
Fujitsu Way Code of Conduct 

Global Business Standards 
 

 

 

 

 

 



Global Business Standards Version: 2.0 
1 

สารบัญ 

วิถีแห่งฟจิูตสึ (FUJITSU Way) ................................................................................................................................ 3 

วิถีแห่งฟจิูตสึกบัมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก ......................................................................................................................... 3 

แนวคิดหลกัทัว่โลก ............................................................................................................................................. 4 

การปฏิบติัภายในฟูจิตสึ ............................................................................................................................................. 5 

ท าไมเราตอ้งมีมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก ........................................................................................................................... 5 

เรามีความรับผิดชอบอะไรในมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก ............................................................................................................ 5 

มาตรฐานธุรกิจทัว่โลกสอดคลอ้งกบันโยบายอ่ืนๆ อยา่งไร ...................................................................................................... 6 

มาตรฐานธุรกิจทัว่โลกสอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถ่ินอยา่งไร .................................................................................................... 6 

การติดตามและบงัคบัให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก ................................................................................................. 6 

การรายงานเม่ือมีการฝ่าฝืนมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก และการไม่ด าเนินการอนัเป็นการแกแ้คน้ ..................................................................... 6 

ขั้น ตอนทดสอบการด าเนินการดว้ ยความซ่ือ สตัย ์.................................................................................................................. 8 

มาตรฐานธุรกิจทัว่โลก .............................................................................................................................................. 9 

1 เราเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ....................................................................................................................................... 9 

1.1 การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ............................................................................................................................... 9 

1.2 การมีอคติหรือการคุกคาม ................................................................................................................................. 9 

1.3 สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีส่งเสริมความเช่ือถือและความเคารพนบัถือ ............................................................................... 9 

2 เราปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบทุกประการ .............................................................................................................. 10 

2.1 การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ ....................................................................................................... 10 

2.2 การรายงานทางการเงินและการบนัทึกบญัชีของบริษทั ................................................................................................... 10 

2.3 ส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑ ์............................................................................................................................... 10 

2.4 สุขภาพและความปลอดภยั .............................................................................................................................. 11 

2.5 การคา้ระหวา่งประเทศ .................................................................................................................................. 11 

2.6 การฟอกเงิน ............................................................................................................................................. 11 

3 เราด าเนินธุรกิจดว้ยความยติุธรรม .............................................................................................................................. 11 

3.1 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม .................................................................................................................................. 11 

3.2 การให้สินบน ........................................................................................................................................... 12 

3.3 การติดต่อกบัรัฐบาล ..................................................................................................................................... 13 

3.4 การจดัซ้ือท่ีเป็นธรรมและมีจริยธรรม .................................................................................................................... 13 

3.5 การตลาดและการโฆษณา ............................................................................................................................... 13 

3.6 กิจกรรมทางการเมืองและส่ือ ............................................................................................................................ 14 

4 เราปกป้องและเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา ................................................................................................................... 14 

4.1 การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของฟูจิตสึ .............................................................................................................. 14 

4.2 การเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม ....................................................................................................... 14 

5 เรารักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ................................................................................................................................. 15 

5.1 หลกัการทัว่ไป .......................................................................................................................................... 15 

5.2 การปกป้องขอ้มูลของบริษทัอนัเป็นความลบั ............................................................................................................ 15 

5.3 การปกป้องขอ้มูลของลูกคา้หรือบุคคลท่ีสามอนัเป็นความลบั ............................................................................................ 15 

5.4 การจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล ............................................................................................................................. 15 



Global Business Standards Version: 2.0 
2 

6 เราไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของเราในองคก์รเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั ................................................................................................. 16 

6.1 หลกัการทัว่ไป .......................................................................................................................................... 16 

6.2 ผลประโยชน์ขดักนั ..................................................................................................................................... 16 

6.3 ของขวญัและการรับรอง ................................................................................................................................. 16 

6.4 การใชข้อ้มูลภายใน ..................................................................................................................................... 17 

6.5 การปกป้องสินทรัพยข์องบริษทั ......................................................................................................................... 17 

เอกสารแนบทา ยมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก – ....................................................................................................................... 18 

นโยบายใชบ้งัคบัทัว่ โลกวา่ดว้ยการต่อตา้นการให้สินบนและคอรรัปชัน่ ....................................................................................... 18 

นโยบายท่ีใชบ้งัคบัทัว่โลกเร่ืองการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการผกูขาดและกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนั ........................................... 21 

 

 

  



Global Business Standards Version: 2.0 
3 

วถิีแห่งฟูจิตสึ (FUJITSU Way) 
 

วิถีแห่งฟจิูตสึ กล่าวถึงทิศทางการด าเนินงานร่วมกนั ของพนกังานทุกคนของกลุ่มบริษทั ฟจิูตสึ(น้ีจะเรียกวา่ "ฟจิูตสึ”) เม่ือพนกังานยดึมัน่ ในหลกั การ 

และค่านิยมเหล่าน้ีแลว้ ยอ่มเป็นการส่งเสริมค่านิยมขององคก์ร และการมีส่วนร่วมต่อสัง คมทอ้ งถ่ินและต่อสงั คมโลก 

 

วิสยัทศัน์ขององคก์ร ของฟจิูตสึ คือ เรามีเป้าหมายต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเครือข่ายอนัมีคุณค่าและความมัน่คง อนัจะน ามาซ่ึง 

อนาคตท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและสานฝันของบุคคลทัว่ โลก ทั้งน้ีโดยติดตามนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 

วิถีแห่งฟูจิตสึกบัมาตรฐานธุรกจิท่ัวโลก 

 

ฟจิูตสึ เช่ือวา่การยดึมัน่ในความซ่ือสตัย ์คือปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จของธุรกิจอนัย ัง่ยนื 

 

วิถีแห่งฟจิูตสึ ประกอบดว้ยปรัชญาของบริษทัฟูจิตสึ เหตุผลในการด ารงอยู ่ ค่านิยมขององคก์ร และหลกัการท่ีบงัคบัใชก้บัการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี 

ยงัครอบคลุมถึงประมวลจรรยาบรรณว่าดว้ยกฎและแนวทาง ท่ีพนกังานทุกคนในบริษทัฟจิูตสึตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้ความท่ีสนบัสนุนประมวลจรรยาบรรณน้ีคือ 

เราจะยนืหยดัและปฏิบติัตามประมวลจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจหรือการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ 

 

มาตรฐานธุรกิจทวั โลก (Global Business Standards) เหล่าน้ีเป็ นการพฒั นาในกา้ วต่อไปท่ีก าหนดข้ึน เพื่อเป็ นแนวทาง ส าหรับ พนกังานทุกคนท่ีท างานในฟจิูตสึ 

(Fujitsu) ไม่วา่จะอยู ่ณ ท่ีแห่งใด เก่ียวกบั วิธีปฏิบติั เพื่อท่ีจะ: 

 ป้องกนัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

 ธ ารงรักษามาตรฐานขั้นสูงของจรรยาบรรณธุรกิจของเรา 

 ปกป้องช่ือเสียงระดบัโลกของฟูจิตสึ 

 

พนกังานทุกคนในฟจิูตสึจะตอ้งใชม้าตรฐานธุรกิจทัว่โลกดงักล่าวน้ีส าหรับการอา้งอิง เรียนรู้ และปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบักบัพนกังาน 

 

มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกใหใ้ ชบ้งัคบักบัพนกังานทุกคนในฟจิูตสึ รวมถึงกรรมการและเจา้หนา้ท่ี (โดยให้เรียกรวมกนัวา่ “พนกังาน” ในมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกน้ี) 

และยงัรวมถึงบุคคลใดท่ีติดต่อเก่ียวขอ้งกบั ฟจิูตสึ มาตรฐานเหล่าน้ีให้ใชบ้งัคบั ต่อการด าเนินธุรกิจทุกประเภทของเราทัว่ โลก 
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แนวคดิหลกัทั่วโลก 
ในโลกธุรกิจท่ีเก่ียวพนักนัในระดบัโลกอยา่งมากข้ึนและ 

ไม่มีพรมแดนน้ี เราตอ้งด าเนินกิจกรรมต่างๆของเรา จากแนวคิดหลกัระดบัโลก 

ท่ีวางต าแหน่งไวใ้ห้เป็นผูด้  าเนินธุรกิจในระดบัโลกอยา่งแทจ้ริง 

ค ากล่าวท่ีวา่ “คิดระดบัโลก ด าเนินการระดบัทอ้งถ่ิน/ประเทศ” (Think Global, 

Act Local) เป็นการสรุปวิสยัทศัน์ของเราท่ีจะตอ้งเป็นองคก์รขา้มชาติในล าดบัท่ี  

ความส าเร็จจึงก าหนดให้เราตอ้งด าเนินธุรกิจจากแนวคิดหลกัในระดบัโลก 

แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการในระดบัทอ้งถ่ิน/ประเทศ   

ปรัชญาท่ีวา่น้ีขยายขอบเขตไปยงัแนวคิดของเราในการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่า

งๆ มาตรฐานธุรกิจทัว่โลกจึงก าหนดแนวทางร่วมกนัส าหรับพนกังานในฟจิูตสึ 

และแต่ละภูมิภาคก็จะพฒันานโยบายและแผนงานของตน 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการแห่งมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกดงักล่าวน้ี 

และในขณะเดียวกนัก็สะทอ้นถึงสภาพลกัษณะของภูมิภาค ประเทศ 

และพ้ืนท่ีทางธุรกิจแต่ละแห่ง  
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การปฏิบัตภิายในฟูจติสึ 

ท าไมเราต้องมีมาตรฐานธุรกจิทั่วโลก 

หลกัการพ้ืนฐานประการหน่ึงของวิถีแห่งฟจิูตสึ คือ “ความเป็ นประชากรของโลก” กล่าวคือ เราท าตวัประหน่ึงเป็นประชากรของโลก 

โดยการปรับตวัให้เขา้กบัความตอ้งการของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม ฉะนั้น เราจึงตอ้งปฏิบติัตน 

ให้เป็นสมาชิกในชมชุนโลกผูมี้ความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานแห่งจริยธรรมท่ีดีและการยดึม่นในความซ่ือสตัย ์ มาตรฐานธุรกิจทัว่ 

โลกจึงร่างข้ึนเพ่ือช่วยเราให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

 

