปิดเผยและ
หลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น

• ดแูลและรักษาความปลอดภยัของสถานทีท่�างาน
(รวมถงึการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศของเรา)

• รักษาความปลอดภยัของผลติภณัฑข์องเรา
• ปกป้องสิง่แวดลอ้ม
• ปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบายของบรษัิท และขอ้

ก�าหนดอืน่ ๆ ของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
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ฝ่ายบรหิารของ McCain: ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่
เราด�าเนนิชวีติตามคา่นยิมของเราในทกุ ๆ วนั

ที ่McCain Foods เราทกุคนมคีวามรับผดิชอบในการ
ด�าเนนิชวีติตามคา่นยิมของเราในทกุ ๆ วนั อกีทัง้ผูน้�า
ในองคก์รของเรายงัมคีวามรับผดิชอบในการน�าโดย
เป็นแบบอยา่ง และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทกุคน ณ ที่
แหง่นีเ้ขา้ใจและยดึถอืหลกัจรรยาบรรณนี ้ผูน้�าควร

• สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทีพ่นักงานรูส้กึสบายใจทีจ่ะ
มาหาคณุเพือ่พดูคยุเกีย่วกบัการละเมดิหลกัจรรยา
บรรณหรอืกฎหมายทีอ่าจเกดิขึน้

• หา้มขอหรอืสัง่ใหพ้นักงานกระท�าการใด ๆ ที่
เป็นการละเมดิหลกัจรรยาบรรณ

หนังสอืรับรองการรับทราบถงึหลกัจรรยา
บรรณ 
พนักงานใหม:่ 
เงือ่นไขหนึง่ของการจา้งงานคอื พนักงานใหมท่กุคน
จะตอ้งลงลายมอืชือ่ในหนังสอืรับรองการรับทราบ ซึง่
ระบวุา่ 

ขา้พเจา้ไดรั้บและอา่นหลกัจรรยาบรรณของ McCain 
Foods และเขา้ใจแลว้วา่ขา้พเจา้มขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้ง
ปฏบิตัติาม ขา้พเจา้ยอมรับวา่ การปฏบิตัติามหลกั
จรรยาบรรณนีเ้ป็นเงือ่นไขของความสมัพันธก์ารจา้ง
งานของขา้พเจา้และการไมป่ฏบิตัติามหลกัจรรยา
บรรณนีอ้าจน�าไปสูก่ารลงโทษทางวนัิยจนถงึขัน้สงูสดุ
และรวมถงึการเลกิจา้ง

หากมสีว่นใดของหลกัจรรยาบรรณทีค่ณุ ไมเ่ขา้ใจ 
สอบถามผูจั้ดการของคณุ หรอื ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลทอ้งถิน่ส�าหรับค�าอธบิาย สามารถคน้หาหลกั
จรรยาบรรณฉบบัออนไลนไ์ดท้ี ่McCaintranet และ 
www.mccain.com 

การลงนามรับรองซ�้าของพนักงาน: 
พนักงานปัจจบุนัทกุคนจะตอ้งเขา้รว่มในการฝึกอบรม 
และลงลายมอืชือ่ในหนังสอืรับรองการรับทราบทกุ
ครัง้ทีม่กีารจัดสรรหลกัจรรยาบรรณใหม ่นอกจากนี ้
พนักงานในบางต�าแหน่งอาจตอ้งกรอกขอ้มลูและลง
ลายมอืชือ่ในใบรับรองประจ�าปี เพือ่ยนืยนัวา่ไดป้ฏบิตั ิ
ตามหลกัจรรยาบรรณนี ้พนักงานทีไ่มก่รอกขอ้มลูใน
ใบรับรองใหเ้สร็จสมบรูณอ์าจไดรั้บการลงโทษทาง
วนัิย

หลกัจรรยาบรรณและกฎหมาย
การกระท�าของเราถกูประเมนิในทกุ ๆ วนัโดยลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์เพือ่นรว่มงาน และผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการ
และคาดหวงัวา่จะไดร้ว่มงานกบับรษัิททีม่จีรยิธรรม
และปฏบิตัติามกฎหมาย McCain Foods มุง่มัน่ทีจ่ะ
ปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทหรอื
การด�าเนนิงานของบรษัิทอยา่งเครง่ครัดโดยไมม่ขีอ้
ยกเวน้ การไมป่ฏบิตัติามอาจท�าใหบ้รษัิทและบคุคลที่
เกีย่วขอ้งไดรั้บโทษหนักทัง้ทางแพง่และทางอาญา

การสร้างสภาพแวดลอ้มแบบเปิดกวา้ง: 
การตอบค�าถามและขอ้กังวล

หลกัจรรยาบรรณนีน้�าเสนอแหลง่ขอ้มลูเพือ่ชว่ยใหพ้นักงานถามค�าถามหรอืขอ้กงัวลดว้ยวธิทีีพ่วกเขา รูส้กึสบายใจ 
รวมถงึการพดูคยุกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคลทอ้งถิน่และการรายงานขอ้มลูความลบั 

ในฐานะผูจั้ดการ หากพนักงานของ McCain มาหาคณุพรอ้มกบัขอ้กงัวลเกีย่วกบัหลกัจรรยาบรรณ คณุมหีนา้ทีใ่นการ
รับฟังและประเมนิขอ้กงัวลดงักลา่ว ถามตวัคณุเองวา่ ขอ้กงัวลนัน้จ�าเป็นตอ้งมกีารสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิตอ่หรอืไม ่
หากใช ่โปรดตดิตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลทอ้งถิน่หรอืฝ่ายกฎหมายของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเกบ็ขอ้มลูทัง้หมด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กงัวลไวเ้ป็นความลบั แบง่ปันเฉพาะในกรณีทีจ่�าเป็นเทา่นัน้ เชน่ กบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการสบืสวน

พนักงานของ McCain ทีป่ระสงคจ์ะรายงานการละเมดิหลกัจรรยาบรรณ มตีวัเลอืกดงันี:้ สง่อเีมลไปยงั 
Code Connection หรอืผา่น The Network ระบบการรายงานทีด่�าเนนิการโดยบคุคลภายนอก ขอ้มลูเกีย่วกบัตวั
เลอืกเหลา่นีม้อียูใ่น หนา้ 42 ของหลักจรรยาบรรณ และในหนา้หลักจรรยาบรรณและนโยบายของ McCaintranet 
ส�าคัญอยา่งยิง่ทีช่อ่งทางเหลา่นีม้กีารแบง่ปันเป็นวงกวา้งและเปิดเผย เพือ่ใหพ้นักงานรูส้กึสบายใจในการแบง่ปัน 
ขอ้กงัวล หากพวกเขาตอ้งท�าเชน่นัน้
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การปฏบิตัติามกฎหมายเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ทีก่�าหนด
ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท

ในฐานะบรษัิทระดบัโลก การด�าเนนิงานและพนักงาน
ของเราอยูภ่ายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่และกฎหมายอืน่ ๆ 
ทีห่ลากหลาย หากคณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบักฎหมายที่
เกีย่วขอ้งหรอืวธิกีารตคีวามกฎหมายเหลา่นี ้ใหป้รกึษา
ฝ่ายกฎหมายทอ้งถิน่ของคณุกอ่นด�าเนนิการ

ความรับผดิชอบของคณุ
เราทกุคนมหีนา้ทีใ่นการดแูลใหพ้นักงานของเรารับผดิ
ชอบตอ่มาตรฐานของหลกัจรรยาบรรณ หากคณุสงัเกต
เห็นพฤตกิรรมทีอ่าจละเมดิหลกัจรรยาบรรณของเรา 
คณุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการแจง้ปัญหาโดยทนัท ีซึง่ 
McCain Foods ไดช้ว่ยท�าใหเ้ป็นเรือ่งงา่ยส�าหรับคณุ
ในการปฏบิตัเิชน่นัน้

ความเขา้ใจหลกัจรรยาบรรณ
เป็นไปไมไ่ดท้ีห่ลักจรรยาบรรณนีจ้ะครอบคลมุทกุ
สถานการณท์ีอ่าจมปีระเด็นทางกฎหมายหรอืจรยิธรรม
เกดิขึน้ ในสว่นถามและตอบของหลกัจรรยาบรรณนี้
ไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิและตวัอยา่งไว ้เพือ่วตัถปุระสงค์
ในการอธบิายใหก้ระจา่งชดัเจน แตไ่มไ่ดห้มายความ
วา่จะให ้ค�าอธบิายทีค่รบถว้นเกีย่วกบันโยบายตา่ง ๆ 
วธิปีฏบิตัหิรอืขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง คณุมคีวามรับผดิ
ชอบในการท�าความเขา้ใจมาตรฐานของบรษัิท และ
ถามค�าถามเมือ่คณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบัความหมายของ
หลกัจรรยาบรรณหรอืไมแ่น่ใจเกีย่วกบัวธิจัีดการกบั
สถานการณ์

จะสอบถามใคร
หากคณุจ�าเป็นตอ้งท�าการตดัสนิใจทางกฎหมายหรอื
จรยิธรรม แตไ่มส่ามารถหาค�าตอบไดใ้นหลกัจรรยา
บรรณ โปรดตดิตอ่ผูจั้ดการของคณุ ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล ฝ่ายกฎหมาย หรอืฝ่ายการเงนิของทอ้งถิน่
เพือ่ขอความชว่ยเหลอื นอกจากนี ้ผูน้�าระดบัโลกของ 
McCain Foods ก็พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืพนักงานทกุ
คนและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัหลกัจรรยาบรรณ รวมถงึการ
ตคีวามนโยบาย กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั การ
ตดิตอ่สือ่สารกบัหวัหนา้ฝ่ายเหลา่นีท้ัง้หมดจะไดรั้บการ
พจิารณาตามดลุยพนิจิ รายชือ่ผูต้ดิตอ่มอียูท่ีด่า้นหลงั
ของคูม่อืเลม่นี้

การรายงานขอ้กงัวล
อยา่งไรกต็าม หากคณุรูส้กึวา่การรายงานการละเมดิ
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัฝ่ายบรหิารทอ้งถิน่หรอืผูน้�าระดบัโลก
ของบรษัิทไมใ่ชต่วัเลอืกส�าหรับคณุ คณุอาจรายงาน
ขอ้กงัวลของคณุผา่นแหลง่ขอ้มลูตอ่ไปนี:้

• ส่งอีเมลไปท่ี codeconnection@mccain.ca
ซ่ึงอีเมลน้ีได ้รับการตรวจสอบจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท
ัว่โลกและข ้อกังวลของคุณจะได ้รับการเก็บไว ้เป็น 
ความลับเท่าท่ีเป็นไปได ้

• ลิงก์ ของเว็บเมลสามารถเข ้าถึงได  ้ท่ี
www.mccain.ethicspoint.com โดยได ้รับการ  
ตรวจสอบจาก Navex ซึ่งเปน็ระบบการรายงานที่ 
ด�าเนินการโดยบุคคลภายนอก

• หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน (เฉพาะพื้นที่ให ้
บริการ) ซึ่งได ้รับการตรวจสอบจาก The Network  
ซึ่งเปน็ระบบการรายงานที่ด�าเนินการโดยบุคคล 
ภายนอก 
รายการโทรศัพท์ สายด่วนทั้งหมดมีอยู่ใน หน้ า 
42

การรายงานโดยไมเ่ปิดเผยชือ่
หากเกดิสถานการณท์ีค่ณุไมป่ระสงคจ์ะรายงานการ
ละเมดิจรรยาบรรณทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืสงสยัวา่จะเกดิขึน้
ตอ่ฝ่ายบรหิารทอ้งถิน่หรอืผูน้�าระดบัโลกของบรษัิท 
คณุไดรั้บการสนับสนุนใหร้ายงานขอ้กงัวลของคณุผา่น
สองชอ่งทางทีใ่หบ้รกิารโดยบคุคลภายนอกหรอื The 
Network ซึง่ไดแ้ก ่พอรท์ลัเว็บเมลออนไลนห์รอืการ
รายงานผา่นโทรศพัทส์ายดว่น The Network ชว่ยให ้
คณุสามารถรายงานการละเมดิหลกัจรรยาบรรณไดโ้ดย
ไมเ่ปิดเผยชือ่ และใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง พรอ้ม
บรกิารแปลภาษาทัง้ทางออนไลนแ์ละทางโทรศพัท ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัหมายเลขโทรศพัทส์าย
ดว่นและลงิกข์องเว็บเมลออนไลน ์มอียูใ่นหนา้ 42 ที่
ดา้นหลงัของคูม่อืนี้
หมายเหต:ุ ชอ่งทางการรายงาน The Network มไีว ้
ส�าหรับรายงานการละเมดิหลกัจรรยาบรรณทีอ่าจเกดิ
ขึน้ ไมใ่ชเ่พือ่การรอ้งทกุขท์ัว่ไป

ขอ้กงัวลจะถกูด�าเนนิการอยา่งไร
ค�าถามและขอ้กงัวลทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณที่
สง่ไปยงัฝ่ายระดบัโลกหรอื Code Connection จะ
ไดรั้บการเกบ็ไวเ้ป็นความลบัมากทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
อยา่งสมเหตสุมผล ขอ้มลูจะถกูเปิดเผยแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสอบสวนและแกไ้ขปัญหาเทา่นัน้

หากมพีนักงานเขา้มาพบคณุ ใหพ้ดูคยุเฉพาะราย
ละเอยีดของค�าถามหรอืการสอบถามกบับคุคลดัง
กลา่วทีจ่�าเป็นในการใหข้อ้มลู ตอบค�าถามตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ หรอืแกไ้ขปัญหา
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การสบืสวนขอ้เท็จจรงิ
การละเมดิหลกัจรรยาบรรณใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จะ ได ้
รับการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม ไมว่า่จะโดยผูต้รวจ
สอบทอ้งถิน่ ฝ่ายระดับโลก หรอืจากบคุคลภายนอก
บรษัิท และเป็นความรับผดิชอบรวมถงึขอ้ผกูพันของ
พนักงานทกุคนในการใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มที ่
ทันททีันใด และตามความเป็นจรงิตอ่การสบืสวนใด ๆ 
ก็ตาม พนักงานทีไ่มใ่หค้วามรว่มมอื อาจถกูลงโทษ
ทางวนัิย

หา้มการโตต้อบเอาคนื
บรษัิทขึน้อยูก่บัพนักงานทกุคนในการปฏบิตัติามหลกั
จรรยาบรรณ ดงันัน้เราจงึตอ้งพึง่พาพนักงานในการ
เปิดเผยถงึขอ้กงัวลหรอืรายงานการละเมดิทีอ่าจเกดิ
ขึน้ การโตต้อบเอาคนืตอ่พนักงานทีป่ฏบิตัติามหนา้ทีน่ี ้
นับเป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณ หากคณุรายงาน
หรอืเปิดเผยขอ้กงัวลเกีย่วกบัหลักจรรยาบรรณ และ
รูส้กึวา่ตนเองไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม ให ้
รายงานเรือ่งดงักลา่วโดยทนัที

การลงโทษทางวนัิย
เมือ่มกีารพจิารณาวา่พนักงานไดล้ะเมดิหลกัจรรยา
บรรณ บรษัิทจะก�าหนด มาตรการลงโทษทีเ่หมาะ
สมกบัความรนุแรงของการละเมดินัน้ ซึง่รวมถงึการ
เลกิจา้งส�าหรับการละเมดิทีร่า้ยแรง การตดัสนิใจ
อาจกระท�าโดยผูบ้รหิารระดบัสงูตามลกัษณะของ
การละเมดิ เมือ่พนักงานถกูตดัสนิวา่ไดก้ระท�าการ
ละเมดิ การละเมดินีจ้ะถกูบนัทกึไวใ้นประวตัถิาวรของ
พนักงาน

