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ถงึทมีของเราทัว่โลก, 

เราร่วมกนัน�าธรุกจิน่าทึง่ระดบัทีเ่ขา้ถงึผูค้นกวา่ลา้นชวีติใน
ทกุวนั พันธกจิของเราคอืการ ชว่ยใหผู้ค้นไดอ้อกไป
สมัผสัโลก. นีค่อืความตัง้ใจของเรา แตม่นัจะไรค้วาม
หมายหากเราปฏบิตัติามเป้าหมายและใหส้อดคลอ้งกบั 
คา่นยิมของเรา

เราเป็นหนึง่ในบรษัิททีม่คีวามหลากหลายของโลก ทีว่า่จา้ง
พนักงานจากกวา่ 78 ประเทศท�างานกบัแบรนดม์ากมาย
ของเราทีม่วีฒันธรรมและดเีอ็นเอเป็นของตวัเอง นอกจาก
คณุลกัษณะทีท่�าใหแ้บรนดแ์ตล่ะแบรนดแ์ละพนักงานแตล่ะ
คนของเรามเีอกลกัษณโ์ดดเดน่นัน้ เงือ่นไขส�าคญัทีส่ดุที่
รวมเราไวด้ว้ยกนัคอืความมุง่มัน่ร่วมกนัเพือ่ความสจุรติ  
ความมุง่มัน่นีแ้สดงออกมาในรปูของคา่นยิมของไพรซไ์ลน์
กรุป๊ของเราอนัไดแ้ก ่ความซือ่สตัย ์สจุรติ และความ
รบัผดิชอบ ซึง่มุง่ใหเ้ราถอืสทิธิใ์นการกระท�าและ 
การตดัสนิใจของเราเอง

หลกัจรรยาบรรณเป็นรากฐานของความมุง่มัน่ของเรา มนั
เป็นมากกวา่ค�าแนะน�าเรือ่งมาตรฐานทางกฎหมายและ
จรรยาบรรณ มนัเป็นขอ้ตกลง การยนิยอมร่วมกนัระหวา่ง
คณุและสงัคมไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป ในแงห่นึง่ มนัจะบอกวา่คณุ
สามารถคาดหวงัอะไรกบับรษัิทและเพือ่นร่วมงานไดบ้า้ง ใน
อกีแงห่นึง่คอืมนัจะบอกคณุวา่บรษัิทและผมคาดหวงัอะไร
จากคณุ  เราทกุคนโดยเร ิม่ทีต่วัผมเอง มหีนา้ที่
รบัผดิชอบตอ่การยดึม ัน่ในหลกัจรรยาบรรณ 

ผมแนะน�าใหค้ณุอา่นมนัอยา่งถีถ่ว้นเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่คณุ
เขา้ใจในสิง่ทีผ่มตอ้งการจากคณุในฐานะพนักงานของ 
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป หากคณุมคี�าถามเกีย่วกบัความมุง่มัน่หรอื
หลกัจรรยาบรรณของเรา อยา่ลงัเลทีจ่ะถามผูจั้ดการของ 
เจา้หนา้ทีฝ่่ายดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ทตูจรยิธรรม
ของคณุ หรอืตวัผมเอง 

มนัเป็นเรือ่งส�าคญัอยา่งยิง่ส�าหรับผมทีเ่มือ่คณุเห็นบางสิง่
ไมถ่กูตอ้งแลว้คณุ กลา้รายงาน เราใหค้�ามัน่ทีจ่ะมอบ
แวดลอ้มทีป่ลอดภยัทีจ่ะสง่เสรมิความเชือ่ใจและโปรง่ใสให ้
กบัคณุ เราจะไมย่นิยอมใหม้กีารตอบโตใ้ด ๆ ตอ่พนักงานที่
แจง้ขอ้กงัวลใจดว้ยเจตนาทีบ่รสิทุธิ์

ขอบคณุในความอทุศิ ทุม่เท และความมุง่มัน่ตอ่เนือ่งทีก่อ่
ใหเ้กดิวฒันธรรมความสจุรติระดบัสงูและยดึมัน่ในคตแิละ
ค�าขวญัของไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปทีว่า่ ไดรั้บผลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิี
ทีถ่กูตอ้ง 

เกล็นน ์โฟเกล 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

จรรยาบรรณของเรา ความมุง่ม ัน่
ของเรา ขอ้ตกลงของเรา

ความสมัพนัธท์ ีส่�าคญั
ทีส่ดุทีร่วมเราไวด้ว้ย
กนัคอืความมุง่ม ัน่รว่ม
กนัเพือ่ความสจุรติ
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ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปเป็นบรษัิทชัน้น�า 
ของโลกดา้นการทอ่งเทีย่วออนไลน ์
และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ใหบ้รกิาร 
ผูบ้รโิภคและหุน้สว่นมากกวา่ 220 
ประเทศผา่นทาง 6 แบรนดส์�าคญั
คอื Booking.com, priceline.com, 
KAYAK, Agoda, Rentalcars.com 
และ OpenTable

ผลลพัธท์ีด่ี
ดว้ย 

วธิทีีถ่กูตอ้ง



ผมยงัไปไมค่รบทกุทีแ่ละผมเร ิม่ทีโ่ตเกยีว #tokyostreet #awestrucked 

โตเกยีว, ญี่ปุ่ น

บทน�า
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จดุประสงคข์องจรรยาบรรณธรุกจิ
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม ถกูตอ้งตามกฎหมาย และสานตอ่
ภารกจิของเราเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง 

จรรยาบรรณธรุกจิ (“จรรยาบรรณ”) นีจ้ะสรปุขอ้ก�าหนดและนโยบายทางกฎหมาย จรยิธรรม 
และกฎระเบยีบทีค่รอบคลมุธรุกจิของเราทัว่โลกในหลายสว่นงานทีส่�าคญั ในท�านองเดยีวกนั 
จรรยาบรรณนีจ้ะมวีธิกีารรายงานแจง้เหตฝุ่าฝืนทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืการขอแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิ
เมือ่จ�าเป็น

จรรยาบรรณนีไ้มไ่ดม้เีจตนาใหค้รอบคลมุทกุปัญหาหรอืทกุสถานการณท์ีค่ณุอาจตอ้ง
เผชญิ แตม่จีดุมุง่หมายเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางร่วมกบันโยบายอยา่งละเอยีดของบรษัิท คูม่อื
พนกังานของคณุ และดลุพนิจิทีเ่หมาะสมทีส่ดุของคณุ หากคณุไมแ่น่ใจในวธิคีวบคมุ
สถานการณท์ีเ่ฉพาะเจาะจง โปรดปรกึษากอ่นลงมอืปฏบิตัแิละหารอืกบัผูจั้ดการ
ของคณุหรอืศกึษาจากแหลง่ขอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นจรรยาบรรณนี้

ขอบเขตจรรยาบรรณ
คณุจะตอ้งศกึษาจรรยาบรรณนีแ้ละปฏบิตัติามหลกัการในจรรยาบรรณดงักลา่ว  
จรรยาบรรณของเราใชบ้งัคบักบับคุลากรทกุคนทีเ่ป็นพนักงานของบรษัิทในเครอืไพรซไ์ลน์
กรุป๊ทัง้หมด ซึง่รวมถงึ Booking.com, priceline.com, KAYAK, Agoda, Rentalcars.com, 
OpenTable และบรษัิทยอ่ยแตล่ะแหง่ (โดยอาจเรยีกแตล่ะแหง่หรอืเรยีกโดยรวมวา่ “บรษัิท” 
หรอื “ไพรซไ์ลน ์กรุป๊”) ผูอ้�านวยการ เจา้หนา้ที ่และพนักงานทกุคนในบรษัิทในทกุพืน้ทีจ่ะ
ตอ้งคุน้เคยกบัจรรยาบรรณและยดึเป็นหลกัและขัน้ตอนตามทีไ่ดร้ะบไุว ้

พนัธะหนา้ทีข่องเรา
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปเป็นบรษัิทระดบัโลกทีมุ่ง่มัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัใน 
ทกุประเทศทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิ ซึง่การบรรลเุป้าหมายดว้ยวธิกีารทีข่ดัตอ่กฎหมายหรอื
จรยิธรรมถอืเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถยอมรับได ้เราไมต่อ้งการใหค้ณุด�าเนนิการใดอนัจะท�าให ้
ลดความมุง่มัน่ในการท�างานอยา่งสจุรติของเรา เรายอมเสยีโอกาสทางธรุกจิไป
มากกวา่ทีจ่ะไดร้บัโอกาสน ัน้มาอยา่งไมถ่กูตอ้งเหมาะสม
คณะกรรมการบรหิารไดน้�าจรรยาบรรณนีม้าปรับใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่:

uu �ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม รวมทัง้การตกลงทางธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและการจัดการ
ขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมจีรยิธรรม

uu การปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ตลอดจนกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของภาครัฐ 

uu การป้องกนัยบัยัง้การกระท�าผดิ

เราไมต่อ้งการใหค้ณุด�าเนนิการใ
ดอนัจะ

ท�าใหล้ดความมุง่มัน่ในการท�างา
นอยา่ง

สจุรติของเรา เรายอมเสยีโอกาสทาง
ธรุกจิ

ไป�มากกวา่ทีจ่ะไดรั้บโอกาสนัน้
มาอยา่ง

ไมถ่กูตอ้งเหมาะสม
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กฎหมายทีบ่งัคบัใชม้อีะไร
บา้ง
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปด�าเนนิธรุกจิในมากกวา่ 220 ประเทศและ
เขตแดนทัว่โลก ดว้ยเหตนุี ้การปฏบิตังิานของเราจงึอยู ่
ภายใตก้ฎหมายจากหลายประเทศ มณฑล รัฐ และเทศบาล 
ตลอดจนองคก์รตา่งๆ เชน่ สหภาพยโุรป

โดยทัว่ไปแลว้ พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสข์า้มพรมแดน 
ถอืเป็นเรือ่งทา้ทายทีต่อ้งท�าความเขา้ใจถงึวธิกีารน�า
กฎหมายเหลา่นีม้าปรับใชก้บัการท�างานและธรุกจิของเรา 
การอา้งองิถงึกฎหมายในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ทีเ่รา
ท�าธรุกจิในจรรยาบรรณและในนโยบายอืน่ของไพรซไ์ลน ์
กรุ๊ปจะสะทอ้นวา่เราเป็นบรษัิทสากลทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมาย
หลายฉบบัแตกตา่งกนัไปในเวลาเดยีวกนั ในบางครัง้ 
กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัระหวา่งสองประเทศขึน้ไปอาจม ี
ความขดัแยง้กนั หากคณุพบหรอืสงสยัวา่มขีอ้ขดัแยง้ดงั
กลา่ว ควรปรกึษาเจา้หนา้ทีแ่ผนกก�ากบัดแูลและจรยิธรรม 
หรอืแผนกกฎหมายเพือ่ขอค�าแนะน�า

01
02

กระบวนการทํางานถกูกฎหมายหรอืไม่

กระบวนการทํางานนั�นถกูตอ้งเหมาะสมหรอืไม่

กระบวนการทํางานนั�นสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณของเราหรอืไม่

คณุยอมรับไดห้รอืไมห่ากการปฏบิตังิานของคณุถกูเปิดเผยให ้
เป็นขา่ว เปิดเผยตอ่เพื�อนรว่มงาน หรอืตอ่ครอบครัวของคณุ

03
04

หากคณุประสบกบัสถานการณท์ี�คณุไมแ่น่ใจเกี�ยวกบั
กระบวนการทํางานที�ถกูตอ้งเหมาะสม 
ลองถามตวัเองดว้ยคําถามตอ่ไปนี�:

หากคณุไมส่ามารถตอบวา่ “ใช”่ กบัทกุคาํถาม 
ควรปรกึษากอ่นลงมอืปฏบิตั!ิ

คลกิเพือ่ขยาย

ข ั�นบนัได “TRUST” (ความเชื�อใจ) 
ต้นแบบการตัดสินใจ
ตามหลักจรรยาบรรณ

THINK 
คดิถงึสภาวะยากต่
อการตดัสนิใจตาม
หลกัจรรยาบรรณ

READ 
อา่นหลกัจรรยา
บรรณ และ/หรอื 
นโยบายที�บงัคบัใช ้

UNDERSTAND 
เขา้ใจความเสี�ยง
และผลกระทบ

SPEAK 
พดูกบับคุคลที�
เหมาะสมและขอ
คําแนะนํา

TAKE ACTION 
ลงมอืปฏบิตัเิพื�อแก ้
ไขส้ภาวะยากตอ่
การตดัสนิใจตามห
ลกัจรรยาบรรณ
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การตอบสนองขอ้สอบถามจากรฐับาล
เราไดรั้บขอ้สอบถามจากหน่วยงานรัฐบาลทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็น 
ครัง้คราว เราจะตอบสนองโดยสจุรติ ฉับพลบัทนัท ีและถกูตอ้งส�าหรับขอ้สอบถามทีช่อบดว้ย
กฎหมายของรัฐบาล ดว้ยเจตนารมณใ์นการใหค้วามรว่มมอืและความโปรง่ใส หากหน่วยงาน
รัฐบาลตดิตอ่คณุ สิง่ส�าคญัคอืคณุจะตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย 
หรอืฝ่ายกฎหมายทนัทกีอ่นตอบกลบัเวน้เสยีแตว่า่ไดรั้บค�าสัง่ตามกฎหมายหรอืหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุม่บรษัิทของคณุอาจมนีโยบายเฉพาะซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเยีย่มชมสถานประกอบการ  
การพยายามกวา้นซือ้เมือ่ตลาดเปิด หรอืขอ้สอบถามจากหน่วยงานรัฐบาล โปรดแน่ใจวา่คณุ
ทราบและเขา้ใจนโยบายเหลา่นี้

� สง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตังิานอยา่งสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณในกลุม่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
โดยตรง ทัง้การปฏบิตัเิป็นตวัอยา่งหรอืดว้ยค�าสัง่

� สนับสนุน สรา้ง และใหร้างวลัในความรับผดิชอบและสจุรติ

� คอยดวูา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณหรอืไม ่

� บงัคบัใชจ้รรยาบรรณอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย

� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารวางระบบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยา่งเหมาะสมใน
แผนกหรอืองคก์รของคณุ

� สง่เสรมิใหพ้นักงานรายงานประเด็นปัญหาตา่งๆ ดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์

� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นโยบายของบรษัิทวา่ดว้ยการไมต่อบโตผู้ท้ีร่ายงานปัญหา
ดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์ไดรั้บการดแูลและบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวด

ผูจ้ดัการที ่ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ มหีนา้ที ่
รบัผดิชอบเพิม่เตมิทีจ่ะ: เราจะตอบสนองโดยสจุรติ ฉับพลบัทนัท ี

และถกูตอ้งส�าหรับขอ้สอบถามทีช่อบดว้ย
กฎหมายของรัฐบาล ดว้ยเจตนารมณใ์นการ
ใหค้วามรว่มมอืและความโปรง่ใส
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พันธะหนา้ทีข่องเราในฐานะพนักงานของไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปมดีงัตอ่ไปนี:้

� รับทราบหลกัการของจรรยาบรรณ

�  ตดัสนิใจอยา่งสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ

�  ตระหนักและปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบของเขตอ�านาจศาลทีเ่ราหรอืคณุ
ด�าเนนิธรุกจิ

�  รายงานเหตฝุ่าฝืนหรอืการกระท�าใดๆ อนัขดัตอ่จรรยาบรรณ

หากคณุไมแ่น่ใจ คณุควรสอบถามกอ่นกระท�าการใด ๆ ลงไป!
...และโปรดร่วมการอบรมการปฏบิตัติามกฎออนไลน ์และตวัตอ่ตวัภายในเวลาที่
ก�าหนด มนัเป็นสว่นส�าคญัในความมุง่มัน่ของเราทีจ่ะสรา้งผลลพัธด์ว้ยวธิที ีถ่กูตอ้ง

ผลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง



 

จรรยาบรรณธรุก จิของไพรซ ์ไลน  ์กรุป๊

รดัเข็มขดัใหด้!ี  #camelindesert #humpycamels #bucketlisted

ERG CHEBBIS, โมร็อกโก

การรายงานและ
การสบืสวน
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การรายงานและการสบืสวน
หากคณุรูเ้ห็นเหตกุารณใ์ดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนหรอือาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรอืกฎหมายทีใ่ช ้
บงัคบั กฎระเบยีบ หรอืนโยบายบรษัิท คณุมหีนา้ที ่(ภายใตข้อบเขตซึง่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั
อนุญาต) ในการรายงานประเด็นปัญหาดงักลา่วทนัท ี

แมว้า่คณุยงัไมท่ราบรายละเอยีดทัง้หมด แตก่ารรายงานใหท้นัทว่งทกีม็คีวามส�าคญั เพือ่ให ้
บคุคลทีเ่หมาะสมไดต้รวจสอบประเด็น หาความจรงิ และตดัสนิวา่มกีารละเมดิกฎหรอืไม ่มนั
จะชว่ยป้องกนัการฝ่าฝืนในภายภาคหนา้ แตย่งัชว่ยในจัดเกบ็หลกัฐานและปกป้องพนักงาน 
เจา้หนา้ทีแ่ละกรรมการ และบรษัิทตอ่การกระท�าผดิอืน่ ๆ ในภายภาคหนา้ ตราบในทีค่ณุ
ยงัเชือ่ตามเหตผุลวา่มกีารฝ่าฝืนเกดิขึน้ คณุก�าลงัท�าสิง่ทีถ่กูตอ้ง เราไมท่นตอ่ทา่ที
โตต้อบตอ่ผูเ้ปิดเผยขอ้มลูผูท้ ีร่ายงานปญัหาดว้ยเจตนาบรสิทุธิ์
การรอ้งเรยีนดว้ยเจตนาบรสิทุธิห์มายถงึการมคีวามเชือ่ทีซ่ ือ่สตัยแ์ละจรงิใจเกีย่วขอ้งกบั
ประเด็นทีก่ลา่วหา 

ยิง่ไปกวา่นัน้ คณุตอ้งยนืกรานทีจ่ะ (i) ไมโ่อนออ่นตอ่การมุง่รา้ยหรอืแรงกระตุน้ทางผล
ประโยชนอ์ืน่ ๆ (ii) ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะหลอกลวง ใสค่วาม หรอืสง่ตอ่วาระหรอืเป้าหมาย
อยา่งมุง่รา้ยนอกเหนอืไปจากการไตส่วนทีซ่ ือ่ตรงในประเด็นทีถ่กูกลา่วหาเทา่นัน้ 

เราไดก้�าหนดวธิกีารรายงานแจง้ประเด็นปัญหาไดห้ลายวธิ ีเพือ่ใหค้ณุสามารถเลอืกชอ่งทาง
ทีส่ะดวกทีส่ดุ ในทกุวธิกีารทีค่ณุเลอืก จะไดรั้บการดแูลและใหค้วามส�าคญัประเด็นปัญหา
ของคณุอยา่งจรงิจัง นอกจากนี ้บรษัิทจะพยายามปฏบิตัติอ่รายงานดงักลา่วเสมอืนเป็น
ความลบั และใหก้ารคุม้ครองตามสถานการณ์ และ/หรอื สอดคลอ้งกบักฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั

ไมว่า่คณุจะอยูท่ีใ่ด หากมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการบญัช ีการควบคมุภายใน การตรวจสอบบญัช ี
การเกบ็รักษาบนัทกึทางการเงนิ อาชญากรรมดา้นการธนาคารหรอืการเงนิ การตดิสนิบนและ
การทจุรติ หรอืการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนั คณุสามารถแจง้ไดโ้ดยตรงตอ่เจา้หนา้ที่
แผนกก�ากบัดแูลและจรยิธรรม แผนกตรวจสอบบญัชภีายใน โดยใชส้ายดว่นดา้นหลกัปฏบิตั ิ
เพือ่ความสอดคลอ้ง www.pclnhotline.com,หรอืแจง้ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบบญัช ี
ของคณะผูบ้รหิารไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปหรอืผูท้ีค่ณุรูส้กึสบายใจดว้ยทีจ่ะด�าเนนิการประเด็นปัญหา
แทนคณุ หากคณุประสงคท์ีจ่ะรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบบญัช ีโปรดดขูัน้ตอน 
การจดัการขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบบญัชี

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัจรรยาบรรณหรอืประสงคท์ีจ่ะรายงานการกระท�าผดิใดๆ 
ทีค่ณุทราบ คณุสามารถตดิตอ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี ้

ผูจั้ดการหรอืหวัหนา้ของคณุ

ตวัแทนแผนกทรัพยากรบคุคลประจ�าส�านักงานของคณุ

ทตูจรยิธรรมประจ�าส�านักงานของคณุ (ถา้ม)ี 

แผนกกฎหมายประจ�าส�านักงานของคณุ

เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลและจรยิธรรมของคณุ

เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลและจรยิธรรมสว่นกลาง 

หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย 

สายดว่นดา้นหลกัปฏบิตัเิพือ่ความสอดคลอ้ง: www.pclnhotline.com

บคุคลตดิตอ่
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สายดว่นดา้นหลกัปฏบิตัเิพือ่ความสอดคลอ้ง
สายดว่นดา้นหลกัปฏบิตัเิพือ่ความสอดคลอ้งเป็นชอ่งทางผา่นเว็บทีป่ลอดภยัและเป็นอสิระ 
ส�าหรับรายงานขอ้กงัวลเรือ่งการกระท�าผดิหรอืความประพฤตชิอบตามจรยิธรรม 

สายดว่นดา้นหลกัปฏบิตัเิพือ่ความสอดคลอ้งของ
เราใหบ้รกิารดงันี:้

 u  การรายงานอยา่งเป็นความลบัและทางเลอืกใน 
การไมเ่ปิดเผยตวัตน 

 u  การรายงานทางโทรศพัท ์(โทรฟร)ี และทางเว็บให ้
เลอืกกบับรกิาร 12 หลายภาษา 

uu เขา้ถงึไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

 u  ความสามารถในการตดิตามขอ้กงัวลของคณุได ้
แมว้า่คณุจะเลอืกไมเ่ปิดเผยตวัตนกต็าม 

ในกรณีทีก่ฎหมายระดบัทอ้งถิน่อนุญาต คณุสามารถรายงานขอ้กงัวลไดโ้ดยไมเ่ปิดเผยตวัตน
ผา่นสายดว่นดา้นหลกัปฏบิตัเิพือ่ความสอดคลอ้ง ทัง้นี ้โปรดทราบวา่ในบางกรณีของการแจง้
รายงานแบบไมเ่ปิดเผยตวัตนนัน้ บรษัิทอาจด�าเนนิการไดย้ากหรอืไมส่ามารถด�าเนนิการตรวจ
สอบไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ดงันัน้เราจงึสนับสนุนใหค้ณุเปิดเผยตวัตนและเรายนืยนักบัคณุไดว้า่บรษัิท
จะพยายามปฏบิตัติอ่รายงานดงักลา่วเสมอืนเป็นความลบั และใหก้ารคุม้ครองตามสถานการณ ์
และ/หรอื สอดคลอ้งกบักฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

เราขอขอบคณุสาหรับการรายงานขอ้มลูของคณุและสนับสนุนใหค้ณุรายงานขอ้กงัวลใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิธรุกจิ ขอ้กงัวลทัง้หมดจะถกูด�าเนนิการอยา่งจรงิจัง และหา้มมใิหม้ ี
การตอบโตบ้คุคลใดกต็ามทีร่ายงานขอ้กงัวลหรอืการกระท�าผดิดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์

จะเกดิอะไรขึน้หลงัจากทีฉ่นัรายงานปญัหา
ไพรซไ์ลน์ กรุ๊ปถอืวา่ขอ้กลา่วหาเกีย่วกบัการประพฤตผิดิและการฝ่าฝืนจรรยาบรรณนีเ้ป็น
เรือ่งรา้ยแรง เมือ่มกีารรายงานแจง้ประเด็นปัญหาตอ่บรษัิท เราจะด�าเนนิการโดยทันที
และพยายามอยา่งเต็มทีท่ีจ่ะรักษาความลบัของพนักงานผูซ้ ึง่รายงานการกระท�าทีข่ดัตอ่
กฎหมายหรอืการฝ่าฝืนจรรยาบรรณนีใ้หเ้ราทราบตามทีก่ฎหมายยนิยอมใหก้ระท�าได ้

เหตฝุ่าฝืนทีไ่ดรั้บรายงานทัง้หมดจะไดรั้บการสบืสวนอยา่งเป็นความลบั ละเอยีดถีถ่ว้น และ
เป็นกลาง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดท้�าการตรวจสอบและวเิคราะหอ์ยา่งเหมาะสม พนักงาน 
ทกุคณุมหีนา้ทีใ่หค้วามร่วมมอืตอ่การสบืสวนทัง้ภายในและภายนอกบรษัิท 