มาตรฐานธุรกิจทัว่โลกบงัคบัใชก้บัความสมัพนัธ์ระหวา่งฟจิูตสึ รวมถึง 

 ผูถื้อหุ้น 

 พนกังาน 

 ลูกคา้ 

 ผูจ้ดัหาสินคา้และวตัถุดิบ 

 รัฐบาลชาติต่างๆ 

 ธุรกิจอ่ืนๆ (รวมถึงคู่แข่ง) ของเรา 

 สภาพแวดลอ้ม 

 ชุมชน 

 

มาตรฐานธุรกิจทัว่โลก 

 ให้แนวทางวา่ทุกคนในฟจิูตสึจะไดรั้บการคาดหมายให้ปฏิบติัอยา่งไร 

 ก าหนดข้ึนเพ่ือให้มัน่ใจวา่ช่ือเสียงอนัยอดเยีย่มของฟจิูตสึนั้น จะไดรั้บการธ ารงรักษาไว ้

 มุ่งหมายท่ีจะปกป้องฟูจิตสึ พนกังานทุกคน และบุคคลทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งติดต่อกบัเรา ท่ีอาจเส่ียงต่ออนัตรายต่างๆ 

 

ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งดา้นองคก์รและดา้นกฎหมาย การด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบและยดึมัน่ในความซ่ือสตัย ์ 

ยิง่ตอ้งอาศยัความระมดัระวงัมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ี มาตรฐานธุรกิจทัว่โลกและนโยบายการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งจึงร่างข้ึนเพ่ือช่วยเราในเร่ืองเหล่าน้ี 

 

เรามีความรับผดิชอบอะไรในมาตรฐานธุรกจิทั่วโลก 

มาตรฐานธุรกิจทัว่โลกใชบ้งัคบักบัพนกังานทุกคนในฟจิูตสึ รวมถึงกรรมการและเจา้หนา้ท่ี และบุคคลใดก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของฟูจิตสึ 

 

เราทุกคนจะตอ้ง: 

 เรียนรู้ สร้างความเขา้ใจ และใชม้าตรฐานธุรกิจทัว่โลกน้ีในการท างานตามบทบาทและหนา้ท่ีการงานของเรา 

 พยายามท าความเขา้ใจกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบงัคบัใชต่้อบทบาทของเรา 

 พยายามปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดเวลาและในทุกลกัษณะ ในหนา้ท่ีการงานของเรา 

 ส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบั มาตรฐานธุรกิจทัว่โลก และนโยบายต่างๆ นั้นจะบงัคบัใชก้บังานประจ าวนัอยา่งไร 

 มองหาโอกาสเพ่ือปรึกษาหารือและกล่าวถึงจริยธรรมและสถานการณ์ท่ีทา้ทายกบัเพ่ือนร่วมงาน 

 อยา่ถามหรือกดดนัผูอ่ื้นให้ด าเนินการอยา่งใดท่ีเราห้ามมิให้กระท าดว้ยตวัเอง 

 ระมดัระวงัเร่ืองขอ้จ ากดัแห่งอ านาจของตน และอยา่ด าเนินการอยา่งใดๆ ท่ีเกินขอบเขตอ านาจของตน 
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ผูซ่ึ้งอยูใ่นบทบาทของฝ่ายจดัการก ากบัดูแล จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 สนบัสนุนให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีให้ความส าคญักบัจริยธรรม รวมถึงการเห็นคุณค่า และการท าตวัเป็นตวัอยา่ง 

 มัน่ใจวา่ พนกังานและทีมงานของเราเขา้ใจและปฏิบติัตามหลกัการของมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก 

 ติดตามและบงัคบัใชม้าตรฐานธุรกิจทัว่โลกโดยสม ่าเสมอ 

 มัน่ใจวา่ บุคคลท่ีสามท่ีเราก ากบัดูแลนั้น เขา้ใจถึงพนัธะในการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ 

 

มาตรฐานธุรกจิทั่วโลกสอดคล้องกบันโยบายอืน่ๆ อย่างไร 

มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกไม่สามารถระบุถึงรายละเอียดของนโยบาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัของฟูจิตสึไดโ้ดยครบถวน้ ดงันั้น 

มาตรฐานธุรกิจทัว่โลกจึงวางกรอบการท างานส าหรับ นโยบายท่ีมีรายละเอียดมากกวา่ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนในระดบัโลกหรือภูมิภาค เพ่ือให้ครอบคลุมดา้นต่างๆ 

ของมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกในรายละเอียดท่ีมากข้ึน 

 

นโยบายและกระบวนการต่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการแห่งมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก และตอ้งไม่แปลกแยกหรือท าให้หลกัการเหล่านั้นตอ้งดอ้ยลง 

ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยงร้ะหวา่งนโยบายในระดบัภูมิภาคหรือนโยบายในระดบัประเทศกบัมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกแลว้ ให้บงัคบัดว้ยมาตรฐานธุรกิจทวัโลก 

 

มาตรฐานธุรกจิทั่วโลกสอดคล้องกบักฎหมายท้องถิ่นอย่างไร 

ฟจิูตสึด าเนินธรุกิจทัว่โลก พนกังานทุกคนในฟจิูตสึ จึงตอ้งอยูใ่นบงัคบัของกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศท่ีแตกต่างกนั ไป 

 

มาตรฐานธุรกิจทัว่โลกก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าท่ีตอ้งปฏิบติัในฟจิูตสึ ไม่วา่จะท างาน ณ ท่ีใด ในกรณีท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ 

ก าหนดมาตรฐานท่ีต ่ากว่าท่ีก  าหนดโดยมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก ให้บงัคบัดว้ยมาตรฐานท่ีสูงกวา่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก 

แต่หากกฎหมายในประเทศนั้นๆ ก าหนด มาตรฐานท่ีสูงกว่ามาตรฐานธุรกิจทัว่โลก กใ็ห้บงัคบัดว้ยมาตรฐานท่ีสูงกวา่นั้น 

 

การติดตามและบังคบัให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานธุรกจิทั่วโลก 

ฟจิูตสึใชก้ลไกต่างๆ เพ่ือติดตามให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก ตวัอยา่งเช่น 

 ระบบบริหารความเส่ียง 

 การตรวจสอบการปฏิบติั 

 ส่งเสริมให้ตระหนกัถึงประเด็นการปฏิบติัให้มากข้ึน เพ่ือให้ตรวจพบและรายงานการฝ่าฝืนไดง่้ายข้ึน 

 ส่งเสริมการใชก้ลไกท่ีเหมาะสม (รวมถึง "Fujitsu Alert") เพ่ือให้มีการรายงานในประเด็นหรือขอ้กงัวลต่างๆ เก่ียวกบั การปฏิบติั 

 

เม่ือมีการรายงานขอ้กงัวลเก่ียวกบัการปฏิบติั ให้ด าเนินการสอบถามและสอบสวน เพื่อให้ทราบขอ้เทจ็จริง และท าขอ้เสนอแนะส าหรับด าเนินการต่อไป 

เราทุกคนซ่ึงท างานในนามของฟูจิตสึเขา้ใจวา่ การไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกยอ่มส่งผลให้มีการด าเนินการทางวินยั 

 

การรายงานเมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรฐานธุรกจิทั่วโลก และการไม่ด าเนินการอนัเป็นการแก้แค้น 

พนกังานทุกคนในฟจิูตสึ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดรั้บการส่งเสริมให้รายงานการฝ่าฝืนหรือเร่ืองท่ีอาจมีการฝ่าฝืนมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก หากวา่ตนทราบว่ามีเร่ืองเช่นนั้น 

การรายงานเร่ืองการฝ่าฝืนการปฏิบติัตามท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีสงสยัว่าจะเกิดข้ึนสามารถด าเนินการไดห้ลายวิธีเช่น 

 รายงานไปยงัผูจ้ดัการอาวุโส 

 รายงานไปยงัเจา้หนา้ท่ีแผนกกฎหมาย 

 รายงานไปยงัเจา้หนา้ท่ีแผนกทรัพยากรมนุษย ์
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 รายงานไปยงัเจา้หนา้ท่ีแผนกตรวจสอบภายใน 

 รายงานโดยผา่นกระบวนการร้องทุกข ์

 รายงานไปยงั “Fujitsu Alert” ซ่ึงเป็นสายด่วนการแจง้เร่ืองผิดปกติจากพนกังานโดยมีผูรั้บเร่ืองเป็นบุคคลภายนอก หรือรายงานผา่นเวบ็ 

 

หากท่านไม่แน่ใจวา่ จะด าเนินการอยา่งไรให้ถูกตอ้ง ขอให้ท่านขอค าแนะน าจากผูจ้ดัการอาวโุส หรือจากแผนกกฎหมาย 

 

แผนการปฏิบติัตามกฎระเบียบของฟูจิตสึมีหลกัการพ้ืนฐานวา่ บุคคลยอ่มรายงานการฝ่าฝืนการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ไม่วา่เกิดข้ึนจริงหรือท่ีสงสยัวา่จะเกิดข้ึน 

โดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะมีการตอบโตแ้กแ้คน้หรือการด าเนินการอนัเป็นผลร้าย ฟจิูตสึจะไม่ยอมให้มีการปฏิบติัอนัมีผลร้ายอยา่งใดๆ 

ต่อผูท่ี้รายงานเร่ืองหรือขอ้กงัวลต่างๆ โดยสุจริต และการตอบโตแ้กแ้คน้อยา่งใดๆ นั้น ก็ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกอยา่งร้ายแรงในตวัอยูแ่ลว้ 
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ขั้น ตอนทดสอบการด าเนินการดว้ ยความซ่ือ สัตย ์

 

 
  

หากท่าน ไม่แน่ ใจวา่จะตดัสินใจหรือด าเนินการอย่างใด 

การทดสอบวิถีแหง่ฟูจิตสึจะชว่ยน าทางใหก้บัท่าน อย่างไรกต็าม 

หากท่านยงัคงไม่แน่ใจหลงัจากใชบ้ททดสอบแลว้ 

ขอใหท้า่นขอค าแนะน าจากแผนกกฎระเบียบหรือแผนก กฎหมาย 
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มาตรฐานธุรกิจทัว่โลก 

1 เราเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

1.1 การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  

ฟจิูตสึสนบัสนุนการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เราเคารพต่อเกียรติและสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลทกุคน 

 

ตวัอยา่งเช่น : 