การรายงาน  
โดยไมเ่ปิดเผยช่ือ 

ทุกวันตลอด  
24 ช่ัวโมง

ดรูายละเอยีดทีห่นา้ 42
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วธีิการท่ีเรา
ปฏิบัติตอ่ผูอ่ื้น
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ปฏิบัติตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทัง้หมดดว้ยความเคารพ

ความหลากหลายและการมีสว่นร่วม 

การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

ความเป็นสว่นตัว
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ปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นได ้
เสยีทัง้หมด ดว้ยความ
เคารพ 

การปฏบิตัติอ่ผูค้นรอบตวัเราดว้ยความสภุาพ
และความเคารพ ไมเ่พยีงแตเ่ป็นเรือ่งของ

ความถกูตอ้งทางวชิาชพีเทา่นัน้ แตย่งัหมายถงึ
ธรุกจิทีด่ดีว้ย การปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ดว้ยความเคารพ
สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทีเ่ปิดกวา้ง ซึง่ชว่ยให ้

ความพงึพอใจ การมสีว่นรว่ม และความภกัดขีอง
พนักงานและลกูคา้เพิม่มากขึน้

คณุสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึความเคารพไดด้ว้ยการ 
กระท�าทีเ่รยีบงา่ย แตท่รงพลงั:

• สนับสนุนเพือ่นรว่มงานใหแ้สดงขอ้คดิเห็นและแนว
ความคดิ

• รับฟังสิง่ทีค่นอืน่พดูกอ่นทีจ่ะแสดงความคดิเห็น
ของคณุ

• แบง่ปันขอ้มลูอยา่งสม�า่เสมอและใหผู้อ้ ืน่มสีว่นรว่ม
ในการตดัสนิใจ

• ใชแ้นวความคดิของคนอืน่ ๆ เพือ่เปลีย่นแปลงหรอื
ปรับปรงุงาน

• ไมด่ถูกูหรอืเยาะเยย้ผูอ้ืน่หรอืแนวความคดิของพวก
เขา

• สง่เสรมิความหลากหลายและการมสีว่นรว่มใน
สถานทีท่�างาน

• ใชข้อ้เสนอแนะทีส่รา้งสรรคแ์ละพยายามชืน่ชมผู ้
อืน่ใหบ้อ่ยขึน้

ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และผูบ้รโิภคจากทัว่โลก
ภายนอก McCain Foods มสีว่นชว่ยใหเ้ราเตบิโตขึน้ 
สรา้งสรรคส์ ิง่ใหม ่ๆ และกอ่ใหเ้กดิผลลพัธท์างธรุกจิ
ในเชงิบวก การปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกเหลา่
นีด้ว้ยความเคารพ ในขณะเดยีวกนักป็ฏบิตัติามภาระ

ผกูพันทางกฎหมายและทางจรยิธรรมอยา่งเต็มทีเ่ป็น 
หวัใจส�าคญัของความสามารถของเราในการรักษาชือ่
เสยีงไวแ้ละเสรมิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของเรา
ใหแ้ข็งแกรง่ยิง่ขึน้

วธิทีีเ่ราแสดงตอ่คูแ่ขง่ของเราอาจสง่ผลกระทบตอ่วธิี
การทีล่กูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีของเรารับรูถ้งึธรุกจิและ
การกระท�าของเรา

ปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของ McCain Foods ทัง้หมด
ดว้ยความเคารพในระดบัสงูสดุ ซึง่รวมถงึพนักงาน 
ซพัพลายเออร ์ผูบ้รโิภค และคูแ่ขง่

ความหลากหลายและการมี
สว่นรว่ม
McCain Foods มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งวฒันธรรมความหลาก
หลายและการมสีว่นรว่ม ในขณะเดยีวกนักส็รา้งสภาพ
แวดลอ้มทีป่ราศจากการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม 
ซึง่บคุคลทกุคนไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพ
และใหเ้กยีรต ิสามารถมสีว่นรว่มไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละมี
โอกาสเทา่เทยีมกนั 

ความหลากหลายคอืการท�าใหแ้น่ใจวา่เรามกีารผสม
ผสานของผูค้นทีเ่หมาะสมในธรุกจิของเรา ซึง่ผูค้นนัน้
สะทอ้นถงึลกูคา้และชมุชนทีเ่ราใหบ้รกิาร การมสีว่น
รว่มเป็นเรือ่งเกีย่วกบัวธิทีีเ่ราท�างานรว่มกนั วฒันธรรม
การมสีว่นรว่มคอืการเป็นหนึง่เดยีวกนั ซึง่ทกุคน
สามารถสง่มอบผลการปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุไดใ้นขณะที่
เป็นตวัของตวัเอง
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การเลอืกปฏบิตั ิ 
และการคกุคาม
ทกุคนมคีวามรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
McCain Foods มสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั เคารพ
ซึง่กนัและกนั มสีว่นรว่ม รวมทัง้ปราศจากการเลอืก
ปฏบิตัแิละการคกุคาม

ความล�าเอยีง การเลอืกปฏบิตั ิหรอืการคกุคามบนพืน้
ฐานของคณุลกัษณะใด ๆ ทีเ่ป็นการแบง่แยกเรานัน้จะ
ไมไ่ดรั้บการยอมรับ

การเลอืกปฏบิตัคิอืการกดีกนัผูอ้ืน่จากการมสีว่นรว่ม
อยา่งเต็มที ่เนือ่งจากมบีางสิง่ทีท่�าใหพ้วกเขาแตก
ตา่งออกไป

การคกุคามครอบคลมุถงึการกระท�าทีม่แีนวโนม้วา่จะ
กอ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีไ่มเ่ป็นมติร 
ขม่ขู ่หรอืท�าใหขุ้น่เคอืงกนั ซึง่อาจรวมถงึการกระท�า
ในหลากหลายรปูแบบตัง้แตก่ารเรยีกรอ้งเกีย่วกบัเรือ่ง
ทางเพศไปจนถงึการหมิน่ประมาท เรือ่งตลกทีท่�าใหไ้ม่
พอใจ การเหยยีดเชือ้ชาต ิหรอืการปฏบิตัติอ่ บคุคลใน
ลกัษณะทีเ่สือ่มเสยีหรอืดหูมิน่

หากคณุไดรั้บทราบถงึพฤตกิรรมทีค่ณุพจิารณาวา่
เป็นการเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคาม ไมว่า่จะดว้ยตนเอง
หรอืบนโซเชยีลมเีดยี ใหป้รกึษาฝ่ายทรัพยากรบคุคล
หรอืฝ่ายกฎหมายทอ้งถิน่ของคณุ

โปรดดนูโยบายเกีย่วกบัการคกุคามในสถานทีท่�างาน
ของทอ้งถิน่ส�าหรับค�าแนะน�าเพิม่เตมิ

ถามและตอบ
ถาม:  ฉันไดรั้บการพจิารณาผลการปฏบิตังิานซึง่จัด

วา่ฉันอยูใ่นกลุม่ผูม้ผีลการปฏบิตังิานดเียีย่มมา
โดยตลอด แตแ่มจ้ะเป็นเชน่นี ้ฉันกย็งัถกูมอง
ขา้มส�าหรับการเลือ่นต�าแหน่งภายในแผนกของ
ฉัน ฉันเริม่สงสยัวา่ตนเองก�าลงัถกูเลอืกปฏบิตั ิ
เนือ่งจากชาตกิ�าเนดิของฉัน ฉันควรท�าอยา่งไร

ตอบ:  กอ่นอืน่ คณุควรมกีารพดูคยุอยา่งเปิดเผยกบั
ผูจั้ดการของคณุวา่เหตใุด คณุจงึถกูมองขา้ม
ส�าหรับต�าแหน่งนัน้ ๆ หากหลงัจากการพดูคยุนี้
แลว้ คณุยงัคงสงสยัถงึเหตผุลส�าหรับการตดัสนิ
ใจเหลา่นี ้ใหส้รปุขอ้กงัวลของคณุสง่ใหก้บัผู ้
จัดการของคณุ หากคณุไมพ่อใจกบัค�าตอบ
ของผูจั้ดการของคณุ ใหส้ง่ขอ้กงัวลของคณุไป
ยงัฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูใน
ทอ้งถิน่ของคณุโดยตรง

ถาม:  ผูจั้ดการของฉันชอบเชญิชวนใหฉั้นออกไป
สงัสรรคด์ว้ยบอ่ยครัง้แมว้า่อนัทีจ่รงิแลว้ฉันจะ
ปฏเิสธค�าเชญิมาโดยตลอดกต็าม ฉันเริม่รูส้กึไม่
สบายใจ ฉันควร ท�าอยา่งไร

ตอบ:  พดูคยุใหเ้ขา้ใจกนัอยา่งชดัเจนวา่ การเชญิให ้
ไปสงัสรรคเ์ป็นสิง่ทีค่ณุไมต่อ้งการและท�าให ้
คณุรูส้กึไมส่บายใจ หากพวกเขายงัคงท�าเชน่นัน้
ตอ่หรอืคณุรูส้กึวา่ผูจั้ดการของคณุก�าลังปฏบิัติ
ตอ่คณุแตกตา่งออกไป ซึง่เป็นผลจากการรอ้ง
เรยีนขอ้กงัวลของคณุ ใหพ้ดูคยุปรกึษากบัฝ่าย
ทรัพยากรบคุคลหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูในทอ้ง
ถิน่ของคณุ

ดรูายละเอยีดทีห่นา้ 42

การรายงาน  
โดยไมเ่ปิดเผยช่ือ 

ทุกวันตลอด  
24 ช่ัวโมง
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ความเป็นสว่นตวั
การเคารพความเป็นสว่นตวัของพนักงาน ลกูคา้ ผู ้
บรโิภค และซพัพลายเออรข์องเราเป็นทัง้ขอ้ก�าหนด
ทางกฎหมายและธรุกจิทีด่ ีดงันัน้เราจงึตอ้งจัดการ
ขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งมคีวามรับผดิชอบและเป็นไป
ตามกฎหมายความเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

หากคณุจัดการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูอ้ืน่ คณุตอ้ง

• รับทราบและปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

• รับทราบและปฏบิตัติาม ขอ้ผกูพันตามสญัญาที่
เกีย่วขอ้ง

• เก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มลูดงักลา่วเพือ่
วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายเทา่นัน้

• ระมดัระวงัเพือ่ป้องกนัการเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตกบัผูท้ีไ่มม่วีตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่อบ
ดว้ยกฎหมายส�าหรับขอ้มลู

โปรดดูนโยบายสากลว่าดว้ยเรื่องความเป็นส่วนตัว
หรือกระบวนการภายในทอ้งถิน่ส�าหรับค�าแนะน�า
เพิม่เตมิ หรือตดิต่อเจา้หนา้ทีฝ่่ายความเป็นส่วนตัว
ของเราที ่mccainprivacy@mccain.com

ถามและตอบ
ถาม:  ฉันท�างานฝ่ายทรัพยากรบคุคล เมือ่ไมน่านมานีห้วัหนา้ฝ่ายการตลาดในทอ้งถิน่ของฉัน ขอ

รายชือ่พนักงานพรอ้มอตัราเงนิเดอืนและต�าแหน่งงานของบคุลากรฝ่ายการตลาดในสว่น
ตลาดอืน่ ๆ ของ McCain เพือ่น�ามาประเมนิความสามารถและผลตอบแทนของทมี การให ้
ขอ้มลูนีเ้หมาะสมหรอืไม่

ตอบ:  ขอ้มลูเงนิเดอืนของพนักงานแตล่ะคนถอืเป็นความลบัและอยูภ่ายใต ้กฎหมายความเป็น
สว่นตวัในหลายเขตอ�านาจศาล ส�าหรับวตัถปุระสงคท์างการวจัิย อาจมกีารมอบขอ้มลู
เกีย่วกบัขอบเขตเงนิเดอืนตามค�าอธบิายต�าแหน่งและภมูภิาคให ้หากคณุตอ้งการค�า
ชีแ้จงเพิม่เตมิ ใหป้รกึษาฝ่ายกฎหมายในทอ้งถิน่ของคณุ
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ในตลาด
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การแขง่ขันท่ีเป็นธรรม

ขอ้มูลการแขง่ขัน

ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ธุรกิจของภาครัฐ

กิจกรรมทางการเมืองและการมีสว่นร่วม

ความปลอดภัยและความย่ังยืน 
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การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม
กฎหมายการแขง่ขนัหรอืทีรู่จั้กกนัในนาม
กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด กฎหมายหา้ม
การผกูขาดทางการคา้ หรอืกฎหมายการคา้ที่
เป็นธรรม มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิ

ใหแ้ข็งแกรง่ เตบิโต และแขง่ขนัได ้ซึง่ธรุกจิ
ตา่ง ๆ มอีสิระในการขายผลติภณัฑข์องตนบน
พืน้ฐานของคณุภาพ บรกิาร และราคา

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมเป็นหลกัการพืน้ฐาน
ของความเชือ่ทางธรุกจิของ McCain Foods 
ซึง่เราพยายามทีจ่ะท�าใหก้ารแขง่ขนัของเรา
มปีระสทิธภิาพเหนอืกวา่ในลกัษณะทีช่อบดว้ย
กฎหมาย ซือ่สตัย ์และมจีรยิธรรม

McCain Foods จะไมเ่ขา้รว่มหรอืสนับสนุนกจิกรรม
ใด ๆ ทีข่ดัแยง้กบักฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัการ
แขง่ขนัในภมูภิาคใด ๆ กต็ามทีด่�าเนนิธรุกจิ

เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัของประเทศ ใด 
ๆ กต็ามที ่McCain Foods ด�าเนนิธรุกจิ ดังนัน้เราตอ้ง
ละเวน้จากการพดูคยุกบัคูแ่ขง่ซึง่อาจถกูมองไดว้า่
เป็นการขดัขวางการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม ขอค�าแนะน�า
ดา้นกฎหมายจากฝ่ายกฎหมายในทอ้งถิน่ของคณุกอ่น
ทีจ่ะท�าการพดูคยุกบัคูแ่ขง่รายใดของเรา

กฎหมายการแขง่ขนัมคีวามซบัซอ้นและแตกตา่งกนั
ไปในแตล่ะประเทศ อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไปแลว้จะ
มกีารหา้มส�าหรับกจิกรรมประเภทเดยีวกนั ยกตวัอยา่ง
เชน่ โดยปกตแิลว้จะเป็นการขดัตอ่กฎหมายในการท�า
ขอ้ตกลงกบัคูแ่ขง่เพือ่

• ก�าหนดราคา ขอ้ก�าหนดหรอืเงือ่นไขการขาย
ส�าหรับผลติภณัฑห์รอืบรกิารของคูแ่ขง่

• แบง่หรอืจัดสรรปันสว่นกลุม่ลกูคา้ ประมลูราคา 
ตลาดหรอืเขตพืน้ทีส่�าหรับผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ของคูแ่ขง่

• ปฏเิสธทีจ่ะขายใหก้บัผูซ้ ือ้บางราย หรอืซือ้จาก
ซพัพลายเออรบ์างรายโดยเฉพาะ

• แลกเปลีย่นขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะเพือ่ลด
การแขง่ขนั

ความสมัพันธก์บัผูจั้ดจ�าหน่ายและลกูคา้ ไมว่า่จะเป็น
ขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร การท�าความเขา้ใจ
ดว้ยวาจาหรอือืน่ ๆ จะตอ้งสะทอ้นถงึความมุง่มัน่ใน
การปฏบิตัทิางการคา้ทีเ่หมาะสมและการปฏบิตัติาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