เมือ่พจิารณาแลว้วา่มกีารฝ่าฝืนจรรยาบรรณนีห้รอืกฎหมายเกดิขึน้ บรษัิทจะด�าเนนิการทาง
วนัิยและด�าเนนิการเชงิป้องกนัอยา่งเหมาะสมโดยมโีทษสงูสดุและรวมถงึการเลกิจา้ง ในกรณี
ทีม่กีารฝ่าฝืนกฎหมายอาญาหรอืการฝ่าฝืนกฎหมายอืน่ใดทีร่า้ยแรง บรษัิทอาจแจง้ใหเ้จา้
หนา้ทีรั่ฐทีเ่หมาะสมทราบ โดยในกรณีสว่นใหญ ่บรษัิทจะพยายามแจง้ใหพ้นักงานทีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการสบืสวนใดๆ ทัง้ภายในและภายนอกบรษัิทไดรั้บทราบความคบืหนา้ของผล
การสบืสวนดงักลา่วอยูเ่สมอ

นอกจากนี ้เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลและจรยิธรรมสว่นกลางจะรายงานถงึผลการสบืสวนเกีย่ว
กบัจรรยาบรรณทีอ่ยูร่ะหวา่งด�าเนนิการ และผลการตดัสนิเกีย่วกบัจรรยาบรรณขัน้สดุทา้ย
ทัง้หมดรวมถงึการด�าเนนิการทางวนัิย ใหฝ่้ายบรหิารอาวโุสและคณะกรรมการตรวจสอบ
บญัชขีองคณะผูบ้รหิารไดท้ราบเป็นระยะๆ

ขอ้กงัวลทัง้หมดจะถกูด�าเนนิการอยา่งจรงิจัง และหา้มมใิหม้กีารตอบโตบ้คุคลใด
กต็ามทีร่ายงานขอ้กงัวลหรอืการกระท�าผดิ
ดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์
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ทศนัคตกาิร ไมต่อบโต้
พนักงานทีร่ายงานการกระท�าผดิถอืวา่เป็นผูช้ว่ยเหลอืทีส่�าคญัของบรษัิท และบรษัิทจะ
ไมย่นิยอมใหม้กีารท�าตอบโตใ้นรูปแบบการตดัสนิเกีย่วกบัการจา้งงานทีส่ง่ผลรา้ย (โดย
รวมถงึการแบง่แยก การลดต�าแหน่ง การพักงาน การสญูเสยีสทิธิป์ระโยชน์ การคกุคาม 
การกอ่กวน หรอืการเลอืกปฏบิัต)ิ ตอ่คณุซึง่เป็นผูแ้จง้ประเด็นปัญหาดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์
การท�าตอบโตต้อ่เพือ่นร่วมงานอนัเนือ่งมาจากการแจง้รายงานประเด็นปัญหาหรอืให ้
ความร่วมมอืในการสบืสวนดว้ยเจตนาทีบ่รสิทุธิห์ลังจากนัน้ ถอืเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ของบรษัิทหรอืของพนักงาน

ทกุ ๆ บรษัิทในไพรซไ์ลน์ กรุ๊ปจะคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูร้ายงานดว้ยเจตนาบรสิทุธิ์
มใิหไ้ดรั้บการท�าตอบโตแ้ละการแกแ้คน้ อกีทัง้จะด�าเนนิการทางวนัิยอยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสมตอ่ผูท้ีท่�าตอบโต ้ในทางกลบักนั การรายงานดว้ยเจตนารา้ยอาจสง่ผลใหไ้ดรั้บ
โทษทางวนัิยสงูสดุรวมถงึการไลอ่อก

กลุม่บรษัิทบางกลุม่จะมโีปรแกรมทตูจรยิธรรมเพือ่เพิม่การเขา้ถงึการปฏบิตัหินา้ที่
ดา้นการก�ากบัดแูลและจรยิธรรม จากแบรนดต์า่ง ๆ ทัง้หมด มทีตูจรยิธรรมกวา่ 500 
คน ทตูจรยิธรรมคอืพนักงานทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นพเิศษใหส้ามารถ (i) ท�าหนา้ที่
ในฐานะผูใ้หข้อ้มลูประจ�าแผนกส�าหรับพนักงาน เกีย่วกบัวธิกีารถามหรอืรายงานแจง้
ขอ้สงสยัตา่งๆ; (ii) ท�าหนา้ทีเ่ป็นตวักลางระหวา่งการก�ากบัดแูลและเจา้หนา้ทีป่ระจ�า
ส�านักงานหรอืประจ�าแผนก; (iii) สรา้งส�านกึและชว่ยปลกูฝังจรรยาบรรณ คา่นยิม และ
นโยบายตา่งๆ ใหล้กึลงในระดงัส�านักงานหรอืแผนก 

หากคณุสนใจจะเป็นทตูจรยิธรรม โปรดพดูคยุกบัเจา้หนา้ทีใ่นกลุม่บรษัิทของคณุ เพือ่
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมดงักลา่ว และเพือ่ดวูา่คณุมคีณุสมบตัเิพยีงพอทีจ่ะ
สามารถเป็นทตูจรยิธรรมในส�านักงานหรอืแผนกของคณุไดห้รอืไม่

ทตูจรยิธรรม

การรอ้งเรยีนดว้ยเจตนาบรสิทุธิห์มายถงึการมคีวามเชือ่ทีซ่ ือ่สตัยแ์ละจรงิใจ
เกีย่วขอ้งกบัประเด็นทีก่ลา่วหา 

ยิง่ไปกวา่นัน้ คณุตอ้งยนืกรานทีจ่ะ (i) ไมโ่อนออ่นตอ่การมุง่รา้ยหรอืแรง
กระตุน้ทางผลประโยชนอ์ืน่ ๆ (ii) ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะหลอกลวง  
ใสค่วาม หรอืสง่ตอ่วาระหรอืเป้าหมายอยา่งมุง่รา้ยนอกเหนอืไปจา 
กการไตส่วนทีซ่ ือ่ตรงในประเด็นทีถ่กูกลา่วหาเทา่นัน้

จรรยาบรรณธรุก จิ11



 

จรรยาบรรณธรุก จิของไพรซ ์ไลน  ์กรุป๊

ความเคารพในสถานที่
ท�างาน

จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

การเดนิทางทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้คอืการเดนิทางทีค่ณุยงัไมไ่ดเ้ร ิม่ 
#journeybegins  #norwegianmountains  #journeyneverends #glentherentalcars.comguru #thanksrentalcars

ภูเขาในนอร์เวย์
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ความหลากหลายและการอยูร่ว่มกนั
บคุลากรเป็นสนิทรัพยท์ีย่อดเยีย่มทีส่ดุและจดุแข็งทีส่�าคญัทีส่ดุของเรา และเราตระหนัก
ในคณุคา่ของสิง่ทีพ่นักงานทกุคณุไดทุ้ม่เทเพือ่ความส�าเร็จของเรา เราปฏบิตังิานใน
มากกวา่ 70 ประเทศ เราแสวงหาวธิกีารปฏบิตังิานในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม
และธรรมเนยีมทางธรุกจิระดบัทอ้งถิน่ ตราบใดทีส่ ิง่เหลา่นัน้ไมข่ดัตอ่จรรยาบรรณและ 
ขอ้ก�าหนดทางกฎหมายทีบ่ังคบัใช ้สอดคลอ้งกบัวถิขีองบรษัิทและธรุกจิของเราทั่วโลก

ความหลากหลายของพนักงานเป็นสว่นหนึง่ของความส�าเร็จ ผา่นไอเดยี มมุมอง พรสวรรค ์
และคา่นยิมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์เราพยายามทีจ่ะสง่เสรมิบรรยากาศการท�างานทีพ่นักงานแตล่ะ
คนไดรั้บโอกาสเทา่เทยีมกนั และไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและมเีกยีรต ิการวา่จา้งจะ
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและคณุสมบตัสิว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัความรูค้วามสามารถ
ทางวชิาชพี เราตระหนักในคณุคา่ของการมสีว่นรว่มของพนักงานทีม่ปีระสบการณแ์ละ 
ภมูหิลงัทีแ่ตกตา่งหลากหลาย เราพากเพยีรทีจ่ะสรา้งทมีงานระดบัโลกซึง่สะทอ้นถงึความ 
หลากหลายของสงัคมทีเ่รารับใช ้และตอ้งใหพ้นักงานของเรายอมรับวฒันธรรมและแรงงาน
ทีอ่ยูร่ว่มกนั บรษัิทสนับสนุนและยดึถอืกฎหมายและขอ้ก�าหนดตา่งๆ ทีคุ่ม้ครองแนวปฏบิตัใิน
การจา้งงานของเรา และเราหา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบิตัโิดยมชิอบดว้ยกฎหมายไมว่า่จะในรปู
แบบใด

ความมุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นพลเมอืงทีด่ ี
บรษัิทในกลุม่ธรุกจิของเรามปีระวตัคิวามส�าเร็จในการด�าเนนิธรุกจิโดยอาศยัหลกัปฏบิตั ิ
ทีซ่ือ่สตัยแ์ละเป็นธรรม เราจะไมแ่สวงหาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัโดยใชว้ธิกีารทีผ่ดิ
กฎหมายหรอืไรจ้รยิธรรม เราใหค้วามส�าคญัตอ่ความเป็นพลเมอืงดแีละมคีวามรับผดิชอบ 
ตลอดจนจะไมย่นิยอมใหเ้กดิพฤตธิรรมหรอืการกระท�าใดๆ ทีท่�าใหช้ือ่เสยีงของไพรซไ์ลน ์
กรุ๊ปตอ้งเสือ่มเสยี เราเชือ่ในการปฏบิตัติอ่บคุคลอืน่อยา่งมมีนุษยธรรม และไมใ่ชป้ระโยชน์
จากความออ่นแอของผูอ้ืน่ เราจะไมเ่ขา้ไปขอ้งเกีย่วกบัการคา้แรงงานมนุษย ์การใช ้
แรงงานทาส การใชแ้รงงานเด็กผดิกฎหมาย หรอืการใชแ้รงงานทีไ่มม่เีอกสารรับรอง

เราไมเ่ลอืกปฏบิตัโิดยมชิอบดว้ยกฎหมาย เราใหป้ระเมนิพนักงานทกุคนและพนักงาน
ในอนาคตดว้ยความดแีละคณุสมบตั ิและไมป่ระเมนิจากอปุนสิยัสว่นตวัเชน่

 � เชือ้ชาติ

 � สผีวิ

 � ศาสนา

 � เพศ

 � เพศสภาวะ

 � สญัชาตเิดมิ

 � อายุ

 � สถานภาพ

 � ตัง้ครรภ/์คลอดบตุร และเงือ่นไข 

ทีเ่กีย่วขอ้งทางการแพทย์

 � ทพุพลภาพ

 � รสนยิมทางเพศ/อตัลกัษณท์างเพศ

 � สถานภาพเกณฑท์หาร/ค�าสัง่ศาล/

ทหารผา่นศกึ

 � คณุลกัษณะอืน่ ๆ จะไดรั้บการ

คุม้ครองจากนโยบายบรษัิทหรอื

กฎหมาย

ผลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง
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ประพฤตกิรรมในทีท่�างาน การคกุคาม  
และการกล ัน่แกลง้ 
พนักงานของเราทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะไดป้ฏบิตังิานในสภาพแวดลอ้มทีต่นรูส้กึไดรั้บความเคารพ 
ปลอดภยั และมัน่คง เราคาดหวงัใหพ้นักงานทกุคนเคารพในสทิธิแ์ละปฏบิตัตินอยา่ง 
มอือาชพี เราจะไมย่นิยอมตอ่ความคดิเห็นทีด่ถูกู ท�ารา้ยจติใจ ขม่ขู ่หรอืหมิน่ประมาท 
พนักงานทกุคนควรตระหนักและเคารพความหลากหลายของมมุมอง ความเชือ่ และคา่นยิม
ของเพือ่นร่วมงานทกุคนของเราและยบัยัง้การแสดงออกหรอืสง่ผา่นความคดิเห็นเกีย่วกบั
ประเด็นทีม่คีวามออ่นไหว เชน่ การเมอืง หรอืศาสนาทีไ่มเ่กีย่วขอ้งในทีท่�างาน สิง่นีจ้ะสง่
ผลกระทบในทางลบในทีท่�างานหรอืแทรกแซงความสามารถของคณุและเพือ่นร่วมการของ
คณุในการท�างาน 

บรษัิทหา้มมใิหม้กีารกระท�าการใดๆ อนัเป็นการคกุคาม กลัน่แกลง้ หรอืขม่เหงรังแกโด 
ยมชิอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึการกอ่กวนทางอารมณ ์ทางร่างกาย และทางเพศดว้ย หากคณุ
รูส้กึวา่ตวัคณุเองถกูกอ่กวนอยา่งรา้ยแรงหรอืถกูเลอืกปฏบิตัโิดยมชิอบดว้ยกฎหมาย คณุควร