 ฟจิูตสึจะไม่จา้ งงานบุคคลใดอนัขดัต่อความพึงพอใจของบุคคลนั้นเอง 

 ฟจิูตสึจะไม่ใชแ้ รงงานเด็กหรือยอมให้มีการใชแ้ รงงานเด็กในเม่ือรู้เ ช่นนั้น 

 ฟจิูตสึจะไม่จงใจฝ่ าฝื นกฎหมายการจา้ งแรงงานในประเทศท่ีฟจิูตสึด าเนินการอยู ่

 

1.2 การมีอคติหรือการคุกคาม 

พนกังานของเราประกอบดว้ยชายและหญิงจากหลายสญัชาติ วฒันธรรม ศาสนา และลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

ความแตกต่างของพนกังานน้ีคือจุดแขง็ท่ีส าคญัประการหน่ึงของเรา 

 

เราจะด าเนินการโดยไม่มีอคติอยา่งไม่เป็นธรรมต่อลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา หลกั ความเช่ือ เพศ อาย ุสถานะทางสงัคม ตน้ตระกูลของครอบครัว 

การไร้ความสามารถทางดา้ นร่างกายหรือจิตใจ หรือเพศวิถี และเรา จะไม่ยอมให้เ กิดการมีอคติดงักล่าวนั้นเช่นเดียวกนั 

 

เราจะไม่ยอมให้มีการคุกคามใดๆ บนพ้ืนฐานของลกัษณะส่วนบุคคล หรือจากการใชอ้  านาจหรือการควบคุมโดยมิชอบอนัส่งผลต่อเกียรติส่วนบุคคลอยา่งร้ายแรง 

 

การตดัสินใจเร่ืองการจา้งพนกังานจะตอ้งข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัแห่งการจา้งงาน (เช่น การศึกษา คุณสมบติั ประสบการณ์ เป็นตน้) และโดยความสามารถอ่ืนๆ (เช่น ทกัษะ 

ผลการปฏิบติังาน และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีเหมาะสม) 

 

1.3 สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งเสริมความเช่ือถือและความเคารพนับถือ 

ฟจิูตสึยดึมัน่ในพนัธะท่ีจะธ ารงไวซ่ึ้งสถานท่ีท างานอนัตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานแห่งความเคารพนบัถือ ความเช่ือถือ และการปฏิบติัต่อกนัในการจา้งงานท่ียติุธรรม 

เราเช่ือวา่พนกังานทุกคนมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความยติุธรรม ความเอ้ือเฟ้ือ และความเคารพนบัถือ 

 

ผูจ้ดัการไดรั้บการคาดหมายวา่: 

 จะตอ้งเป็นผูท่ี้คิดการณ์ล่วงหนา้และส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารอยา่งเปิดเผย 

 จะตอ้งแสดงพฤติกรรมและผลด าเนินงานส่วนบุคคลอนัเป็นตวัอยา่ง 

 จะตอ้งแสดงออกโดยเปิดเผยและซ่ือสัตยสุ์จริต 

 จะตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนและเป็นไปไดจ้ริง โดยให้พนกังานมีความรับผิดชอบ และอ านาจในการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

 จะตอ้งเป็นผูท่ี้พนกังานสามารถติดต่อและเขา้ถึงได ้

 จะตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกได ้และพนกังานสะดวกใจท่ีจะหยบิยกประเด็นต่างๆ ได ้

 จะตอ้งรายงานเร่ืองการฝ่าฝืนหรือท่ีอาจมีการฝ่าฝืน และสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นกระท าอยา่งเดียวกนั 
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สภาพแวดลอ้มการท างานของเราควรปลอดจากการคุกคามหรือพฤติกรรมอยา่งอ่ืนท่ีจะน าไปสู่สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีไม่เป็นมิตร การข่มขู่ เหยยีดหยาม 

หรือการใชก้  าลงัรุนแรง เป็นส่ิงท่ียอมให้เกิดข้ึนมิไดใ้นท่ีท างานของเราหรือในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบังานนอกสถานท่ีท างาน 

 

2 เราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทุกประการ 

 

2.1 การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

เราเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย สนธิสญัญา กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบไม่สามารถยอมรับได ้

แมว้า่จะเป็นแรงกระตุน้จากการทุ่มเทท่ีผิดแนวทางให้แก่ฟจิูตสึก็ตาม  

 

เราพยายามท าความเขา้ใจในกฎหมายและกฎระเบียบทุกลกัษณะท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของเรา 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่การกระท าดงักล่าวจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านั้น 

 

และเรายงัมีความมุ่งหมายท่ีจะท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามประเพณีของแต่ละประเทศและวิธีปฏิบติัทางธุรกิจอนัเป็นท่ียอมรับกนัในสงัคม 

ซ่ึงพิจารณาแลว้ว่าสอดคลอ้งกบัมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีความยติุธรรม 

 

2.2 การรายงานทางการเงนิและการบันทึกบัญชีของบริษทั 

ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ ลูกคา้ เจา้หน้ี และบคุคลอ่ืนๆ อาศยัขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดท่ี้ฟจิูตสึไดจ้ดัท าข้ึน เก่ียวกบัการด าเนินงานของฟจิูตสึ 

รวมถึงผลประกอบการและแนวโนม้ของธุรกิจ 

การยดึมัน่ในความถูกตอ้งเท่ียงตรงของการบนัทึกบญัชีและการรายงานทางการเงินจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อความน่าเช่ือถือของเรา 

กบัทั้งมีความจ าเป็นเพ่ือป้องกนัความผิดปกติทางการเงิน หรือแมก้ระทัง่การฉ้อฉล 

 

บนัทึกและรายงานทั้งหลายท่ีฟจิูตสึท าข้ึนน้ี 

จะตอ้งเท่ียงตรงและเป็นไปตามความจริงอนัไดแ้ก่บนัทึกและรายงานท่ีท าข้ึนเพื่อใชภ้ายในองคก์รและท่ีเผยแพร่หรือแจกจายไปยงับุคคลภายนอก 

 

2.3 ส่ิงแวดล้อมและผลติภณัฑ์ 

การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพ ยากรธรรมชาติ เป็นเป้าหมายท่ีมาก่อนในล าดบัแรกของฟจิูตสึ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายดง ักล่าว 

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเราจึงตอ้งไดม้าตรฐานทางเทคนิคท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ ้ง 

 

เราจะเตรียมการป้องกนัล่วงหน้าเพ่ือรับมือกบัความทา้ทายในดา้นส่ิงแวดลอ้มและด าเนินการส่งเสริมความรับผิดชอบในดา้นส่ิงแวดลอ้มให้มากยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น  

 วิธีของการด าเนินโครงการนวต ักรรมนโยบายสีเขียว (Green Policy Innovation Project) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซดท์ัว่ 

โลกของเรา 

 ในระหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑ ์ การออกแบบทางเทคนิคเพ่ือให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอม้ ความปลอดภยัทางเทคนิค และการคุม้ครองสุขภาพ คือประเด็นส าคญั 

 การรีไซเคิลและการอนุรักษพ์ลงังานก็เป็นปัจจยัส าคญัในธุรกิจของฟจิูตสึเช่นกนั 

 

ผลิตภณัฑท์ุกชนิดของเราผลิตข้ึนตามมาตรฐานทางเทคนิค ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

และปฏิบติัตามกฎระเบียบและเง่ือนไขของการอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.4 สุขภาพและความปลอดภยั 

ฟจิูตสึยดึม่นใันพนธัะท่ีจะท าใหส้ถานท่ีท างานเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภย ัและคุมค้รองสุขภาพและใชมา้ตรการการป้องกนอุับตเัหตุท่ีเหมาะสม เรามีพนธัะท่ีจะตอ ้งปฏิบต ั

ตามนโยบายว่าดว้ยสุขภาพ ความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัโดยขอให้รายงานในประเด็นเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัดว้ย 

 

ในขณะท่ีอยูใ่นอาณาบริเวณท่ีเป็นสิทธิครอบครองของฟูจิตสึหรือก าลงัท าธุรกิจของฟูจิตสึอยูน่ั้น 

 เราจะไม่ครอบครองหรือขายยาเสพติดผิดกฎหมาย 

 เราจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าเสพติดผิดกฎหมาย 

 เราจะไม่มีอาการมึนเมาจากการใชย้าเสพติดหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 

มาตรการเหล่าน้ีให้ใชบ้งัคบัในการออกแบบสถานท่ีท างาน อุปกรณ์ และขั้นตอนการท างาน ตลอดจนการจดัการดา้นความปลอดภยั 

กบัทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน 

 

เราตอ้งมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลส าหรับสุขภาพและความปลอดภยัของตนเองของเพ่ือนร่วมงาน 

และของบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของฟจิูตสึ 

 

2.5 การค้าระหว่างประเทศ 

การน าเขา้และส่งออกผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ยอ่มอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบต่างๆ มากมาย ผลิตภณัฑ ์บริการ ซอฟทแ์วร์ และขอ้มูลบางประการ 

ไม่อาจหาหรือส่งออกไปยงับางประเทศ ลูกคา้บางราย หรือผูใ้ชบ้างรายได ้การฝ่าฝืนการควบคุม ทางการคา้จึงอาจไดรั้บโทษหนกั 

รวมถึงค่าปรับและแมก้ระทัง่บุคคลบางคนอาจตอ้งถูกจ าคุก 

 

ฟจิูตสึจะปฏิบติัตามและสนบัสนุนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัต่อวิธีการท่ีบริษทัต่างๆ ส่ง ผลิตภณัฑ ์บริการ ซอฟทแ์วร์ และขอ้มูล 

 

2.6 การฟอกเงนิ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรม เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด การให้สินบน และการฉ้อฉล อาจใชวิ้ธี “การฟอก” รายรับท่ีไดจ้ากการก่ออาชญากรรมดงักล่าว 

เพื่อซุกซ่อนไวห้รือท าให้ปรากฎว่าเป็นการถูกตอ้งตามกฎหมาย ในขณะน้ี หลายประเทศไดอ้อกกฎหมายต่อตา้นการฟอกเงิน 

ซ่ึงห้ามการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรายรับท่ีไดจ้ากการก่ออาชญากรรม และก าหนดมาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดการฟอกเงินโดยไม่ตั้งใจ 

 

ฟจิูตสึยดึมัน่ในพนัธะท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการฟอกเงินและการก่อการร้าย 

และจะด าเนินธุรกิจเฉพาะกบัลูกคา้ท่ีน่าเช่ือถือท่ีด าเนินธุรกิจโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 
 

