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วิถีแห่ งฟูจิตสึ (FUJITSU Way)
วิถีแห่งฟูจิตสึ กล่าวถึงทิศทางการดาเนิ นงานร่ วมกัน ของพนักงานทุกคนของกลุ่มบริ ษทั ฟูจิตสึ (นี้จะเรี ยกว่า "ฟูจิตสึ ”) เมื่อพนักงานยึดมัน่ ในหลัก การ
และค่านิยมเหล่านี้ แล้ว ย่อมเป็ นการส่ งเสริ มค่านิ ยมขององค์กร และการมีส่วนร่ วมต่อสัง คมท้อ งถิ่นและต่อสัง คมโลก
วิสยั ทัศน์ขององค์กร ของฟูจิตสึ คือ เรามีเป้ าหมายต่อการมีส่วนร่ วมในการสร้างสังคมเครื อข่ายอันมีคุณค่าและความมัน่ คง อันจะนามาซึ่ ง
อนาคตที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและสานฝันของบุคคลทัว่ โลก ทั้งนี้ โดยติดตามนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง

วิถีแห่ งฟูจิตสึ กบั มาตรฐานธุรกิจทั่วโลก

ฟูจิตสึ เชื่อว่าการยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์ คือปั จจัยสาคัญแห่ งความสาเร็ จของธุ รกิจอันยัง่ ยืน
วิถีแห่งฟูจิตสึ ประกอบด้วยปรัชญาของบริ ษทั ฟูจิตสึ เหตุผลในการดารงอยู่ ค่านิยมขององค์กร และหลักการที่บงั คับใช้กบั การดาเนิ นธุรกิจ นอกจากนี้
ยังครอบคลุมถึงประมวลจรรยาบรรณว่าด้วยกฎและแนวทาง ที่พนักงานทุกคนในบริ ษทั ฟูจิตสึ ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อความที่สนับสนุนประมวลจรรยาบรรณนี้ คือ
เราจะยืนหยัดและปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจหรื อการดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจ
มาตรฐานธุรกิจทัว โลก (Global Business Standards) เหล่านี้เป็ นการพัฒ นาในก้า วต่อไปที่กาหนดขึ้น เพื่อเป็ นแนวทาง
(Fujitsu) ไม่วา่ จะอยู่ ณ ที่แห่ งใด เกี่ยวกับ วิธีปฏิบตั ิ เพื่อที่จะ:

สาหรับ พนักงานทุกคนที่ทางานในฟูจิตสึ

 ป้ องกันการกระทาที่ผิดกฎหมาย
 ธารงรักษามาตรฐานขั้นสูงของจรรยาบรรณธุรกิจของเรา
 ปกป้ องชื่อเสี ยงระดับโลกของฟูจิตสึ
พนักงานทุกคนในฟูจิตสึ จะต้องใช้มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกดังกล่าวนี้ สาหรับการอ้างอิง เรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับกับพนักงาน
มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกให้ใ ช้บงั คับกับพนักงานทุกคนในฟูจิตสึ รวมถึงกรรมการและเจ้าหน้าที่ (โดยให้เรี ยกรวมกันว่า “พนักงาน” ในมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกนี้ )
และยังรวมถึงบุคคลใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับ ฟูจิตสึ มาตรฐานเหล่านี้ให้ใช้บงั คับ ต่อการดาเนิ นธุรกิจทุกประเภทของเราทัว่ โลก
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แนวคิดหลักทั่วโลก
ในโลกธุรกิจที่เกี่ยวพันกันในระดับโลกอย่างมากขึ้นและ
ไม่มีพรมแดนนี้ เราต้องดาเนินกิจกรรมต่างๆของเรา จากแนวคิดหลักระดับโลก

ปรัชญาที่วา่ นี้ ขยายขอบเขตไปยังแนวคิดของเราในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่า
งๆ มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกจึงกาหนดแนวทางร่ วมกันสาหรับพนักงานในฟูจิตสึ

ที่วางตาแหน่งไว้ให้เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจในระดับโลกอย่างแท้จริ ง
คากล่าวที่วา่ “คิดระดับโลก ดาเนิ นการระดับท้องถิ่น/ประเทศ” (Think Global,
Act Local) เป็ นการสรุ ปวิสยั ทัศน์ของเราที่จะต้องเป็ นองค์กรข้ามชาติในลาดับที่
ความสาเร็ จจึงกาหนดให้เราต้องดาเนินธุรกิจจากแนวคิดหลักในระดับโลก
แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่น/ประเทศ

และแต่ละภูมิภาคก็จะพัฒนานโยบายและแผนงานของตน
เพื่อให้มน่ั ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามหลักการแห่ งมาตรฐานธุรกิ จทัว่ โลกดังกล่าวนี้
และในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงสภาพลักษณะของภูมิภาค
ประเทศ
และพื้นที่ทางธุรกิจแต่ละแห่ ง
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การปฏิบัตภิ ายในฟูจติ สึ
ทาไมเราต้ องมีมาตรฐานธุรกิจทั่วโลก
หลักการพื้นฐานประการหนึ่งของวิถีแห่ งฟูจิตสึ คือ “ความเป็ นประชากรของโลก” กล่าวคือ เราทาตัวประหนึ่ งเป็ นประชากรของโลก
โดยการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคมและสภาพแวดล้อม ฉะนั้น เราจึงต้องปฏิบตั ิตน
ให้เป็ นสมาชิ กในชมุชนโลกผูม้ ีความรับผิดชอบบนพื้นฐานแห่ งจริ ยธรรมที่ดีและการยึดม่นในความซื่ อสัตย์ มาตรฐานธุรกิจทัว่
โลกจึงร่ างขึ้นเพื่อช่วยเราให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกบังคับใช้กบั ความสัมพันธ์ระหว่างฟูจิตสึ รวมถึง
 ผูถ้ ือหุ้น
 พนักงาน







ลูกค้า
ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและวัตถุดิบ
รัฐบาลชาติต่างๆ
ธุรกิจอื่นๆ (รวมถึงคู่แข่ง) ของเรา
สภาพแวดล้อม
ชุมชน

มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก
 ให้แนวทางว่าทุกคนในฟูจิตสึ จะได้รับการคาดหมายให้ปฏิบตั ิอย่างไร
 กาหนดขึ้นเพื่อให้มน่ั ใจว่าชื่ อเสี ยงอันยอดเยีย่ มของฟูจิตสึ น้ นั จะได้รับการธารงรักษาไว้
 มุง่ หมายที่จะปกป้ องฟูจิตสึ พนักงานทุกคน และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องติดต่อกับเรา ที่อาจเสี่ ยงต่ออันตรายต่างๆ
ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทั้งด้านองค์กรและด้านกฎหมาย การดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบและยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์
ยิง่ ต้องอาศัยความระมัดระวังมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกและนโยบายการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงร่ างขึ้นเพื่อช่วยเราในเรื่ องเหล่านี้

เรามีความรับผิดชอบอะไรในมาตรฐานธุรกิจทั่วโลก
มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกใช้บงั คับกับพนักงานทุกคนในฟูจิตสึ รวมถึงกรรมการและเจ้าหน้าที่ และบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของฟูจิตสึ
เราทุกคนจะต้อง:
 เรี ยนรู้ สร้างความเข้าใจ และใช้มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกนี้ ในการทางานตามบทบาทและหน้าที่การงานของเรา
 พยายามทาความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่บงั คับใช้ต่อบทบาทของเรา
 พยายามปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดเวลาและในทุกลักษณะ ในหน้าที่การงานของเรา
 สื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานเกี่ยวกับ มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก และนโยบายต่างๆ นั้นจะบังคับใช้กบั งานประจาวันอย่างไร
 มองหาโอกาสเพื่อปรึ กษาหารื อและกล่าวถึงจริ ยธรรมและสถานการณ์ที่ทา้ ทายกับเพื่อนร่ วมงาน
 อย่าถามหรื อกดดันผูอ้ ื่นให้ดาเนินการอย่างใดที่เราห้ามมิให้กระทาด้วยตัวเอง
 ระมัดระวังเรื่ องข้อจากัดแห่งอานาจของตน และอย่าดาเนิ นการอย่างใดๆ ที่เกินขอบเขตอานาจของตน
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ผูซ้ ่ ึงอยูใ่ นบทบาทของฝ่ ายจัดการกากับดูแล จะต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
 สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ให้ความสาคัญกับจริ ยธรรม รวมถึงการเห็นคุณค่า และการทาตัวเป็ นตัวอย่าง
 มัน่ ใจว่า พนักงานและทีมงานของเราเข้าใจและปฏิบตั ิตามหลักการของมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก
 ติดตามและบังคับใช้มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกโดยสม่าเสมอ
 มัน่ ใจว่า บุคคลที่สามที่เรากากับดูแลนั้น เข้าใจถึงพันธะในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ

มาตรฐานธุรกิจทั่วโลกสอดคล้ องกับนโยบายอืน่ ๆ อย่างไร
มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกไม่สามารถระบุถึงรายละเอียดของนโยบาย มาตรฐาน หรื อแนวปฏิบตั ิของฟูจิตสึ ได้โดยครบถว้น ดังนั้น
มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกจึงวางกรอบการทางานสาหรับ นโยบายที่มีรายละเอียดมากกว่าซึ่ งได้พฒั นาขึ้นในระดับโลกหรื อภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมด้านต่างๆ
ของมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกในรายละเอียดที่มากขึ้น
นโยบายและกระบวนการต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับหลักการแห่งมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก และต้องไม่แปลกแยกหรื อทาให้หลักการเหล่านั้นต้องด้อยลง
ในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแยง้ระหว่างนโยบายในระดับภูมิภาคหรื อนโยบายในระดับประเทศกับมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกแล้ว ให้บงั คับด้วยมาตรฐานธุรกิจทัวโลก

มาตรฐานธุรกิจทั่วโลกสอดคล้ องกับกฎหมายท้ องถิ่นอย่ างไร
ฟูจิตสึ ดาเนินธรุ กิจทัว่ โลก พนักงานทุกคนในฟูจิตสึ จึงต้องอยูใ่ นบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศที่แตกต่างกัน ไป
มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกกาหนดมาตรฐานขั้นต่าที่ตอ้ งปฏิบตั ิในฟูจิตสึ ไม่วา่ จะทางาน ณ ที่ใด ในกรณี ที่กฎหมายหรื อกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ
กาหนดมาตรฐานที่ต่ากว่าที่กาหนดโดยมาตรฐานธุ รกิจทัว่ โลก ให้บงั คับด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าตามที่กาหนดในมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก
แต่หากกฎหมายในประเทศนั้นๆ กาหนด มาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก ก็ให้บงั คับด้วยมาตรฐานที่สูงกว่านั้น

การติดตามและบังคับให้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานธุรกิจทั่วโลก
ฟูจิตสึ ใช้กลไกต่างๆ เพื่อติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก ตัวอย่างเช่น
 ระบบบริ หารความเสี่ ยง
 การตรวจสอบการปฏิบตั ิ
 ส่งเสริ มให้ตระหนักถึงประเด็นการปฏิบตั ิให้มากขึ้น เพื่อให้ตรวจพบและรายงานการฝ่ าฝื นได้ง่ายขึ้น
 ส่งเสริ มการใช้กลไกที่เหมาะสม (รวมถึง "Fujitsu Alert") เพื่อให้มีการรายงานในประเด็นหรื อข้อกังวลต่างๆ เกี่ยวกับ การปฏิบตั ิ
เมื่อมีการรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ให้ดาเนินการสอบถามและสอบสวน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ ง และทาข้อเสนอแนะสาหรับดาเนินการต่อไป
เราทุกคนซึ่ งทางานในนามของฟูจิตสึ เข้าใจว่า การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกย่อมส่ งผลให้มีการดาเนินการทางวินยั

การรายงานเมื่อมีการฝ่ าฝื นมาตรฐานธุรกิจทั่วโลก และการไม่ ดาเนินการอันเป็ นการแก้แค้น
พนักงานทุกคนในฟูจิตสึ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้รับการส่ งเสริ มให้รายงานการฝ่ าฝื นหรื อเรื่ องที่อาจมีการฝ่ าฝื นมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก หากว่าตนทราบว่ามีเรื่ องเช่นนั้น
การรายงานเรื่ องการฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามที่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้นสามารถดาเนิ นการได้หลายวิธีเช่น
 รายงานไปยังผูจ้ ดั การอาวุโส
 รายงานไปยังเจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย
 รายงานไปยังเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์
Global Business Standards Version: 2.0
6

 รายงานไปยังเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบภายใน
 รายงานโดยผ่านกระบวนการร้องทุกข์
 รายงานไปยัง “Fujitsu Alert” ซึ่ งเป็ นสายด่วนการแจ้งเรื่ องผิดปกติจากพนักงานโดยมีผรู ้ ับเรื่ องเป็ นบุคคลภายนอก หรื อรายงานผ่านเว็บ
หากท่านไม่แน่ใจว่า จะดาเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง ขอให้ท่านขอคาแนะนาจากผูจ้ ดั การอาวุโส หรื อจากแผนกกฎหมาย
แผนการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของฟูจิตสึ มีหลักการพื้นฐานว่า บุคคลย่อมรายงานการฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ไม่วา่ เกิดขึ้นจริ งหรื อที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้น
โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะมีการตอบโต้แก้แค้นหรื อการดาเนิ นการอันเป็ นผลร้าย ฟูจิตสึ จะไม่ยอมให้มีการปฏิบตั ิอนั มีผลร้ายอย่างใดๆ
ต่อผูท้ ี่รายงานเรื่ องหรื อข้อกังวลต่างๆ โดยสุ จริ ต และการตอบโต้แก้แค้นอย่างใดๆ นั้น ก็ถือเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกอย่างร้ายแรงในตัวอยูแ่ ล้ว
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ขั้น ตอนทดสอบการดาเนินการด้ว ยความซื่อ สัตย์

หากท่าน ไม่แน่ ใจว่าจะต ัดสินใจหรื อดาเนิ นการอย่างใด
การทดสอบวิถีแห่งฟู จิตสึจะช่วยนาทางให้ก ับท่าน อย่างไรก็ตาม
หากท่านยังคงไม่แน่ ใจหลังจากใช้บททดสอบแล้ว
ขอให้ทา
่ นขอคาแนะนาจากแผนกกฎระเบียบหรื อแผนก กฎหมาย
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มาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก
1 เราเคารพต่ อสิทธิมนุษยชน
1.1 การเคารพต่ อสิทธิมนุษยชน
ฟูจิตสึ สนับสนุนการคุม้ ครองและส่งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน เราเคารพต่อเกียรติและสิ ทธิส่วนบุคคลของบุคคลทุกคน
ตัวอย่างเช่น :
 ฟูจิตสึ จะไม่จา้ งงานบุคคลใดอันขัดต่อความพึงพอใจของบุคคลนั้นเอง
 ฟูจิตสึ จะไม่ใช้แ รงงานเด็กหรื อยอมให้มีการใช้แ รงงานเด็กในเมื่อรู้เ ช่นนั้น
 ฟูจิตสึ จะไม่จงใจฝ่ าฝื นกฎหมายการจ้า งแรงงานในประเทศที่ฟจู ิตสึ ดาเนิ นการอยู่

1.2 การมีอคติหรือการคุกคาม
พนักงานของเราประกอบด้วยชายและหญิงจากหลายสัญชาติ
ความแตกต่างของพนักงานนี้คือจุดแข็งที่สาคัญประการหนึ่ งของเรา

วัฒนธรรม

ศาสนา

และลักษณะส่ วนบุคคลอื่นๆ

เราจะดาเนินการโดยไม่มีอคติอย่างไม่เป็ นธรรมต่อลักษณะส่ วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ สี ผิว ศาสนา หลัก ความเชื่อ เพศ อายุ สถานะทางสังคม ต้นตระกูลของครอบครัว
การไร้ความสามารถทางด้า นร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อเพศวิถี และเรา จะไม่ยอมให้เ กิดการมีอคติดงั กล่าวนั้นเช่นเดียวกัน
เราจะไม่ยอมให้มีการคุกคามใดๆ บนพื้นฐานของลักษณะส่ วนบุคคล หรื อจากการใช้อานาจหรื อการควบคุมโดยมิชอบอันส่ งผลต่อเกียรติส่วนบุคคลอย่างร้ ายแรง
การตัดสิ นใจเรื่ องการจ้างพนักงานจะต้องขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติแห่ งการจ้างงาน (เช่น การศึกษา คุณสมบัติ ประสบการณ์ เป็ นต้น) และโดยความสามารถอื่นๆ (เช่น ทักษะ
ผลการปฏิบตั ิงาน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เหมาะสม)

1.3 สร้ างสภาพแวดล้อมการทางานที่ส่งเสริมความเชื่อถือและความเคารพนับถือ
ฟูจิตสึ ยดึ มัน่ ในพันธะที่จะธารงไว้ซ่ ึ งสถานที่ทางานอันตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแห่ งความเคารพนับถือ ความเชื่ อถือ และการปฏิบตั ิต่อกันในการจ้างงานที่ยตุ ิธรรม
เราเชื่ อว่าพนักงานทุกคนมีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความยุติธรรม ความเอื้อเฟื้ อ และความเคารพนับถือ
ผูจ้ ดั การได้รับการคาดหมายว่า:
 จะต้องเป็ นผูท้ ี่คิดการณ์ล่วงหน้าและส่งเสริ มให้มีการติดต่อสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย
 จะต้องแสดงพฤติกรรมและผลดาเนิ นงานส่ วนบุคคลอันเป็ นตัวอย่าง
 จะต้องแสดงออกโดยเปิ ดเผยและซื่อสัตย์สุจริ ต
 จะต้องกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนและเป็ นไปได้จริ ง โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบ และอานาจในการตัดสิ นใจที่เหมาะสม
 จะต้องเป็ นผูท้ ี่พนักงานสามารถติดต่อและเข้าถึงได้
 จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ทาให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานธุ รกิจทัว่ โลกได้ และพนักงานสะดวกใจที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆ ได้
 จะต้องรายงานเรื่ องการฝ่ าฝื นหรื อที่อาจมีการฝ่ าฝื น และสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นกระทาอย่างเดียวกัน