ตดิตอ่ผูจั้ดการประจ�าสานักงาน หรอืตวัแทนฝ่ายทรัพยากรบคุคลประจ�าส�านักงานของคณุ
ทนัท ีเพือ่สามารถด�าเนนิการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัการ โปรดจ�าไวว้า่เราจะไมย่นิยอมใหม้กีาร
ตอบโตใ้ดๆ ตอ่บคุคลทีแ่จง้ขอ้กงัวลใจเกีย่วกบัการขม่ขู ่หรอืการเลอืกปฏบิตัหิรอืการเรยีก
รอ้งดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหวัขอ้นี ้โปรดดคููม่อืพนกังาน

การเคารพตอ่พนักงานหมายรวมถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งสถานทีท่�างานซึง่ปลอดอนัตราย
จากทัง้มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย หากคณุมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัสขุภาพหรอืความปลอดภยั
ในสถานทีท่�างาน โปรดตดิตอ่ผูจั้ดการของคณุทนัที

เรานยิามค�าวา่ “การคกุคาม” ไวว้า่เป็น

พฤตกิรรมทางค�าพดูหรอืทา่ทาง
ทีไ่มพ่งึ

ประสงคท์ีเ่กดิขึน้โดยมเีป้าหมาย
 หรอื

เพือ่ละเมดิเกยีรตขิองบคุคล โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่โดยการสรา้งสิง่แวดลอ้ม
ทีค่กุคาม 

ไมเ่ป็นมติร เสือ่มเสยี น่าขายหนา้ หรอื

กา้วรา้ว

“การกลัน่แกลง้ในทีท่�างาน” หมายถงึ
พฤตกิรรมกา้วรา้วโดยความพยายามทีจ่ะ
มุง่รา้ย สรา้งความเจ็บปวด ผกูพยาบาท 
หรอืท�าใหข้ายหนา้เพือ่สรา้ง 
ความเสือ่มเสยีใหบ้คุคลหรอืกลุม่พ 
นักงาน

ปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ดว้ยความเคารพ ใหเ้กยีรต ิและมมีารยาท พฤตกิรรมทีถ่อืวา่เป็น 
การลว่งละเมดิ ไดแ้ก ่

 � ความคดิเห็นหรอืมกุตลกทีก่า้วรา้ว
และไมเ่หมาะสมในทีท่�างาน

 � การกลัน่แกลง้
 � การสมัผัสร่างกายหรอืกริยิาทา่ทาง 
ทีไ่มน่่าพอใจ 

 � การสรา้งบรรยากาศการท�างานที ่
ไมเ่ป็นมติรหรอืเป็นการขูข่วญั รวมถงึ
บรรยากาศทีอ่าจบบีบงัคบัใหพ้นักงาน
ตอ้งเขา้ไปขอ้งเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตั ิ
งานทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสมเพือ่ใหต้น 
“เขา้พวก” 

 � การคกุคามทางวาจาหรอืทางกาย 
ในลกัษณะใดๆ 

 � รปูภาพหรอืขอ้ความทีส่รา้ง 
ความเสือ่มเสยีอยา่งชดัเจนไมเ่หมาะ
สมในทีท่�างาน

 � การเชญิชวนทางเพศหรอืการขอมี
เพศสมัพันธด์ว้ยโดยสญัญาวา่จะให ้
สทิธิพ์เิศษ 

 � การใสร่า้ยป้ายสทีางสผีวิหรอื
ชาตพัินธุ ์

ผลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง
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ความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน
เราไมย่นิยอมใหม้กีารใชย้าเสพตดิ การท�างานภายใตฤ้ทธิย์าเสพตดิหรอืเครือ่งดืม่ทีม่ ี
สว่นผสมของแอลกอฮอลอ์าจกอ่ใหเ้กดิสภาวะการท�างานทีไ่มป่ลอดภยัสาหรับคณุและผูอ้ืน่
รอบตวัคณุได ้พนักงานทีพ่บเห็นหรอืมขีอ้กงัวลวา่เพือ่นร่วมงานอาจจะก�าลงัใชย้าเสพตดิ
หรอืแอลกอฮอลใ์นทางทีผ่ดิภายในสถานทีท่�างาน ควรแจง้ใหผู้จั้ดการของตนหรอืตวัแทน
ฝ่ายทรัพยากรบคุคลทราบ โปรดดนูโยบายเกีย่วกบัยาเสพตดิและแอลกอฮอล ์หรอื คูม่อื
พนกังานของกลุม่บรษัิทคณุเพือ่ดคู�าแนะน�าเพิม่เตมิ 

ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปหา้มการกระท�าทีใ่ชค้วามรุนแรงหรอืพฤตกิรรมคกุตามทกุรปูแบบในสถานที่
ท�างาน การมอีาวธุไวใ้นครอบครองรวมถงึมดีหรอือาวธุถอืเป็นขอ้หา้มในทรัพยส์นิของ 
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป หากบรษัิทพจิารณาวา่พนักคนประพฤตตินโดยใชค้วามรุนแรงในลกัษณะ
คกุคามหรอืไมเ่หมาะสม จะมกีารด�าเนนิการทางวนัิยตามสมควร และอาจจะมกีารตดิตอ่
หน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายตามความเหมาะสม

รายงานพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมทีส่รา้งความเสยีหายใหส้ขุภาพหรอืความปลอดภยัของ
พนักงานหรอืทีท่�างาน ใหผู้จั้ดการในสว่นของคณุใหรั้บทราบทนัท ีหากคณุรูส้กึวา่คณุหรอืใคร
คนอืน่ก�าลงัตกอยูใ่นอนัตราย คณุควรตดิตอ่เจา้หนา้ทีป่ระจ�าทอ้งถิน่/หรอืศนูยบ์รกิารฉุกเฉนิ

รายงานพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมทีส่รา้ง ความเสยีหายใหส้ขุภาพหรอืความปลอดภยั
ของพนักงานหรอืทีท่�างาน ใหผู้จั้ดการใน
สว่นของคณุใหรั้บทราบทนัท ี
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ก�าแพงเมืองจีน

การตอ่ตา้น-การใหส้นิ 
บนและการคอรร์ปัชนั

สะพานโกลเดนเกต ขอบคณุทีส่นบัสนนุ#bridgepuns  #powerpose 

สะพานโกลเดนเกต, ซาน ฟรานซสิโก, แคลฟิอร์เนีย, สหรัฐอเมรกิา
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ขอ้หา้มเกีย่วกบัการใหส้นิบน 
เราไมย่นิยอมใหม้กีารตดิสนิบนหรอืการทจุรติดว้ยวธิกีารใดๆ โดยเด็ดขาด ไพรซไ์ลน ์กรุป๊
ด�าเนนิธรุกจิทัว่โลกภายใตก้ฎหมายซึง่มขีอ้หา้มโดยเครง่ครัดทีม่ใิหท้�าการเสนอ จัดหา หรอื
อนุญาตการใหส้นิบนในทกุรปูแบบ กฎหมายเหลา่นีย้งัหา้มมใิหรั้บสนิบน (หรอืเงนิใตโ้ตะ๊)  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊อกีดว้ย ในมมุมองระหวา่งประเทศของ
กฎหมายเหลา่นี ้นีเ่ป็นนโยบายบรษัิททีจ่ะปฏบิตัติามใจความและเจตนารมณข์องจรรยาบรรณ
กฎหมายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนทีบ่งัคบัใชร้วมถงึในสหรัฐอเมรกิา พระราชบญัญัตป้ิองกนั
การใหส้นิบนแกข่า้ราชการตา่งประเทศ (FCPA) และพระราชบญัญัตกิารตดิสนิบนของ 
สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010) เนือ่งดว้ยกฎหมายในขอบขา่ยนีม้คีวามซบัซอ้น 
เราจงึไดจั้ดท�านโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการทจุรติสากล (Global Anti-Bribery 
and Corruption Policy) เพือ่ใหแ้นวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิเกีย่วกบัความคาดหมายของบรษัิท
ทีม่ตีอ่พนักงานทกุคนและบคุคลภายนอกทกุรายทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้หลกัการดงัตอ่
ไปนีน่้าจะพอเป็นแนวทางใหแ้กค่ณุได:้

การใหแ้ละเสนอคา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่หมาะสม หา้มมใิหพ้นักงานไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปคนใดท�าการ
จัดหา เสนอ หรอือนุมตัใิหส้ ิง่ของมคีา่ใดๆ แกเ่จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืหน่วยงานสว่นบคุคล (เชน่  
ผูข้าย ผูจั้ดจ�าหน่าย คูส่ญัญา ลกูคา้ หรอืตวัแทน) เพือ่จดุประสงคใ์หไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่
ธรุกจิ หรอืไดรั้บอทิธพิล เป็นทีช่ ืน่ชอบ หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบใดๆ ส�าหรับ กรุ๊ป ขอ้หา้ม 
นีไ้มเ่พยีงแตค่รอบคลมุการใหส้ ิง่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ทีรั่ฐเทา่นัน้ แตร่วมถงึการใหส้ ิง่
ตอบแทนแกต่วัแทนขององคก์รพาณชิยเ์อกชนทีด่�าเนนิธรุกจิกบั กรุ๊ป อกีดว้ย 

“เจา้หนา้ทีรั่ฐ” คอืบคุคลทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่ามขอบเขตความสามารถทางราชการในนามของ
รัฐบาล หน่วยงานราชการ กรม หน่วยงานควบคมุกฎระเบยีบ หรอืหน่วยงานยอ่ยใดๆ ใน 
ตา่งประเทศ ไดม้กีารก�าหนดนยิามศพัทเ์ฉพาะค�านีไ้วอ้ยา่งกวา้งๆ และยงัหมายรวมถงึ
พนักงานประจ�าหน่วยงานราชการระดบัประเทศ ระดบัรัฐ หรอืระดบัทอ้งถิน่ ผูล้งสมคัร
รับเลอืกตัง้ในต�าแหน่งทางการเมอืง พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืง พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ (รวมทัง้สายการบนิในประเทศหรอืโรงแรมทีเ่ป็นกจิการของรัฐ) ตลอดจน
พนักงาน/ตวัแทนขององคก์รกึง่รัฐ หรอืองคก์รระหวา่งประเทศทีไ่มใ่ชข่องรัฐบาล เชน่ 
สหประชาชาตแิละสภากาชาด

การรอ้งขอและการรบัช�าระเงนิทีไ่มเ่หมาะสม บรษัิทยงัหา้มมใิหพ้นักงานของ 
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปยอมรับหรอืรอ้งขอสิง่มคีา่ใดๆ อยา่งไมถ่กูตอ้งเหมาะสมทัง้โดยทางตรงและ
ทางออ้มจากบคุคลภายนอก เชน่ ผูข้าย ผูจั้ดจ�าหน่าย คูส่ญัญา หรอืตวัแทนลกูคา้ หา้มมใิห ้
กระท�าการดงักลา่วทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม

ทีป่ฏเิสธการใหส้นิบนหรอืการจา่ยคา่ดาเนนิการ ทัง้นีโ้ดยมไิดค้�านงึถงึผลกระทบทีไ่มพ่งึ
ประสงคต์อ่รายได ้ยอดจ�าหน่าย หรอืแงม่มุอืน่ ๆ เกีย่วกบัธรุกจิของบรษัิท ผลเสยีและปัญหา
ทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาจากการใหส้นิบนและการทจุรติเป็นสิง่ทีร่า้ยแรงยิง่กวา่ผลประโยชนท์ี ่
ไดรั้บในระยะสัน้

การฝ่าฝืนกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติโดยรวมถงึ FCPA และ UK Bribery Act ถอืเป็น 
ความผดิรา้ยแรง และอาจสง่ผลใหบ้รษัิท ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานแตล่ะคนของ
บรษัิทไดรั้บโทษทางอาญาและทางแพง่ ซึง่การลงโทษเหลา่นีอ้าจรวมถงึการช�าระคา่ปรับ
จ�านวนมากหรอืการจ�าคกุยาวนานสาหรับผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