3 เราด าเนินธุรกจิด้วยความยุติธรรม 
 

3.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม 

 กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัหรือการต่อตา้นการผกูขาด ตราข้ึนเพื่อคุม้ครองการแข่งขนัท่ีเสรีและยติุธรรม 

และเพ่ือให้มัน่ใจวา่จะรักษาผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูบ้ริโภค กฎหมายเหล่าน้ีใชบ้งัคบัในทุกประเทศท่ีฟจิูตสึประกอบธุรกิจ 

และกฎหมายบางฉบบับงัคบัใชข้า้มพรมแดนระหวา่งประเทศดว้ย 
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ฟจิูตสึปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการแข่งขนัท่ียติุธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 

โดยจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัหรือการต่อตา้นการผกูขาดในทุกท่ีท่ีฟจิูตสึด าเนินธุรกิจ 

 

กฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการผกูขาดมีความซบัซอ้น และในกรณีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นกฎหมายแลว้ เม่ือมีขอ้สงสัยหรือขอ้กงัวลอยา่งใด 

ให้ขอค าแนะน าจากแผนกกฎหมาย ตวัอยา่งท่ีมกัระบุถึงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นการแข่งขนั รวมถึง 

 การเขา้ด าเนินการใดๆ กบัคู่แข่งในเร่ืองราคาขาย 

 การตกลงราคาส าหรับผูข้ายช่วง ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของฟจิูตสึ 

 การตกลงวา่จะไม่แข่งขนั 

 การหารือเร่ืองการแข่งขนัประมูลราคากบัผูเ้ขา้ร่วมประมูลรายอ่ืน (ฮั้วประมูล) 

 การเขา้ร่วมการจดัสรรส่วนแบ่งตลาด (คือตกลงจดัสรรลูกคา้บางส่วน กลุ่มลูกคา้ หรือเขตภูมิศาสตร์ เป็นตน้) 

 การตกลงในปริมาณการผลิตหรือยอดขาย 

 การขายสินคา้หรือบริการท่ีนอ้ยกวา่มูลค่าตลาด เพ่ือให้กระทบการแข่งขนั (ทุม่ตลาด) 

 

พฤติกรรมท่ีไม่เป็นการแข่งขนัมีผลกระทบตามมาท่ีรุนแรงมาก: 

 ตวัอยา่งเช่น ในสหภาพยโุรป ค่าปรับอาจสูงถึงร้อยละ 10 ของยอดขายทัว่โลก 

 โทษจ าคุกส าหรับบุคคลท่ีตอ้งหาวา่กระท าความผิด 

 อาจตอ้งถูกตดัออกจากการท าสัญญากบัรัฐบาล 

 เกิดผลร้ายต่อช่ือเสียงอยา่งรุนแรง 

 ผลกระทบท่ีรุนแรงต่อความสามารถของบริษทัท่ีจะไดท้  าสัญญาต่างๆ ในอนาคต 

 

ขอ้ส าคญัคือ ขอให้แจง้แผนกกฎหมาย หรือฝ่ายจดัการอาวุโสในทนัทีท่ีอาจมีการฝ่าฝืนหลกัการแข่งขนัดว้ยความยติุธรรม 

(หรืออาจใชวิ้ธีการรายงานเร่ืองผิดปกติโดยพนกังาน (Employee Whistle-blowing Line) ก็ได ้หากจ าเป็น) 

มีหลายประเทศท่ีไดอ้นุโลมให้ใชแ้ผนงานอนัน าไปสู่ค่าปรับท่ีลดลงเม่ือมีการฝ่าฝืน หากวา่ไดน้ าเร่ืองแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีบงัคบัการตามกฎหมายโดยความสมคัรใจ 

 

3.2 การให้สินบน 

ฟจิูตสึแข่งขนัดว้ยคุณภาพและราคาของผลิตภณัฑ ์บริการ และโซลูชัน่ต่างๆ หา้มมิให้บุคคลภายในฟจิูตสึ หรือบุคคลใดท่ีกระท าการในนามของฟจิูตสึ 

ให้หรือยอมรับสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ค  าวา่ “สินบน” หมายถึง ประโยชน์อยา่งใดๆ ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบของเงิน 

หรือรูปแบบอยา่งใดก็ตาม 

 

การจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์อยา่งใดๆ ไม่อาจยอมรับไดใ้นฟูจิตสึ 

และการกระท าเช่นวา่น้ีจะส่งผลให้บุคคลและบริษทัตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาอีกดว้ย 

 

เร่ืองดงัต่อไปน้ีให้ถือวา่เป็นการให้สินบนหรือการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม 

 ให้หรือสญัญาวา่จะให้สินคา้หรือบริการต่อเจา้หน้าท่ีรัฐหรือพนกังานของลูกคา้ 

 การจ่ายเงินใดๆ ต่อเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงาน 

 การจ่ายเงินค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นสดัส่วนกบับริการท่ีให ้

 

เราจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ในการติดต่อธุรกิจกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ กฎหมายในหลายประเทศห้ามให้ของขวญัหรือเงินแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐโดยเฉพาะ 

และบางประเทศยงัไดข้ยายขอบเขตของกฎหมายไปยงัเจา้หนา้ท่ีรัฐในต่างประเทศดว้ย 
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ทุกคนท่ีท าธุรกิจผา่นท่ีปรึกษา ตวักลาง หรือบุคคลท่ีสามอ่ืนใด จะตอ้งด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ บุคคลเหล่าน้ีไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 

 

3.3 การติดต่อกบัรัฐบาล 

ฟจิูตสึด าเนินธุรกิจกบัรัฐบาลของชาติต่างๆ รวมถึงวิสาหกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ ในการด าเนินงานของเราน้ี 

เราจึงตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์บ่อยคร้ังกบัหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีรัฐ ดงันั้นในทุกกรณี พนกังานของฟูจิตสึจึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด 

รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยู ่

 

กล่าวโดยเฉพาะแลว้ เราตอ้ง: 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีก าหนดข้ึนเป็นพิเศษ ซ่ึงโดยทัว่ไปเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการกบัรัฐบาล 

 มีความสุจริตและเท่ียงตรง เม่ือติดต่อกบัหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 ด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงาน หนงัสือรับรอง ค  าแถลง และขอ้เสนออยา่งใดๆ นั้น เป็นปัจจุบนั เท่ียงตรง และสมบูรณ์ 

 ด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการช้ีแจงขอ้ก าหนดตามสญัญาและเขา้ใจแลว้อยา่งเพียงพอ 

และเราจะตอ้งไม่กระท าการให้ผิดไปจากขอ้ก าหนดตามสญัญาในสาระส าคญั โดยมิไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หนา้ท่ีรัฐผูมี้อ  านาจ 

 หลีกเล่ียงการคิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือไม่มีอ  านาจท่ีจะท าเช่นนั้น ท่ีคิดเอาจากสญัญาท่ีท ากบัรัฐ 

 ระมดัระวงัเป็นพิเศษ เม่ือติดต่อกบัรัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลของประเทศก าลงัพฒันา หรือตลาดเกิดใหม่ ซ่ึงเราคุน้เคยนอ้ยกว่า 

 

ในกรณีของสญัญาท่ีท ากบัผูก้  ากบัดูแลของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีบงัคบัการตามกฎหมาย ควรขอค าแนะน าจากแผนกกฎหมายดว้ย 

 

3.4 การจัดซ้ือที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม 

ผูจ้ดัหาสินคา้ให้แก่ฟจิูตสึมีบทบาทส าคญัต่อความสามารถของฟจิูตสึในการด าเนินการและบริการสินคา้ให้แก่ลูกคา้ 

ขอ้ปฏิบติัดา้นจริยธรรมของผูจ้ดัหาสินคา้ให้กบัฟจิูตสึจึงไดรั้บการพิจารณาจากผูมี้ส่วนไดเ้สียของเรา และอาจส่งผลโดยตรงต่อช่ือเสียงของฟูจิตสึ 

การท่ีผูจ้ดัหาสินคา้ของเราไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานของเรา 

ยอ่มส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมุ่งหมายของเราในการปฏิบติัตามกฎระเบียบและยดึมัน่ในความซ่ือสตัยใ์นการประกอบธุรกิจของเรา 

 

เราจะเลือกผูจ้ดัหาสินคา้ดว้ยความระมดัระวงัโดยพิจารณาจากหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม เช่น บริการและราคา แต่ตอ้ง ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูจ้ดัหาสินคา้ 

ในการปฏิบติัตตัามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ 

เราคาดหวงัอีกดว้ยวา่ผูจ้ดัหาสินคา้และวตัถุดิบของเราจะด าเนินการให้สอดคลง้กบัหลกัการและมาตรฐานต่างๆ ของมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกน้ี 

 

เราจะด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ ฟูจิตสึจะไม่ปฏิบติัต่อผูจ้ดัหาสินคา้และวตัถุดิบดว้ยความไม่เป็นธรรม หรือเอาเปรียบในเชิงขนาดแห่งธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูจ้ดัหาสินคา้ท่ีเล็กกวา่ 

 

3.5 การตลาดและการโฆษณา 

ช่ืเสียงของฟูจิตสึมีคุณค่าและประสบความส าเร็จตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาดว้ยบริการอนัเยี่ยมยอดและยดึมัน่ในความซ่ือสตัยใ์นการประกอบธรุกิจ 

ในการธ ารงรกษัาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของเรา กิจกรรมการตลาด การโฆษณา 

และการขายทุกประเภทจะตอ้งแสดงถึงขอ้เสนอและการบริการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม การปฏิบติัอยา่งใดๆ 

ท่ีเป็นเทจ็ซ่ึงชกัน าให้ผิดหลงหรือเป็นการหลอกลวงแลว้ ยอ่มเป็นการตอ้งหาม 

 

แบรนดสิ์นคา้และเคร่ืองหมายการคา้ของฟูจิตสึจะตอ้งใชด้ว้ยความสม ่าเสมอ โดยชอบดว้ยกฎหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 



Global Business Standards Version: 2.0 
14 

 

3.6 กจิกรรมทางการเมืองและส่ือ 

กฎหมายของบางประเทศก าหนดขอจ้  ากดโัดยเคร่งครด ัส าหรบกัารมีส่วนร่วมของบริษทต่ัอกิจกรรมทางการเมืองหรือผสู้มครัทางการเมือง 