Global Business Standards Version: 2.0
9

สภาพแวดล้อมการทางานของเราควรปลอดจากการคุกคามหรื อพฤติกรรมอย่างอื่นที่จะนาไปสู่ สภาพแวดล้อมการทางานที่ไม่เป็ นมิตร
หรื อการใช้กาลังรุ นแรง เป็ นสิ่ งที่ยอมให้เกิดขึ้นมิได้ในที่ทางานของเราหรื อในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานนอกสถานที่ทางาน

การข่มขู่

เหยียดหยาม

2 เราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทุกประการ

2.1 การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
เราเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สนธิ สญ
ั ญา
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
แม้วา่ จะเป็ นแรงกระตุน้ จากการทุ่มเทที่ผิดแนวทางให้แก่ฟจู ิตสึ ก็ตาม

ของรัฐบาล

การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อกฎระเบียบไม่สามารถยอมรับได้

เราพยายามทาความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบทุกลักษณะที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเรา
เพื่อให้มน่ั ใจว่าการกระทาดังกล่าวจะไม่ฝ่าฝื นกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านั้น
และเรายังมีความมุ่งหมายที่จะทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามประเพณี ของแต่ละประเทศและวิธีปฏิบตั ิทางธุรกิจอันเป็ นที่ยอมรับกันในสังคม
ซึ่งพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความยุติธรรม

2.2 การรายงานทางการเงินและการบันทึกบัญชีของบริษทั
ผูถ้ ือหุ้น
นักวิเคราะห์
ลูกค้า
เจ้าหนี้
และบุคคลอื่นๆ
อาศัยข้อมูลที่เชื่ อถือได้ที่ฟจู ิตสึ ได้จดั ทาขึ้น
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของฟูจิตสึ
รวมถึงผลประกอบการและแนวโน้มของธุรกิจ
การยึดมัน่ ในความถูกต้องเที่ยงตรงของการบันทึกบัญชี และการรายงานทางการเงินจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่ อถือของเรา
กับทั้งมีความจาเป็ นเพื่อป้ องกันความผิดปกติทางการเงิน หรื อแม้กระทัง่ การฉ้อฉล
บันทึกและรายงานทั้งหลายที่ฟจู ิตสึ ทาขึ้นนี้
จะต้องเที่ยงตรงและเป็ นไปตามความจริ งอันได้แก่บนั ทึกและรายงานที่ทาขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์กรและที่เผยแพร่ หรื อแจกจายไปยังบุคคลภายนอก

2.3 สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์
การคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ เป็ นเป้ าหมายที่มาก่อนในลาดับแรกของฟูจิตสึ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายดงั กล่าว
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมของเราจึงต้องได้มาตรฐานทางเทคนิคที่เหมาะสมและเป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ ง
เราจะเตรี ยมการป้ องกันล่วงหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายในด้านสิ่ งแวดล้อมและดาเนิ นการส่ งเสริ มความรับผิดชอบในด้านสิ่ งแวดล้อมให้มากยิง่ ขึ้น ตัวอย่างเช่น
 วิธีของการดาเนินโครงการนวตั กรรมนโยบายสี เขียว (Green Policy Innovation Project) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าคาร์ บอนไดออกไซด์ทวั่
โลกของเรา
 ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบทางเทคนิคเพื่อให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอ้ม ความปลอดภัยทางเทคนิค และการคุม้ ครองสุขภาพ คือประเด็นสาคัญ
 การรี ไซเคิลและการอนุรักษ์พลังงานก็เป็ นปัจจัยสาคัญในธุรกิจของฟูจิตสึ เช่นกัน
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเราผลิตขึ้นตามมาตรฐานทางเทคนิ ค
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของการอนุ ญาตที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัย
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และสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

2.4 สุ ขภาพและความปลอดภัย
ฟูจิตสึ ยดึ ม่นใั นพนัธะที่จะทาใหส้ถานที่ทางานเป็ นสถานที่ที่ปลอดภยั และคุมค้ รองสุขภาพและใชม้าตรการการป้ องกนัอุบตัเหตุที่เหมาะสม เรามีพนัธะที่จะตอ้ งปฏิบตั
ตามนโยบายว่าด้วยสุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยโดยขอให้รายงานในประเด็นเรื่ องสุขภาพและความปลอดภัยด้วย
ในขณะที่อยูใ่ นอาณาบริ เวณที่เป็ นสิ ทธิ ครอบครองของฟูจิตสึ หรื อกาลังทาธุรกิจของฟูจิตสึ อยูน่ ้ นั
 เราจะไม่ครอบครองหรื อขายยาเสพติดผิดกฎหมาย
 เราจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
 เราจะไม่มีอาการมึนเมาจากการใช้ยาเสพติดหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการเหล่านี้ให้ใช้บงั คับในการออกแบบสถานที่ทางาน
กับทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลในสถานที่ทางาน

อุปกรณ์

และขั้นตอนการทางาน

ตลอดจนการจัดการด้านความปลอดภัย

เราต้องมีความรับผิดชอบส่ วนบุคคลสาหรับสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองของเพื่อนร่ วมงาน
และของบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของฟูจิตสึ

2.5 การค้าระหว่างประเทศ
การนาเข้าและส่ งออกผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ย่อมอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบต่างๆ มากมาย ผลิตภัณฑ์ บริ การ ซอฟท์แวร์ และข้อมูลบางประการ
ไม่อาจหาหรื อส่ งออกไปยังบางประเทศ ลูกค้าบางราย หรื อผูใ้ ช้บางรายได้ การฝ่ าฝื นการควบคุม ทางการค้าจึงอาจได้รับโทษหนัก
รวมถึงค่าปรับและแม้กระทัง่ บุคคลบางคนอาจต้องถูกจาคุก
ฟูจิตสึ จะปฏิบตั ิตามและสนับสนุนกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับต่อวิธีการที่บริ ษทั ต่างๆ ส่ ง ผลิตภัณฑ์ บริ การ ซอฟท์แวร์ และข้อมูล

2.6 การฟอกเงิน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด การให้สินบน และการฉ้อฉล อาจใช้วิธี “การฟอก” รายรับที่ได้จากการก่ออาชญากรรมดังกล่าว
เพื่อซุกซ่อนไว้หรื อทาให้ปรากฎว่าเป็ นการถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะนี้ หลายประเทศได้ออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
ซึ่งห้ามการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับรายรับที่ได้จากการก่ออาชญากรรม และกาหนดมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงินโดยไม่ต้ งั ใจ
ฟูจิตสึ ยดึ มัน่ ในพันธะที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย
และจะดาเนินธุรกิจเฉพาะกับลูกค้าที่น่าเชื่ อถือที่ดาเนิ นธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
3 เราดาเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม
3.1 การแข่ งขันที่เป็ นธรรม
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันหรื อการต่อต้านการผูกขาด ตราขึ้นเพื่อคุม้ ครองการแข่งขันที่เสรี และยุติธรรม
และเพื่อให้มน่ั ใจว่าจะรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูบ้ ริ โภค กฎหมายเหล่านี้ ใช้บงั คับในทุกประเทศที่ฟจู ิตสึ ประกอบธุรกิจ
และกฎหมายบางฉบับบังคับใช้ขา้ มพรมแดนระหว่างประเทศด้วย
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ฟูจิตสึ ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิการแข่งขันที่ยตุ ิธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย
โดยจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันหรื อการต่อต้านการผูกขาดในทุกที่ที่ฟจู ิตสึ ดาเนิ นธุรกิจ
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดมีความซับซ้อน
และในกรณี ที่เกี่ยวเนื่ องกับประเด็นกฎหมายแล้ว
ให้ขอคาแนะนาจากแผนกกฎหมาย ตัวอย่างที่มกั ระบุถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็ นการแข่งขัน รวมถึง
 การเข้าดาเนินการใดๆ กับคู่แข่งในเรื่ องราคาขาย
 การตกลงราคาสาหรับผูข้ ายช่วง สาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การของฟูจิตสึ
 การตกลงว่าจะไม่แข่งขัน
 การหารื อเรื่ องการแข่งขันประมูลราคากับผูเ้ ข้าร่ วมประมูลรายอื่น (ฮั้วประมูล)
 การเข้าร่ วมการจัดสรรส่ วนแบ่งตลาด (คือตกลงจัดสรรลูกค้าบางส่ วน กลุ่มลูกค้า หรื อเขตภูมิศาสตร์ เป็ นต้น)
 การตกลงในปริ มาณการผลิตหรื อยอดขาย
 การขายสิ นค้าหรื อบริ การที่นอ้ ยกว่ามูลค่าตลาด เพื่อให้กระทบการแข่งขัน (ทุม่ ตลาด)

เมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อข้อกังวลอย่างใด

พฤติกรรมที่ไม่เป็ นการแข่งขันมีผลกระทบตามมาที่รุนแรงมาก:
 ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป ค่าปรับอาจสู งถึงร้อยละ 10 ของยอดขายทัว่ โลก
 โทษจาคุกสาหรับบุคคลที่ตอ้ งหาว่ากระทาความผิด
 อาจต้องถูกตัดออกจากการทาสัญญากับรัฐบาล
 เกิดผลร้ายต่อชื่อเสี ยงอย่างรุ นแรง
 ผลกระทบที่รุนแรงต่อความสามารถของบริ ษทั ที่จะได้ทาสัญญาต่างๆ ในอนาคต
ข้อสาคัญคือ ขอให้แจ้งแผนกกฎหมาย หรื อฝ่ ายจัดการอาวุโสในทันทีที่อาจมีการฝ่ าฝื นหลักการแข่งขันด้วยความยุติธรรม
(หรื ออาจใช้วิธีการรายงานเรื่ องผิดปกติโดยพนักงาน (Employee Whistle-blowing Line) ก็ได้ หากจาเป็ น)
มีหลายประเทศที่ได้อนุโลมให้ใช้แผนงานอันนาไปสู่ค่าปรับที่ลดลงเมื่อมีการฝ่ าฝื น หากว่าได้นาเรื่ องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่บงั คับการตามกฎหมายโดยความสมัครใจ