เราไมย่นิยอมใ
หม้กีารตดิสนิบ

นหร ื

อการทจุรติดว้
ยวธิกีารใดๆ โ

ดยเด็ดขาด 
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บนัทกึและระเบยีนทีถ่กูตอ้ง
พนักงานทกุคนตอ้งท�าระเบยีนการจา่ยเงนิและคา่ตอบแทนอืน่ ๆ ในบนัทกึ ระเบยีน และ
บญัชขีองบรษัิท ในกลุม่อยา่งตรงเวลาและถกูตอ้งครบถว้น. ไมม่เีหตผุลใดทีจ่ะไม ่
เปิดเผยบญัชหีรอืไมบ่นัทกึบญัช ีไมอ่นุญาตใหม้กีารท�าบนัทกึและระเบยีนทีผ่ดิ หลอกลวง 
ไมส่มบรูณ ์ไมถ่กูตอ้ง หรอืเป็นขอ้มลูปลอม กองทนุสว่นตวัไมส่ามารถใชเ้พือ่ด�าเนนิการใน
สิง่ทีห่า้มโดยบรษัิทนีห้รอืบรษัิทอืน่ๆ

การตกลงทางธรุกจิกบัตวัแทนทีเ่ป็นบคุคล
ภายนอก
กฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนหา้มมใิหไ้พรซไ์ลน ์กรุ๊ปวา่จา้งบคุคลภายนอกเพือ่เป็นตวัแทน
ในการใหส้ ิง่ตอบแทนโดยทจุรติในนามของบรษัิท กฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนก�าหนดโทษ
ทางอาญาส�าหรับพฤตกิารณด์งักลา่วไวไ้มเ่พยีงแตใ่นกรณีทีไ่พรซไ์ลน ์กรุ๊ปรูเ้ห็นพฤตกิารณ์
ดงักลา่วจรงิเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึกรณีทีส่รปุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป มสีว่น 
รับรูห้รอืควรไดรั้บรูว้า่อาจมกีารใหส้ ิง่ตอบแทนดงักลา่วเกดิขึน้ดว้ย

ดงันัน้ตวัแทนทีเ่ป็นบคุคลภายนอกของเราแตล่ะรายจงึจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจในขอ้หา้มอยา่ง
เครง่ครัดทีม่ใิหต้วัแทนใหห้รอืรับสนิบนใดๆ (ซึง่รวมถงึคา่ด�าเนนิการ คา่เรง่ด�าเนนิการ หรอื 
“คา่ตอบแทนพเิศษ”) ในนามของบรษัิท โดยในลกัษณะเชน่นี ้ตวัแทนทีเ่ป็นบคุคลภายนอก
ซึง่กระท�าการในนามของบรษัิทจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งรอบคอบ ผา่นการวเิคราะห์
สถานะทางธรุกจิ และเขา้ใจความมุง่หวงัของบรษัิททีต่อ้งการใหต้วัแทนทีเ่ป็นบคุคล
ภายนอกปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการก�าหนดใหบ้คุคล
เหลา่นัน้ชีแ้จงหรอืรับรองการตอ่ตา้นการใหส้นิบน โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลและ
จรยิธรรม เพือ่ขอรับค�าชีแ้จงหรอืค�ารับรองการตอ่ตา้นการใหส้นิบน และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ม ี
การตรวจสอบตวัแทนของเราทีเ่ป็นบคุคลภายนอกแลว้

“ตวัแทนทีเ่ป็นบคุคลภายนอก” หมายถงึ องคก์รหรอืบคุคลใดทีป่ฏบิตังิานในนามของบรษัิท 
โดยรวมถงึตวัแทน (เชน่ ตวัแทนดา้นศลุกากรหรอือสงัหารมิทรัพย)์ ผูรั้บจา้ง ทีป่รกึษา 
บรษัิทผูใ้หบ้รกิารระดบัองคก์ร ผูใ้หบ้รกิารระบบคา่จา้ง บรษัิทโฆษณา และบรษัิทกฎหมาย

เนือ่งดว้ยกฎหมายในขอบขา่ยนีม้คีวามซบัซอ้น จงึโปรดอา้งองิขอ้มลูจากนโยบายตอ่ตา้น
การใหส้นิบน และการทจุรติสากล (Global Anti-Bribery and Corruption Policy) 
และ/หรอื ตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลและจรยิธรรม หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้กงัวลใด ๆ

ความสจุรติและ 
การรายงานทางการเงนิ

ไมอ่นุญาตใหม้กีารท�าบนัทกึและระเบยีนที่
ผดิ หลอกลวง ไมส่มบรูณ ์ไมถ่กูตอ้ง หรอื
เป็นขอ้มลูปลอม 
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ความสจุรติและ 
การรายงานทางการเงนิ

เมนูมอีะไรบา้ง เปิด Opentable ดไูหม?  #foodie #diningout 

เบอร์ลนิ, เยอรมนี
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      จรรยาบรรณธรุก จิของไพรซ ์ไลน  ์กรุป๊มหาวหิารเซนต์เบซลิ มอสโก

การรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยขอ้มลู 
และการควบคมุภายในบรษิทั
ในฐานะบรษัิทมหาชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์NASDAQ ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ปมหีนา้ที่
เปิดเผยขอ้มลูบรษัิทตอ่สาธารณะโดยรวมถงึขอ้มลูทางการเงนิดว้ย ดงันัน้เราจงึจ�าเป็นตอ้ง
รายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทอยา่งแมน่ย�า การละเลยไม่
ปฏบิตัเิชน่นัน้ อาจสง่ผลใหบ้รษัิทจะตอ้งมคีวามผดิ และในบางกรณีอาจท�าใหเ้จา้หนา้ที ่ 
ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษัิทตอ้งรับผดิดว้ย นอกจากนี ้ยงัอาจสง่ผลตอ่การสญูเสยี
ความเชือ่มัน่ในตวับรษัิทจากบรรดานักลงทนุ นักวเิคราะห ์และกลุม่บคุคลอืน่ดว้ย 

ค�าแถลงตอ่สาธารณะของไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป รวมถงึขา่วประชาสมัพันธแ์ละระบบแฟ้มเอกสาร
สาธารณะจะตอ้งไมม่ขีอ้มลูใดๆ ทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืชีน้�าไปในทางทีผ่ดิ เตมิเต็มความตอ้งการ
ทีอ่เมรกิา ส�านักงาน ก.ล.ต. (SEC) ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. ทีค่รบ
ถว้นทนัเวลาและครบถว้น 

เราทกุคนตา่งตอ้งตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิทด�าเนนิการตามระบบทีเ่พยีงพอใน 
การควบคมุภายในบรษัิท และจะตอ้งแน่ใจวา่ไดด้�าเนนิการธรุกรรมตา่งๆ ของเราอยา่ง
ทันการณต์ามหลกัการทางบัญชซีึง่เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป (GAAP) หรอืหลกัการใน
ระดบัทอ้งถิน่หรอืโดยตัวบทกฎหมายอืน่ทีบ่ังคบัใช ้เรามหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการคดิคน้
และยดึถอืระบบการควบคมุภายในบรษัิททีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหก้ารรับรองอยา่ง
สมเหตสุมผลในประเด็นดังตอ่ไปนี้ คอื 

uu �ธรุกรรมแตล่ะรายการไดรั้บการบนัทกึอยา่งถกูตอ้งและไดรั้บอนุมตัอิยา่งเหมาะสมจาก
ฝ่ายบรหิาร

uu �สนิทรัพยข์องบรษัิทไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเหมาะสมและมกีารน�าไปใชเ้ฉพาะใน
ลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัการอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารเทา่นัน้

uu �ท�าการเกบ็บนัทกึธรุกรรมทัง้หมดอยา่งเพยีงพอ เพือ่ใหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบ
ทรัพยส์นิและหนีส้นิ ตลอดจนจัดเตรยีมงบการเงนิภายใตม้าตรฐานทางบญัชทีีเ่หมาะสม 

พนักงานทกุคนของบรษัิทมบีทบาทในการรับรองวา่เอกสารและบนัทกึตา่งๆ จะมคีวาม
แมน่ย�าอกีทัง้รับรองดว้ยวา่ระบบตรวจสอบภายในบรษัิทมปีระสทิธผิลและไมม่กีารหลบเลีย่ง 
ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก�าหนดนี ้พนักงานทกุคนของบรษัิทจะตอ้งไดรั้บเอกสารที ่
เพยีงพอตอ่การสนับสนุนธรุกรรมตา่งๆ ซึง่ตนมสีว่นเกีย่วขอ้งอยู ่บนัทกึหรอืระเบยีนทีม่ี
ขอ้มลูทีผ่ดิพลาด ชีน้�าไปในทางทีผ่ดิ หรอืไมถ่กูตอ้งแมน่ย�าถอืเป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย  
และอาจสง่ผลใหไ้ดรั้บโทษปรับหรอืแมแ้ตโ่ทษจ�าคกุ 
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หากคณุไดรั้บการรอ้งขอใหจั้ดหา สง่ หรอือนุมตัสิญัญา ออกใบส�าคญัจา่ย ตลอดจน
เอกสารหรอืบนัทกึอืน่ใดของบรษัิททีไ่มไ่ดแ้สดงรายการธรุกรรมอยา่งถกูตอ้ง คณุ
ควรปฏเิสธทีจ่ะด�าเนนิการเชน่นัน้และแจง้พฤตกิารณน์ีผ้า่นชอ่งทางการรายงานดงัได ้
ระบไุวใ้นหวัขอ้การรายงานและการสบืสวน

ในท�านองเดยีวกนั คณุตอ้งไมร่อ้งขอใหบ้คุคลภายนอก (รวมถงึผูข้าย ผูจั้ดจ�าหน่าย 
ทีป่รกึษา หรอืบคุคลภายนอกอืน่ๆ) สง่บนัทกึขอ้มลูซึง่มไิดแ้สดงสาระส�าคญัของ
ธรุกรรมทีไ่มม่คีวามถกูตอ้ง

คณุควรแจง้ขอ้กงัวลใจหากสงสยัวา่อาจมผีูก้ระท�าการทีเ่ป็นการท�าลายหร ื
อหลกีเลีย่งการควบคมุภายในของเรา ไมว่า่จะโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ โปรดจ�าไวว้า่เรา
จะไมย่นิยอมใหม้กีารตอบโตใ้ดๆ ตอ่พนักงานทีแ่จง้ขอ้กงัวลใจดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์

ผลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง



หนา้ทีร่บัผดิชอบเพิม่เตมิส�าหรบัผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนกังานทีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู
นอกจากนี ้ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่หรอืพนักงานแตล่ะรายทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเปิด
เผยขอ้มลูของบรษัิทจะตอ้งมคีวามรอบรู ้และปฏบิตัโิดยสอดคลอ้งกบัแนวทางควบคมุและ
ขัน้ตอนการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท ตลอดจนการควบคมุภายในบรษัิททัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการรายงานทางการเงนิ ตามขอบเขตทีก่ารควบคมุเกีย่วขอ้งกบัหนา้ทีรั่บผดิชอบของตน 

ผูท้ีม่อี�านาจหนา้ทีส่ัง่การหรอืก�ากบัดแูลเกีย่วกบัระบบแฟ้มเอกสารส�าหรับ SEC หรอื 
การตดิตอ่สือ่สารสาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิของบรษัิท ควรด�าเนนิการตามขัน้ตอนอยา่ง
เหมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น เป็นธรรม แมน่ย�า ทนัการณ ์และ
เขา้ใจงา่ย รวมถงึปรกึษาหารอืกบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายอืน่ๆ ในบรษัิทดว้ย 

ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่หรอืพนักงานทกุคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูของ
บรษัิทจะตอ้ง:

 u  คุน้เคยกบัการเปิดเผยขอ้มลูทีใ่ชบ้งัคบัแกบ่รษัิท รวมทัง้การด�าเนนิการทางธรุกจิและ
การเงนิของบรษัิท

 u  ไมแ่ถลงขอ้ความเท็จหรอืท�าใหผู้อ้ ืน่ตอ้งใหก้ารเท็จเกีย่วกบับรษัิทตอ่ผูอ้ืน่ รวมถงึ 
ผูต้รวจสอบบญัชอีสิระของบรษัิท ผูค้วบคมุกฎระเบยีบของรัฐ หรอืองคก์รอสิระ

 u  ตรวจทานการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสมและวเิคราะหอ์ยา่งเขม้งวด เพือ่ความ 
ถกูตอ้งแมน่ย�าและความครบถว้นสมบรูณ ์(หรอืมอบหมายงานนีใ้หผู้อ้ ืน่ปฏบิตัติาม
ความเหมาะสม)

กรรมการ เจา้หนา้ที ่หรอืพนั
กงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักระบวนการเปิดเผยขอ้
มลูของบรษัิท ตอ้ง

มคีวามคุน้เคยและปฏบิตัติ
ามขัน้ตอน 

การควบคมุและเปิดเผยขอ้
มลูของบรษัิท
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จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

 