การฝ่าฝืนอาจน าไปสู่โทษปรับ รวมถึงโทษจ าคุก และอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของฟจิูตสึซ่ึงอาจถูกมองวา่มีส่วนสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงได ้

 

เราจึงไม่ไดรั้บอนุญาตให้มีส่วนร่วมไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในทางการเมืองหรือผูส้มคัรทางการเมือง 

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือพรรคการเมืองในนามของฟูจิตสึ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายจดัการอาวุโส 

 

เราจะไม่พดูกบัส่ือหรือท าค  าแถลงในนามของฟจิูตสึ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากส านกัประชาสมัพนัธ์ 

 

4 เราปกป้องและเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญา 

 

4.1 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของฟูจิตสึ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของฟจิูตสึเป็นทรัพยสิ์นอนัมีค่า และเป็นทรัพยากรเพ่ือการจดัการอนัส าคญัท่ีเก้ือหนุนธรุกิจของเรา รวมทั้งความเช่ือมัน่ท่ีลูกคา้มีต่อเรา 

 

เราจึงตอ้งด าเนินความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ไดม้าและธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธิ และเคร่ืองหมายการคา้ 

และตอ้งใชสิ้ทธิเหล่าน้ีอยา่งมีประสิทธิผลในการสร้างความเจริญเติบโตให้กบัธุรกิจของเรา 

 

กล่าวโดยเฉพาะแลว้ เราตอ้ง: 

 ก าหนดแจกแจงและปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของฟูจิตสึ 

 ปฏิบติัตามนโยบายของฟจิูตสึทุกประการท่ีเก่ียวกบัการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 ปรึกษากบัแผนกกฎหมาย ก่อนท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของฟูจิตสึต่อบุคคลอ่ืนๆ หรือก่อนท่ีจะอนุญาตให้บุคคลอ่ืนๆ 

ใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของฟูจิตสึ 

 

4.2 การเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม 

การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นโดยมิไดรั้บอนุญาต อาจท าให้ฟูจิตสึ (และบุคคลในฟจูติสึ) ตอ้งรับผิดในการด าเนินคดีทางแพง่และค่าเสียหาย รวมถึงค่าปรับ 

และโทษทางอาญา 

 

เราเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม และจะใชก้็ต่อเม่ือไดรั้บสิทธิโดยชอบแลว้ 

 

กล่าวโดยเฉพาะแลว้ เราตอ้ง: 

 เคารพต่อเน้ือหาท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยชอบและทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ของบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการคุม้ครอง 

 ปรึกษากบัแผนกกฎหมาย เก่ียวกบัการไดรั้บอนุญาตหรือการไดรั้บอนุมติัอนัจ าเป็นต่อการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 วางมาตรการป้องกนัเพ่ือหลีกเล่ียงการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจซ่ึงสารสนเทศอนัมีลกัษณะของสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของนายจา้งคนก่อนๆ  

 เคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม (IPR) ท่ีเราใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ์นัจ ากดั ตามขอ้ตกลงรักษาความลบั (NDA) โปรดดูขอ้ 5.3 ดา้นล่าง 
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5 เรารักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

 

5.1 หลกัการทั่วไป 

การจดัการขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการด าเนินธุรกิจของเรา ขอ้ผิดพลาดท่ีขาดความระมดัระวงั อนัส่งผลให้ขอ้มูลตอ้งสูญหายหรือร่ัวไหล 

อาจน าไปสู่ความเสียหายและเสียช่ือเสียงอยา่งใหญ่หลวง เราตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลทัว่โลกของฟจิูตสึ (Fujitsu Global Information 

Security Policy) ซ่ึแผนกกลยทุธเทคโนโลยสีารสนเทศของฟจิูตสึ (Fujitsu IT Strategies Unit) เป็นผูร่้างข้ึน) 

และตามกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขอ้มูลในประเภทต่างๆ นอกจากน้ี 

เราตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของความปลอดภยัของขอ้มูลในการปฏิบติังานประจ าวนั ทั้ 

น้ี เพ่ือมิให้ตอ้งสูญเสียหรือร่ัวไหลซ่ึงขอ้มูลอนัเป็นความลบัหรือขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

 

5.2 การปกป้องข้อมูลของบริษทัอนัเป็นความลบั 

ขอ้มูลของฟจิูตสึท่ีเราเขาถึงในการท างานทุกวนัน้ี ตอ้งพิจารณาวา่เป็นความลบั และเป็นสาระส าคญั แห่งความส าเร็จของเรา 

ขอ้มูลอนัเป็นความลบัรวมถึงขอ้มูลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ราคา การวิจยัและการพฒันา ผลิตภณัฑ ์การผลิต ทรัพยากรมนุษย ์ตวัเลขการรายงานภายใน 

และองคค์วามรู้ต่างๆ 

 

เราจึงตอ้ง: 

 มีขั้นตอนท่ีเพียงพอเพ่ือรักษาและปกป้องสารสนเทศอนัเป็นความลบัของฟจิูตสึ 

 กระท าการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ เราจะไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไปยงับุคคลใดนอกบริษทั โดยปราศจากการปฏิบติัตามกระบวนการท่ีถูกตอ้ง (ตวัอยา่งเช่น ท า 

ใหมัน่ใจวา่ไดมี้การผกูพนัในขอ้ตกลงรักษาความลบั (Non-DisclosureAgreement) แลว้ ) 

 ใชข้อ้มูลอนัเป็นความลบัของฟจิูตสึ เฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคข์องธุรกิจของฟจิูตสึ 

 ท าบนัทึก ส าเนา หรือ ฐานขอ้มูลต่างๆ ของขอ้มูลฟจิูตสึ เฉพาะท่ีมีความจ าเป็นต่อธุรกิจของฟจิูตสึโดยตรงเท่านั้น 

 เคารพและปกป้องขอ้มูลอนัเป็นความลบัของฟูจิตสึ แมก้ระทัง่หลงัการจา้งงานของเรากบัฟูจิตสึไดส้ิ้นสุดลงแลว้ 

 

5.3 การปกป้องข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลที่สามอนัเป็นความลบั 

เราตอ้งจดัการและใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้หรือพนัธมิตรธุรกิจของเราอยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีให้ค  าจ  ากดัความและก าหนดไวใ้นสญัญ

าแต่ละฉบบักบับุคคลดงักล่าว รวมถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการใช ้การจดัการ และระยะเวลาของการรักษาความลบัของขอ้มูลนั้น 

 

ฉะนั้น เราจึงตอ้งจดัการขอ้มูลของบุคคลท่ีสามดงักล่าวอยา่งเหมาะสมตลอดเวลา และเราจะไม่ละเมิดพนัธะผกูพนัตามสญัญาในการรักษาความลบันั้น 

 

5.4 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

ฟจิูตสึยดึมัน่ในพนัธะท่ีจะตอ้งปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ลูกคา้ ผูจ้ดัหาสินคา้ และบุคคลอ่ืนตามกฎหมายทอ้งถ่ิน ในการรวบรวมและเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

ไม่วา่เพ่ือวตัถุประสงคอ์ยา่งใด เราจะด าเนินการ จดัการ และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กล่าวโดยเฉพาะ เราจะ: 

 พยายามเรียนรู้และท าความเขา้ใจในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อกิจการงานต่างๆ ของเรา 

 ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายระดบัภูมิภาคว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล 

 รวบรวม ใช ้และประมวลขอ้มูลส่วนบคุคล เพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 

 ใชข้อ้มูลท่ีไม่ระบุช่ือบุคคลแทนขอ้มูลส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม 
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 จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ เพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

 ระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัการสูญเสียหรือการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยบงัเอิญ 

 ด าเนินการในทนัที หากเราทราบว่ามีการฝ่าฝืนหรือสูญหายของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 เฝ้าระวงัป้องกนัการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ 

 ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหวา่งประเทศอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และให้อยูใ่นบงัคบัของการคุม้ครองป้องกนัท่ีเหมาะสม 

 

6 เราไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของเราในองค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 

6.1 หลกัการทั่วไป 

เราตอ้งไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี บทบาท ขอ้มูลขององคก์ร เคร่ืองใชไ้มส้อย หรือทรัพยสิ์นขององคก์ร หรือกระท าการอยา่งใดอนัขดัต่อพนัธะหนา้ท่ีขององคกร์ 

เพื่อแสวงหาหรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ส่วนตวัของเรา ญาติพ่ีนอ้ง เพื่อนของเรา หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ 

 

6.2 ผลประโยชน์ขัดกนั 

ผูท่ี้ท  างานในนามของฟจิูตสึทุกคนจะตอ้งด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ การกระท าทั้งหลาย ไม่ว่าท่ีท  างานหรือนอกท่ีท างาน 

จะไม่ขดัแยง้กบัความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อฟจิูตสึ เราทุกคนตอ้งมีความมุ่งหมายท่ีจะหลีกเล่ียงสถานการณ์ใดๆ 

ท่ีผลประโยชน์ส่วนตวัอาจกระทบต่อความสามารถของเราในการตดัสินใจในนามของฟจิูตสึ ในเร่ืองต่างๆ อยา่งมีอคติ 

แมป้รากฏแต่เพียงวา่มีความขดัแยง้ก็อาจมีความเสียหายแลว้ ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการขดักนัของผลประโยชนท ์อาจเกิดข้ึนได ้

ก็จะตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั 

 

ขอบเขตการเฝ้าระวงั รวมถึง 

 กิจกรรมทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือหนา้ท่ีการงาน ท่ีอาจมีภาพของการขดัแยง้ หรือแมแ้ต่ปรากฏวา่มีลกัษณะเช่นนั้น 

 การใชเ้วลา ทรัพยากร หรือเคร่ืองใชไ้มส้อยของฟูจิตสึ ในกิจกรรมต่างๆ นอกจากธุรกิจของฟูจิตสึ (รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสงัคม การกุศล 

หรือกิจกรรมท่ีไม่ไดมุ้่งแสวงหาก าไร ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการตามสายการบงัคบับญัชา) 

 การถือเอาประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนหรือพฒันาต่อเน่ืองจากการท างานในฟูจิตสึ 

 การรับต าแหน่งหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี หรือกรรมการ จากธุรกิจภายนอก (แมว้า่จะเป็นองคกร์ท่ีไม่ใช่เพ่ือการแสวงหาก าไรก็ตาม 