3.2 การให้ สินบน
ฟูจิตสึ แข่งขันด้วยคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ บริ การ และโซลูชนั่ ต่างๆ ห้ามมิให้บุคคลภายในฟูจิตสึ หรื อบุคคลใดที่กระทาการในนามของฟูจิตสึ
ให้หรื อยอมรับสิ นบนไม่ว่าในรู ปแบบใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม คาว่า “สิ นบน” หมายถึง ประโยชน์อย่างใดๆ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบของเงิน
หรื อรู ปแบบอย่างใดก็ตาม
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมเพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์อย่างใดๆ

ไม่อาจยอมรับได้ในฟูจิตสึ

และการกระทาเช่นว่านี้จะส่งผลให้บุคคลและบริ ษทั ต้องได้รับโทษทางอาญาอีกด้วย
เรื่ องดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ นการให้สินบนหรื อการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม
 ให้หรื อสัญญาว่าจะให้สินค้าหรื อบริ การต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรื อพนักงานของลูกค้า
 การจ่ายเงินใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานเพื่อเร่ งรัดการดาเนิ นงาน
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นสัดส่วนกับบริ การที่ให้
เราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ ในการติดต่อธุรกิ จกับเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายในหลายประเทศห้ามให้ของขวัญหรื อเงินแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะ
และบางประเทศยังได้ขยายขอบเขตของกฎหมายไปยังเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศด้วย
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ทุกคนที่ทาธุรกิจผ่านที่ปรึ กษา ตัวกลาง หรื อบุคคลที่สามอื่นใด จะต้องดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า บุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นด้วย
3.3 การติดต่ อกับรัฐบาล
ฟูจิตสึ ดาเนินธุรกิจกับรัฐบาลของชาติต่างๆ
เราจึงต้องมีปฏิสมั พันธ์บ่อยครั้งกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ
รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้บงั คับอยู่

รวมถึงวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้าของ
ในการดาเนิ นงานของเรานี้
ดังนั้นในทุกกรณี
พนักงานของฟูจิตสึ จึงต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุด

กล่าวโดยเฉพาะแล้ว เราต้อง:
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กาหนดขึ้นเป็ นพิเศษ ซึ่ งโดยทัว่ ไปเกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นการกับรัฐบาล
 มีความสุจริ ตและเที่ยงตรง เมื่อติดต่อกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ
 ดาเนินการเพื่อให้มน่ั ใจว่ารายงาน หนังสื อรับรอง คาแถลง และข้อเสนออย่างใดๆ นั้น เป็ นปั จจุบนั เที่ยงตรง และสมบูรณ์
 ดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่า
มีการชี้แจงข้อกาหนดตามสัญญาและเข้าใจแล้วอย่างเพียงพอ
และเราจะต้องไม่กระทาการให้ผิดไปจากข้อกาหนดตามสัญญาในสาระสาคัญ โดยมิได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าหน้าที่รัฐผูม้ ีอานาจ
 หลีกเลี่ยงการคิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่มีอานาจที่จะทาเช่นนั้น ที่คิดเอาจากสัญญาที่ทากับรัฐ
 ระมัดระวังเป็ นพิเศษ เมื่อติดต่อกับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลของประเทศกาลังพัฒนา หรื อตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเราคุน้ เคยน้อยกว่า
ในกรณี ของสัญญาที่ทากับผูก้ ากับดูแลของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ที่บงั คับการตามกฎหมาย ควรขอคาแนะนาจากแผนกกฎหมายด้วย
3.4 การจัดซื้อที่เป็ นธรรมและมีจริยธรรม
ผูจ้ ดั หาสิ นค้าให้แก่ฟจู ิตสึ มีบทบาทสาคัญต่อความสามารถของฟูจิตสึ ในการดาเนิ นการและบริ การสิ นค้าให้แก่ลูกค้า
ข้อปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรมของผูจ้ ดั หาสิ นค้าให้กบั ฟูจิตสึ จึงได้รับการพิจารณาจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยของเรา และอาจส่ งผลโดยตรงต่อชื่ อเสี ยงของฟูจิตสึ
การที่ผจู้ ดั หาสิ นค้าของเราไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานของเรา
ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมุ่งหมายของเราในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์ในการประกอบธุรกิจของเรา
เราจะเลือกผูจ้ ดั หาสิ นค้าด้วยความระมัดระวังโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เช่น บริ การและราคา แต่ตอ้ ง ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูจ้ ดั หาสิ นค้า
ในการปฏิบตั ิตตั ามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
เราคาดหวังอีกด้วยว่าผูจ้ ดั หาสิ นค้าและวัตถุดิบของเราจะดาเนินการให้สอดคล้งกับหลักการและมาตรฐานต่างๆ ของมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกนี้
เราจะดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่า ฟูจิตสึ จะไม่ปฏิบตั ิต่อผูจ้ ดั หาสิ นค้าและวัตถุดิบด้วยความไม่เป็ นธรรม หรื อเอาเปรี ยบในเชิ งขนาดแห่ งธุรกิจโดยไม่เป็ นธรรม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าที่เล็กกว่า

3.5 การตลาดและการโฆษณา
ชื่เสี ยงของฟูจิตสึ มีคุณค่าและประสบความสาเร็ จตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมาด้วยบริ การอันเยี่ยมยอดและยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์ในการประกอบธรุ กิจ
ในการธารงรกัษาไว้ซ่ ึ งชื่อเสี ยงของเรา กิจกรรมการตลาด การโฆษณา
และการขายทุกประเภทจะต้องแสดงถึงข้อเสนอและการบริ การที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม การปฏิบตั ิอย่างใดๆ
ที่เป็ นเท็จซึ่ งชักนาให้ผดิ หลงหรื อเป็ นการหลอกลวงแล้ว ย่อมเป็ นการต้องหาม
แบรนด์สินค้าและเครื่ องหมายการค้าของฟูจิตสึ จะต้องใช้ดว้ ยความสม่าเสมอ โดยชอบด้วยกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั
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3.6 กิจกรรมทางการเมืองและสื่อ
กฎหมายของบางประเทศกาหนดขอ้จากดัโดยเคร่ งครดั สาหรบัการมีส่วนร่ วมของบริ ษทัต่อกิ จกรรมทางการเมืองหรื อผูส้มคัรทางการเมือง
การฝ่ าฝื นอาจนาไปสู่ โทษปรับ รวมถึงโทษจาคุก และอาจส่งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของฟูจิตสึ ซ่ ึ งอาจถูกมองว่ามีส่วนสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ งได้
เราจึงไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่ วมไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในทางการเมืองหรื อผูส้ มัครทางการเมือง
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อพรรคการเมืองในนามของฟูจิตสึ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากฝ่ ายจัดการอาวุโส
เราจะไม่พดู กับสื่ อหรื อทาคาแถลงในนามของฟูจิตสึ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากสานักประชาสัมพันธ์
4 เราปกป้องและเคารพต่ อทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของฟูจิตสึ
ทรัพย์สินทางปัญญาของฟูจิตสึ เป็ นทรัพย์สินอันมีค่า และเป็ นทรัพยากรเพื่อการจัดการอันสาคัญที่เกื้อหนุนธรุ กิจของเรา รวมทั้งความเชื่อมัน่ ที่ลูกค้ามีต่อเรา
เราจึงต้องดาเนินความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้มาและธารงรักษาไว้ซ่ ึงสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึงสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ และเครื่ องหมายการค้า
และต้องใช้สิทธิเหล่านี้อย่างมีประสิ ทธิ ผลในการสร้างความเจริ ญเติบโตให้กบั ธุรกิจของเรา
กล่าวโดยเฉพาะแล้ว เราต้อง:
 กาหนดแจกแจงและปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญาของฟูจิตสึ
 ปฏิบตั ิตามนโยบายของฟูจิตสึ ทุกประการที่เกี่ยวกับการปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญา
 ปรึ กษากับแผนกกฎหมาย
ก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูลซึ่ งสิ ทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของฟูจิตสึ ต่อบุคคลอื่นๆ
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของฟูจิตสึ

หรื อก่อนที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ

4.2 การเคารพต่ อทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
การใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นโดยมิได้รับอนุญาต อาจทาให้ฟูจิตสึ (และบุคคลในฟูจติสึ) ต้องรับผิดในการดาเนิ นคดีทางแพ่งและค่าเสี ยหาย รวมถึงค่าปรับ
และโทษทางอาญา
เราเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และจะใช้ก็ต่อเมื่อได้รับสิ ทธิ โดยชอบแล้ว
กล่าวโดยเฉพาะแล้ว เราต้อง:
 เคารพต่อเนื้อหาที่มีลิขสิ ทธิ์โดยชอบและทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ของบุคคลอื่นที่ได้รับการคุม้ ครอง
 ปรึ กษากับแผนกกฎหมาย เกี่ยวกับการได้รับอนุญาตหรื อการได้รับอนุมตั ิอนั จาเป็ นต่อการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
 วางมาตรการป้ องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยโดยไม่ต้ งั ใจซึ่ งสารสนเทศอันมีลกั ษณะของสิ ทธิ แห่ งความเป็ นเจ้าของของนายจ้างคนก่อนๆ
 เคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (IPR) ที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์อนั จากัด ตามข้อตกลงรักษาความลับ (NDA) โปรดดูขอ้ 5.3 ด้านล่าง
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5 เรารักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
5.1 หลักการทั่วไป
การจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็ นพื้นฐานสาคัญของการดาเนิ นธุรกิจของเรา ข้อผิดพลาดที่ขาดความระมัดระวัง อันส่งผลให้ขอ้ มูลต้องสู ญหายหรื อรั่วไหล
อาจนาไปสู่ความเสี ยหายและเสี ยชื่ อเสียงอย่างใหญ่หลวง เราต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทัว่ โลกของฟูจิตสึ (Fujitsu Global Information
Security Policy) ซึ่แผนกกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศของฟูจิตสึ (Fujitsu IT Strategies Unit) เป็ นผูร้ ่ างขึ้น)
และตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลในประเภทต่างๆ นอกจากนี้
เราต้องตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยของข้อมูลในการปฏิบตั ิงานประจาวัน ทั้
นี้ เพื่อมิให้ตอ้ งสูญเสี ยหรื อรั่วไหลซึ่ งข้อมูลอันเป็ นความลับหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
5.2 การปกป้องข้ อมูลของบริษทั อันเป็ นความลับ
ข้อมูลของฟูจิตสึ ที่เราเขาถึงในการทางานทุกวันนี้ ต้องพิจารณาว่าเป็ นความลับ และเป็ นสาระสาคัญ แห่ งความสาเร็ จของเรา
ข้อมูลอันเป็ นความลับรวมถึงข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวกับธุรกิจ ราคา การวิจยั และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การผลิต ทรัพยากรมนุษย์ ตัวเลขการรายงานภายใน
และองค์ความรู้ตา่ งๆ
เราจึงต้อง:
 มีข้นั ตอนที่เพียงพอเพื่อรักษาและปกป้ องสารสนเทศอันเป็ นความลับของฟูจิตสึ
 กระทาการเพื่อให้มน่ั ใจว่า เราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลใดนอกบริ ษทั โดยปราศจากการปฏิบตั ิตามกระบวนการที่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่ น ทา
ใหมัน่ ใจว่าได้มีการผูกพันในข้อตกลงรักษาความลับ (Non-DisclosureAgreement) แล้ว )
 ใช้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับของฟูจิตสึ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของธุ รกิจของฟูจิตสึ
 ทาบันทึก สาเนา หรื อ ฐานข้อมูลต่างๆ ของข้อมูลฟูจิตสึ เฉพาะที่มีความจาเป็ นต่อธุรกิจของฟูจิตสึ โดยตรงเท่านั้น
 เคารพและปกป้ องข้อมูลอันเป็ นความลับของฟูจิตสึ แม้กระทัง่ หลังการจ้างงานของเรากับฟูจิตสึ ได้สิ้นสุ ดลงแล้ว

5.3 การปกป้องข้ อมูลของลูกค้ าหรือบุคคลที่สามอันเป็ นความลับ
เราต้องจัดการและใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากลูกค้าหรื อพันธมิตรธุรกิจของเราอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ให้คาจากัดความและกาหนดไว้ในสัญญ
าแต่ละฉบับกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้ การจัดการ และระยะเวลาของการรักษาความลับของข้อมูลนั้น
ฉะนั้น เราจึงต้องจัดการข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลา และเราจะไม่ละเมิดพันธะผูกพันตามสัญญาในการรักษาความลับนั้น

5.4 การจัดการข้ อมูลส่ วนบุคคล
ฟูจิตสึ ยดึ มัน่ ในพันธะที่จะต้องปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า ผูจ้ ดั หาสิ นค้า และบุคคลอื่นตามกฎหมายท้องถิ่น ในการรวบรวมและเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
ไม่วา่ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด เราจะดาเนิ นการ จัดการ และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กล่าวโดยเฉพาะ เราจะ:
 พยายามเรี ยนรู้และทาความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อกิจการงานต่างๆ ของเรา
 ทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
 รวบรวม ใช้ และประมวลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่ระบุชื่อบุคคลแทนข้อมูลส่ วนบุคคล ตามความเหมาะสม
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 จากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลที่จาเป็ นต้องรู ้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
 ระมัดระวังเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยหรื อการทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลต่างๆ โดยบังเอิญ
 ดาเนินการในทันที หากเราทราบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อสู ญหายของข้อมูลส่ วนบุคคล
 เฝ้ าระวังป้ องกันการควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ
 ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้อยูใ่ นบังคับของการคุม้ ครองป้ องกันที่เหมาะสม
6 เราไม่ ใช้ ตาแหน่ งหน้ าที่ของเราในองค์กรเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
6.1 หลักการทั่วไป
เราต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ บทบาท ข้อมูลขององค์กร เครื่ องใช้ไม้สอย หรื อทรัพย์สินขององค์กร หรื อกระทาการอย่างใดอันขัดต่อพันธะหน้าที่ขององคก์ร
เพื่อแสวงหาหรื อเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ส่วนตัวของเรา ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนของเรา หรื อบุคคลภายนอกอื่นๆ
6.2 ผลประโยชน์ ขัดกัน
ผูท้ ี่ทางานในนามของฟูจิตสึ ทุกคนจะต้องดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่า การกระทาทั้งหลาย ไม่ว่าที่ทางานหรื อนอกที่ทางาน
จะไม่ขดั แย้งกับความรับผิดชอบของตนที่มีต่อฟูจิตสึ เราทุกคนต้องมีความมุ่งหมายที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆ
ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจกระทบต่อความสามารถของเราในการตัดสิ นใจในนามของฟูจิตสึ ในเรื่ องต่างๆ อย่างมีอคติ
แม้ปรากฏแต่เพียงว่ามีความขัดแย้งก็อาจมีความเสี ยหายแล้ว ในกรณี ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชนท์ อาจเกิดขึ้นได้
ก็จะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง
ขอบเขตการเฝ้ าระวัง รวมถึง
 กิจกรรมทางธุรกิจหรื อผลประโยชน์ทางการเงินนอกเหนื อหน้าที่การงาน ที่อาจมีภาพของการขัดแย้ง หรื อแม้แต่ปรากฏว่ามีลกั ษณะเช่นนั้น
 การใช้เวลา ทรัพยากร หรื อเครื่ องใช้ไม้สอยของฟูจิตสึ ในกิจกรรมต่างๆ นอกจากธุรกิจของฟูจิตสึ (รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม
หรื อกิจกรรมที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากาไร ซึ่งต้องได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ดั การตามสายการบังคับบัญชา)
 การถือเอาประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสที่เกิดขึ้นหรื อพัฒนาต่อเนื่ องจากการทางานในฟูจิตสึ
 การรับตาแหน่งหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่ หรื อกรรมการ จากธุรกิจภายนอก (แม้วา่ จะเป็ นองคก์รที่ไม่ใช่เพื่อการแสวงหากาไรก็ตาม
ในกรณี ที่อาจขอการสนับสนุนจากฟูจิตสึ หรื อมีการคาดหมายเช่นนั้น)
 ของขวัญ ส่วนลด หรื อการรับรองที่ให้โดยลูกค้าหรื อผูท้ ี่อาจเป็ นลูกค้าในอนาคต
 การติดต่อกับธุรกิจที่มีเพื่อนหรื อครอบครัวเป็ นเจ้าของหรื อบริ หารจัดการอยู่
 ว่าจ้าง ส่ งเสริ ม หรื อควบคุมดูแลสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนสนิ ทโดยตรง
พนักงานทุกคนจะต้องเปิ ดเผยล่วงหน้าต่อผูจ้ ดั การของตนถึงความขัดแย้งตามที่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่ปรากฏชัด เพื่อปรึ กษาหารื อกับผูจ้ ดั การ ทาเอกสาร
หรื อจัดการความขัดแย้งดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ผล
เราต้องไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายนอกซึ่ งส่ งผลเสี ยหายต่อชื่ อเสี ยงของฟูจิตสึ ตัวอย่างเช่น
เราจะไม่ระบุขอ้ ความที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับบริ ษทั บนกระดานข่าวออนไลน์หรื อเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมต่างๆ
6.3 ของขวัญและการรับรอง
พนักงานจะต้องดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่า ตนเองตระหนักและเข้าใจโดยชัดแจ้งถึงนโยบายระดับภูมิภาคในเรื่ องของขวัญและการรับรอง ก่อนที่จะ:
 ให้หรื อรับของขวัญใดๆ
 เกี่ยวข้องกับการรับรองลูกค้า หรื อ
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การกุศล

 ให้หรื อรับประโยชน์อื่นใด
สาหรับของขวัญหรื อประโยชน์ที่มีมูลค่าเล็กน้อยภายในขอบเขตที่สมควรและยอมรับได้ตามนโยบายระดับภูมิภาคดังกล่าวแล้ว
แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากผูจ้ ดั การก่อน