การละเมดิกฎหมายการแขง่ขนัเป็นเรือ่งรา้ยแรงและ
อาจสง่ผลใหม้บีทลงโทษอยา่งมนัียส�าคญั การจ�ากดั
ทางธรุกจิทีเ่ครง่ครัด และความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีง 
โดยจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะเขตอ�านาจศาล ซึง่
รวมถงึคา่ปรับตอ่บรษัิทและพนักงานรายบคุคล การจ�า
คกุ และคา่เสยีหายทางแพง่

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดจูากนโยบายสากลและ
แนวทางปฏบิตัวิา่ดว้ยเรือ่งกฎหมายการแขง่ขนั

ดรูายละเอยีดทีห่นา้ 42

การรายงาน  
โดยไมเ่ปิดเผยช่ือ 

ทุกวันตลอด  
24 ช่ัวโมง
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ขอ้มลูการแขง่ขนั
การเกบ็รวมรวมขอ้มลูการแขง่ขนัเพือ่วตัถปุระสงคใ์น
การท�าความเขา้ใจตลาดและขยายธรุกจิของบรษัิท
เป็นสิง่ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนและคาดหวงั อยา่งไรกต็าม 
เรายงัเคารพขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะของบรษัิท
อืน่ ๆ มากพอ ๆ กบัทีเ่ราใหค้วามส�าคญักบัขอ้มลูทีไ่ม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะของเราเอง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
การแขง่ขนัจะตอ้งด�าเนนิการในลกัษณะทีถ่กูตอ้งตาม
กฎหมายและมจีรยิธรรม

ธรุกจิระหวา่งประเทศ
ในฐานะบรษัิทนานาชาตซิ ึง่ท�าธรุกจิในประเทศตา่ง ๆ 
ทัว่โลก จงึจ�าเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราจะตอ้งเขา้ใจและปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กฎหมายของรัฐบาลหลายฉบบัซึง่หา้มมใิห ้
มกีารปฏบิตับิางประการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิระหวา่ง
ประเทศโดยเฉพาะ

การตอ่ตา้นการทจุรติและการตดิสนิบน
หลายประเทศมกีฎหมายทีห่า้มมใิหม้กีารจา่ยเงนิ
สนิบนแกท่ัง้ภาครัฐและเอกชน ตวัอยา่งเชน่ ใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการ 
กระท�าอนัเป็นการทจุรติในตา่งประเทศ (Foreign 
Corrupt Practices Act) หา้มมใิหม้กีารจา่ยเงนิให ้
แกรั่ฐบาลตา่งประเทศและบคุลากรของรัฐบาลในการ
ท�าสญัญาหรอืเพือ่ความสมัพันธท์างธรุกจิ ในท�านอง
เดยีวกนัในประเทศแคนาดา พระราชบญัญัตวิา่ดว้ย
การตอ่ตา้นการทจุรติของเจา้หนา้ทีรั่ฐในตา่งประเทศ 
(Corruption of Foreign Public Officials Act) หา้ม
อยา่งเด็ดขาดมใิหม้กีารตดิสนิบนทัง้ทางตรงและทาง
ออ้มเพือ่มุง่หวงัตอ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทาง
ธรุกจิ

McCain หา้มอยา่งเด็ดขาดมใิหม้กีารจา่ยเงนิแกเ่จา้
หนา้ทีข่องรัฐเพือ่อ�านวยความสะดวกในการตดิตอ่
ธรุกจิกบัรัฐบาลตา่งประเทศ

บทลงโทษทางกฎหมายส�าหรับการจา่ยเงนิตอ้งหา้ม
อาจรนุแรงทัง้ตอ่พนักงานและบรษัิท หากคณุไมแ่น่ใจ
เกีย่วกบัสถานะของการช�าระเงนิบางประเภท หรอืคณุ
รูส้กึวา่ลกัษณะของค�าขอช�าระเงนินัน้เป็นทีน่่าสงสยั 
ใหป้รกึษาฝ่ายกฎหมายในทอ้งถิน่ของคณุ

นโยบายสากลและแนวทางปฏบิตัวิา่ดว้ยเรือ่งการตอ่
ตา้นการทจุรติของ McCain มอียูใ่น McCaintranet 
ซึง่ใหข้อ้มลูทีค่รอบคลมุเกีย่วกบักจิกรรมตอ้งหา้ม 

การควบคมุการสง่ออก/การลงโทษ
รัฐบาลหลายประเทศสัง่หา้ม ควบคมุ และจ�ากดัการสง่
ออกสนิคา้ บรกิาร และเทคโนโลยไีปยงัประเทศตา่ง ๆ 
ทีก่�าหนด นอกจากนี ้ในบางครัง้รัฐบาลจะระบปุระเทศ 
องคก์ร หรอืบคุคลทีไ่มอ่นุญาตใหม้คีวามสมัพันธ ์ทาง
ธรุกจิดว้ยโดยเฉพาะ หากมคี�าถามใด ๆ เกีย่วกบัวา่
ธรุกจิกบัประเทศนัน้ถกูระงับอยูช่ัว่คราวหรอืไม ่หรอืมี

ขอ้หา้มตา่ง ๆ บงัคบัใชก้บัธรุกรรมทีเ่สนอหรอืบคุคล
ทีม่ชี ือ่หรอืไม ่ใหป้รกึษาฝ่ายกฎหมายในทอ้งถิน่ของ
คณุ

การคว�า่บาตร
บางประเทศพยายามทีจ่ะท�าใหค้วามสมัพันธท์างการ
คา้เป็นไปตามเงือ่นไขโดยใหส้ญัญาวา่จะหลกีเลีย่ง
การท�าธรุกจิกบัรัฐบาลหรอืธรุกจิทีต่ัง้อยูใ่นประเทศ
อืน่ ๆ หรอืกบับคุคลโดยพจิารณาจากเชือ้ชาต ิศาสนา 
หรอืชาตกิ�าเนดิ การยอมรับเงือ่นไขการคว�า่บาตร
เป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งชดัแจง้จากรัฐบาลบางแหง่และ
บรษัิท ส�าหรับค�าถามเกีย่วกบัขอ้ความซึง่อาจผดิ
กฎหมาย โปรดตดิตอ่ ฝ่ายกฎหมายในทอ้งถิน่ของคณุ

ถามและตอบ
ถาม:  เราเพิง่จา้งพนักงานซึง่กอ่นหนา้นีเ้คยท�างานใหก้บัคูแ่ขง่รายหนึง่ของเรา ฉันจะสอบถามขอ้มลูของคูแ่ขง่ราย

นีก้บัพนักงานคนดงักลา่วไดห้รอืไม่

ตอบ:  พนักงานมคีวามรับผดิชอบทางจรยิธรรมและอาจเป็นความรับผดิชอบทางกฎหมายในการรักษาขอ้มลูทีไ่ม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะของนายจา้งกอ่นหนา้ของพวกเขาไวเ้ป็นความลบั การสอบถามขอ้มลูซึง่ละเมดิความรับ
ผดิชอบนี ้คณุก�าลงัท�าใหพ้นักงานใหมห่รอืบรษัิทตกทีน่ั่งล�าบาก และเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่พฤตกิรรมของ
คณุขดัตอ่ความคาดหวงัทีม่ตีอ่พนักงานของ McCain Foods
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ธรุกจิของภาครัฐ
รัฐบาลของหลายประเทศ ทัว่โลกเป็นลกูคา้ราย
ส�าคญัและมคีา่ของ McCain Foods ทัง้นีเ้พือ่เป็นการ
ปกป้องผลประโยชนส์าธารณะ การท�าธรุกรรมกบั
รัฐบาลนัน้ไดรั้บการคุม้ครอง โดยกฎหมายพเิศษและ
ไมเ่หมอืนกบัการท�าธรุกจิกบับรษัิทเอกชน การปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเป็นสิง่จ�าเป็น
ส�าหรับผูรั้บเหมาทกุรายทีต่อ้งการท�าธรุกจิกบัรัฐบาล 
เพราะแมจ้ะเป็นเพยีงภาพลกัษณท์ีไ่มเ่หมาะสมกอ็าจ
ท�าลายความเชือ่มัน่ของสาธารณชนทีม่ตีอ่บรษัิทและ
กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งของรัฐบาลได ้

McCain Foods ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้
บงัคบัทีเ่ขม้งวดซึง่ครอบคลมุถงึธรุกจิของรัฐบาล

ของขวญัใหก้บับคุลากรภาครัฐ
ในหลายประเทศไมอ่าจเสนอของขวญั ของก�านัล สิง่
บนัเทงิ หรอืมือ้อาหารใหก้บัพนักงานหรอืเจา้หนา้ที่
ของรัฐ ไมว่า่จะมมีลูคา่มากนอ้ยเพยีงใดกต็าม หลาย
ประเทศไดผ้า่นกฎหมายลงโทษการตดิสนิบนกบัเจา้
หนา้ทีข่องรัฐ และมาตรการลงโทษส�าหรับการละเมดิ
กฎหมายเหลา่นี ้อาจมคีวามรนุแรง โดยไมค่�านงึถงึ
วัตถปุระสงคห์รอืเจตนา ในประเทศทีก่ารใหข้องขวัญ
และสิง่บันเทงิไดรั้บอนุญาตใหก้ระท�าได ้พนักงาน
ของ McCain Foods จะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบ
ขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลักจรรยาบรรณนี ้รวมทัง้
นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติของ 
MaCain กระบวนการ และแนวทางปฏบิตั ิ

กอ่นทีจ่ะมอบสิง่ของมคีา่ใด ๆ ใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
คณุตอ้งไดรั้บการอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากฝ่าย
กฎหมายในทอ้งถิน่ของคณุ ไมว่า่จะมมีลูคา่มากนอ้ย

เพยีงใดกต็าม ซึง่รวมถงึเงนิสด ของขวญั มือ้อาหาร 
สิง่บนัเทงิ ผลติภณัฑข์องบรษัิท ขอ้เสนอการจา้งงาน 
และอืน่ ๆ 

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัของขวญัหรอืสิง่บนัเทงิ
ทีม่อบใหก้บับคุคลภายนอกในบรบิททางธรุกจิของ 
McCain Foods โปรดดวูธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัของขวญั
และสิง่บนัเทงิทีม่อียูใ่นภาคผนวก B ของนโยบาย
สากลวา่ดว้ยเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติของ McCain 
และเนือ้หาในหวัขอ้ผลประโยชนท์บัซอ้นดา้นลา่ง

ขอ้จ�ากดัทีใ่ชก้บับคุลากรภาครัฐ
รัฐบาลของบางประเทศหา้มมใิหผู้รั้บเหมาและเจา้
หนา้ทีจั่ดซือ้จัดจา้งมสีว่นรว่มในกจิกรรมบางประเภท
ในขณะทีด่�าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งอยู ่กจิกรรมซึง่ไม่
เป็นทีย่อมรับรวมถงึการรอ้งขอหรอืการเปิดเผยขอ้มลู
การคดัเลอืกกรรมสทิธิห์รอืแหลง่ทีม่า ขอ้หา้มเหลา่นี้
มผีลตัง้แตก่ารพัฒนา การเตรยีมการ การออกหนังสอื
เชญิชวนไปจนถงึการท�าสญัญา และการแกไ้ขหรอื
การขยายสญัญา

ท�าความคุน้เคยกบัระเบยีบขอ้บงัคบัใน
ทอ้งถิน่
บรษัิทคาดหวงัวา่พนักงานทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
ทีไ่ดรั้บสญัญาจากภาครัฐจะตอ้งมคีวามคุน้เคยและ
ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัพเิศษ หรอืกฎหมาย รวม
ทัง้แนวทางปฏบิตัขิองบรษัิทเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิ
กบัภาครัฐ ซึง่ยงัรวมถงึขอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้ง

• ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเฉพาะของสญัญา
• รายงานขอ้มลูตน้ทนุและราคาทีถ่กูตอ้ง
• ป้องกนัการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั

• ปฏบิตัติามขอ้จ�ากดัเรือ่งการจา้งงานผูท้ีเ่ป็นอดตี
พนักงานของรัฐ

ค�าถามเกีย่วกบัการน�ากฎหมายการจัดซือ้จัดจา้งของ
รัฐมาใช ้ควรสอบถามไปยงัฝ่ายกฎหมายในทอ้งถิน่
ของคณุ

เจา้หน้าท่ีของรัฐ  

คือใครบา้ง
• พนักงานของรัฐบาลใด ๆ หรอื หน่วยงานทีอ่ยูภ่าย

ใตก้ารก�ากบัควบคมุของรัฐ
• พรรคการเมอืงและเจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืง รวมถงึ

ผูล้งสมคัรชงิต�าแหน่งทางการเมอืง
• พนักงานขององคก์รสาธารณะ ระหวา่งประเทศ เชน่ 

สหประชาชาติ
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กจิกรรมทางการเมอืง  
และการมสีว่นรว่ม
McCain Foods เชือ่มัน่วา่กลุม่พลเมอืงทีม่พีลงัและ
ความรอบรู ้มสีว่นส�าคญัในขัน้ตอนการท�างาน ของภาค
รัฐ เราสนับสนุนใหค้ณุมสีว่นรว่มในกระบวนการทางการ
เมอืงในเรือ่งสาธารณะทีค่ณุเลอืกและตามความเชือ่
สว่นบคุคลของคณุ อยา่งไรกต็าม คณุตอ้งหลกีเลีย่งไม่
เขา้ไปมสีว่นรว่มทางการเมอืงโดยอา้งวา่ท�าในนามของ
บรษัิท ทัง้นีย้งัรวมถงึการแบง่ปันมมุมอง การบรจิาค
เงนิทนุ ผลติภณัฑ ์หรอืสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ ของบรษัิท ให ้
บรษัิทเป็นผูส้นับสนุนหรอืมสีว่นรว่มกบัการรณรงค ์หรอื
ใชช้ือ่หรอืผลติภณัฑข์องบรษัิทเพือ่ประโยชนข์อง
ความเชือ่ทางการเมอืงสว่นบคุคลของคณุ

หา้มมใิหพ้นักงานบรจิาคเงนิ ผลติภณัฑ ์หรอืสิง่ของ
อืน่ ๆ จากบรษัิท หรอืเงนิทนุหรอืทรัพยส์นิของบรษัิท
ยอ่ยใหแ้กพ่รรคการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ 
โดยไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากประธานและประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารของ McCain Foods Limited แมว้า่กฎหมาย
ในทอ้งถิน่หรอืกฎหมายระหวา่งประเทศจะอนุญาตให ้
ท�าเชน่นัน้ไดก้ต็าม

นอกจากนี ้ยงัหา้มมใิหพ้นักงานกระท�าการโดยอา้งชือ่
ของบรษัิทเพือ่ชีน้�าการตดัสนิใจของพนักงานรายอืน่ ๆ 
ในการมสีว่นรว่มหรอืงดเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืง
สว่นบคุคลกบัผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงใดกต็าม

บรษัิทไดม้กีารแสดงออกถงึขอ้คดิเห็นตา่ง ๆ ตอ่
หน่วยงานนติบิญัญัต ิหน่วยงานรัฐ หรอืตอ่สาธารณชน
อยา่งสม�า่เสมอตลอดมา โดยเคารพตอ่หลกักฎหมาย
หรอืนโยบายของรัฐบาลทีม่อียูห่รอืก�าลงัจะมขีึน้ หรอื
การปฏบิตัทิีก่ระทบตอ่การด�าเนนิธรุกจิ ในบางประเทศ
มนัีกวิง่เตน้ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและ/หรอืบทบญัญัติ
ของกฎหมายทีก่�ากบัควบคมุกจิกรรมเหลา่นีโ้ดย
เฉพาะ บรษัิทคาดหวงัวา่พนักงานทกุคนจะปฏบิัตติาม
กฎหมายดังกลา่วอยา่งเครง่ครัด ยิง่ไปกวา่นัน้ การ
ตดิตอ่ประสานงานหรอืสือ่สารระหวา่งบรษัิทกบัภาค
รัฐหรอืพรรคการเมอืงทัง้หมดอยูภ่ายใตก้ารจัดการ
ของฝ่ายรัฐกจิสมัพันธแ์ละ/หรอืฝ่ายกฎหมายของ 
McCain Foods ภายใตก้ารก�ากบัควบคมุจากประธาน
ประจ�าภมูภิาค