ในกรณีท่ีอาจขอการสนบัสนุนจากฟจิูตสึ หรือมีการคาดหมายเช่นนั้น) 

 ของขวญั ส่วนลด หรือการรับรองท่ีให้โดยลูกคา้หรือผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต 

 การติดต่อกบัธุรกิจท่ีมีเพ่ือนหรือครอบครัวเป็นเจา้ของหรือบริหารจดัการอยู ่

 วา่จา้ง ส่งเสริม หรือควบคุมดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิทโดยตรง 

 

พนกังานทุกคนจะตอ้งเปิดเผยล่วงหนา้ต่อผูจ้ดัการของตนถึงความขดัแยง้ตามท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีปรากฏชดั เพ่ือปรึกษาหารือกบัผูจ้ดัการ ท  าเอกสาร 

หรือจดัการความขดัแยง้ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิผล 

 

เราตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมภายนอกซ่ึงส่งผลเสียหายต่อช่ือเสียงของฟจิูตสึ ตวัอยา่งเช่น 

เราจะไม่ระบุขอ้ความท่ีไม่เหมาะสมเก่ียวกบับริษทับนกระดานข่าวออนไลน์หรือเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมต่างๆ 

 

6.3 ของขวญัและการรับรอง 

พนกังานจะตอ้งด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ ตนเองตระหนกัและเขา้ใจโดยชดัแจง้ถึงนโยบายระดบัภูมิภาคในเร่ืองของขวญัและการรับรอง ก่อนท่ีจะ: 

 ให้หรือรับของขวญัใดๆ  

 เก่ียวขอ้งกบัการรับรองลูกคา้ หรือ 
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 ให้หรือรับประโยชน์อ่ืนใด 

 

ส าหรับของขวญัหรือประโยชน์ท่ีมีมูลค่าเล็กนอ้ยภายในขอบเขตท่ีสมควรและยอมรับไดต้ามนโยบายระดบัภูมิภาคดงักล่าวแลว้ พนกังานอาจรับก็ได ้

แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูจ้ดัการก่อน 

 

เม่ือมีความเส่ียงวา่ ของขวญั การรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนๆ อาจปรากฏภาพอนัไม่เหมาะสมแลว้ พนกังานไม่ควรรับ หรือตอ้งปฏิเสธดว้ยความสุภาพ 

 

6.4 การใช้ข้อมูลภายใน 

กฎหมายวา่ดว้ยการใชข้อ้มูลภายใน ห้ามการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นบริษทัโดยอาศยัขอ้มูลส าคญัซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

ฟจิูตสึยดึมัน่ในพนัธะท่ีจะสนบัสนุนตลาดหลกัทรัพยท่ี์เปิดเผยและยติุธรรมทัว่โลก 

 

ห้ามมิให้ผูท่ี้ท  างานอยูใ่นหรือในนามของฟูจิตสึ ซ้ือขายหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ โดยใชข้อ้มลู “ภายใน” ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผย อนัไดม้าจากการรวบรวมในฟจิูตสึ 

หรือไดม้าจากบุคคลท่ีสาม และห้ามมิให้เปิดขอ้มูลดงักล่าวต่อผูอ่ื้น 

 

ในการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวน้ี 

 ห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใดๆ (รวมถึงฟจิูตสึ) ไม่วา่โดยตรงหรือผ่านบุคคลอ่ืน โดยรู้ถึงขอ้มูลภายในเก่ียวกบับริษทันั้นๆ 

 ห้ามให้ค  าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะอยา่งใดต่อบุคคลอ่ืน โดยอาศยัขอ้มูลภายใน 

 ขอ้มูลของบริษทัตอ้งเก็บรักษาเป็นความลบั 

 

6.5 การปกป้องสินทรัพย์ของบริษทั 

สินทรัพยข์องฟูจิตสึมีไวเ้พ่ือช่วยให้เราด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สินทรัพยข์องบริษทัท่ีไดรั้บความเสียหาย ถูกขโมย ใชโ้ดยไม่ถูกตอ้ง หรือส้ินเปลือง 

เหล่าน้ียอ่มมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของฟจิูตสึ และส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอีกดวย้ 

 

เราจึงตอ้งไม่ใช ้ขาย ให้เช่า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพยัขอ์งบริษทั รวมถึงซอฟทแวรฮ์ารดแ์วร หรืออุปกรณอ่ืนๆ หรือส่ิงอ านวยความสะดวก 

ไม่วา่เพ่ือวตถุัประสงคอย์า่งใด นอกจากการท าธุรกรรมหรือด าเนินงานในธุรกิจของฟูจิตสึ 

 

เราตอ้งใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น บริษทัมีขอ้หา้มท่ีเคร่งครัดในการใชอุ้ปกรณ์หรือระบบของบริษทัในการเขา้ถึง 

เรียกดูหรือส่งวตัถุอยา่งใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ นโยบายวา่ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไดแ้สดงรายละเอียดไวแ้ลว้ 

และขอให้พนกังานทุกคนถือเป็นหนา้ท่ีของตนท่ีจะด าเนินการให้มัน่ใจวา่ ตนเองไดต้ระหนกัและเขา้ใจถึงนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวแลว้ 
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เอกสารแนบทา ยมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก – 

เอกสารแนบทายน้ีเป็นเอกสารเพ่ิมเติมในขอ้ 3.2 (“การให้สินบน”) และ 3.1 (“การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม”) แห่งมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก 

และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานธุรกิจทัว่โลก 

นอกจากจะไดก้ล่าวไวเ้ป็นประการอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ีแลว้ให้ขอ้ก าหนดทั้งหลายในมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกใชบ้งัคบัต่อเอกสารแนบทายน้ีดว้ย 

นโยบายใช้บังคับทั่ว โลกว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและคอรรัปช่ัน 

 

1. การจ่ายเงนิต้องห้าม 

ฟจิูตสึแข่งขนัดว้ยคุณภาพและราคาของผลิตภณัฑบ์ริการ และโซลูชัน่ต่างๆ 

ห้ามมิให้บุคคลภายในฟจิูตสึหรือบุคคลใดท่ีกระท าการในนามของฟจิูตสึรับหรือให้สินบนไม่วา่ในรูปแบบใดๆ ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ค  าาวา่ “สินบน” 

หมายถึงประโยชน์อยา่งใดๆ ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบของเงินหรือรูปแบบ อยา่งใดก็ตาม 

 

การจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชนอย์า่งใดๆ ไม่อาจยอมรับไดใ้นฟจิูตสึ 

และการกระท าเช่นวา่น้ีจะส่งผลใหบุ้คคลและบริษทัตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาอีกดว้ย มีหลายประเทศท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มบริษทให้สินบน 

โดยเป็นไปตามมาตรฐานการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีตกลงกนัในระดบันานาชาติ ตวัอยา่งกฎหมายเหล่าน้ี ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัวา่ 

ดว้ยการคอร์รัปชัน่ของสหราชอาณาจกัร พระราชบญัญติัว่าดย้การคอร์รัปชัน่ ในต่างประเทศของสหรฐอัเมริกา ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัทัว่โลกและมีการบงัคบัใชอ้ยา่งแขง็ขนั  

 

การกระท าดงัต่อไปน้ีให้ถือวา่เป็นการให้สินบนหรือการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม แมไ้ม่ครอบคลุมในทุกกรณีก็ตาม 

ดนัั้นกรณีท่ีอาจเป็นการให้สินบนจึงตอ้งพิจารณาจากพฤติการณ์เ พ่ือวินิจฉยัวา่กรณีดงักล่าวเป็นการตอ้งห้ามตามนโยบายน้ี หรือไม่: 

 ให้หรือสญัญาวา่จะใหเ้งิน สินคา้ หรือบริการต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือพนกังานของลูกคา้ 

 การจ่ายเงินใดๆ ต่อเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงาน 

 การจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมท่ีไม่เป็นสดัส่วนกบับริการท่ีให้ 

 การเล้ียงรับรอง การแสดงไมตรีจิต หรือให้ของขวญัท่ีเกินสมควรหรือมากเกินไป 

 การมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง ผูส้มคัร หรือการรณรงคท์างการเมือง 

 การบริจาคเพ่ือการกุศลต่อองคก์รท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือลูกคา้เก่ียวขอ้งหรือร้องขอ 

  

พฤติการณ์บางประการอาจมีลกัษณะเป็นสญัญาณเตือนวา่เป็นการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสมและท าใหเ้ราตอ้งใชว้ามระมดัระวงัเป็นพิเศษเพ่ือให้มัน่ใจวา่ไม่มีสินบนหรือกา

รจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว กรณีดงัต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งบางประการของพฤติการณ์ดงักล่าว: 

 เราก าลงัท าธุรกิจในประเทศท่ีมีช่ือ ในเร่ืองการคอรรัปชัน่ 

 ท่ีปรึกษา ตวัแทน หรือบุคคลฝ่ายท่ีสามอ่ืนใด ร้องขอค่าธรรมเนียมมากผิดปกติ หรือขอข้ึนค่าธรรมเนียมสูงผิดปกติไปจากขอ้ตกลงท่ีเคยท ากนัมาก่อน ทั้งน้ี 

เพื่อสรุปขอ้ตกลงในเร่ืองนั้นๆ 

 ท่ีปรึกษา ตวัแทน หรือบุคคลฝ่ายท่ีสามอ่ืนใด มีช่ือในเชิงน่าสงสยั 

 มีการร้องขอ ให้เราจ่ายเงินให้กบับุคคลในประเทศอ่ืนตามบญัชีธนาคารท่ีแจง้ไว ้หรือให้จ่ายเป็นเงินสด 

 มีการร้องขอ ให้เราจ่ายเงินสมทบทางการเมืองหรือการกุศล หรือให้ใชผู้ร้้บจา้งช่วงบางราย 

 การจ่ายเงิน การให้ของขวญ ัหรือการรับรอง อาจปรากฏวา่เป็นการส่งอิทธิพลต่อวตัถุประสงคข์องผูร้้บเงิน ผูรั้บของขวญัหรือผูรั้บการรับรองดงักล่าว 

 การจ่ายเงิน การให้ของขวญั หรือการรับรอง มิไดป้รากฏวา่มีวตัถุประสงคท์างธุรกิจ หรืออาจปรากฏวา่มีวตัถุประสงคใ์นเชิงส่วนตวั 

 เราจะรู้สึกกระอกักระอ่วน หากวา่การจ่ายเงิน การให้ของขวญั หรือการรับรอง กระท าให้เป็นท่ีรับทราบต่อสาธารณะ 
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2. เจ้าหน้าที่รัฐฐั 

เราตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ และในหลายประเทศ การให้ของขวญัหรือการจ่ายเงิน 

ต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นการตอ้งห้ามตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง บางประเทศยงัไดข้ยายขอบเขตของกฎหมายดงักล่าว 

ไปยงัเจา้หนา้ท่ีรัฐต่างประเทศท่ีประจ าอยูใ่นต่างประเทศอีกดว้ย 

 

กรณีดงต่ัอไปน้ีเป็นตวัอยา่งบางประการของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของประเทศท่ีฟูจิตสึ ด าเนินธุรกิจอยู:่ 

 พนกังานของวิสาหกิจท่ีรัฐเป็นเจา้ของ 

 พนกังานของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรัฐบาลควบคุมหรือเป็นเจา้ของในสาระส าคญั 

 ศาสตราจารยใ์นมหาวิทยาลยั 

 แพทยห์รือพยาบาลของศูนยบ์ริการสุขภาพท่ีรัฐเป็นผูด้  าเนินการ 

 สมาชิกในครอบครวขัองเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 เจา้หนา้ท่ีหรือผูส้มรัรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 พนกังานขององคกร์ระหวา่งประเทศ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก หรือกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ 

 

การให้ของขวญัต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นการตอ้งห้าม เวน้แต่จะถูกตอ้งตามกฎหมายหรือประเพณีในประเทศท่ีใช้บงัคบันั้น หรือมีราคาเล็กนอ้ย 

และไดรั้บอนุมติัล่วงหนา้จากฝ่ายจดัการประจ าภูมิภาคตามขอ้จ ากดัเร่ืองการอนุมติัท่ีบริษทัก าหนดข้ึน 

การให้ของขวญัจึงไม่อาจท าไดต้ามวิธีด าเนินธุรกิจในทอ้งถ่ินท่ีละเลยหรือใหอ้ภยัการคอรรัปชัน่ 

 

การจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายของธรุกิจโดยสุจริตท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐใชไ้ป (เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั และอาหาร) ท่ีเก่ียวเน่ือง กบัการส่งเสริมการขาย การสาธิตสินคา้ 

หรือการอธิบายผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือการปฏิบติัตามสญัญา เป็นเร่ืองท่ี อนุญาตไดแ้ต่เฉพาะในกรณีท่ีสมควรมีความจ าเป็นและไดรั้อนุมติัล่วงหนา้ 

จากฝ่ายจดัการประจ าภูมิภาคแลว้ ค่าใชจ่้ายส าหรับคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว การเดินทางโดยเคร่ืองบินในท่ีนัง่ชั้นหน่ึง การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ือง กิจกรรม 

พกัผอ่นหยอ่นใจ ค่าเบ้ียเล้ียง และเงินขวญัถุง ไม่ถือวา่เป็นการสมควรหรือจ าเป็น 

 

3. การบัญชีและข้อก าหนดการบันทึกบัญชี 

เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และนโยบายของบริษทั ธุรกรรมของบริษทัทุกรายการจะตอ้งไดรั้บ 

อนุมติัโดยถูกตอ้งและตอ้งบนัทึกอยา่งสมบูรณ์แ ละเท่ียงตรงในสมุดบญัชี บนัทึก และบญัชีต่างๆ 

 

สมุดบญัชีและบนัทึกทั้งหลายของฟจิูตสึจะตอ้งเก็บรักษาไวโ้ดยมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะแสดงไดโ้ดยเท่ียงตรงและสะทอ้น ตามสมควรซ่ึงธุรกรรมทั้ง 

หลายและการจ าหน่ายจ่ายสินทรัพยร์วมถึงการบนัทึกมูลค่าและระยะเวลาซ่ึงเกิดธุรกรรมนั้นอยา่งเหมาะสม 

 

บริษทัห้ามโดยชดัแจง้มิให้ลงบนัทึกท่ีเป็นเทจ็หรือท่ีท าให้ผิดลงในสมุดบญัชี บนัทึก และบญัชีทั้งหลายของบริษทั 

รวมถึงรายการท่ีมิไดส้ะทอ้นถึงธุรกรรมท่ีไม่เหมาะสม (เช่น เงินใตโ้ตะ๊และการให้สินบน เป็นตน้) และ/หรือรายการท่ีปลอมแปลง หรือท่ีปิดบงัการให้สินบน 

และ/หรือการละเลยไม่บนัทึกรายการค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปหรือท่ีจ่ายให้กบับริษทั 

ห้ามมิให้อนุมติัหรือท าการจ่ายเงินในนามของฟจิูตสึโดยมีความตกลงไม่วา่โดยแจง้ชดั 

หรือโดยปริยายให้เงินบางส่วนของเงินท่ีจ่ายนั้นใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ดก็ตามนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารท่ีสนบัสนุนการจ่ายเงินนั้น นอกจากน้ีห้ามสร้าง 

หรือรักษาเงินทุนหรือสินทรัพยเ์ป็นความลบัหรือมิไดบ้นัทึกบญัชี  

 

ห้ามด าเนินธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของฟจิูตสึ ท่ีตอ้งใชธ้นบตัรและเหรียญ และท่ีมิไดใ้ชก้ารโอนทางอิเล็กทรอนิกส เช็ค หรือตราสารอ่ืนๆ ท่ีคลายกนั 

เวน้แต่จะเป็นธุรกรรมรายยอ่ยตามปกติประเพณีท่ีตง้ใชเ้งินสดเช่นวา่นั้น 
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4. คู่สญัญาฝ่ายที่สาม 

ทุกคนท่ีท าธุรกิจผา่นท่ีปรึกษา คนกลางผูรั้บจา้งช่วง ผูจ้ดัจ  าหน่าย พนัธมิตรคู่คา้ ตวัแทน หรือคู่สญัญาฝ่ายท่ีสามอ่ืนๆ 

จะตอ้งพยายามเพ่ือให้มัน่ใจวา่บุคคลเหล่าน้ีไดป้ฏิบติัตามกฎดงักล่าวขา้งตน้เช่นกนั 

บุคคลแต่ละคนและฟจิูตสึอาจตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายในการกระท าของคู่สญัญาฝ่ายท่ีสาม 

เราไม่อาจใชคู้่สญัญาฝ่ายท่ีสามให้กระท าการท่ีเราไม่อาจท าไดต้ามมาตรฐานธุรกิจทัว่โลกหรือเอกสารแนบทายน้ี 

 

เราจะไม่ท  าธุรกิจกบัคู่สญัญาฝ่ายท่ีสามเวน้แต่จะมีการด าเนินการตรวจสอบและท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงนามโดยคู่สญัญาแลว้ 

สญัญาจะตอ้งรวมถึงขอ้ผกูพนัของคู่สัญญาฝ่ายท่ีสามท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัตามกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นคอรรัปชัน่และมาตรฐานของฟจิูตสึวา่ดว้ยการต่อตา้น

คอรรัปชัน่ 

 

เราจะให้ความระวงัในการติดตามกิจกรรมของคู่สญัญาฝ่ายท่ีสามอยา่งต่อเน่ือง ค  าร้องให้จ่ายเงินท่ีมากเกินไป ท่ีท  าปลอมข้ึน หรือท่ีมิไดแ้สดงรายละเอียดเพียงพอ 

การรับจา้งช่วงท่ีผิดปกติหรือท่ีแสดงความเอ้ือเฟ้ือมากเกินไป เอกสารไม่ครบถน้หรือผิดปกติ และการปฏิเสธหรือไม่สามารถส่งเอกสารตามท่ีร้องขอแลว้ 

เหล่าน้ีอาจเป็นสญัญาณว่ามีการใหสิ้นบนโดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีสาม เราจึงยนืยนัวา่ตอ้งมีการท าเอกสารหรือให้เหตุผลก่อนจ่ายค่าใชจ่้าย และจะสอบถาม 

ถึงค่าใชจ่้ายท่ีผิดปกติหรือท่ีมากเกินไป ขอให้พนกังานแจง้เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหรือกฎหมาย หากสงสยัวา่คู่สญัญาฝ่ายท่ีสามให้สินบนแลว้หรือจะให้สินบน 

 

5. การฝึ กอบรมและการก ากับดูแล 

ฟจิูตสึจะจดัให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะเพื่ออธิบายและเสริมสร้างความส าคญัแห่งการปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการของบริษทัว่าดว้ยการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

เราจะเผยแพร่และรับหนงัสือรับรองการปฏิบติัตามกฎระเบียบทั้งจากพนกังาน 

และคู่สญัญาฝ่ายท่ีสามท่ีไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ทั้งเราจะเก็บรักษาหนงัสือรับรองในบนัทึกของเราเป็นเวลาอยา่งน้อยห้าปี 

 

เรามีหน่วยงานกฎหมายส าหรับตอบค าถามและขอ้กงัวลทั้งหลายเก่ียวกบัธุรกรรมตอ้งห้ามตามนโยบายและกระบวนการของบริษ ั

และกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีใชบ้งัคบัอยู ่
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นโยบายที่ใช้บังคับทั่วโลกเร่ืองการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผกูขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน 

 

1. ความเป็นมา 

 มีประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 ประเทศประกาศใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัซ่ึงใชบ้งัคบันอกอาณาเขตของรัฐบาล 

 เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัทัว่โลกมีมาตรการเชิงรุกมากข้ึนในการตรวจสอบและบงัคบัการตามกฎหมาย 

หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการผกูขาดและกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนั   

 การฝ่าฝืนกฎหมายเหล่าน้ีส่งผลให้บริษทัตอ้งเสียค่าปรับเป็นจ านวนมาก รวมถึงบุคคลอาจตอ้งเสียค่าปรับหรือจ าคุก และถูกด าเนินคดีเป็นการส่วนตวั 

 

2. กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันห้ามท าอะไร? 