พนักงานอาจรับก็ได้

เมื่อมีความเสี่ ยงว่า ของขวัญ การรับรอง หรื อประโยชน์อื่นๆ อาจปรากฏภาพอันไม่เหมาะสมแล้ว พนักงานไม่ควรรับ หรื อต้องปฏิเสธด้วยความสุภาพ
6.4 การใช้ ข้อมูลภายใน
กฎหมายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน ห้ามการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในบริ ษทั โดยอาศัยข้อมูลสาคัญซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ฟูจิตสึ ยดึ มัน่ ในพันธะที่จะสนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ที่เปิ ดเผยและยุติธรรมทัว่ โลก
ห้ามมิให้ผทู้ ี่ทางานอยูใ่ นหรื อในนามของฟูจิตสึ ซื้ อขายหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นๆ โดยใช้ขอ้ มูล “ภายใน” ที่ยงั มิได้เปิ ดเผย อันได้มาจากการรวบรวมในฟูจิตสึ
หรื อได้มาจากบุคคลที่สาม และห้ามมิให้เปิ ดข้อมูลดังกล่าวต่อผูอ้ ื่น
ในการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวนี้
 ห้ามซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดๆ (รวมถึงฟูจิตสึ ) ไม่วา่ โดยตรงหรื อผ่านบุคคลอื่น โดยรู ้ถึงข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริ ษทั นั้นๆ
 ห้ามให้คาแนะนาหรื อข้อเสนอแนะอย่างใดต่อบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายใน
 ข้อมูลของบริ ษทั ต้องเก็บรักษาเป็ นความลับ
6.5 การปกป้องสินทรัพย์ของบริษทั
สิ นทรัพย์ของฟูจิตสึ มีไว้เพื่อช่วยให้เราดาเนินการเพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิ จ สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่ได้รับความเสี ยหาย ถูกขโมย ใช้โดยไม่ถูกต้อง หรื อสิ้ นเปลือง
เหล่านี้ยอ่ มมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและผลประกอบการทางการเงินของฟูจิตสึ และส่ งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอีกดว้ย
เราจึงต้องไม่ใช้ ขาย ให้เช่า หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรพัยข์องบริ ษทั รวมถึงซอฟทแวรฮ์ารด์แวร หรื ออุปกรณอื่นๆ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวก
ไม่วา่ เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่ งใด นอกจากการทาธุรกรรมหรื อดาเนิ นงานในธุรกิจของฟูจิตสึ
เราต้องใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น บริ ษทั มีขอ้ ห้ามที่เคร่ งครัดในการใช้อุปกรณ์หรื อระบบของบริ ษทั ในการเข้าถึง
เรี ยกดูหรื อส่งวัตถุอย่างใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรื อน่ารังเกียจ นโยบายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศได้แสดงรายละเอียดไว้แล้ว
และขอให้พนักงานทุกคนถือเป็ นหน้าที่ของตนที่จะดาเนินการให้มน่ั ใจว่า ตนเองได้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว
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เอกสารแนบทา ยมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก –
เอกสารแนบทายนี้เป็ นเอกสารเพิ่มเติมในข้อ 3.2 (“การให้สินบน”) และ 3.1 (“การแข่งขันที่เป็ นธรรม”) แห่ งมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก
และให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลก
นอกจากจะได้กล่าวไว้เป็ นประการอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้ แล้วให้ขอ้ กาหนดทั้งหลายในมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกใช้บงั คับต่อเอกสารแนบทายนี้ ดว้ ย

นโยบายใช้ บังคับทั่ว โลกว่ าด้ วยการต่ อต้ านการให้ สินบนและคอรรัปชั่น
1. การจ่ ายเงินต้ องห้ าม
ฟูจิตสึ แข่งขันด้วยคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์บริ การ และโซลูชนั่ ต่างๆ
ห้ามมิให้บคุ คลภายในฟูจิตสึ หรื อบุคคลใดที่กระทาการในนามของฟูจิตสึ รับหรื อให้สินบนไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม คาาว่า “สิ นบน”
หมายถึงประโยชน์อย่างใดๆ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบของเงินหรื อรู ปแบบ อย่างใดก็ตาม
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชนอ์ยา่ งใดๆ ไม่อาจยอมรับได้ในฟูจิตสึ
และการกระทาเช่นว่านี้จะส่งผลให้บคุ คลและบริ ษทั ต้องได้รับโทษทางอาญาอีกด้วย มีหลายประเทศที่บงั คับใช้กฎหมายห้ามบริ ษทให้สินบน
โดยเป็ นไปตามมาตรฐานการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่ตกลงกันในระดับนานาชาติ ตัวอย่างกฎหมายเหล่านี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติวา่
ด้วยการคอร์ รัปชัน่ ของสหราชอาณาจักร พระราชบัญญัติวา่ ด้ยการคอร์ รัปชัน่ ในต่างประเทศของสหรฐัอเมริ กา ซึ่ งมีผลใช้บงั คับทัว่ โลกและมีการบังคับใช้อย่างแข็งขัน
การกระทาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ นการให้สินบนหรื อการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม แม้ไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ก็ตาม
ดัน้ นั กรณี ที่อาจเป็ นการให้สินบนจึงต้องพิจารณาจากพฤติการณ์เ พื่อวินิจฉัยว่ากรณี ดงั กล่าวเป็ นการต้องห้ามตามนโยบายนี้ หรื อไม่:
 ให้หรื อสัญญาว่าจะให้เงิน สิ นค้า หรื อบริ การต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรื อพนักงานของลูกค้า
 การจ่ายเงินใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานเพื่อเร่ งรัดการดาเนินงาน
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนี ยมที่ไม่เป็ นสัดส่ วนกับบริ การที่ให้
 การเลี้ยงรับรอง การแสดงไมตรี จิต หรื อให้ของขวัญที่เกินสมควรหรื อมากเกินไป
 การมีส่วนร่ วมในพรรคการเมือง ผูส้ มัคร หรื อการรณรงค์ทางการเมือง
 การบริ จาคเพื่อการกุศลต่อองค์กรที่เจ้าหน้าที่รัฐหรื อลูกค้าเกี่ยวข้องหรื อร้ องขอ