ของก�านลัและ 
ขอ้ขดัแยง้ทางผล

ประโยชน์
 

กา้วเล็ก ๆ กา้วหนึง่จากจดุปลอดภยั จะเป็นกา้วกระโดดทีย่ ิง่ใหญจ่ากปญัหาท ัง้ปวง #planespotting 

สนามบนิหนึ่ง, ทีไ่หนสักแห่ง
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จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊เรือสาปั้นในอ่าวฮ่องกง จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

ของก�านลั สิง่บนัเทงิ และบรกิาร
การใหแ้ละรับของก�านัลหรอืสิง่บนัเทงิเพือ่ผกูสมัพันธท์างธรุกจิ เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใิน 
การกระชบัความสมัพันธท์างธรุกจิ แตก่ม็ขีอ้จ�ากดับางประการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ปฏบิตัทิางธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายและเป็นทีย่อมรับ 

อยา่งไรกต็าม ไมค่วรใชข้องก�านัลและสิง่บนัเทงิในลกัษณะทีก่ระทบตอ่ความสจุรติเพือ่สาน
ความสมัพันธท์างธรุกจิของบรษัิท

พงึระวงัเมือ่ท�าธรุกจิกบัเจา้หนา้ทีร่ฐั แมก้ารใหข้องก�านัล สิง่บนัเทงิ และบรกิาร 
แกผู่อ้ ืน่อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาขึน้ได ้แตค่วามเสีย่งนัน้จะมนัียส�าคญัอยา่งยิง่หากเป็นการจัดให ้
หรอืเสนอใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐ การใหข้องก�านัล สิง่บนัเทงิ หรอืบรกิารใดๆ โดยเกีย่วขอ้งก ั
บภาครัฐหรอืเจา้หนา้ทีรั่ฐจะตอ้งไดรั้บอนุญาตลว่งหนา้จากฝ่ายกฎหมายของคณุเสยีกอ่น และ
จะตอ้งยดึถอืนโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนและ การทจุรติสากลอยา่งเครง่ครัด รวมถงึ
นโยบายวา่ดว้ยของก�านลัและสิง่บนัเทงิในบรษัิทของคณุดว้ย

โดยทัว่ไป นโยบายของบรษัิทคอืการอนุญาตใหพ้นักงานของบรษัิท สามารถใหแ้ละรับ 
ของขวญัทางธรุกจิหรอืความบนัเทงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�างานกบัซพัพลายเออรแ์ละบคุคลที่
ไมใ่ชภ่าครัฐอืน่ ๆ โดยมเีงือ่นไขวา่ของขวญัและความบนัเทงิดงักลา่วมมีลูคา่ต�า่สดุและควร:

uu ไมค่วรฝ่าฝืนกฎหมายและจารตีประเพณีของบรษัิท

uu ท�าจนเกนิขอบเขตและไมส่มเหตสุมผล

 u  ไมท่�าใหต้คีวามไปไดว้า่ใชแ้ทนการช�าระเงนิหรอืเป็นการใชอ้ทิธพิลหรอืเป็น 
คา่ตอบแทนส�าหรับการตดัสนิใจหรอืการกระท�าทีเ่ฉพาะเจาะจงบางอยา่ง

 u  ไมค่วรอยูใ่นรปูแบบของหลกัทรัพย ์เงนิสด เทยีบเทา่เงนิสดหรอืทีค่ลา้ยกนั (เชน่  
บตัรก�านัล บตัรของขวญั หรอืคปูองอืน่ๆ)

uu ไมค่วรฝ่าฝืนกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

uu ไมค่วรท�าใหบ้รษัิทเสือ่มเสยีหากมกีารเปิดเผยตอ่สาธารณะชน

ทัง้นี ้มขีอ้ยกเวน้และค�าเตอืนส�าหรับค�าแถลงทัว่ไปเกีย่วกบัของก�านัลและสิง่บนัเทงินี ้ส�าหรับ
ขอ้มลู แนวปฏบิตั ิและขอ้จ�ากดัเพิม่เตมิ โปรดด ูนโยบายวา่ดว้ยของก�านลัและสิง่บนัเทงิ

“คา่ทีก่�าหนด” โดยทัว่ไปจะถอืวา่ต�า่
กวา่ USD / 100 ยโูรหรอืเทยีบเทา่
ในสกลุเงนิทอ้งถิน่

ควรด�าเนนิการตวัความตืน่ตวั เมือ่มชี�าระเงนิหรอืรอ้งขอการช�าระเงนิในกรณีดงัตอ่ไปนี้

 � ช�าระในสกลุเงนิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นใบแจง้หนี ้สญัญา หรอื 

เขตอ�านาจศาลทีจ่ะด�าเนนิการธรุกรรมนัน้

 � ช�าระใหห้รอืรับช�าระจากประเทศอืน่ทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งชดัเจนกบัธรุกจินัน้

 � ช�าระในรปูแบบเงนิสดหรอืมลูคา่เทยีบเทา่เงนิสด

 � รับช�าระหรอืช�าระใหบ้คุคลอืน่ทีไ่มใ่ชคู่ส่ญัญาในธรุกรรมนัน้

 � ช�าระหรอืรับช�าระจากบญัชอีืน่นอกเหนอืจากบญัชคีวามสมัพันธท์างธรุกจิตามปกติ

 � ใชเ้ชค็หรอืดราฟทห์ลายใบ

 � เมือ่คณุพบวา่มกีารจา่ยเงนิเกนิ

 � มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัคนกลางทีไ่มรู่จั้กหรอืไมจ่�าเป็น เวน้เสยีแตว่า่เป็นบคุคลทีค่ณุ

ทราบบทบาทแน่ชดั

 � มคีวามซบัซอ้นโดยไมจ่�าเป็นหรอืไมม่วีตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีท่ราบแน่ชดัอนัชอบ

ดว้ยกฎหมาย

 � มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัประเทศหรอืคูส่ญัญาฝ่ายตรงขา้มทีม่คีวามเสีย่งสงู

หากคณุพบเจอสถานการณท์ีต่อ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษเหลา่นี ้คณุควรรายงานประเด็น
ปัญหาดงักลา่วใหผู้จั้ดการหรอืฝ่ายกฎหมายของคณุทราบ

หากคณุไมแ่น่ใจ คณุควรสอบถามกอ่นกระท�าการใด ๆ ลงไป!

ผลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง
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การฟอกเงนิ
ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ ยดึมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัวา่ดว้ย 
การตอ่ตา้น การฟอกเงนิเป็นกระบวนการปกปิดเงนิทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายหรอืท�าใหเ้งนิเหลา่นัน้
อยูใ่นสถานะเสมอืนถกูกฎหมาย คณุควรด�าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เราด�าเนนิธรุกจิ
แตเ่ฉพาะกบัคูส่ญัญาทีเ่ชือ่ถอืเทา่นัน้ ไมว่า่จะเป็นผูข้าย ผูจั้ดจ�าหน่าย ผูรั้บจา้ง ลกูคา้ หรอืผูรั้บ
บรกิารทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิการทางธรุกจิโดยชอบดว้ยกฎหมายและไดรั้บเงนิทนุจาก
แหลง่ทีม่าโดยชอบดว้ยกฎหมาย

นอกจากนี ้คณุยงัควรใชค้วามระมดัระวงัทีจ่ะหลกีเลีย่งการเขา้ไปขอ้งเกีย่วกบัธรุกรรมทีม่ี
แนวโนม้วา่จะเป็นการปกปิดการกระท�าผดิกฎหมายหรอืลกัษณะทีม่มีลทนิของการด�าเนนิการ
หรอืสนิทรัพยท์ีป่ระกาศไวใ้นรายการธรุกรรมดงักลา่ว หากคณุสงสยัวา่ธรุกรรมทีเ่ราเขา้ไป
ขอ้งเกีย่วอาจจะปรากฏประเด็นปัญหาดา้นการฟอกเงนิ โปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายหรอื 
เจา้หนา้ทีฝ่่ายหลกัปฏบิตั ิเพือ่ความสอดคลอ้งและจรยิธรรมของคณุทนัที

ขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์
พนักงานทกุทา่น เรามหีนา้ทีใ่นการปฏบิตังิานเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเสมอ หนา้ที ่
รับผดิชอบนีจ้ะรวมถงึการหลกีเลีย่งขอ้ขดัแยง้ทางประโยชนท์ัง้ทีม่อียูจ่รงิหรอืทีรู่เ้ห็นเมือ่
เกีย่วขอ้งกบัสว่นบคุคล ทางสงัคม หรอืทางการเงนิของเรา หรอืมทีา่ทวีา่จะเกีย่วขอ้งกบั
ผลประโยชนข์องบรษัิท พนักงาน เจา้หนา้ที ่กรรมการผูม้หีนา้ทีจ่ะตอ้งด�าเนนิการเพือ่ผล
ประโยชนข์องบรษัิททนัททีีม่โีอกาส ตวัอยา่งทีพ่บเห็นไดท้ัว่ไปบางประการของขอ้ขดัแยง้
ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ไดม้ดีงันี้

การรบัจา้งงานนอกบรษิทั
การรับจา้งงานนอกบรษัิทอาจกระทบตอ่ความสามารถของคณุในการปฏบิตังิานเพือ่ 
ผลประโยชนส์งูสดุขององคก์ร หรอืลดทอนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของคณุ โดย
เฉพาะหากงานพเิศษนัน้เป็นขององคก์รคูแ่ขง่ หรอืหากชัว่โมงท�างานนัน้คาบเกีย่วกบัเวลา
ปฏบิตังิานประจ�าของคณุทีไ่พรซไ์ลน ์กรุ๊ป

การรับจา้งงานนอกบรษัิทนัน้มไิดห้มายถงึเฉพาะงานทีส่องโดยทัว่ไปเทา่นัน้ แตย่งัหมายรวมถงึ
การใหบ้รกิารดา้นอาชพีหรอืใหค้�าปรกึษาทีท่�าในระหวา่งวนัท�างานอกีดว้ย ลกัษณะงานเชน่นีถ้อื
เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบรษัิทซึง่ไมอ่นุญาตใหใ้ชท้รัพยากรของบรษัิท (รวมถงึชัว่โมงการ
ท�างาน) เพือ่กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิท

หากคณุก�าลงัจะรับจา้งงานนอกบรษัิท โปรดปรกึษาผูจั้ดการของคณุเสยีกอ่น เพือ่ใหแ้น่ใจวา่
งานดงักลา่วจะไมก่อ่ใหเ้กดิขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

โอกาสทางธรุกจิของบรษิทั
หา้มมใิหพ้นักงาน เจา้หนา้ที ่และผูบ้รหิารใช ้(หรอืชีน้�าบคุคลภายนอก) โอกาสทางธรุกจิ
ของบรษัิทซึง่ไดม้าโดยอาศยัทรัพยส์นิ ขอ้มลูขา่วสาร หรอืต�าแหน่งในบรษัิท เวน้เสยีแตว่า่
บรษัิทไดรั้บขอ้เสนอในโอกาสนัน้และปฏเิสธไป โดยทัว่ไป บรษัิทหา้มมใิหค้ณุใชท้รัพยส์นิ 
ขอ้มลูขา่วสาร หรอืต�าแหน่งในบรษัิทเพือ่ประโยชนส์ว่นบคุคลหรอืเพือ่แขง่ขนักบับรษัิท

บางครัง้เสน้แบง่ระหวา่งโอกาสทางธรุกจิสว่นตวัและของบรษัิทกแ็ยกออกจากกนัไดย้าก และ
อาจจะมบีางครัง้กอ็าจมโีอกาสทีท่ัง้สองจะปรากฏขึน้รว่มกนั โปรดปรกึษาผูจั้ดการของคณุกอ่น
ใชท้รัพยส์นิของบรษัิท ขอ้มลูขา่วสาร หรอืต�าแหน่งหนา้ทีข่องคณุในบรษัิทไปในทางทีม่ไิด ้
กระท�าเพือ่ผลประโยชนข์องบรษัิทแตเ่พยีงอยา่งเดยีว

การฟอกเงนิเป็นกระบวนก
ารปกปิดเงนิทีไ่ม่

ชอบดว้ยกฎหมายหรอืท�า
ใหเ้งนิเหลา่นัน้อยู่

ในสถานะเสมอืนถกูกฎหม
าย
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การประกอบธรุกจินอกบรษิทัและผลประโยชนท์างการเงนิ
คณุจะตอ้งแน่ใจวา่การประกอบธรุกจิ การด�าเนนิการ และผลประโยชนท์างการเงนิในทางสว่นตวั
ของคณุไมข่ดัแยง้ตอ่พันธะหนา้ทีข่องคณุทีม่ตีอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท

นอกเสยีจากขอ้ยกเวน้ใหถ้อืกรรมสทิธิห์ุน้สว่นนอ้ยในบรษัิทมหาชนแลว้ พนักงานของไพรซไ์ลน ์
กรุป๊จะไมส่ามารถถอืครองผลประโยชนท์างการเงนิในบรษัิทคูแ่ขง่หรอืผูจั้ดจ�าหน่ายของบรษัิทได ้
หากมไิดรั้บอนุมตัจิากเจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลและจรยิธรรมสากลหรอืหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 

พนักงานจะไมเ่ป็นคณะกรรมการบรหิารของ (ดา้นการบรหิารจัดการหรอืก�ากบัดแูลหรอืองคก์ร
หรอืหน่วยงาน) ขององคก์รใดๆ ซึง่จัดหาสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้กบ่รษัิทหรอืด�าเนนิกจิการแขง่ขนั
กบับรษัิทโดยไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากฝ่ายก�ากบัดแูลและจรยิธรรมสากลหรอืหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย

ความสมัพนัธท์างครอบครวัและความสมัพนัธส์ว่นตวั
คณุจะตอ้งหลกีเลีย่งสถานการณท์ีค่วามสมัพันธท์างครอบครัวหรอืสว่นบคุคลขดัแยง้หรอืม ี
แนวโนม้วา่อาจขดัแยง้กบัพันธะหนา้ทีข่องคณุในการปฏบิตังิานเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของ
องคก์รในทกุกรณี ความสมัพันธส์ว่นตวับางประการอาจจะ:

 u  แทรกแซงการตดิสนิอยา่งอสิระของพนักงาน

 u  กอ่ใหเ้กดิประเด็นทางศลีธรรมตอ่พนักงาน

uu น�าไปสูก่ารกลา่วหาหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืแมแ้ตก่ารคกุคามทางเพศ

uu ท�าใหเ้กดิความไมเ่หมาะสม

uu ท�าใหเ้กดิความล�าเอยีงหรอืเลน่พรรคเลน่พวก

พนักงานตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มในการจัดการสายงานหรอืมคีวามสามารถใน 
การทบทวนหรอืมอีทิธพิลตอ่สถานะการจา้งงาน การประเมนิผลงาน การจา่ยเงนิหรอืผล
ประโยชน ์หรอืสภาพการท�างานอืน่ ๆ ของบคุคลทีค่ณุมสีว่นบคุคล ความสมัพันธ ์

“ความสมัพันธส์ว่นตวั” ตามจรรยาบรรณธรุกจิคอืความสมัพันธล์กึซึง้ไปกวา่ความสมัพันธท์าง
วชิาชพี ความสมัพันธส์ว่นไดแ้ก:่

 u  ครอบครัวหรอืเครอืญาต ิ(พีน่อ้ง พอ่แม/่ลกู สาม/ีภรรยา คูรั่กทางพฤตนัิย คูส่มรส  
ลกูพีล่กูนอ้ง หลานชาย หลานสาว ป้า ลงุ ปู่ ยา่ หลาย หรอืความสมัพันธโ์ดยการ
แตง่งาน เชน่ พีห่รอืนอ้งสะใภ)้;

uu รักใคร และ/หรอื มคีวามสมัพันธท์างเพศ; หรอื

uu มติรภาพและความสมัพันธส์ว่นตวัทีใ่กลช้ดิอืน่ๆ

คณุไมค่วรมสีว่นรว่มหรอืใชอ้ทิธพิลตอ่การตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊ ที่
ท�ากบัครอบครัวและญาตสินทิ เราจะคดัเลอืกผูข้าย ผูจั้ดจ�าหน่าย และคูค่า้ทางธรุกจิทัง้หมด 
และเราจะตดัสนิใจวา่จา้งบคุลากรตามเกณฑค์ณุสมบตัขิองบคุคลนัน้และมไิดต้ดัสนิจา 
กความสมัพันธท์างครอบครัวหรอืความสมัพันธส์ว่นบคุคล

ตามเป้าหมายนีก้ารถอืครองหุน้ทีไ่มม่สีาระส�าคญัหมายถงึสว่นไดเ้สยีทีม่ี
มลูคา่นอ้ยกวา่ 100,000 ดอลลารแ์ละถอืไดว้า่นอ้ยกวา่ 1% ของสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของ บรษัิท ทีเ่ป็นสาธารณะหรอืเอกชน

นีเ่ป็นความคาดหวงัของบรษัิททีพ่นักงานทกุ
คนจะรับผดิชอบเป็นการสว่นตวัตอ่การตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่พวกเขาไมไ่ดม้คีวามสมัพันธท์ี่
จะขดัขวางหรอืสง่ผลกระทบทางลบใหก้บัที่
ท�างาน 

จรรยาบรรณธรุก จิ25



พนักงานไมค่วรไดรั้บผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมจากการท�าธรุกรรมของกลุม่บรษัิทกบับคุคล
ทีม่คีวามสมัพันธส์ว่นตวัอนัเป็นผลมาจากต�าแหน่งตอ่บรษัิท โปรดดนูโยบายความสมัพนัธ์
สว่นตวัในสถานทีท่�างาน เพือ่ดคู�าแนะน�าเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรือ่งนี้

สดุทา้ยนี ้เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะตอ้งท�าความเขา้ใจวา่ เมือ่บรบิทแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป 
สถานการณซ์ึง่ไมเ่คยแสดงวา่เป็นขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์าจกลายเป็นสถานการณท์ีม่ขีอ้
ขดัแยง้ไดใ้นภายหลงั คณุจะตอ้งแจง้สถานการณท์ีม่ขีอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชนซ์ึง่เกดิขึน้จรงิ
หรอืน่าจะม ีหากคณุรูเ้ห็นสถานการณท์ีอ่าจมขีอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โปรดกรอกแบบฟอรม์
เปิดเผย ขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืหารอืเรือ่งดงักลา่วกบัหวัหนา้งานของคณุหรอื 
เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลและจรยิธรรม

ในหลายกรณี อาจสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้หรอืบรรเทาลงไดด้ว้ยขัน้ตอนและ/หรอืแนวทาง
ควบคมุแบบงา่ยๆ

กจิกรรมทางการเมอืงและการกศุล
พนักงานมอีสิระทีจ่ะเขา้ร่วมกระบวนการทางการเมอืงและกจิกรรมการกศุล อยา่งไรกต็าม 
กจิกรรมนัน้ควรท�าในเวลาสว่นตวัและดว้ยทรัพยากรของตนเอง พงึระลกึวา่การใชท้รัพยส์นิ 
อปุกรณ ์หรอืเวลาของบรษัิทเพือ่กจิกรรมสว่นตวันัน้เป็นสิง่ไมเ่หมาะสม นอกจากนี ้พนักงาน
จะตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงหรอืการกศุลในฐานะพลเมอืงทัว่ไป ไมใ่ชใ่นฐานะ
ตวัแทนผูว้า่จา้งของพวกเขาหรอืไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป

ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป อาจใชน้โยบายสาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษัิท และอาจจะ
จัดกจิกรรมทางการเมอืงหรอืกจิกรรมการกศุลขึน้หากไดรั้บอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร
หรอืผูไ้ดรั้บการแตง่ตัง้ ทัง้นีก้ารจัดกจิกรรมตอ้งไมข่ดัแยง้กบักฎหมายหรอืนโยบายภายใน
บรษัิท

ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป ยดึถอืในกฎหมายการสนับสนุนทางการเมอืงทัง้หมดและอาจใหพ้นักงาน
หรอืนักสนับสนุนทางการเมอืงมอือาชพีเขา้มาเป็นตวัแทนปฏบิตังิานกบัเจา้หนา้ทีรั่ฐ 
ในนามของเรา ทัง้นี ้ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป หา้มมใิหพ้นักงานเขา้มสีว่นร่วมในกจิกรรมการสนับสนุน
ทางการเมอืงใดในนามของเราหรอืบรษัิทใดๆ ของกรุ๊ปโดยมไิดรั้บอนุมตัเิป็นการเฉพาะจาก
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายของไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป

การแขง่ขนัอยา่ง 
เป็นธรรม/การตอ่ตา้น

การผกูขาด

“ความสมัพนัธส์ว่นตวั” ตามจรรยาบรรณธรุกจิคอืค
วามสมัพันธอ์นัลกึซึง้ไป

กวา่ความสมัพันธท์างวชิาช
พี ความสมัพันธส์ว่นไดแ้ก:่

 � ครอบครัวหรอืเครอืญาต ิ(พีน่อ้ง พอ่แม/่ลกู สาม/ีภรรยา คูรั่กทางพฤตนัิย 

คูส่มรส ลกูพีล่กูนอ้ง หลานชาย หลานสาว ป้า ลงุ ปู่ ยา่ หล
าย หรอืความ

สมัพันธโ์ดยการแตง่งาน เชน่ พีห่รอืนอ้งสะใภ)้

 � รักใคร และ/หรอื มคีวามสมัพันธท์างเพศ; หรอื

 � มติรภาพและความสมัพันธส์
ว่นตวัทีใ่กลช้ดิอืน่ๆ

พนักงานควรหลกีเลีย่งความสมัพันธ ์การลงทนุ หรอืโอกาสใดทีผ่ลประโยชนส์ว่นบคุคล
จะเกดิการขดัแยง้ตอ่ผลประโยชนข์องไพรซไ์ลน ์กรุป๊ หากคณุตกอยูใ่นสภาวะทีย่ากตอ่
การตดัสนิใจทางธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและไมม่อีคตใินนามของบรษัิทอนัเนือ่งดว้ยม ี
ผลประโยชนส์ว่นบคุคลในเชงิแขง่ขนั คณุควรปรกึษาผูจั้ดการ เจา้หนา้ทีท่รัพยากร
บคุคล และ/หรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลและจรยิธรรมเพือ่รายงานสถานการณท์นัที

ผลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง
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ภูเขาไฟสเนเฟลส์ โจคูล ไอซแ์ลนด์ จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

การแขง่ขนัอยา่ง 
เป็นธรรม/การตอ่ตา้น

การผกูขาด
บางคร ัง้ คณุก็แคพ่กัสกัยกแลว้ไปทีก่�าแพง#wallofchina

ก�าแพงเมืองจีน, ปักกิง่, ประเทศจีน
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การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม/การตอ่ตา้นการผกูขาด
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป เชือ่วา่การแขง่ขนัอยา่งซือ่สตัยแ์ละเป็นธรรมนัน้ดสี�าหรับทกุฝ่าย และดงึเอา
ศกัยภาพทีด่ทีีส่ดุในตวัพวกเราแตล่ะคน รวมทัง้คูแ่ขง่ออกมา และเราจะยดึมัน่ในหลกั 
การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและซือ่สตัยใ์นตลาด 

กจิกรรมทางธรุกจิของเราอยูภ่ายใตก้ฎหมายการแขง่ขนัในประเทศสว่นใหญท่ัว่โลก กฎหมาย
เหลา่นีม้จีดุมง่หมายเพือ่สนับสนุนการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมโดยตรวจตราไมใ่หม้กีจิกรรมที่
ไมส่มเหตสุมผลหรอืหยดุยัง้การแขง่ขนัดงักลา่ว กฎหมายการแขง่ขนันีบ้งัคบัใชก้บัธรุกจิดา้น
ตา่งๆ ขององคก์ร ไมว่า่จะเป็นดา้นการคา้ การตลาด การจัดซือ้จัดจา้ง การรับจา้ง การรับจา้ง 
การควบรวมบรษัิท และการครอบครองสทิธิ ์กฎหมายเหลา่นีม้จีดุมุง่หมายในการหา้มหรอื
จ�ากดัขอ้ตกลงหรอืการจัดการทีต่อ่ตา้นการแขง่ขนัซึง่มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

uu ตรงึราคา ก�าหนดพกิดัราคา หรอืควบคมุราคา 

uu เอือ้ประโยชนต์อ่การสมคบคดิประกวดราคาหรอืการรว่มมอืกนัในการเสนอประมลู 

uu จัดสรรหรอืแบง่สว่นลกูคา้ เขตพืน้ที ่หรอืตลาด 

uu จ�ากดัการแขง่ขนักบัผูม้สีว่นรว่มรายอืน่ในตลาด 

 u  แบง่ปันขอ้มลูใหคู้แ่ขง่ทราบถงึราคา ผลก�าไร หรอืสว่นเผือ่ก�าไร 

uu แบง่หรอืจัดสรรตลาด เขตพืน้ที ่หรอืลกูคา้ 

 u  แลกเปลีย่นหรอืแบง่ปันขอ้มลูทีไ่มม่กีารเผยแพรใ่ดๆ กบัคูแ่ขง่ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัราคาหรอืขอ้มลูเกีย่วกบัการแขง่ขนั