ถามและตอบ
ถาม:  เพือ่นของฉันลงสมคัรรับเลอืกตัง้ ฉันจะชว่ย

รณรงคห์าเสยีงไดไ้หม

ตอบ:  ได ้กจิกรรมทางการเมอืงสว่นบคุคลของคณุ
เป็นกจิธรุะสว่นตวัของคณุ แตค่ณุจะตอ้งไมใ่ช ้
ทรัพยากรของบรษัิทหรอืชือ่ของบรษัิทเพือ่ใช ้
ประโยชนใ์นการรณรงคห์าเสยีง

ถาม:  ในฐานะธรุกจิ เราไมเ่ห็นดว้ยกบั การยืน่
รา่งกฎหมายใหมเ่พือ่พจิารณาซึง่เกีย่วกบั 
กระบวนการผลติอาหาร เราสามารถแสดงความ
คดิเห็นในนามบรษัิทไดห้รอืไม่

ตอบ:  การด�าเนนิความสมัพันธก์บัหน่วยงานรัฐจะตอ้ง
ท�า ผา่นชอ่งทางทีไ่ดรั้บอนุญาต โดยปกตจิะ
ไดรั้บการแตง่ตัง้จากหัวหนา้สว่นภมูภิาคหรอื 
จัดการโดยฝ่ายกฎหมาย เนือ่งจากการแสดงมมุ
มองของบรษัิทตอ้งอยูภ่ายใตบ้รบิทของธรุกจิ
ในภาพรวม ยิง่ไปกวา่นัน้ ความคดิเห็นเกีย่วกบั
กฎหมายในปัจจบุนัหรอืรา่งกฎหมายทีก่�าลงั
พจิารณา หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ มกัจะเป็น
เรือ่งของเอกสารราชการ และในหลายประเทศ
มกีารก�าหนดบทบญัญัตเิกีย่วกบักจิกรรมการวิง่
เตน้ หากคณุมคีวามกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบ
ทางธรุกจิจากการเสนอกฎหมาย การกระท�า
ของรัฐ ใหน้�าเรือ่งนี้ไปปรกึษาเจา้หนา้ทีรั่ฐกจิ
สมัพันธท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ หรอืฝ่ายกฎหมาย
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การรายงาน  
โดยไมเ่ปิดเผยช่ือ 

ทุกวันตลอด  
24 ช่ัวโมง
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ความปลอดภยัและความยัง่ยนื
ในการด�าเนนิธรุกจิ เราไดรั้บแนวทางจากคา่นยิมประจ�าครอบครัวของบรษัิท ความน่าเชือ่ถอื ความมุง่มัน่ ความไวว้างใจได ้
และการปฏบิตัทิีด่ ีการปฏบิตัดิ ีเราไดรั้บการขบัเคลือ่นจากวสิยัทศันข์องบรษัิทของเราในการเป็นผูน้�าของโลกดา้นอาหาร
ปรงุส�าเร็จและอาหารทานเลน่จากมนัฝร่ัง ไดรั้บความชืน่ชมในเรือ่งของคณุภาพ พนักงาน และการทุม่เทใหก้บัลกูคา้ เรา
เชือ่มัน่วา่ แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัตวัผลติภณัฑแ์ละความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้มของเรากน่็าจะเหมอืนกนั น่ันหมายถงึ
การท�างานตอ่ไปเพือ่เพิม่คณุภาพของผลติภณัฑข์องเรา การปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัของอาหาร
ทีเ่หมาะสม และเพือ่รักษาคณุภาพของสิง่แวดลอ้มในทกุทีท่ีเ่ราด�าเนนิงาน ในการรักษาคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม เป้า
หมายของเราคอืการปรับปรงุประสทิธภิาพของสภาพแวดลอ้ม โดยคน้หาวธิกีารลดผลกระทบจากธรุกจิของเราอยา่งได ้
ผล ซึง่แนวทางเหลา่นีเ้อง คอืหวัใจของการปฏบิตัทิีด่ ีการปฏบิตัดิี

McCain Foods ถอืวา่การปฏบิตัติามกฎหมายเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่สดุทีต่อ้งปฏบิตั ิในกรณีทีไ่มม่ขีอ้ก�าหนดสว่นทอ้ง
ถิน่หรอืเราพจิารณาขอ้ก�าหนดดงักลา่วแลว้วา่ไมเ่ขม้งวดเพยีงพอ เราจะพจิารณาน�ามาตรฐานในการปฏบิตังิานอยา่ง
มคีวามรับผดิชอบของเรามาใช ้

คณุมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้งท�าความเขา้ใจนโยบายดา้นความปลอดภยัของอาหารและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนขอ้
ก�าหนดตา่ง ๆ ของการน�าแนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัของอาหารและสิง่แวดลอ้มในสถานทีท่�างานมาใช ้

ส�าหรับค�าแนะน�าเพิม่เตมิ โปรดดจูากนโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งสิง่แวดลอ้มรวมถงึขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัคณุภาพ
และความปลอดภยัของอาหารทีใ่ชท้ัว่ไปในบรษัิทหรอืเฉพาะภมูภิาค 
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ภายในบริษัท
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ขอ้มูลความลับ

การใชส้นิทรัพยข์องบริษัทอยา่งเหมาะสม

บันทึกทางธุรกิจและการควบคุม 

การฉ้อโกง

การสื่อสารกับภายนอก

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การใชส้ารตอ้งห้าม
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ขอ้มลูความลบั
ขอ้มลูความลบัทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะของบรษัิทมี
ความส�าคญัตอ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั การใช ้
หรอืปลอ่ย ขอ้มลูความลบัออกไปโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
อาจน�าไปสูก่ารสญูเสยีประโยชนส์ว่นนีไ้ด ้ในเวลา
เดยีวกนักท็�าลายความสมัพันธก์บัลกูคา้ และท�าให ้
เพือ่นรว่มงานไดรั้บความอบัอายหรอืเป็นอนัตรายได ้

ขอ้มลูความลบัรวมถงึ

• ขอ้มลูหรอืความรูท้ี ่McCain Foods ครอบครอง
หรอืควบคมุ ซึง่บรษัิทไมไ่ดเ้ปิดเผยใหส้าธารณะได ้
รับรู ้

• ขอ้มลูตา่ง ๆ ทีไ่ดรั้บจากบคุคลภายนอกภายใต ้
เงือ่นไขการรักษาความลบัหรอืมขีอ้ตกลงไมเ่ปิด
เผยขอ้มลูแกผู่อ้ ืน่

กลา่วแบบทัว่ไปกค็อื ขอ้มลูใดก็ตามซึง่ไมไ่ดถ้กู
โพสตบ์นเว็บไซตท์ีท่�าเพือ่ใชภ้ายนอกของบรษัิทโดย
เปิดเป็นสาธารณะ หรอืเขยีนไวใ้นทรัพยากรขอ้มลู
เพือ่การสง่เสรมิการขายหรอืการตลาดของบรษัิท จะ
ถอืวา่เป็นขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และควร
เกบ็ไวเ้ป็นความลบัตลอดเวลา

ขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะอาจรวมถงึ แตไ่ม่
จ�ากดัเพยีง

• ขอ้มลูทางการเงนิ (งบการเงนิ บนัทกึ สญัญา การ
เสนอราคาของซพัพลายเออร)์

• แผนธรุกจิ (กลยทุธ ์วตัถปุระสงค ์แผนงาน การยืน่
ขอสทิธบิตัร/เครือ่งหมายการคา้ ผลลพัธ ์การรวม
กจิการหรอืการซือ้กจิการ

• ขอ้มลูการขายและการตลาด (แผนผลติภณัฑ ์
ขอ้มลูสว่นแบง่ทางการตลาด การออกผลติภณัฑ์
ใหม)่

• บนัทกึเกีย่วกบัพนักงาน (ทีอ่ยูบ่า้นและหมายเลข
โทรศพัท ์บนัทกึทางการแพทย ์ขอ้มลูเกีย่วกบั
บคุคลและเงนิเดอืน การเปลีย่นแปลงดา้นการ
จัดการทีส่�าคญั)

• ขอ้มลูทางเทคนคิ (ใบเสร็จ/ขอ้ก�าหนดเฉพาะ แบบ/
รา่ง ความรูด้า้นวศิวกรรม/การผลติ รายละเอยีดของ
ขัน้ตอน ทรัพยากรขอ้มลูทีม่ลีขิสทิธิ ์ซอฟตแ์วร)์

คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูบรษัิทภายใตก้าร
ก�ากบัหรอืควบคมุของคณุ มกีารปกป้องอยา่งเหมาะ
สม โดยเป็นไปตาม นโยบายและค�าแนะน�าตา่ง ๆ 
ของบรษัิท นอกจากนี ้คณุตอ้งปฏบิัตติามขอ้ตกลง
การรักษาความลับและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูส่ญัญา
ทีเ่ป็นบคุคลภายนอกซึง่มผีลผกูพันกบับรษัิท

การปกป้องขอ้มลูความลบัเกีย่วขอ้งกบั

• การจ�ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูความลบั เพือ่อนุญาตให ้
แคเ่ฉพาะบคุคลที ่“จ�าเป็นตอ้งรู”้

• การเปิดเผยขอ้มลูความลบั ท�าไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาต
แลว้เทา่นัน้ และตอ้งเป็นกรณีทีม่คีวามจ�าเป็น
ทางธรุกจิทีเ่หมาะสม และเฉพาะเทา่ทีร่ะบไุวใ้น
นโยบายและค�าแนะน�าของบรษัิทเทา่นัน้

• หลกีเลีย่งการใชง้านขอ้มลูของบรษัิทเพือ่
ประโยชนส์ว่นตวัหรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ทีไ่มใ่ช่
เรือ่งของบรษัิท

• สงัเกตเงือ่นไขของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง

การปลอ่ยหรอืสงสยัวา่จะมกีารปลอ่ยขอ้มลูความ
ลบั ไมว่า่จะเจตนาหรอืไมก่ต็าม ควรตอ้งรายงานใหผู้ ้
บรหิารในทอ้งถิน่ของคณุและฝ่ายกฎหมายของคณุรับ
ทราบโดยทนัที

ถามและตอบ
ถาม:  งานดา้นเทคนคิทีฉั่นท�าอยูเ่ป็นความลบั แตก่าร

เก็บล็อกงานในเวลากลางคนืนัน้ไมส่ะดวก ฉัน
มัน่ใจวา่ทีโ่ตะ๊ของตวัเองมคีวามปลอดภยั ฉัน
วางไวท้ีน่ั่นไดห้รอืไม่

ตอบ:  ไมไ่ด ้เอกสารทีเ่ป็นความลบัควรจะเกบ็ไวใ้นที่
ทีป่ลอดภยัและพน้จากสายตาของผูอ้ืน่ ในขณะ
ทีค่ณุไมอ่ยูท่ีโ่ตะ๊ เมือ่ท�างานทีม่ขีอ้มลูละเอยีด
ออ่นหรอืเป็นขอ้มลูความลบั คณุตอ้งรับผดิชอบ
ในการปกป้องขอ้มลูนัน้มใิหเ้สยีหาย สญูหาย 
หรอืหลดุออกไปโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

ถาม:  คอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อปของฉันถกูขโมยไป ฉัน
ควรท�าอยา่งไร

ตอบ:  แล็ปท็อปของพนักงานย่อมมขีอ้มูลของบรษัิท
ทีเ่ป็นความลับเก็บอยู่ และการถูกขโมยไปเป็น
เรือ่งรา้ยแรง แจง้ฝ่ายบรกิารขอ้มูลใหท้ราบใน
ทันท ีและใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์มากทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะเป็นไปไดเ้กีย่วกบัเนือ้หาบนไดรฟ์สว่น
ตวัของคณุ นอกจากนี ้ใหแ้จง้ผูบ้รหิารและฝ่าย
กฎหมายในทอ้งถิน่ของคณุ

26มีคำ�ถ�มหรือข้อกังวลหรือไม่ โปรดดูตัวเลือกก�รร�ยง�นที่หน้� 42



การใชส้นิทรัพยข์อง  
บรษัิทอยา่งเหมาะสม
พฤตกิรรมทางจรยิธรรมนัน้ไมเ่พยีงแสดงใหเ้ห็นวา่คณุ
ปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่อยา่งไร แตย่งัรวมถงึวธิกีารทีค่ณุปฏบิตั ิ
ตอ่ทรัพยส์นิทีไ่มไ่ดเ้ป็นของคณุดว้ย สนิทรัพยข์อง
บรษัิท รวมทัง้ประเภททีม่ตีวัตนและไมม่ตีวัตน มคีวาม
ส�าคญัอยา่งมากในการด�าเนนิธรุกจิประจ�าวนัของบรษัิท

คณุมคีวามรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การ
ใชแ้ละการดแูลสนิทรัพยข์องบรษัิทนัน้ปลอดภยัและ
เหมาะสม

ตามหลกัทัว่ไปแลว้ สนิทรัพยข์องบรษัิทควรใชไ้ปเพือ่
ประโยชนข์องบรษัิท ไมใ่ชเ่พือ่ประโยชนส์ว่นตวัของ
คณุ หรอืของบคุคลอืน่ใดนอกเหนอืจากบรษัิท กลา่ว
ไดว้า่ เป็นสิง่ส�าคญัทีต่อ้งใชส้ามญัส�านกึเพือ่พจิารณา
การใชง้านอยา่งเหมาะสม ยกตวัอยา่งเชน่ ถงึแมก้าร
ใชส้นิทรัพยข์องบรษัิทจากสถานทีท่�างานเพือ่การ
สว่นตวับา้งเป็นบางครัง้คราวอาจยอมรับได ้แตก่ารใช ้
งานอนิเทอรเ์น็ต หรอืโทรศพัท ์หรอืสง่อเีมลสว่นตวั
บอ่ยครัง้จนเกนิไปคอืการใชท้รัพยส์นิโดยมชิอบ ยิง่
ไปกวา่นัน้ คณุยงัอาจมสีทิธิใ์ชง้านสนิทรัพยข์องบรษัิท
บางอยา่ง เชน่ รถยนตห์รอือปุกรณส์ือ่สารไรส้าย หาก
เป็นเชน่นัน้ เป็นสิง่ส�าคญัมากทีค่ณุตอ้งดนูโยบายทอ้ง
ถิน่ เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุก�าลงัใชง้านสนิทรัพย์
เหลา่นีต้ามความมุง่หมาย

ปฏบิตัติามนโยบาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบั และค�า
แนะน�าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยั
เทคโนโลยสีารสนเทศของเรา และคุม้ครองระบบ
อเิล็กทรอนกิสป์ระเภททีม่ตีวัตนและไมม่ตีวัตน 
เมือ่ความส�าคญัในการปกป้องความปลอดภยัของ
ทรัพยส์นิดา้นอเิล็กทรอนกิสข์องเราเพิม่มากขึน้ในทกุ
วนั การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของบรษัิทในเรือ่งนี้
อาจมผีลทีต่ามมาคอืการลงโทษทางวนัิย

ส�าหรับค�าแนะน�าเพิม่เตมิ โปรดดนูโยบายและวธิี
ปฏบิตัดิงัตอ่ไปนีข้องบรษัิท

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการใชซ้ ึง่เป็นทีย่อมรับ

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งบตัรของบรษัิท
• แนวทางปฏบิตัสิากลวา่ดว้ยเรือ่งอเีมล