พฤติการณ์บางประการอาจมีลกั ษณะเป็ นสัญญาณเตือนว่าเป็ นการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมและทาให้เราต้องใช้วามระมัดระวังเป็ นพิเศษเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีสินบนหรื อกา
รจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว กรณี ดงั ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างบางประการของพฤติการณ์ดงั กล่าว:
 เรากาลังทาธุรกิจในประเทศที่มีชื่อ ในเรื่ องการคอรรัปชัน่
 ที่ปรึ กษา ตัวแทน หรื อบุคคลฝ่ ายที่สามอื่นใด ร้ องขอค่าธรรมเนียมมากผิดปกติ หรื อขอขึ้นค่าธรรมเนียมสู งผิดปกติไปจากข้อตกลงที่เคยทากันมาก่อน ทั้งนี้
เพื่อสรุ ปข้อตกลงในเรื่ องนั้นๆ
 ที่ปรึ กษา ตัวแทน หรื อบุคคลฝ่ ายที่สามอื่นใด มีชื่อในเชิ งน่าสงสัย
 มีการร้องขอ ให้เราจ่ายเงินให้กบั บุคคลในประเทศอื่นตามบัญชี ธนาคารที่แจ้งไว้ หรื อให้จ่ายเป็ นเงินสด
 มีการร้องขอ ให้เราจ่ายเงินสมทบทางการเมืองหรื อการกุศล หรื อให้ใช้ผรู้ ้บจ้างช่วงบางราย
 การจ่ายเงิน การให้ของขวญั หรื อการรับรอง อาจปรากฏว่าเป็ นการส่ งอิทธิ พลต่อวัตถุประสงค์ของผูร้ ้บเงิน ผูร้ ับของขวัญหรื อผูร้ ับการรับรองดังกล่าว
 การจ่ายเงิน การให้ของขวัญ หรื อการรับรอง มิได้ปรากฏว่ามีวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจ หรื ออาจปรากฏว่ามีวตั ถุประสงค์ในเชิ งส่วนตัว
 เราจะรู้สึกกระอักกระอ่วน หากว่าการจ่ายเงิน การให้ของขวัญ หรื อการรับรอง กระทาให้เป็ นที่รับทราบต่อสาธารณะ
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2. เจ้ าหน้ าที่รัฐฐั
เราต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ และในหลายประเทศ การให้ของขวัญหรื อการจ่ายเงิน
ต่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็ นการต้องห้ามตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง บางประเทศยังได้ขยายขอบเขตของกฎหมายดังกล่าว
ไปยังเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศที่ประจาอยูใ่ นต่างประเทศอีกด้วย
กรณี ดงัต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างบางประการของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยูภ่ ายใต้กฎหมายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของประเทศที่ฟูจิตสึ ดาเนินธุรกิจอยู:่
 พนักงานของวิสาหกิจที่รัฐเป็ นเจ้าของ
 พนักงานของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรัฐบาลควบคุมหรื อเป็ นเจ้าของในสาระสาคัญ
 ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย
 แพทยห์รือพยาบาลของศูนย์บริ การสุขภาพที่รัฐเป็ นผูด้ าเนินการ
 สมาชิ กในครอบครวัของเจ้าหน้าที่รัฐ
 เจ้าหน้าที่หรื อผูส้ มัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง
 พนักงานขององคก์รระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก หรื อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
การให้ของขวัญต่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็ นการต้องห้าม เว้นแต่จะถูกต้องตามกฎหมายหรื อประเพณี ในประเทศที่ใช้บงั คับนั้น หรื อมีราคาเล็กน้อย
และได้รับอนุมตั ิล่วงหน้าจากฝ่ ายจัดการประจาภูมิภาคตามข้อจากัดเรื่ องการอนุมตั ิที่บริ ษทั กาหนดขึ้น
การให้ของขวัญจึงไม่อาจทาได้ตามวิธีดาเนิ นธุรกิจในท้องถิ่นที่ละเลยหรื อให้อภัยการคอรรัปชัน่
การจ่ายเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยของธรุ กิจโดยสุ จริ ตที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้ไป (เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และอาหาร) ที่เกี่ยวเนื่ อง กับการส่งเสริ มการขาย การสาธิ ตสิ นค้า
หรื อการอธิบายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญา เป็ นเรื่ องที่ อนุญาตได้แต่เฉพาะในกรณี ที่สมควรมีความจาเป็ นและได้รัอนุมตั ิล่วงหน้า
จากฝ่ ายจัดการประจาภูมิภาคแล้ว ค่าใช้จ่ายสาหรับคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว การเดินทางโดยเครื่ องบินในที่นง่ั ชั้นหนึ่ ง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง กิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจ ค่าเบี้ยเลี้ยง และเงินขวัญถุง ไม่ถือว่าเป็ นการสมควรหรื อจาเป็ น
3. การบัญชีและข้ อกาหนดการบันทึกบัญชี
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และนโยบายของบริ ษทั ธุรกรรมของบริ ษทั ทุกรายการจะต้องได้รับ
อนุมตั ิโดยถูกต้องและต้องบันทึกอย่างสมบูรณ์แ ละเที่ยงตรงในสมุดบัญชี บันทึก และบัญชี ต่างๆ
สมุดบัญชี และบันทึกทั้งหลายของฟูจิตสึ จะต้องเก็บรักษาไว้โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงได้โดยเที่ยงตรงและสะท้อน ตามสมควรซึ่ งธุรกรรมทั้ง
หลายและการจาหน่ายจ่ายสิ นทรัพย์รวมถึงการบันทึกมูลค่าและระยะเวลาซึ่ งเกิดธุรกรรมนั้นอย่างเหมาะสม
บริ ษทั ห้ามโดยชัดแจ้งมิให้ลงบันทึกที่เป็ นเท็จหรื อที่ทาให้ผิดลงในสมุดบัญชี บันทึก และบัญชี ท้งั หลายของบริ ษทั
รวมถึงรายการที่มิได้สะท้อนถึงธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม (เช่น เงินใต้โต๊ะและการให้สินบน เป็ นต้น) และ/หรื อรายการที่ปลอมแปลง หรื อที่ปิดบังการให้สินบน
และ/หรื อการละเลยไม่บนั ทึกรายการค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปหรื อที่จ่ายให้กบั บริ ษทั
ห้ามมิให้อนุมตั ิหรื อทาการจ่ายเงินในนามของฟูจิตสึ โดยมีความตกลงไม่วา่ โดยแจ้งชัด
หรื อโดยปริ ยายให้เงินบางส่วนของเงินที่จา่ ยนั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามนอกเหนื อไปจากที่กาหนดไว้ในเอกสารที่สนับสนุนการจ่ายเงินนั้น นอกจากนี้ ห้ามสร้าง
หรื อรักษาเงินทุนหรื อสิ นทรัพย์เป็ นความลับหรื อมิได้บนั ทึกบัญชี
ห้ามดาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิ จของฟูจิตสึ ที่ตอ้ งใช้ธนบัตรและเหรี ยญ และที่มิได้ใช้การโอนทางอิเล็กทรอนิกส เช็ค หรื อตราสารอื่นๆ ที่คลายกัน
เว้นแต่จะเป็ นธุรกรรมรายย่อยตามปกติประเพณี ที่ตง้ ใช้เงินสดเช่นว่านั้น
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4. คู่สญัญาฝ่ ายที่สาม
ทุกคนที่ทาธุรกิจผ่านที่ปรึ กษา คนกลางผูร้ ับจ้างช่วง ผูจ้ ดั จาหน่าย พันธมิตรคู่คา้ ตัวแทน หรื อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่สามอื่นๆ
จะต้องพยายามเพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลเหล่านี้ ได้ปฏิบตั ิตามกฎดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน
บุคคลแต่ละคนและฟูจิตสึ อาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในการกระทาของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่สาม
เราไม่อาจใช้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่สามให้กระทาการที่เราไม่อาจทาได้ตามมาตรฐานธุรกิจทัว่ โลกหรื อเอกสารแนบทายนี้
เราจะไม่ทาธุรกิจกับคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่สามเว้นแต่จะมีการดาเนินการตรวจสอบและทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลงนามโดยคู่สญ
ั ญาแล้ว
สัญญาจะต้องรวมถึงข้อผูกพันของคู่สัญญาฝ่ ายที่สามที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านคอรรัปชัน่ และมาตรฐานของฟูจิตสึ วา่ ด้วยการต่อต้าน
คอรรัปชัน่
เราจะให้ความระวังในการติดตามกิจกรรมของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่สามอย่างต่อเนื่ อง คาร้องให้จ่ายเงินที่มากเกินไป ที่ทาปลอมขึ้น หรื อที่มิได้แสดงรายละเอียดเพียงพอ
การรับจ้างช่วงที่ผิดปกติหรื อที่แสดงความเอื้อเฟื้ อมากเกินไป เอกสารไม่ครบถ้นหรื อผิดปกติ และการปฏิเสธหรื อไม่สามารถส่ งเอกสารตามที่ร้องขอแล้ว
เหล่านี้อาจเป็ นสัญญาณว่ามีการให้สินบนโดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่สาม เราจึงยืนยันว่าต้องมีการทาเอกสารหรื อให้เหตุผลก่อนจ่ายค่าใช้จา่ ย และจะสอบถาม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติหรื อที่มากเกินไป ขอให้พนักงานแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานกากับดูแลหรื อกฎหมาย หากสงสัยว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่สามให้สินบนแล้วหรื อจะให้สินบน
5. การฝึ กอบรมและการกากับดูแล
ฟูจิตสึ จะจัดให้มีการฝึ กอบรมเป็ นระยะเพื่ออธิบายและเสริ มสร้ างความสาคัญแห่ งการปฏิบตั ิตามนโยบายและกระบวนการของบริ ษทั ว่าด้วยการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
เราจะเผยแพร่ และรับหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทั้งจากพนักงาน
และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่สามที่ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งเราจะเก็บรักษาหนังสื อรับรองในบันทึกของเราเป็ นเวลาอย่างน้อยห้าปี
เรามีหน่วยงานกฎหมายสาหรับตอบคาถามและข้อกังวลทั้งหลายเกี่ยวกับธุรกรรมต้องห้ามตามนโยบายและกระบวนการของบริ ษ ั
และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่ใช้บงั คับอยู่
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นโยบายที่ใช้ บังคับทั่วโลกเรื่ องการปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยการต่ อต้ านการผูกขาดและกฎหมายว่ าด้ วยการแข่ งขัน
1.




ความเป็ นมา
มีประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันซึ่ งใช้บงั คับนอกอาณาเขตของรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทัว่ โลกมีมาตรการเชิ งรุ กมากขึ้นในการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมาย
หากมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
การฝ่ าฝื นกฎหมายเหล่านี้ส่งผลให้บริ ษทั ต้องเสี ยค่าปรับเป็ นจานวนมาก รวมถึงบุคคลอาจต้องเสี ยค่าปรับหรื อจาคุก และถูกดาเนิ นคดีเป็ นการส่วนตัว