โดยทัว่ไป กฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัห้ามการด าเนินธุรกิจท่ีจ  ากดัการคา้ 

 

ก) ห้ามท าข้อตกลงการก าหนดราคาโดยเดด็ขาด  

การท าขอ้ตกลงในระหวา่งคู่แข่งดว้ยกนัเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคา หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคา เป็นกรณีตอ้งห้ามโดยเด็ดขาดทัว่โลก (ตวัอยา่งเช่น 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการขาย บญัชีราคา ส่วนลด ช่วงราคาและส่วนลด ราคาขั้นต ่า ราคาส าหรับลูกคา้เฉพาะรายหรือการแข่งขนัสู้ราคาเฉพาะราย 

การก าหนดเสถียรภาพของราคา เง่ือนไขการให้เครดิต การจดัสรรลูกคา้ ปริมาณการผลิต หรือขอ้จ ากดัปริมาณการผลิต) 

ขอ้ตกลงห้ามเช่นน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นรูปเอกสารท่ีชดัเจนหรือเป็นทางการ 

กฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการผกูขาดและกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัห้ามการท าขอ้ตกลงโดยปริยายเพ่ือการก าหนดราคาหรือขอ้ตกลงท่ีท าดว้ยวาจา 

นอกจากน้ี บทนิยามท่ีหมายถึงการท าขอ้ตกลงเหล่าน้ีอาจตีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ และในบางกรณี 

อาจมีความหมายครอบคลุมการปฏิบติัท่ีกวา้งขวางกว่าในประเทศอ่ืนๆ 

 

ข) ห้ามแลกเปล่ียนขอ้มูลในระหวา่งคู่แข่งดว้ยกนัเอง 

นอกเหนือจากห้ามท าข้อตกลงการก าหนดราคาแล้ว 

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันโดยท่ัวไปยงัห้ามการแลกเปล่ียนข้อมูลในระหว่างคู่แข่งด้วยกันเองส าหรับข้อมูลทางก

ารค้าท่ีมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะอันเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์และบริการในประเภทดังต่อไปนี้: 

 ราคาในอนาคตหรือกลยทุธการก าหนดราคา 

 สถานะและกลยทุธการเจรจากบัลูกคา้ 

 ส่วนลด แผนส่งเสริมการขาย เงินคืน 

 การคาดการณ์ตลาดภายใน 

 แผนงบประมาณการลงทุน การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เทคโนโลยใีหม ่และ 

 ระดบัของสินคา้คงคลงั ก าลงัการผลิตและการใชก้  าลงัการผลิต ปริมาณการขาย หรือค าสัง่ซ้ือในอนาคต 

 

การแลกเปล่ียนขอ้มูลในระหวา่งคู่แข่งดว้ยกนัเองน้ีอาจส่งผลเป็นกรณีร้ายแรงตามกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการผกูขาดและกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนั 

แมว้า่จะไม่มีการท าขอ้ตกลงเร่ืองการก าหนดราคาก็ตาม 

แมก้ระทัง่การรับขอ้มูลทางการคา้ท่ีมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะจากคู่แข่งก็อาจท าให้เกิดความเส่ียงตามกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการผกูขาดได ้

 

3. การติดต่อปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคู่แข่ง 

การติดต่อกนัในระหวา่งคู่แข่งดว้ยกนัเองมีความเส่ียงในตวัเองและควรหลีกเล่ียง 

เวน้แต่ในกรณีท่ีการติดต่อกนัมีความจ าเป็นเพื่อจุดประสงคท์างธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น การประชุมอภิปราย การสมัมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

และกลุ่มแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเนน้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หรือกลุ่มมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการผกูขาด 
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รวมถึงกรณีงานนิทรรศการการคา้ และการประชุมสมาคมการคา้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย การปฏิสมัพนัธ์ต่างๆ น้ีมกัจะเก่ียวเน่ืองกบัการติดต่อกนัระหว่างคู่แข่ง 

แต่กระนั้นก็อาจสนองรับต่อเป้าหมายทางธุรกิจท่ีส าคญัได ้อน่ึง 

การติดต่อกนัดงักล่าวน้ีอาจเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารท่ีมิไดส้นองรับต่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

แต่กลบัจะสร้างความเส่ียงตามกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการผกูขาดและกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัอีกดว้ย 

 

โดยพ้ืนฐานแลว้ พนกังานท่ีติดต่อกบัคู่แข่ง ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด หรือในสภาพแวดลอ้มอยา่งใด แมว้า่คู่แข่งดงักล่าวจะเป็นเพ่ือน หรือเคยเป็นเพ่ือนร่วมงาน 

หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ตาม จะตอ้งไม่หารือเก่ียวกบัขอ้มูลทางการคา้ท่ีมีความอ่อนไหวหรือละเอียดอ่อน 

และตอ้งไม่ท  าขอ้ตกลงหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนั 

 

การติดต่อกบัคู่แข่งในบางกรณีอาจมีความเส่ียงอยา่งยิ่ง เน่ืองจากอาจเปิดโอกาสให้มีการท าขอ้ตกลงหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลอนัเป็นการตอ้งห้าม 

แมใ้นกรณีท่ีไม่มีการกระท าอนัเป็นการตอ้งห้ามก็ตาม การติดต่อกบัคู่แข่งบางกรณีก็อาจท าให้เกิดการภาพวา่มีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมได ้เช่น: 

 การประชุมหรือพบปะกบัคู่แข่งอยา่งไม่เป็นทางการ หรือการเยี่ยมเยยีนระหว่างคู่แข่งตามอธัยาศยั 

 การพบปะในงานสังคมบ่อยคร้ังกบัคู่แข่ง (รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การตีกอลฟ์ การรับประทานอาหารเยน็ หรือการพบปะกนัในสโมสร) หรือ 

 การติดต่อโดยตรง เช่น การส่งขอ้ความอีเมล ์การส่งขอ้ความสั้น หรือการติดต่อทางโทรศพัท ์

 

แมก้ารติดต่อกบัคู่แข่งจะเร่ิมตน้ดว้ยการติดต่อทางสงัคม แต่การติดต่อกนับ่อยคร้ังก็อาจท าให้ความสมัพนัธ์ของคู่กรณีมีการเปล่ียนแปลงไป 

และอาจส่งผลให้มีการกระท าหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีตอ้งห้ามตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

พนกังานของกลุ่มบริษทัฟจิูตสึตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานการก ากบัดูแลหรือฝ่ายกฎหมาย ตามความเหมาะสม 

หากพนกังานดงักล่าวนั้นมีการติดต่อกบัคู่แข่งเป็นประจ า ไม่วา่จะเป็นในลกัษณะใด 

 

4. โทษหนักเมื่อมีการฝ่าฝืน 

การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัมีโทษหนกั โดยการฝ่าฝืนอาจส่งผลให้บริษทัตอ้งเสียค่าปรับเป็นจ านวนมาก 

รวมถึงบุคคลอาจตอ้งเสียค่าปรับหรือถูกจ าคุก และถูกด าเนินคดีเป็นการส่วนตวั 

การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวน้ีจึงไม่มีเหตุผลทางการเงินแต่อยา่งใดส าหรับบริษทัและพนกังานเลย 

 

ตวัอยา่ง: 

 มีบุคคลในหลายประเทศท่ีตอ้งรับโทษจ าคุกเม่ือเก่ียวขอ้งหรือสัง่การเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการผกูขาด 

 เจา้หนา้ท่ีบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัทัว่โลกไดล้งโทษต่อบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนั

เป็นค่าปรับท่ีสูงมาก ผูป้ระกอบการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหลายรายตอ้งถูกปรับเป็นจ านวนถึง 50 ลา้นยโูร 

ในฐานท่ีเขา้ร่วมการประชุมเพียงคร้ังเดียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลอนัมีลกัษณะเป็นการแข่งขนั บริษทัอ่ืนๆ 

ก็ถูกปรับเป็นจ านวนหลายร้อยลา้นดอลลาร์ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลและการท าขอ้ตกลงท่ีขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนั 

 หากมีการเปิดเผยวา่บริษทัมีการเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการท่ีขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัก็อาจท าให้ไดรั้บผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอยา่งร้ายแ

รง รวมถึงมีอุปสรรคในการท าสญัญากบัรัฐบาล เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง และสูญเสียความน่าเช่ือถือกบัลูกคา้และผูข้ายสินคา้หรือบริการ 

 

5. การตอบสนองที่เหมาะสมเมื่อมีกรณเีกิดขึ้น 

เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้ตวัท่านหรือบริษทัตอ้งมีความเส่ียง ขอให้ปฏิบติัตามกฎดงัต่อไปน้ี: 

 อย่าท าขอ้ตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งในเร่ืองราคาหรือเง่ือนไขการขาย (เวน้แต่จะเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมทางการคา้ร่วมกนัท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

ซ่ึงหน่วยงานกฎหมายไดต้รวจสอบและเห็นชอบแลว้) 

 อย่าให้ขอ้มูลทางการคา้ท่ีมีความอ่อนไหวหรือละเอียดอ่อนอนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ราคา การขาย ส่วนลด การผลิต ธุรกิจ หรือลูกคา้ของบริษทั แก่คู่แข่ง 
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 หากท่านไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวจากคู่แข่ง หรือมีคู่แข่งติดต่อท่านเพ่ือการแลกเปล่ียนขอ้มูลดงักล่าวแลว้ 

ขอให้ท่านรายงานเร่ืองน้ีไปยงัหน่วยงานการก ากบัดูแลหรือฝ่ายกฎหมายทันที 

 ขอให้กระท าการให้แน่ใจเสมอไปวา่แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งมีความชดัเจน ในกรณีท่ีท่านไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวจากตวัแทนจ าหน่าย ลูกคา้ หรือแหล่งอ่ืนๆ 

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

 อย่ารับรองหรือตรวจสอบกบัคู่แข่งซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งสาธารณะหรือลูกคา้ 

 ขอให้ระมัดระวังในการประชุมท่ีมีคู่แข่งเขา้ร่วมดว้ย และขอให้ออกจากท่ีประชุมหากมีการหารือท่ีน่าสงสัย 

 

ขอ้ส าคญัอยา่งยิง่คือ ขอให้ท่านรายงานเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหาต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหรือฝ่ายกฎหมายเม่ือมีกรณีเกิดข้ึน 

ประเทศส่วนใหญ่มีโครงการให้ความคุม้ครองทางกฎหมายส าหรับบริษทัแรกท่ีรายงานกรณีท่ีอาจเป็นปัญหา (โครงการ “นิรโทษกรรม” หรือ 

“การลดหยอ่นผอ่นโทษ”) เม่ือมีกรณีเกิดข้ึน เราอาจลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัลงไดโ้ดยการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยพลนั หากเราไม่ด าเนินการดงักล่าวแลว้ 

คู่แข่งก็อาจด าเนินการไปก่อนได ้

 

 