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการเดนิทางและคา่ใช ้
จา่ย

• วธิปีฏบิตัสิากลวา่ดว้ยเรือ่งการรายงานการละเมดิ
ขอ้มลู

บนัทกึทางธรุกจิ  
และการควบคมุ
บนัทกึทางธรุกจิของบรษัิทแสดงถงึธรุกจิของบรษัิท
และเป็นหลกัฐานรับรองวา่บรษัิทไดป้ฏบิตัติามขอ้

ผกูพันทางกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั บนัทกึนีไ้ม่
เพยีงแตห่มายถงึบนัทกึทางการเงนิ แตร่วมถงึบนัทกึที่
เก็บรักษาซึง่ขอ้มลูทีก่รอกโดยพนักงาน รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีงรายงานคณุภาพ บนัทกึเวลา บนัทกึคา่ใช ้
จา่ย แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน ์และเรซเูม่

คณุมคีวามรับผดิชอบทัง้ตามกฎหมายและทาง
จรยิธรรมในการรับรองความถกูตอ้งของบนัทกึทาง
ธรุกจิและการเงนิของบรษัิททัง้หมด และรับรอง การ
เก็บและการท�าลายโดยสอดคลอ้งกบันโยบายสากล
วา่ดว้ยเรือ่งการจัดการบนัทกึ ความผดิพลาดโดย
สจุรติอาจมเีกดิขึน้ไดใ้นบางโอกาส แตก่ารกระท�าอัน
มเีจตนาทีจ่ะแสดงขอ้มลูเป็นเท็จหรอืบดิเบอืนขอ้มลู
ในบนัทกึทางธรุกจิ หรอืความผดิพลาดซึง่เกดิซ�้า
เทา่นัน้ทีจ่ะถอืวา่เป็นการละเมดิหลกัจรรยาบรรณ

ตัวอยา่งสนิทรัพยข์องบริษัท:
ประเภททีม่ตีวัตน
• เงนิของบรษัิท
• ผลติภณัฑข์องบรษัิท
• ระบบคอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร์
• โทรศพัท์
• อปุกรณส์ือ่สารไรส้าย
• เครือ่งถา่ยเอกสาร
• ตัว๋เขา้ชมคอนเสริต์หรอืการแขง่ขนักฬีา
• พาหนะของบรษัิท
• อปุกรณใ์นการผลติ

ประเภททีไ่มม่ตีวัตน
• เวลาในการท�างานของพนักงาน
• ขอ้มลูทรัพยส์นิ
• เครือ่งหมายการคา้ของบรษัิท
• ทรัพยส์นิทางปัญญา
• สตูรในการตัง้ราคา
• รายชือ่ลกูคา้
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บนัทกึทางการเงนิ
ฝ่ายบรหิารของบรษัิท เจา้หนี ้และผูถ้อืหุน้มสีทิธิท์ี ่
จะดงูบการเงนิ ซึง่แสดงสถานภาพทางการเงนิของ
บรษัิทและผลการด�าเนนิงาน ความสามารถของเรา 
ในการรับมอือยา่งสจุรติและเป็นธรรมกบัซพัพลาย 
เออร ์ลกูคา้ และพนักงาน ซึง่ขึน้อยูก่บัทกุ ๆ ธรุกรรมที ่
ถกูบนัทกึอยา่งถกูตอ้งและสมบรูณ ์ดงันัน้บนัทกึและ 
สมดุของบญัชบีรษัิทจะตอ้งตรงตามจรงิและสมบรูณ์
ส�าหรับธรุกรรมของบรษัิททัง้หมด

บรษัิทมคีวามรับผดิชอบตอ่ระบบของการควบคมุ
ภายในซึง่จะ

• ใหก้ารรับรองอยา่งสมเหตสุมผลวา่การด�าเนนิ
ธรุกรรมและบนัทกึ สอดคลอ้งกบันโยบายของ
บรษัิท

• อนุญาตใหม้กีารจัดท�างบการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื

• รักษาการควบคมุทางการเงนิในภาพรวม

นอกเหนอืจากการควบคมุเหลา่นี ้คณุยงัมคีวามรับผดิ
ชอบทีจ่ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่

• ใบแจง้หนีท้ีอ่ยูใ่นระหวา่งการช�าระเงนิมกีารอนุมตัิ
อยา่งเหมาะสมและสรา้งขึน้โดยเจตนาทีว่า่การช�าระ
เงนินัน้จะใชส้�าหรับจดุมุง่หมายซึง่ไดอ้ธบิายใน
เอกสารประกอบการช�าระเงนิ

• ไมม่กีารจัดตัง้หรอืรักษากองทนุหรอืสนิทรัพยท์ีย่งั
ไมเ่ปิดเผยหรอืยงัไมบ่นัทกึ ไมว่า่จะเพือ่จดุประสงค์
ใดกต็าม

• ไมม่กีารจัดท�ารายการเท็จหรอืหลอกลวง ในสมดุ
บญัชหีรอืสมดุบนัทกึ ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดกต็าม

มกีารบนัทกึและแยกประเภทบญัชตีามระยะเวลาบญัชี
ทีเ่หมาะสม และในบญัชแีละแผนกทีเ่หมาะสมเสมอ 
ไมช่ะลอหรอืเรง่การบนัทกึรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยเพือ่
ใหบ้รรลเุป้าหมายงบประมาณ

หากคณุมเีหตผุลใหเ้ชือ่ไดว้า่มเีงนิทนุ สนิทรัพย ์
รายการบนัทกึหรอืการช�าระเงนิซึง่ละเมดิมาตรฐาน
ของบรษัิท คณุตอ้งรายงานขอ้กงัวลแกฝ่่ายกฎหมาย 
ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิ หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ของบรษัิท

โปรดดคููม่อืค�าแนะน�าวธิปีฏบิตัสิากลตามมาตรฐาน
ทางการเงนิส�าหรับค�าแนะน�าเพิม่เตมิ 

การฉอ้โกง
การฉอ้โกงเป็นอาชญากรรมและอาจเป็นอนัตรายตอ่
ทรัพยากรและชือ่เสยีงของบรษัิท การฉอ้โกง คอื
การหลอกลวงดว้ยเจตนาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน ์
หลบเลีย่งขอ้ผกูพัน หรอืกอ่ใหเ้กดิความสญูเสยีตอ่คู่
สญัญาอกีฝ่าย

ตวัอยา่งบางประการของการฉอ้โกงรวมถงึ แตไ่มจ่�ากดั
เพยีง

• การยกัยอกเงนิ
• การยืน่รายงานคา่ใชจ้า่ยและใบแจง้หนีเ้ท็จ
• การแกไ้ขหรอืปลอมแปลงบนัทกึของบรษัิท
• ปลอมแปลงหรอืแกไ้ขเชค็หรอืเอกสารทางการเงนิ

อืน่ ๆ
• การปกปิดขอ้เท็จจรงิซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมี

นัยส�าคญัทางการเงนิหรอืความสามารถในการท�า
ธรุกจิของบรษัิท

• การแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จเกีย่วกบัธรุกรรมหรอื
ผลลพัธท์างการเงนิเพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายดา้นผล
การปฏบิตังิาน

• ท�าลาย ลบ หรอืใชเ้อกสารหรอืสนิทรัพยข์อง
บรษัิทอยา่งไมเ่หมาะสม

ถามและตอบ
ถาม:  ฉันเป็นผูจั้ดการฝ่ายการตลาดและไดรั้บการ

รอ้งขอจากวทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่เพือ่สอน
หลกัสตูรการตลาดใหก้บันักเรยีนภาคกลางคนื 
ฉันสามารถใชต้วัอยา่งของแคมเปญการตลาด
เฉพาะทีด่�าเนนิการโดยบรษัิทไดห้รอืไม่

ตอบ:  กลยทุธแ์ละความคดิสรา้งสรรคท์างการตลาด
ถอืวา่เป็นขอ้มลูทรัพยส์นิ เพราะจัดท�าขึน้จาก
การวจัิยของบรษัิท การแบง่ปันขอ้มลูนีจ้ะเป็นการ
ละเมดิหลกัจรรยาบรรณ

กลา่วไดว้า่ คณุสามารถพดูเกีย่วกบัแคมเปญทางการ
ตลาดทีเ่ฉพาะเจาะจงไดใ้นระดบัทัว่ไป จ�ากดัการแลก
เปลีย่นความเห็นเฉพาะขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ
ผา่นแคมเปญทางการตลาดนัน้ รวมถงึการสือ่ขอ้ความ
และการด�าเนนิการสรา้งสรรคข์องแคมเปญ ขอ้มลูอืน่ใด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลยทุธห์รอืผลลพัธท์ีไ่ด ้ถอืเป็นความลบั
และตอ้งไมถ่กู เปิดเผย

ถาม:  ฉันเป็นผูช้ว่ยฝ่ายธรุการ และผูจั้ดการมกัขอให ้
ฉันท�างานสว่นตวัแทนเขาอยูเ่สมอ เชน่ ไปรับ
เสือ้ทีส่ง่ซกัแหง้และซือ้ของขวญัสว่นตวั นีเ่หมาะ
สมหรอืไม่

ตอบ:  ไม ่เวลาของคณุเป็นทรัพยส์นิของบรษัิท และ
การขอใหท้�ากจิกรรมทีไ่มใ่ชง่านของบรษัิทใน
ระหวา่งเวลางานคอืการใชเ้วลาของคณุในทางที่
ผดิ พดูคยุกบัผูจั้ดการของคณุเกีย่วกบัวธิทีีเ่วลา
ของคณุจะถกูน�าไปใชใ้นนามของบรษัิท หากผู ้
จัดการของคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืสว่นตวั 
เสนอใหช้ว่ยพวกเขาคน้หาผูช้ว่ยสว่นตวั
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• มสีว่นรว่มในการฉอ้โกงบรษัิทดว้ยเจตนากบัผูอ้ืน่
• ไดรั้บประโยชนอ์นัเป็นผลจากการรูข้อ้มลูภายใน 

ของการด�าเนนิกจิกรรมของบรษัิท

ฝ่ายบรหิารมหีนา้ทีใ่นการระบแุละน�านโยบายและวธิี
ปฏบิัตเิกีย่วกบัการควบคมุภายในไปใชเ้พือ่ป้องกนั
และตรวจจับการฉอ้โกง คณุมคีวามรับผดิชอบใน
การรายงานการฉอ้โกงทีอ่าจเกดิขึน้ทกุกรณีแกฝ่่าย
กฎหมายและ/หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน

การสือ่สารภายในองคก์ร
วธิกีารทีบ่รษัิทน�าเสนอตวัตนในตลาดมคีวามจ�าเป็น
ตอ่ความส�าเร็จขององคก์ร เป้าหมายของการมี
ปฏสิมัพันธภ์ายในก็คอื การน�าเสนอภาพลกัษณท์ี่
น่าพงึพอใจและตรงกบัความเป็นจรงิของบรษัิทและ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษัิทใหแ้กล่กูคา้ และผู ้
บรโิภค ตวัอยา่งของชอ่งทางการสือ่สารภายนอกรวม
ถงึ แตไ่มจ่�ากดัเพยีง

• การมปีฏสิมัพันธส์ว่นบคุคลและการพบปะทางธรุกจิ
• ความสมัพันธก์บัสือ่มวลชนและภาครัฐ
• สือ่การตลาดและการสง่เสรมิการขาย
• การโฆษณา

• การปราศรัยและการน�าเสนอ
• ระบบอนิทราเน็ตและอเีมล
• เว็บไซตข์องบรษัิทและชอ่งทางโซเชยีลมเีดยี

โปรดทราบวา่ หากคณุระบวุา่McCain Foods เป็น
นายจา้งในบญัชโีซเชยีลมเีดยีสว่นตวัของคณุ คณุ
ตอ้งปฏบิัตติามนโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการก�ากบั
ดแูลสือ่ดจิทิัลและโซเชยีลมเีดยี รวมถงึขอ้ก�าหนดที่
เกีย่วขอ้งอืน่ ๆ

ชอ่งทางการสือ่สารมวลชน
ในการสือ่สารทีเ่ขา้ถงึผูรั้บสารจ�านวนมาก ซึง่รวมถงึ
สือ่ทางการตลาดหรอืการสง่เสรมิการขาย เว็บไซต์
ของบรษัิท การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การสือ่
ขอ้ความและแบรนด ์หรอืภาพลักษณ์ของบรษัิททีอ่ยู่

ภายใตก้ารควบคมุโดยฝ่ายการตลาดและ/หรอืองคก์ร
สมัพันธใ์นระดับทอ้งถิน่หรอืระดับสากล หากคณุ
ก�าลังพัฒนาหรอืพจิารณา การพัฒนาสือ่ส�าหรับผูรั้บ
สารจ�านวนมาก คณุควรปรกึษาฝ่ายเหลา่นีก้อ่น เพือ่
ขอใหต้รวจสอบและอนุมตัเินือ้หาขัน้สดุทา้ยทัง้หมด 
เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารสะทอ้นการสือ่ขอ้ความ
และภาพลกัษณข์องแบรนดข์องบรษัิทออกมาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม

การฉ้อโกง
การฉอ้โกงเป็นการหลอกลวงโดยเจตนา ซึง่ท�าเพือ่
ผลประโยชนส์ว่นบคุคลหรอืเพือ่กอ่ใหเ้กดิการสญูเสยี
หรอืความเสยีหาย ตอ่บคุคลอืน่หรอืฝ่ายอืน่

ถามและตอบ
ถาม:  วนันีเ้ป็นวนัสิน้เดอืน และในรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่แผนกของเรายงัมงีบประมาณเหลอือกีเล็กนอ้ย ผูจั้ดการ

สัง่ใหฉั้นเพิม่รายการคา่ใชจ้า่ยหนึง่หรอืสองอยา่งของเดอืนหนา้ลงไป เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดต้ามเป้าหมาย นีเ่หมาะ
สมหรอืไม่

ตอบ:  ไม ่คณุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดท�าบนัทกึทีเ่ป็นจรงิและครบถว้นเกีย่วกบัผลลพัธท์างการเงนิของบรษัิท 
คณุควรชีเ้รือ่งนีใ้หผู้จั้ดการของคณุทราบ และหากพวกเขายงัคงยนืยนัใหค้ณุแกไ้ขบนัทกึของคณุ ควร
รายงานเรือ่งดงักลา่วใหผู้จั้ดการอาวโุส หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรอืฝ่ายกฎหมายทอ้งถิน่ทราบ

ถาม:  ในระหวา่งการเดนิทางเพือ่ธรุกจิในสปัดาหห์นา้ ฉันวางแผนทีจ่ะพานอ้งสาวออกไปทานอาหารเย็นส�าหรับวนั
เกดิของเธอ ฉันสามารถรวมคา่อาหารในบญัชคีา่ใชจ้า่ยของฉันไดห้รอืไม ่หากฉันยืน่ใบเสร็จของบตัรเครดติ

ตอบ:  คณุสามารถยืน่ใบเสร็จคา่อาหารสว่นหนึง่เพือ่ขอเบกิเงนิคนืได ้แตส่�าหรับใบเสร็จสว่นทีถ่อืเป็นคา่ใชจ้า่ยสว่น
ตวั (คา่อาหารของนอ้งสาวของคณุ) คณุจะตอ้งจะตอ้งช�าระโดยตรงดว้ยตวัเอง
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กอ่นเปิดบญัชโีซเชยีลมเีดยีในนามของ McCain 
Foods โปรดศกึษาชดุเครือ่งมอืเพือ่ปฏบิตัติาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัสากลทางดจิทิลั

การสือ่สารสว่นบคุคล
การสือ่สารสว่นบคุคล เชน่ การประชมุทางธรุกจิแบบ
ตวัตอ่ตวั จดหมายธรุกจิ การน�าเสนอขอ้มลู ใหก้บั
ลกูคา้ และอเีมล ทัง้หมดตอ้งสะทอ้นการสือ่ขอ้ความ
และแบรนดข์องบรษัิท หากคณุรับผดิชอบเรือ่งการ
สือ่สารกบัภายนอก คณุมหีนา้ทีต่อ้งท�าความคุน้เคย
กบั น�้าเสยีง สไตล ์และภาพลกัษณข์องแบรนดห์รอื
ภาพลกัษณข์องบรษัิทในภาพรวม หากคณุไมแ่น่ใจ 
โปรดปรกึษาฝ่ายองคก์รสมัพันธใ์นระดบัทอ้งถิน่หรอื
ระดบัสากล หรอืผูแ้ทนจากฝ่ายบรหิารอาวโุส

การปราศรัยและการน�าเสนอ
คณุอาจไดรั้บเชญิใหไ้ป เป็นวทิยากรหรอืน�าเสนอใน
นามของบรษัิท ในการประชมุหรอืกจิกรรมทัง้ระดบั
ทอ้งถิน่หรอืระดบันานาชาต ิหากเป็นเชน่นัน้ ตรวจ
สอบรายละเอยีดการเชญิรว่มกบัผูจั้ดการของคณุวา่ 
จะเกดิประโยชนก์บับรษัิทหรอืไมใ่นการเขา้รว่มครัง้นี ้
และคณุมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน�าเสนอขอ้มลูในหวัขอ้
นัน้หรอืไม ่การปราศรัยและการน�าเสนอซึง่จัดท�าขึน้
เพือ่ผูรั้บสารซึง่เป็นบคุคลภายนอกทัง้หมดจะตอ้งได ้
รับการตรวจสอบและอนุมตัจิากฝ่ายองคก์รสมัพันธ์
ทอ้งถิน่กอ่นใช ้เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารเปิด
เผยขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ โปรดดนูโยบาย
สากลวา่ดว้ยเรือ่งสือ่มวลชนส�าหรับค�าแนะน�าเพิม่เตมิ

คณุตอ้งไมรั่บคา่ตอบแทนจากการปราศรัยหรอืการน�า
เสนอซึง่ไดรั้บการอนุมตัจิากบรษัิทแลว้

การขอเบกิเงนิคา่ใชจ้า่ยส�าหรับการเดนิทาง คา่ทีพั่ก 
และ/หรอืคา่อาหารจะท�าไดก้ต็อ่เมือ่คณุไดรั้บการ
อนุมตัทิีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูจั้ดการของคณุ
เทา่นัน้

ความสมัพันธก์บัสือ่มวลชนและภาครัฐ
McCain Foods อนุญาตโดยเปิดเผยใหบ้คุคลผูท้ี่
ไดรั้บมอบหมายใหพ้ดูคยุหรอืตอบขอ้ซกัถามกบั
สือ่มวลชนและตดิตอ่รัฐบาลในประเด็นทีร่ะบ ุซึง่อาจ
เป็นสมาชกิฝ่ายองคก์รสมัพันธใ์นทอ้งถิน่ ตวัแทนจาก
ผูน้�าระดบัอาวโุส หรอืฝ่ายองคก์รสมัพันธร์ะดบัโลก
ของบรษัิท ซึง่มหีนา้ทีจั่ดการตอ่ ค�าถามในลกัษณะ
ทีเ่ป็นสากล หรอืคอยชว่ยเหลอืฝ่ายภมูภิาคในกรณีที่
จ�าเป็น

โฆษกทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้แลว้เทา่นัน้จงึจะมสีทิธิต์อบ
ขอ้ซกัถามสือ่มวลชนหรอืตดิตอ่กบัรัฐบาลได ้

หากคณุไมใ่ชโ่ฆษกทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ จะตอ้งไมต่อบ
ขอ้ซกัถามใดกบัสือ่มวลชน หรอืใหข้อ้มลูกบัสือ่ราย
ใดกต็าม เวน้แตถ่กูเจาะจงใหท้�าหนา้ทีนั่น้โดยโฆษก
ทีไ่ดรั้บอนุญาต ซึง่รวมถงึการขอขอ้มลูผา่นชอ่งทาง
โซเชยีลมเีดยี อเีมล โทรศพัท ์หรอืดว้ยตวัเอง ขอ้
ซกัถามทัง้หมดจากสือ่มวลชนจะตอ้งถกูสง่ตอ่ไปยงั
โฆษกทีรั่บผดิชอบในทอ้งถิน่ของคณุในทนัท ีหาก
คณุไมแ่น่ใจวา่ใครคอืโฆษกทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ส�าหรับ
ภมูภิาคของคณุ ใหส้อบถามไปทีฝ่่ายองคก์รสมัพันธ์

อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั
เราตอ้งการรักษาสภาพแวดลอ้มการท�างานทีส่มบรูณ์
และปลอดภยัเพือ่พนักงานทกุคนของเรา และเราจะ
ด�าเนนิธรุกจิในลกัษณะทีใ่ชค้วามระมดัระวงัอยา่งสม
เหตสุมผลเพือ่ลดความเสีย่งของการบาดเจ็บ การเจ็บ
ป่วย และอบุตัเิหตุ

การปฏบิตัติามมาตรฐานหรอืขอ้ก�าหนดดา้นอนามยั
และความปลอดภยัของบรษัิท ถอืเป็นขอ้บงัคบัและ
ควรพจิารณาขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่

คณุควรพยายามทกุวถิทีางเพือ่

• ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสมเหตสุมผลเพือ่ความ
ปลอดภยัในการท�างานและพยายาม ปรับปรงุ
ประสทิธภิาพความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง

• ท�างานเพือ่สง่เสรมิการตระหนักถงึความปลอดภยั
และกรอบความคดิปลอดภยัไวก้อ่น

• มุง่เนน้การป้องกนั การขจัดสภาพการณท์ีไ่ม่
ปลอดภยั และก�าจัดพฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยั

• ปฏบิตัติามตามวธิปีฏบิตัแิละขัน้ตอนการท�างาน
อยา่งปลอดภยั

• แกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัและ
การไมป่ฏบิตัติามในทนัที

• ไมย่ดืหยุน่ในเรือ่งอนามยัและความปลอดภยัใน
สถานทีท่�างาน ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดกต็าม

การใชส้ารตอ้งหา้ม
บรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลสขุภาพ ความปลอดภยั และ
ความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนักงาน สว่นหนึง่ของความ
มุง่มัน่นี ้บรษัิทใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตสุมผล
ในการลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิงาน
ของบรษัิท และเพือ่ใหม้ัน่ใจในสถานทีท่�างานที่
ปลอดภยั อนามยัทีด่ ีและมปีระสทิธผิล เราคาดหวงั
ใหค้ณุปฏบิตัตินดว้ยความรับผดิชอบระหวา่งการท�า
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิท งานสงัคมและกจิกรรม
สนัทนาการ และคณุตอ้งพรอ้มตลอดเวลาทีจ่ะปฏบิตั ิ
หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย ขณะปฏบิตังิาน คณุจะตอ้ง
ไมบ่กพรอ่งจากการใชแ้อลกอฮอล ์ยารักษาโรค หรอื
ยาเสพตดิ

หากคณุรูส้กึวา่ตนเองมปัีญหาเกีย่วกบัแอลกอฮอลห์รอื
การใชส้ารตอ้งหา้มและยงัไมม่วีธิกีารรักษา McCain 
Food มโีปรแกรมเพือ่ชว่ยเหลอืพนักงานในหลาย
ภมูภิาค ผา่นบรกิารทีเ่ป็นความลบัของบคุคลภายนอก 
เราสนับสนุนใหค้ณุขอรับความชว่ยเหลอืจากโปรแกรม

30มีคำ�ถ�มหรือข้อกังวลหรือไม่ โปรดดูตัวเลือกก�รร�ยง�นที่หน้� 42



ทีว่า่นี ้นอกจากนี ้เรายงัอยากใหค้ณุพดูคยุถงึปัญหา สว่นตวันีข้องคณุกบัฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล เรามุง่มัน่ทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืตามสมควรแกเ่หตผุล แกพ่นักงาน
ของเราในการบรรลศุกัยภาพอยา่งเต็มที ่และอาจพัฒนาแผนการจา้งงานสว่นบคุคล
ส�าหรับคณุเพือ่ใหค้ณุท�างานผา่นปัญหาของคณุขณะทีว่า่จา้งโดยบรษัิท จะตอ้ง
ท�าความเขา้ใจวา่ อยา่งไรกต็าม ความลม้เหลวจากการท�าใหแ้ผนเสร็จสมบรูณ์
ตามทีต่กลงกนัไวอ้าจสง่ผลใหม้กีารลงโทษทางวนัิยและรวมถงึการเลกิจา้ง

ส�าหรับค�าแนะน�าเพิม่เตมิ โปรดดนูโยบายดงัตอ่ไปนี้

• แนวทางปฏบิตัสิากลวา่ดว้ยเรือ่งอนามยัและความปลอดภยั

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการควบคมุพลงังานทีเ่ป็นอนัตราย (ระบบล็อก
เอาท/์แท็กเอาท)์

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการตรวจสอบและการรายงานเหตกุารณ์

• วธิปีฏบิตัสิากลวา่ดว้ยเรือ่งการเกบ็เอกสารบนัทกึเกีย่วกบัเหตกุารณ์

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งสารเคมอีนัตราย

• แนวทางปฏบิตัสิากลวา่ดว้ยเรือ่งโทรศพัทม์อืถอื

• นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งยาเสพตดิและแอลกอฮอลใ์นทอ้งถิน่
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ผล
ประโยชน์
ทับซอ้น 
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ผลประโยชน์ทางธุรกิจและ 
การจา้งงานภายนอกบริษัท

ความสัมพันธกั์บลูกคา้ ผูข้าย  และซัพพลายเออร์

การเลน่พรรคเลน่พวก 

การช�าระเงนิท่ีน่าสงสัยหรือไมเ่หมาะสม 

ของขวัญและสิง่บันเทงิ 
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ผลประโยชนท์ับซอ้นโดยทั่วไปแลว้จะเกดิขึน้เมือ่เรา
สง่เสรมิหรอืเขา้รว่มในกจิกรรมหนึง่ ๆ ซึง่กอ่ใหเ้กดิผล
หรอืท�าใหรั้บรูว้า่

• เขา้ไปแทรกแซงวตัถปุระสงคใ์นการปฏบิตังิานตาม
ความรับผดิชอบและท�าหนา้ทีใ่นนามของบรษัิท

• กอ่ประโยชนใ์หแ้กต่วัเองหรอืผูท้ีเ่รามคีวาม
เกีย่วขอ้งภายนอกบรษัิท

คณุตอ้งด�าเนนิกจิกรรมของคณุโดยค�านงึถงึผล
ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส�าคญั

ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้ไดภ้ายใตส้ถานการณ์
อยา่งเชน่

• มอีทิธพิลในการตดัสนิใจของคณุเมือ่ปฏบิตัหินา้ที่
ในนามของบรษัิท

• แขง่ขนักบับรษัิทในเรือ่งของกจิกรรมทางธรุกจิไม่
วา่จะในรปูแบบใดกต็าม

• การดงึธรุกจิจากบรษัิท

• การใชท้รัพยากรหรอือทิธพิลของบรษัิทในทางที่
ผดิ

ผลประโยชนท์างธรุกจิและ
การจา้งงานภายนอกบรษัิท
McCain Foods ตระหนักและเคารพสทิธขิอง
พนักงานในการมสีว่นรว่มทางการเงนิ ธรุกจิ และ
กจิกรรมอืน่ ๆ นอกเวลาท�างานหรอืในเวลาสว่นตัว
ของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม กจิกรรมภายนอกจะตอ้ง
ไมก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น หรอืดเูหมอืนวา่เกดิ
ความขัดแยง้กบัขอ้ผกูพันหรอืความรับผดิชอบของ
คณุทีม่ตีอ่บรษัิท หรอืเบีย่งเบนความสนใจของคณุ
ออกไปจากการท�าหนา้ทีข่องคณุใหบ้รษัิท

คณุตอ้งหลกีเลีย่งการลงทนุสว่นตวั ผลประโยชน ์
สมาคม หรอืความสมัพันธท์ีร่บกวนหรอือาจรบกวน
การตดัสนิใจของคณุในนามของบรษัิท

ยกตวัอยา่งเชน่ คณุตอ้งไม่

• เป็นลกูจา้งหรอืมผีลประโยชนท์างธรุกจิในบรษัิทคู่
แขง่

• ไดรั้บการวา่จา้ง ใหบ้รกิารทีป่รกึษา หรอืมผีล
ประโยชนท์างธรุกจิทีส่�าคญัในธรุกจิของซพัพลาย
เออรห์รอืลกูคา้ เวน้แตไ่ดรั้บหนังสอือนุมตัลิว่ง
หนา้จากประธานและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ 
McCain Foods Limited ซึง่หนังสอือนุญาตนิีต้อ้งมี
การตอ่อายใุหมท่กุปี

• ยอมรับต�าแหน่งกรรมการบรหิารในบรษัิทอืน่ เวน้
แตไ่ดรั้บหนังสอือนุมตัลิว่งหนา้จากประธานและ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ McCain Foods 
Limited (นโยบายนีไ้มร่วมองคก์รการกศุลและไม่
แสวงหาผลก�าไร) ซึง่หนังสอือนุญาตนิีต้อ้งมกีาร
ตอ่อายใุหมท่กุปี

ความสมัพันธก์บัลกูคา้ ผูข้าย 
และซพัพลายเออร์
หากคณุมสีว่นในการคัดเลอืกหรอื ซือ้สนิคา้หรอื
บรกิารจากผูข้าย และซพัพลายเออร ์คณุจะตอ้งหลกี
เลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจแทรกแซง หรอืดเูหมอืนจะ
เขา้ไปแทรกแซง หรอืกอ่ใหเ้กดิค�าถามถงึความ
สามารถของคณุในการตัดสนิใจทีเ่ป็นอสิระและ
ปราศจากการแทรกแซงเพือ่ผลประโยชนข์องบรษัิท 
การซือ้และการตัดสนิใจ เลอืกผูข้ายจะตอ้งพจิารณา
โดยขึน้อยูก่บัขอ้ก�าหนดของธรุกจิเทา่นัน้

หากคณุรูส้กึวา่ก�าลังอยูใ่นสถานการณ์ซึง่มผีล
ประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้ ใหป้รกึษากบัผูจั้ดการของ

คณุ หรอืรอ้งขอใหโ้อนอ�านาจการตัดสนิใจไปใหก้บั
บคุคลอืน่ หรอืขอใหย้า้ยคณุออกจากสถานการณนั์น้

การเลน่พรรคเลน่พวก
คณุอาจมญีาตทิีท่�างานอยูห่รอืเป็นผูส้มคัรงานของ 
McCain Foods หากเป็นเชน่นัน้ คณุไมค่วรเป็น
ผูก้�ากบัดแูล อยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูล หรอือยูใ่น
ต�าแหน่งทีม่อีทิธพิลตอ่การจา้ง การจา่ยคา่ตอบแทน 
บทบาท หรอืเงือ่นไขของการจา้งงานญาตคินใด 
นอกจากนี ้หากญาตคินใดคนหนึง่ของคณุท�างาน
ใหก้บัหรอืมผีลประโยชนจ์ากความเป็นเจา้ของใน
กจิการของลกูคา้หรอืซพัพลายเออรท์ีท่�าธรุกจิรว่มกบั 
McCain Foods คณุตอ้งหลกีเลีย่งไมใ่ชอ้�านาจในการ
พจิารณาเพือ่ตกลงธรุกจิรว่มกบัลกูคา้หรอืซพัพลาย
เออรร์ายนัน้โดยไมไ่ดร้ายงานความสมัพันธด์งักลา่ว
นีล้ว่งหนา้ และท�าตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่จัดการ
กบัผลประโยชนท์บัซอ้น