2. กฎหมายว่ าด้วยการต่ อต้ านการผูกขาดและกฎหมายว่ าด้ วยการแข่ งขันห้ ามทาอะไร?
โดยทัว่ ไป กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันห้ามการดาเนินธุรกิจที่จากัดการค้า
ก) ห้ ามทาข้ อตกลงการกาหนดราคาโดยเด็ดขาด
การทาข้อตกลงในระหว่างคู่แข่งด้วยกันเองที่เกี่ยวข้องกับราคา หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคา เป็ นกรณี ตอ้ งห้ามโดยเด็ดขาดทัว่ โลก (ตัวอย่างเช่น
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการขาย บัญชี ราคา ส่ วนลด ช่วงราคาและส่ วนลด ราคาขั้นต่า ราคาสาหรับลูกค้าเฉพาะรายหรื อการแข่งขันสู ้ราคาเฉพาะราย
การกาหนดเสถียรภาพของราคา เงื่อนไขการให้เครดิต การจัดสรรลูกค้า ปริ มาณการผลิต หรื อข้อจากัดปริ มาณการผลิต)
ข้อตกลงห้ามเช่นนี้ ไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นรู ปเอกสารที่ชดั เจนหรื อเป็ นทางการ
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันห้ามการทาข้อตกลงโดยปริ ยายเพื่อการกาหนดราคาหรื อข้อตกลงที่ทาด้วยวาจา
นอกจากนี้ บทนิยามที่หมายถึงการทาข้อตกลงเหล่านี้ อาจตีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และในบางกรณี
อาจมีความหมายครอบคลุมการปฏิบตั ิที่กว้างขวางกว่าในประเทศอื่นๆ
ข) ห้ามแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างคู่แข่งด้วยกันเอง
นอกเหนือจากห้ ามทาข้ อตกลงการกาหนดราคาแล้ ว
กฎหมายว่ าด้ วยการต่ อต้ านการผูกขาดและกฎหมายว่ าด้ วยการแข่ งขันโดยทั่วไปยังห้ ามการแลกเปลี่ยนข้ อมูลในระหว่ างคู่แข่ งด้ วยกันเองสาหรั บ ข้ อมูลทางก
ารค้ าที่มิได้ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะอันเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ และบริ การในประเภทดังต่ อไปนี ้:
 ราคาในอนาคตหรื อกลยุทธการกาหนดราคา
 สถานะและกลยุทธการเจรจากับลูกค้า
 ส่วนลด แผนส่ งเสริ มการขาย เงินคืน
 การคาดการณ์ตลาดภายใน
 แผนงบประมาณการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และ


ระดับของสิ นค้าคงคลัง กาลังการผลิตและการใช้กาลังการผลิต ปริ มาณการขาย หรื อคาสัง่ ซื้ อในอนาคต

การแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างคู่แข่งด้วยกันเองนี้ อาจส่ งผลเป็ นกรณี ร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
แม้วา่ จะไม่มีการทาข้อตกลงเรื่ องการกาหนดราคาก็ตาม
แม้กระทัง่ การรับข้อมูลทางการค้าที่มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะจากคู่แข่งก็อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดได้
3. การติดต่ อปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างคู่แข่ ง
การติดต่อกันในระหว่างคู่แข่งด้วยกันเองมีความเสี่ ยงในตัวเองและควรหลีกเลี่ยง
เว้นแต่ในกรณี ที่การติดต่อกันมีความจาเป็ นเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การประชุมอภิปราย การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
และกลุ่มแนวปฏิบตั ิที่ดีที่เน้นภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หรื อกลุ่มมาตรฐานต่างๆ ที่มีที่ปรึ กษาด้านกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาด
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รวมถึงกรณี งานนิทรรศการการค้า และการประชุมสมาคมการค้าที่ชอบด้วยกฎหมาย การปฏิสมั พันธ์ต่างๆ นี้ มกั จะเกี่ยวเนื่ องกับการติดต่อกันระหว่างคู่แข่ง
แต่กระนั้นก็อาจสนองรับต่อเป้ าหมายทางธุรกิจที่สาคัญได้ อนึ่ ง
การติดต่อกันดังกล่าวนี้อาจเปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสารที่มิได้สนองรับต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิ จที่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่กลับจะสร้างความเสี่ ยงตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอีกด้วย
โดยพื้นฐานแล้ว พนักงานที่ติดต่อกับคู่แข่ง ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด หรื อในสภาพแวดล้อมอย่างใด แม้วา่ คู่แข่งดังกล่าวจะเป็ นเพื่อน หรื อเคยเป็ นเพื่อนร่ วมงาน
หรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวก็ตาม จะต้องไม่หารื อเกี่ยวกับข้อมูลทางการค้าที่มีความอ่อนไหวหรื อละเอียดอ่อน
และต้องไม่ทาข้อตกลงหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขัน
การติดต่อกับคู่แข่งในบางกรณี อาจมีความเสี่ ยงอย่างยิ่ง เนื่ องจากอาจเปิ ดโอกาสให้มีการทาข้อตกลงหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็ นการต้องห้าม
แม้ในกรณี ที่ไม่มีการกระทาอันเป็ นการต้องห้ามก็ตาม การติดต่อกับคู่แข่งบางกรณี ก็อาจทาให้เกิดการภาพว่ามีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น:
 การประชุมหรื อพบปะกับคู่แข่งอย่างไม่เป็ นทางการ หรื อการเยี่ยมเยียนระหว่างคู่แข่งตามอัธยาศัย
 การพบปะในงานสังคมบ่อยครั้งกับคูแ่ ข่ง (รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การตีกอล์ฟ การรับประทานอาหารเย็น หรื อการพบปะกันในสโมสร) หรื อ


การติดต่อโดยตรง เช่น การส่ งข้อความอีเมล์ การส่ งข้อความสั้น หรื อการติดต่อทางโทรศัพท์

แม้การติดต่อกับคู่แข่งจะเริ่ มต้นด้วยการติดต่อทางสังคม แต่การติดต่อกันบ่อยครั้งก็อาจทาให้ความสัมพันธ์ของคู่กรณี มีการเปลี่ยนแปลงไป
และอาจส่งผลให้มีการกระทาหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตอ้ งห้ามตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฟูจิตสึ ตอ้ งแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานการกากับดูแลหรื อฝ่ ายกฎหมาย ตามความเหมาะสม
หากพนักงานดังกล่าวนั้นมีการติดต่อกับคู่แข่งเป็ นประจา ไม่วา่ จะเป็ นในลักษณะใด
4. โทษหนักเมื่อมีการฝ่ าฝื น
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันมีโทษหนัก โดยการฝ่ าฝื นอาจส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเสี ยค่าปรับเป็ นจานวนมาก
รวมถึงบุคคลอาจต้องเสี ยค่าปรับหรื อถูกจาคุก และถูกดาเนิ นคดีเป็ นการส่ วนตัว
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวนี้ จึงไม่มีเหตุผลทางการเงินแต่อย่างใดสาหรับบริ ษทั และพนักงานเลย
ตัวอย่าง:
 มีบุคคลในหลายประเทศที่ตอ้ งรับโทษจาคุกเมื่อเกี่ยวข้องหรื อสัง่ การเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาด
 เจ้าหน้าที่บงั คับการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทัว่ โลกได้ลงโทษต่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
เป็ นค่าปรับที่สูงมาก ผูป้ ระกอบการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายต้องถูกปรับเป็ นจานวนถึง 50 ล้านยูโร
ในฐานที่เข้าร่ วมการประชุมเพียงครั้งเดี ยวที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขัน บริ ษทั อื่นๆ
ก็ถูกปรับเป็ นจานวนหลายร้อยล้านดอลลาร์ ในการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทาข้อตกลงที่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
 หากมีการเปิ ดเผยว่าบริ ษทั มีการเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการที่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันก็อาจทาให้ได้รับผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างร้ายแ
รง รวมถึงมีอุปสรรคในการทาสัญญากับรัฐบาล เกิดความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง และสูญเสี ยความน่าเชื่อถือกับลูกค้าและผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ
5. การตอบสนองที่เหมาะสมเมื่อมีกรณีเกิดขึ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตวั ท่านหรื อบริ ษทั ต้องมีความเสี่ ยง ขอให้ปฏิบตั ิตามกฎดังต่อไปนี้ :
 อย่าทาข้อตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งในเรื่ องราคาหรื อเงื่อนไขการขาย (เว้นแต่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมทางการค้าร่ วมกันที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งหน่วยงานกฎหมายได้ตรวจสอบและเห็นชอบแล้ว)
 อย่าให้ขอ้ มูลทางการค้าที่มีความอ่อนไหวหรื อละเอียดอ่อนอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การขาย ส่ วนลด การผลิต ธุรกิจ หรื อลูกค้าของบริ ษทั แก่คู่แข่ง
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หากท่านได้รับข้อมูลดังกล่าวจากคู่แข่ง หรื อมีคู่แข่งติดต่อท่านเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวแล้ว
ขอให้ท่านรายงานเรื่ องนี้ ไปยังหน่วยงานการกากับดูแลหรื อฝ่ ายกฎหมายทันที
ขอให้กระทาการให้แน่ใจเสมอไปว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่งมีความชัดเจน ในกรณี ที่ทา่ นได้รับข้อมูลดังกล่าวจากตัวแทนจาหน่าย ลูกค้า หรื อแหล่งอื่นๆ




ที่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่ารับรองหรื อตรวจสอบกับคู่แข่งซึ่ งข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งสาธารณะหรื อลูกค้า
ขอให้ ระมัดระวังในการประชุมที่มีคู่แข่งเข้าร่ วมด้วย และขอให้ออกจากที่ประชุมหากมีการหารื อที่น่าสงสัย



ข้อสาคัญอย่างยิง่ คือ ขอให้ท่านรายงานเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหาต่อหน่วยงานกากับดูแลหรื อฝ่ ายกฎหมายเมื่อมีกรณี เกิดขึ้น
ประเทศส่วนใหญ่มีโครงการให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายสาหรับบริ ษทั แรกที่รายงานกรณี ที่อาจเป็ นปัญหา (โครงการ “นิรโทษกรรม” หรื อ
“การลดหย่อนผ่อนโทษ”) เมื่อมีกรณี เกิดขึ้น เราอาจลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ลงได้โดยการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยพลัน หากเราไม่ดาเนินการดังกล่าวแล้ว
คู่แข่งก็อาจดาเนินการไปก่อนได้
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