พนักงานทกุคนของ McCain Foods จะตอ้งยดึถอื 
ตามขอ้ก�าหนดเหลา่นีแ้ละเปิดเผยความสมัพันธท์ี่
อา้งองิในหวัขอ้นี ้หากคณุอยูใ่นต�าแหน่งทีม่คีวาม
ขดัแยง้เกดิขึน้หรอืมแีนวโนม้วา่จะเกดิขึน้ คณุจะตอ้ง
ท�าหนังสอืแจง้ใหฝ่้ายทรัพยากรบคุคลในทอ้งถิน่
ทราบ และตอ้งไดรั้บการอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษร
จากประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคลเพือ่ให ้
สถานการณด์�าเนนิตอ่ไป และด�าเนนิการตามขัน้ตอน
ทีร่ะบ ุ(หากม)ี เพือ่จัดการกบัความขดัแยง้ 

McCain Foods ขอสงวนสทิธิใ์นการด�าเนนิการดงั
กลา่วตามทีจ่�าเป็นเพือ่จัดการกบัผลประโยชนท์บัซอ้น
ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีรั่บรูไ้ดว้า่อาจเกดิขึน้ รวมถงึการ
เปลีย่นแปลงหนา้ที ่ความรับผดิชอบ และการรายงาน
ความสมัพันธ ์การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเรือ่งการ
รายงานทีอ่า้งองิตามหวัขอ้นี ้อาจสง่ผลใหม้กีาร
ลงโทษทางวนัิยสงูสดุรวมถงึการเลกิจา้ง
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การช�าระเงนิทีน่่าสงสยัหรอืไม่
เหมาะสม
การจ�าหน่ายผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทจะ
พจิารณาจากคณุภาพ บรกิาร และราคาเป็นส�าคญั 
รวมถงึองคป์ระกอบดา้นการตลาดอืน่ ๆ ทีถ่กูตอ้งตาม
กฎหมาย หา้มมใิหม้กีารใหเ้งนิสนิบน เงนิใตโ้ตะ๊ หรอื
การจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสมทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม
ตอ่บคุคลหรอืองคก์รใด ๆ การรับเงนิสนิบนหรอืเงนิใต ้
โตะ๊ไมว่า่จะในรปูแบบใด หรอืจะดว้ยวตัถปุระสงคใ์ด
กต็าม เป็นสิง่ตอ้งหา้มดว้ยเชน่กนั

นอกจากนี ้การใชใ้บเรยีกเกบ็เงนิทีใ่สจ่�านวนเกนิ

จรงิหรอืวธิกีารปลอมแปลงอืน่ ๆ ในการจา่ยเงนิ เพือ่
ชว่ยเหลอืลกูคา้ ตวัแทน หรอืผูแ้ทนจ�าหน่ายใหห้ลกี
เลีย่งอากร ภาษี หรอืกฎหมายควบคมุการแลกเปลีย่น
เงนิตราของประเทศใดกต็ามลว้นเป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะ
สม กฎเหลา่นีม้ผีลบงัคบัใชท้กุทีท่ี ่McCain Foods 
ด�าเนนิธรุกจิและขยายออกไปนอกเหนอืจากกจิกรรม
ทีอ่าจผดิกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญัตหิรอืกฎหมาย
การใหส้นิบนทางการคา้ของประเทศอืน่ ๆ

หากคณุไมแ่น่ใจวา่การช�าระเงนินัน้จะถอืวา่ไมเ่หมาะ
สมหรอืไม ่ใหต้ดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิหรอืฝ่าย
กฎหมายในทอ้งถิน่ของคณุ

ของขวญัและสิง่บนัเทงิ
การขายผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ McCain Foods 
และการซือ้จากซพัพลายเออรต์อ้งเป็นอสิระจากการ
แทรกแซงใด ๆ หรอืเป็นทีรั่บรูว้า่มกีารแสวงหาการ
ปฏบิตัเิป็นพเิศษ ไดรั้บมาหรอืมอบสิง่ตา่ง ๆ ในรปูแบบ
ของขวญั ของก�านัล สิง่บนัเทงิ บรกิาร หรอืสิง่ตอบแทน
รปูแบบอืน่ ๆ

คณุไมค่วรเสนอหรอืรับของขวญัหรอืของก�านัลทีเ่กนิ
กวา่มลูคา่ซึง่เป็นธรรมเนยีมปกตใินการด�าเนนิธุรกจิ 

ถา้มผีูเ้สนอมอบให ้คณุควรปฏเิสธอยา่งสภุาพและ
แจง้ผูจั้ดการของคณุ

นโยบายนีจ้ะไมใ่ชก้บัสิง่ของมลูคา่ไมส่งูซึง่แลกเปลีย่น
เพือ่ความสมัพันธท์างธรุกจิตามปกตทิัว่ไป เชน่ การ
ใหก้ารตอ้นรับทีไ่มไ่ดม้กีารเรยีกรอ้ง ของขวญัหรอืของ
ทีร่ะลกึมลูคา่เล็กนอ้ยซึง่เป็นประเพณีหรอืเกีย่วขอ้งกับ
ธุรกจิ แมใ้นกรณีเหล่านี้ คุณควรใชว้จิารณญาณและ
สามัญส�านกึประกอบการพจิารณา

โดยทั่วไปแลว้ ของขวัญ ของก�านัล และสิง่บันเทงิ
ควรจะ

• สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัทิางธรุกจิซีง่เป็นทีย่อมรับ

• ปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานทาง
จรยิธรรมซึง่เป็นทีย่อมรับ และนโยบายตอ่ตา้นการ
ทจุรติของ McCain

• มมีลูคา่ทีก่�าหนดอยา่งเพยีงพอและอยูใ่นรปูแบบที่
จะไมถ่กูมองวา่เป็นการตดิสนิบนหรอืเงนิสนิบน

• การเปิดเผยขอ้เท็จจรงิดงักลา่วตอ่สาธารณะจะไม่
สง่ผลเสยีตอ่ชือ่เสยีงของพนักงานหรอื McCain 
Foods

"ญาติ" หมายถึง 
ใครบา้ง
ความสมัพันธต์ามสายเลอืด การสมรส หรอืตาม
กฎหมาย ตวัอยา่งไดแ้ก ่สามภีรรยา มารดา บดิา บตุร
ชาย บตุรสาว พีส่าวนอ้งสาว พีช่ายนอ้งชาย แมส่ามี
หรอืภรรยา พอ่สามหีรอืภรรยา พีส่ะใภน้อ้งสะใภ ้พี่
เขยนอ้งเขย ลกูเขย ลกูสะใภ ้พอ่แมบ่ญุธรรม บตุร
บญุธรรม ลงุป้า นา้อา หลานชาย หลานสาว ปู่ ยา่ตา
ยาย หลาน หรอืลกูพีล่กูนอ้งของพนักงาน
คูส่มรสภายในครอบครัว (สามภีรรยาหรอืบคุคลอืน่ที่
พนักงานใชช้วีติอยูร่ว่มกนัฉันสามภีรรยาและผูท้ีอ่ยู่
รว่มเคหะสถานเดยีวกนั) และญาตขิองคูส่มรสภายใน
ครอบครัวของพนักงาน

ถามและตอบ
ถาม:  ลกูคา้ใหมร่ายหนึง่ขอใหช้ว่ยจัดการเรือ่งการจา่ยเงนิแบบพเิศษซึง่มบีคุคลทีส่ามเขา้มาเกีย่วขอ้ง ฉันรู ้

วา่การตอบสนองความตอ้งการและพัฒนาความสมัพันธก์บัลกูคา้เป็นสิง่ส�าคญั แตก่ารขอเชน่นีไ้มใ่ชเ่รือ่ง
ปกต ิฉันควรท�าอยา่งไร

ตอบ:  กอ่นทีจ่ะตอบค�าขอดงักลา่ว ใหข้อค�าแนะน�าจากฝ่ายกฎหมายหรอืผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิในทอ้งถิน่ของ
คณุ โปรดทราบวา่ในบางตลาด เงนิทีไ่ดม้าอยา่งผดิกฎหมายนัน้บางครัง้คอื “การฟอกเงนิ” ผา่นการซือ้สนิคา้
ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ในขณะทีค่ณุตอ้งการท�าใหล้กูคา้พงึพอใจ แตต่อ้งไมล่มืรายงานค�าขอทีน่่าสงสยัใด ๆ
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สิง่บนัเทงิ
การพบปะสงัสรรคก์บัซพัพลายเออร ์ผูข้าย หรอื
ลกูคา้เป็นสิง่ทีย่อมรับได ้เมือ่มเีหตผุลตามการสรา้ง
ความสมัพันธท์างธรุกจิทีช่ดัเจนและอยูใ่นของเขตที่
เหมาะสม การพบปะพดูคยุทีม่กีารจัดเลีย้งมือ้อาหาร
ในบางครัง้เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและเป็นทีต่อ้งการอยา่งไร
กต็าม สิง่บนัเทงิทีเ่กนิความพอดไีมว่า่จะในรปูแบบใด
ไมเ่ป็นทีย่อมรับ

ของขวญัและสิง่บนัเทงิทีจั่ดหาใหก้บั
ซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้
เมือ่จัดหาของขวญั มือ้อาหาร หรอืสิง่บนัเทงิใหก้บั
ซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ของบรษัิท ของขวญันัน้ตอ้ง
สนับสนุนผลประโยชนท์างธรุกจิของบรษัิท และควร
สมเหตสุมผลและเหมาะสม พงึระมดัระวงัตอ่กฎของ
ลกูคา้และซพัพลายเออรข์องเราเสมอในการรับของ
ขวญั มือ้อาหาร และสิง่บนัเทงิ

การเดนิทางและกจิกรรมพเิศษ
หากคณุไดรั้บเชญิจากลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอื
ผูร้ว่มธรุกจิรายอืน่ ๆ ใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีต่อ้งเดนิ
ทางออกนอกเมอืงหรอืมกีารพักคา้งคนืเพือ่เขา้รว่ม
งานทีจั่ดเป็นพเิศษ ใหป้รกึษากบัผูจั้ดการของคณุ
เพือ่ตดัสนิใจวา่มเีหตผุลทางธรุกจิทีเ่พยีงพอส�าหรับ
การเขา้รว่มของคณุหรอืไม ่หากมเีหตผุลทางธรุกจิที่
เพยีงพอ บรษัิทควรจา่ยคา่เดนิทางและคา่ใชจ้า่ยเพือ่
ไปรว่มกจิกรรมนัน้ใหก้บัคณุ

ของขวญัทีใ่หแ้กผู่จั้ดการ 
 
การแลกเปลีย่นของขวญัระหวา่งพนักงานดว้ยกนัเอง
และระหวา่งผูจั้ดการกบัพนักงานในโอกาสพเิศษเป็น
เรือ่งปกต ิอยา่งไรกต็าม ของขวญัจะตอ้งซือ้โดย
ใชท้นุสว่นตวั เวน้แตไ่ดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้จากผู ้
จัดการของคณุ ของขวญัจะตอ้งมมีลูคา่ไมม่าก เพือ่
หลกีเลีย่งการรับรูถ้งึอทิธพิลใด ๆ โดยเฉพาะกบัใคร
กต็ามทีม่อีทิธพิลเหนอืคณุ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดนูโยบายและแนวทางปฏบิตัวิา่ดว้ยเรือ่งการ
รายงานคา่ใชจ้า่ยในทอ้งถิน่ของคณุ หรอืตดิตอ่ผู ้
อ�านวยการฝ่ายการเงนิในทอ้งถิน่ของคณุ

การปฏเิสธของขวญัหรอืสิง่บนัเทงิ
หากมผีูเ้สนอจะใหข้องขวญั มือ้อาหาร หรอืสิง่บนัเทงิ
แกค่ณุซึง่มรีาคาสงูกวา่มลูคา่ทีก่�าหนด ใหป้ฏเิสธ
อยา่งสภุาพและอธบิายกฎระเบยีบของบรษัิท หาก
การสง่คนืของขวญัอาจเป็นการท�าใหผู้รั้บเสยีน�้าใจ 
คณุอาจรับของขวญันัน้ไว ้แตค่วรแจง้ผูจั้ดการของ
คณุทนัทไีมว่า่จะรับหรอืไมก่ต็าม และลองหาวธิทีีจ่ะ
บรจิาคของขวญันัน้ใหก้บัการกศุล หรอืทิง้ของขวญั
นัน้ไปโดยไมก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชนส์ว่นบคุคล 

“มูลคา่ท่ีก�าหนด” 
หมายถึงอะไร
ของขวญัทีล่กูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืบคุคลอืน่ ๆ หรอื
บรษัิททีท่�าธรุกจิกบับรษัิทมอบใหก้บัคณุจะสามารถรับ
ไดก้ต็อ่เมือ่ของขวญันัน้ม ี“มลูคา่ทีก่�าหนด” คณุควร
ใชว้จิารณญาณและสามญัส�านกึประกอบการพจิารณา 
มลูคา่ทีก่�าหนดโดยทัว่ไปแลว้จะหมายถงึสิง่ของอยา่ง
เชน่ ปากกา สมดุบนัทกึ เสือ้ยดื กระเชา้ของขวญัขนาด
เล็ก และแกว้กาแฟ ไมค่วรรับหรอืมอบสิง่ของทีเ่กนิกวา่
มลูคา่ทีก่�าหนดใหแ้กผู่อ้ ืน่ หากมขีอ้สงสยั โปรดศกึษา
นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติของ McCain

ดรูายละเอยีดทีห่นา้ 42

การรายงาน  
โดยไมเ่ปิดเผยช่ือ 

ทุกวันตลอด  
24 ช่ัวโมง
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ถามและตอบ
ถาม:  ลกูคา้ทีรู่จั้กกนัมานานไดใ้หต้ัว๋คอนเสริต์กบัฉันมาสองใบ เพือ่เป็นของขวญัขอบคณุทีช่ว่ยเรือ่ง

การจัดสง่สนิคา้ ฉันจะรับตัว๋ไวไ้ดห้รอืไม่

ตอบ:  ของขวญัทีม่รีาคาแพงและของก�านัลจากผูท้ีท่�าธรุกจิรว่มกบั McCain Foods หรอืผูท้ีม่องหา
ชอ่งทางธรุกจิของเรานัน้ไมไ่ดรั้บการยอมรับ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นของตอบแทนส�าหรับ
การท�างานซึง่ถอืวา่เป็นสว่นหนึง่ของหนา้ทีต่ามปกต ิใชว้จิารณญาณของคณุโดยพจิารณา
ถงึมลูคา่ของตัว๋กอ่นทีจ่ะรับ

ถาม:  ในการแขง่ขนักอลฟ์ทีจั่ดโดยซพัพลายเออร ์ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจะไดรั้บเสือ้กอลฟ์ รางวลั
สดุพเิศษ และอาหารชดุแบบสีค่อรส์ เราสามารถเขา้รว่มกจิกรรมเชน่นีไ้ดห้รอืไม ่และ
หากท�าได ้เราสามารถรับสิง่ของและรางวลัทีม่อบใหไ้ดห้รอืไม่

ตอบ:  ตราบใดทีว่ตัถปุระสงคข์องการจัดแขง่ขนักอลฟ์ของซพัพลายเออรค์รัง้นีม้เีพือ่เสรมิ
สรา้งความสมัพันธท์างธรุกจิระหวา่งบรษัิทและซพัพลายเออร ์อาจพจิารณาไดว้า่เป็น
สว่นหนึง่ของงานทางธรุกจิ และเป็นทีย่อมรับส�าหรับคณุทีจ่ะเขา้รว่มได ้เนือ่งจาก
สิง่ของและรางวลัทีม่อบใหเ้ป็นองคป์ระกอบหนึง่ของงานกจิกรรมนี ้คณุสามารถรับ
ได ้แตค่วรรายงานใหผู้จั้ดการของคณุทราบ เราสนับสนุนใหพ้นักงานบรจิาคของ
ขวญัและรางวลัทีไ่ดจ้ากการชนะในงานทางธรุกจิใหก้บัองคก์รการกศุลในทอ้งถิน่

ถาม:  เราจัดงานเลีย้งฉลองใหก้บัผูจั้ดการของฉันทีก่�าลงัตัง้ครรภ ์หากฉันน�าคา่อาหาร
และของขวญัทีเ่ราซือ้เพือ่มอบใหก้บัเธอมาใสใ่นรายงานคา่ใชจ้า่ยของฉันจะ
เหมาะสมหรอืไม่

ตอบ:  ไม ่กจิกรรมเชน่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงสรา้งบรษัิทแบบเป็นครอบครัวและ
เราสนับสนุนใหเ้กดิขึน้ แตเ่นือ่งจากไมใ่ชง่านทางธรุกจิ ดงันัน้คา่ใชจ้า่ยจะ
ตอ้งตกเป็นภาระของกลุม่ทีจั่ดงาน ไมใ่ชบ่รษัิท
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ขอ้มูลเพิม่
เติมหรือการ
รายงาน 
ขอ้กังวล
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หมายเลขติดตอ่

หลักจรรยาบรรณของ McCain —  
การรายงานขอ้กังวล
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ตดิตอ่
ฝ่ายปฏบิตังิานระดบัโลก
ฝ่ายกฎหมายระดบัโลก 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย 
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
โทรศพัท:์ (416) 955-1700

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลระดบัโลก 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
โทรศพัท:์ (416) 955-1700

ฝ่ายสนับสนุนการด�าเนนิงานระดบัโลก 
รองประธานฝ่ายสนับสนุนการด�าเนนิงานระดบัโลก 
McCain Foods Limited 
8800 Main Street 
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2 
CANADA 
โทรศพัท:์ (506) 392-5541

ฝ่ายบรกิารขอ้มลูระดบัโลก 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายขอ้มลู 
McCain Foods Limited 
8800 Main Street 
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2 
CANADA 
โทรศพัท:์ (506) 392-5541

ฝ่ายตรวจสอบภายในระดบัโลก 
รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
โทรศพัท:์ (416) 955-1700

ฝ่ายจัดซือ้จัดจา้งระดบัโลก 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายจัดซือ้จัดจา้ง 
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
(416) 955-1700

ฝ่ายการเงนิระดบัโลก 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
โทรศพัท:์ (416) 955-1700

นโยบาย/ความรับผดิชอบ
การแขง่ขนัและการตอ่ตา้นการผกูขาด  
เจา้ของนโยบาย: ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย
• นโยบายการปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนั
• แนวทางปฏบิตั-ิ กฎหมายการแขง่ขนั: สิง่ทีค่วรท�า

และไมค่วรท�าขณะตดิตอ่ธรุกจิกบัคูแ่ขง่
• แนวทางปฏบิตั-ิ กฎหมายการแขง่ขนั: การเขา้รว่ม

สมาคมการคา้
• แนวทางปฏบิตั-ิ กฎหมายการแขง่ขนั: สิง่ทีค่วรท�า

และไมค่วรท�าขณะตดิตอ่ธรุกจิกบัลกูคา้/ซพัพลาย
เออร์

• แนวทางปฏบิตั-ิ กฎหมายการแขง่ขนั: การบรหิาร
จัดการตามหมวดหมู่

• แนวทางปฏบิตั-ิ กฎหมายการแขง่ขนั: การควบรวม
กจิการ และการซือ้กจิการ/การปรกึษาหารอื/การแลก
เปลีย่นขอ้มลู

• แนวทางปฏบิตั-ิ กฎหมายการแขง่ขนั: การปรกึษา
หารอืทางธรุกจิ/การจัดท�าเอกสาร

• แนวทางปฏบิตั-ิ กฎหมายการแขง่ขนั: การตอบสนอง
ตอ่กระบวนการทางกฎหมาย

นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 
เจา้ของ: รองประธานฝ่ายสนับสนุนการด�าเนนิงาน
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งสิง่แวดลอ้ม
• นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งพนักงานทีเ่ป็นโรคตดิตอ่

• นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งการแจง้เตอืนเพือ่การจัดการ
เหตกุารณ์

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัของ
McCain: ความปลอดภยัของผูเ้ยีย่มชม

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัของ
McCain: การรายงานเหตกุารณแ์ละการสบืสวน

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัของ
McCain: การควบคมุพลงังานทีเ่ป็นอนัตราย
(ระบบล็อกเอาท/์แท็กเอาท)์

• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัของ
McCain: การทดสอบการใชง้านของระบบโรงงาน
และเครือ่งมอืทีต่ดิตัง้ใหม่

นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งผูป้ฏบิตังิาน เจา้ของ: ประธานเจา้
หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล
• ความมุง่มัน่ในความหลากหลายและการมสีว่นรว่ม
• งานทีย่ดืหยุน่

นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งการตดิตอ่สือ่สาร เจา้ของ: 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายขอ้มลู รองประธานฝ่ายองคก์ร
สมัพันธร์ะดบัโลก ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการใชซ้ ึง่เป็นทีย่อมรับ
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการก�ากบัดแูลสือ่ดจิทิลั

และโซเชยีลมเีดยี
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งความเป็นสว่นตวั
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งความเป็นสว่นตวัของ

พนักงาน
• นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งกลอ้งวงจรปิด CCTV
• วธิปีฏบิตัสิากลวา่ดว้ยเรือ่งการรายงานการละเมดิ

ขอ้มลู
• แนวทางปฏบิตัสิากลวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัของ

โทรศพัทม์อืถอื
• แนวทางปฏบิตัสิากลวา่ดว้ยเรือ่งอเีมล
• หลกัการสากลวา่ดว้ยเรือ่งการแปล
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งสือ่

นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งการเงนิและการจัดซือ้จัดจา้ง 
เจา้ของ: ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการเดนิทางและคา่ใชจ้า่ย
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งบตัรของบรษัิท
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• แนวทางปฏบิตั-ิ คา่อาหารทีส่มเหตสุมผล
• แนวทางปฏบิตั-ิ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการจ�ากดัอ�านาจ
• นโยบายวา่ดว้ยเรือ่งการขออนุมตัเิงนิทนุ
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการจัดซือ้จัดจา้ง

การตอ่ตา้นการทจุรติ  
เจา้ของ: ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติ
• แนวทางปฏบิตั-ิ การตอ่ตา้นการทจุรติ: การปรกึษา

หารอืทางธรุกจิ/การจัดท�าเอกสาร
• แนวทางปฏบิตั-ิ การตอ่ตา้นการทจุรติ: สิง่ทีค่วรท�า

และไมค่วรท�าขณะตดิตอ่ธรุกจิกบับคุคลภายนอก
• แนวทางปฏบิตั-ิ การตอ่ตา้นการทจุรติ: การตอบ

สนองตอ่ กระบวนการทางกฎหมาย
• แนวทางปฏบิตั-ิ การตอ่ตา้นการทจุรติ: การตรวจจับ

สญัญาณเตอืนภยัหรอื "ธงแดง"

การก�ากบัดแูลขอ้มลู  
เจา้ของ: ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการจัดการบนัทกึ รวมถงึ

แนวทางการตรวจสอบและก�าหนดการเก็บรักษา
บนัทกึ

• แนวทางปฏบิตั-ิ การจัดการบนัทกึ การท�าลาย และ
การถอืครองทางกฎหมาย

• แนวทางปฏบิตั-ิ การจัดการบนัทกึ การเกบ็รักษา
และการเขา้ถงึบนัทกึ

ใหม:่ การคา้และการลงโทษ  
เจา้ของ: ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย
• นโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งการลงโทษ

พนักงานทกุคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการท�าความคุน้
เคยกับการปรับปรุงนโยบาย/นโยบายและแนวทาง
ปฏบิัตเิพิม่เตมิทีอ่าจมกีารเผยแพรเ่ป็นระยะ ๆ
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1. หลักจรรยาบรรณของ McCain
อีเมล: codeconnection@mccain.ca
หมายเหตุ: อีเมลนี้ส่งตรงไปยังฝ่ ายทรัพยากร 
บุคคลระดับโลกของ McCain Foods ไม่ใช่ 
บริการทีเ่ป็ นความลับของบคุคลภายนอก 
ตามรายชื่อที่แสดงด ้านล่าง หากคุณต  ้องการ 
โทรศัพท์ โดยไม่เปิดเผยชือ่หรือในลักษณะ 
บคุคลภายนอก โปรดโทรไปท่ ีสายด่วน 
Network Report Hotlines ตามหมายเลข 
โทรศัพท์ ด ้านล่าง

2.  ลงิก์ ของเว็บเมลสามารถใช ไ้ด ้
ใน ทุกประเทศ
www.mccain.ethicspoint.com
ได รั้บการตรวจสอบจาก Navex ซ่ึ งเปน็ระบบ 
การรายงาน ที่ด�าเนินการโดยบุคคลภายนอก 
ตามที่คุณอาจทราบแล ้วว่าเรามีเครือข่ายลิงก์  
ของเว็บเมลให ้บริการแก่พนักงานทุกคน เพ่ือน�า  
เสนอข อ้กังวลของคุณได  ้อย่างง่ายดาย 
สามารถ เข ้าถึงได  ้ท่ี 
www.mccain.ethicspoint.com 
เว็บเมลตามเปน็ไปตามโปรโตคอลและข ้อ
ก�าหนดทางกฎหมายเฉพาะประเทศ และให ้ 
บริการในกว่า 20 ภาษา นอกจากนี้ ยังมีตัว 
เลือกในการติดต่อบุคคลที่สามโดยไม่ต ้องกลัว  
การโต ้ตอบเอาคืน ฝ ่ายทรัพยากรบุคคลระดับ 
โลก ไม่ใช่ผู้ให ้บริการท่ีเป็นความลับของบุคคล 
ภายนอกตามรายชื่อที่แสดงด ้านล่าง ดังน้ันหาก  
คุณต ้
องการโทรศัพท์ โดยไม่เปดิเผยชื่อหรือใน 
ลักษณะบุคคลภายนอก โปรดโทรได ้ทันที

หลกัจรรยาบรรณของ McCain – การรายงานขอ้กงัวล 
คณุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการรายงานขอ้กงัวลหรอืเหตกุารณท์ีค่ณุเชือ่วา่ขดัตอ่หลกัจรรยาบรรณ หากคณุรูส้กึไมส่บายใจในการพดูคยุกบั ผูจั้ดการของคณุหรอืฝ่ายทรัพยากร
บคุคล ฝ่ายการเงนิ หรอืฝ่ายกฎหมายในทอ้งถิน่ ยงัมชีอ่งทางอืน่ ๆ อกีทีส่ามารถใชเ้พือ่รายงานได ้

3.  สายดว่นทางโทรศพัท ์ใหบ้รกิารทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมงพรอ้มบรกิารแปล
ภาษา (เฉพาะพืน้ทีใ่หบ้รกิาร)

ชอ่งทางนีไ้ดรั้บการตรวจสอบโดย The Network ระบบการรายงานทีด่�าเนนิการโดยบคุคล
ภายนอก ซึง่เป็นการเสนออกีตวัเลอืกในการรายงานโดยไมเ่ปิดเผยชือ่

ประเทศ รหสัประเทศ (หากม)ี หมายเลขสายดว่น
อารเ์จนตนิา 0800-444-9123
ออสเตรเลยี 1-800-551-155 888-622-2468
เบลเยยีม 080081975
บราซลิ 08000474158
แคนาดา 8886222468
จนี 4009901429
โคลมัเบยี 01-800-5-1-80529
ฝร่ังเศส 0800948669
เยอรมนี 08007243506
อนิเดยี 000-117 8886222468
อติาลี 800902912
ญีปุ่่ น 0120914144
เม็กซโิก 008002530411
เนเธอรแ์ลนด์ 08000200781
นวิซแีลนด์ 000-911 8886222468
โปแลนด์ 800702828
รัสเซยี 88003337489
แอฟรกิาใต ้ 0800000503
สเปน 900822569
สวเีดน 020-79-4272
สหราชอาณาจักร 08000286914
สหรัฐอเมรกิา 8886222468

ความเป็นสว่นตวัของคณุเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับเรา เมือ่สง่ขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูใหก้บัเรา ถอืวา่คณุไดต้กลงให ้
ด�าเนนิการเรือ่งนีโ้ดยสอดคลอ้งกบันโยบายสากลวา่ดว้ยเรือ่งความเป็นสว่นตวัของพนักงาน
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ขา้พเจา้ไดรั้บและอา่นหลกัจรรยาบรรณของ McCain Foods และ เขา้ใจแลว้
วา่ขา้พเจา้มขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม ขา้พเจา้ยอมรับวา่ การปฏบิตัติาม
หลกัจรรยาบรรณนีเ้ป็นเงือ่นไขของความสมัพันธก์ารจา้งงานของขา้พเจา้และ
การไมป่ฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนีอ้าจน�าไปสูก่ารลงโทษทางวนัิยจนถงึขัน้
สงูสดุ และรวมถงึการเลกิจา้ง

หากมสีว่นใดของหลกัจรรยาบรรณนีท้ีค่ณุไมเ่ขา้ใจ ใหส้อบถามจากผูจั้ดการ
หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคลในทอ้งถิน่ของคณุเพือ่ความกระจา่ง การเรยีนรูใ้น
หวัขอ้ SuccessFactors น�าเสนอหลกัจรรยาบรรณในเวอรช์ัน่ออนไลน ์โดยไม่
เสยีคา่ใชจ้า่ยและงา่ยตอ่การปฏบิตัติาม กอ่นจะลงลายมอืชือ่ในหนังสอืรับรอง
การรับทราบฉบบันี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมคีวามเขา้ใจหลกัจรรยาบรรณ
เป็นอยา่งดแีลว้

หนังสอืรับรองการรับทราบ

ขา้พเจา้ไดรั้บและอา่นหลกัจรรยาบรรณของ McCain Foods และ เขา้ใจแลว้
วา่ขา้พเจา้มขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม ขา้พเจา้ยอมรับวา่ การปฏบิตัติาม
หลกัจรรยาบรรณนีเ้ป็นเงือ่นไขของความสมัพันธก์ารจา้งงานของขา้พเจา้และ
การไมป่ฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนีอ้าจน�าไปสูก่ารลงโทษทางวนัิยจนถงึขัน้
สงูสดุ และรวมถงึการเลกิจา้ง

หากมสีว่นใดของหลกัจรรยาบรรณนีท้ีค่ณุไมเ่ขา้ใจ ใหส้อบถามจากผูจั้ดการ
หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคลในทอ้งถิน่ของคณุเพือ่ความกระจา่ง การเรยีนรูใ้น
หวัขอ้ SuccessFactors น�าเสนอหลกัจรรยาบรรณในเวอรช์ัน่ออนไลน ์โดยไม่
เสยีคา่ใชจ้า่ยและงา่ยตอ่การปฏบิตัติาม กอ่นจะลงลายมอืชือ่ในหนังสอืรับรอง
การรับทราบฉบบันี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมคีวามเขา้ใจหลกัจรรยาบรรณ
เป็นอยา่งดแีลว้

หนังสอืรับรองการรับทราบ

ชือ่พนักงาน ชือ่พนักงาน

ลายมอืชือ่พนักงาน ลายมอืชือ่พนักงาน

วนัที่ วนัที่

ฉบบัพนักงาน ฉบบัส�านักงาน
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McCain Foods Limited  
439 King Street West  
5th floor  
Toronto, Ontario, Canada  
M5V 1K4

(416) 955-1700 

McCain Foods Limited ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิหลกัจรรยาบรรณฉบบันีไ้ดท้กุเมือ่ ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดกต็าม