แมว้า่เจตนารมณข์องกฎหมายการแขง่ขนัเหลา่นีจ้ะตรงไปตรงมา แตก่ารน�าไปใชก้บั
สถานการณต์า่งๆ อาจคอ่นขา้งซบัซอ้น ในเขตอ�านาจศาลหลายแหง่ซึง่รวมถงึสหรัฐอเมรกิา
และสหภาพยโุรป การฝ่าฝืนกฎหมายการแขง่ขนัอาจท�าใหไ้ดรั้บโทษทางแพง่ขัน้สงูและ 
ค�าตดัสนิชีข้าดใหจ้า่ยคา่เสยีหายขัน้สงู รวมถงึโทษปรับและโทษจ�าคกุเป็นรายบคุคลใน 
การพจิารณาคดทีางอาญา หากคณุมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบัการประยกุตใ์ชก้ฎหมายการ
แขง่ขนัและกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดในสถานการณเ์ฉพาะ คณุสามารถอา่นขอ้มลูจาก
นโยบายและแนวทางเกีย่วกบัการแขง่ขนัท ัว่โลก ของเราและขอค�าแนะน�าไดจ้ากฝ่าย
กฎหมายของคณุกอ่นด�าเนนิการใดๆ

การคา้ระหวา่งประเทศ

เราใหค้�ามัน่วา่จะแขง่ขนัอยา่งเป็นซือ่สตัยแ์ละเป็นธรรมในตลาด 
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จรรยาบรรณธรุก จิของไพรซ ์ไลน  ์กรุป๊

การคา้ระหวา่งประเทศ
เป็นเพือ่นกบัคนจากท ัว่โลก #nofilter #vibrantsoul 

เทศกาลโฮลี, ชัยปุระ, อนิเดีย
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การคา้ระหวา่งประเทศ 
เนือ่งจากไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป ด�าเนนิกจิการในลกัษณะธรุกจิระหวา่งประเทศ เราจงึอยูภ่ายใต ้
บงัคบัของกฎหมายและจารตีประเพณีของหลายๆ ประเทศทีเ่ราร่วมธรุกจิดว้ย ดงันัน้เรา
จงึมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการท�าความเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมดใน
ประเทศเหลา่นัน้ โปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายประจ�าส�านักงานของคณุทนัทหีากกฎหมายใน
ระดบัทอ้งถิน่มคีวามขดัแยง้กบัหลกัการภายในจรรยาบรรณนีห้รอืขดัแยง้กบักฎหมายของ
ประเทศทีม่สี�านักงานใหญข่องคณุ หรอืกลุม่บรษัิทอยู่

ประเทศและฝ่ายคูส่ญัญาตอ้งหา้ม
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดการสัง่หา้มขายและวธิกีารบงัคบัทางการคา้
ทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด รวมถงึขอ้จ�ากดัตา่งๆ ทีพ่งึยดึถอืตามกฎเกณฑข์องสหรัฐอเมรกิา ยโุรป 
องคก์ารสหประชาชาต ิประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ประเทศสงิคโปร ์และสหราชอาณาจักร (หรอื
กฎหมายอืน่ๆ ทีบ่งัคบัใช)้ กฎหมายเหลา่นีห้า้มมใิหเ้จรจาคา้ขายกบัประเทศ รัฐบาล บรษัิท 
และบคุคลตอ้งหา้มทัง้หลาย

ประเด็นปัญหาภายใตก้ฎหมายเหลา่นีส้ามารถเกดิขึน้ไดก้บัความสมัพันธร์ะหวา่งไพรซไ์ลน ์
กรุ๊ป กบัผูข้าย ผูจั้ดจ�าหน่าย คูค่า้ทางธรุกจิ และลกูคา้ได ้ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป พยายามรักษา
แนวปฏบิตัภิายในบรษัิทเกีย่วกบักจิกรรมทีส่ามารถท�าไดก้บัประเทศตา่งๆ ทีม่กีารคว�า่บาตร 
หากคณุมขีอ้สงสยัใดๆ คณุควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายหรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลและจรยิธรรม
เพือ่ขอทราบแนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิในประเด็นนี้

การน�าเขา้และสง่ออก
หากคณุมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัการสง่หรอืรับสนิคา้ อาทเิชน่ อปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ซอฟตแ์วร ์เอกสารสง่เสรมิการขาย หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ขา้มผา่นพรมแดนระหวา่งประเทศ 
คณุมพัีนธะหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งรับทราบและเขา้ใจกฎหมายการน�าเขา้และสง่ออกทีบ่งัคบัใชอ้ยู ่
(โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเด็นทีเ่กีย่วกบัสนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางหรอืสนิคา้ทางการทหาร) 
กฎหมายเหลา่นีบ้งัคบัใชก้บัทัง้การถา่ยโอนภายในหรอืระหวา่งบรษัิทในเครอืไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป 
ดว้ยกนัหรอืการถา่ยโอนกบับคุคลภายนอก เชน่ ผูข้าย ผูอ้อกใบอนุญาต และผูจั้ดจ�าหน่าย 
บรษัิทหรอืบคุคลใดฝ่าฝืนกฎหมายการน�าเขา้และสง่ออกอาจไดรั้บโทษขัน้สงูในทางแพง่
และ/หรอืทางอาญา 

พนักงานทีฝ่่าฝืนขอ้ก�าหนดทางการคา้อาจท�าใหไ้ดรั้บโทษทางแพง่ขัน้สงูและ 
ค�าตดัสนิชีข้าดใหจ้า่ยคา่เสยีหายขัน้สงู รวมถงึโทษปรับและโทษจ�าคกุเป็นรายบคุคล
ในการพจิารณาคดทีางอาญา

กฎหมายการคา้สากลอาจมคีวามซบัซอ้นและยากตอ่การสบืสวน หากคณุท�างานใน
แผนกทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเหลา่นี ้คณุจะจอ้งปรกึษาแผนกกฎหมายกอ่นทีจ่ะพจิารณา
วา่ปัญหาดงักลา่วนัน้ถอืเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสากลหรอืกฎหมายสหรัฐอเมรกิาที่
เกีย่วกบัธรุกจิสากลหรอืไม่

หากคณุไมแ่น่ใจ คณุควรสอบถามกอ่นกระท�าการใดๆ ลงไป!

ผลลพัธท์ีด่ ีดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง

จรรยาบรรณธรุก จิ30



 

จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

การซือ้ขายหลกัทรพัย์
โดยบคุคลภายใน

ภาพปั่นจกัรยานยอดฮติ #iloveamsterdam #amsterdamstyle 

อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
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การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยบคุคลภายใน
ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ หา้มมใิหม้กีารซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยบคุคลภายในโดยเด็ดขาด กฎหมายการ
ซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยบคุคลภายในนีห้า้มมใิหบ้คุคลใดซือ้หลกัทรัพยข์องบรษัิทใด หรอืท�า
ก�าไรในขณะทีค่รอบครองขอ้มลูอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่ไิดเ้ผยแพรต่อ่สาธารณะของบรษัิทนัน้ 
กฎหมายเหลา่นีย้งัหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่ไิดเ้ผยแพรต่อ่สาธารณะแกผู่อ้ ืน่ 
(“การใหข้อ้มลูลบั”) ซึง่เป็นผูท้ีจ่ะซือ้ขายหรอืท�าก�าไรจากการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ 

พนักงานของไพรซไ์ลน ์กรุป๊ จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและไมค่วรซือ้ขายหลกัทรัพยข์อง 
ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ หรอืหลกัทรัพยข์องบรษัิทมหาชนอืน่ใดทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มโดยอาศยั
ขอ้มลูลบัเฉพาะหรอืทีย่งัมไิดเ้ผยแพรต่อ่สาธารณะ นอกจากนี ้คณุไมค่วรเปิดเผยหรอืถา่ยโอน
ขอ้มลูส�าคญัลบัเฉพาะซึง่อาจจะอยูใ่นความครอบครองของคณุ เวน้เสยีแตว่า่จะไดรั้บอนุญาตให ้
ปฏบิตัเิชน่วา่นัน้ได ้

ขอ้มลูอนัเป็นสาระส�าคญัหมายรวมถงึขอ้มลูทีอ่าจจะมหีรอืมแีนวโนม้วา่อาจจะมผีลกระทบอยา่ง
มนัียส�าคญัตอ่ราคาของหลกัทรัพย ์ค�าบอกเลา่กม็ลีกัษณะเป็นสาระส�าคญัไดเ้ชน่กนัหากม ี
ความเป็นไปไดม้ากพอวา่บคุคลโดยปกตสิามญัเห็นวา่ค�าบอกเลา่ดงักลา่วมคีวามส�าคญัตอ่การ
ตดัสนิใจในการลงทนุ ซึง่ไดแ้ก ่

uu ขอ้มลูลบัเกีย่วกบัราคา 

uu ขอ้มลูลบัเกีย่วกบัธรุกจิ 

uu ขอ้มลูลบัเกีย่วกบัการแขง่ขนั 

uu ผลทางการเงนิทีย่งัไมม่กีารประกาศ 

uu สญัญาส�าคญัทีท่�าขึน้ใหมห่รอืทีส่ญูหาย 

uu การเปลีย่นแปลงส�าคญัในการบรหิารจัดการ 

uu รายงานการสอบสวนจากหน่วยงานภาครัฐ (รวมถงึการพยายามกวา้นซือ้เมือ่ตลาดเปิด) 

uu �คดคีวามส�าคญัหรอืการระงับขอ้พพิาททางกฎหมายทีส่�าคญัซึง่อยูร่ะหวา่ง 

การพจิารณา 

uu การควบรวมกจิการทีเ่ป็นไปได ้การซือ้กจิการ หรอืการขายกจิการ 

uu ผลติภณัฑห์รอืขอ้เสนอใหมท่ีม่นัียส�าคญั 

ประเด็นนีม้สีว่นไดเ้สยีอยูใ่นระดบัสงู โดยการไมป่ฏบิตัติามอาจน�าไปสูก่ารไดรั้บโทษปรับและ
โทษจ�าคกุขัน้สงู หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัประเด็นนีโ้ปรดปรกึษาฝ่ายกฎหมายของคณุและ
ดนูโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยบคุคลภายใน กอ่นท�าการซือ้หรอืขายหลกัทรัพย์
ของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

พนักงานของไพรซไ์ลน ์กรุป๊
 

จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัแ
ละไมค่วรซือ้ขาย

หลกัทรัพยข์องไพรซไ์ลน
 ์กรุป๊ หรอื 

หลกัทรัพยข์องบรษัิทมหา
ชนอืน่ใดทัง้

โดยตรงหรอืโดยออ้มโดยอ
าศยัขอ้มลูลบั

เฉพาะหรอืทีย่งัมไิดเ้ผยแพ
รต่อ่สาธารณะ
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จรรยาบรรณธรุก จิของไพรซ ์ไลน  ์กรุป๊

การรกัษา 
ความปลอดภยัทาง 

ขอ้มลูและ 
ความเป็นสว่นตวั

จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

ไมใ่ชท่กุคนทีเ่ตร็ดเตรแ่ลว้จะหลง #wanderlust #lostboy #adventureislife

วหิารตโิลมนิโล, พุกาม, เมียนมาร์
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การรกัษาความปลอดภยัทางขอ้มลูและ 
ความเป็นสว่นตวั
เราเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้นับลา้นรายการ โดยรวมถงึชือ่ ขอ้มลู
บตัรเครดติ ทีอ่ยูอ่เีมล และแผนการเดนิทาง ลกูคา้ของเราใหข้อ้มลูสว่นตวัของตนโดยคาดหวงั
วา่เราจะปกป้องรักษาขอ้มลูเหลา่นัน้ไวไ้มใ่หถ้กูน�าไปใชใ้นทางทีผ่ดิหรอืไมไ่ดรั้บอนุญาต  
ดงันัน้ไพรซไ์ลน ์กรุป๊และบรษัิทยอ่ยอืน่ ๆ จงึปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความ
ปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัทีใ่ชบ้งัคบัและนโยบายของเราเอง รวมถงึนโยบายการรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลู เมือ่ด�าเนนิการรวบรวม ประมวลผล และจัดการขอ้มลูสว่นตวัของ
ลกูคา้ รวมทัง้ขอ้มลูสว่นตวัของพนักงานและบคุคลภายนอกดว้ย พนักงานจะตอ้งรักษาความ
เป็นสว่นตวั ความปลอดภยั และความลบัเฉพาะของขอ้มลูสว่นตวัทัง้หมดทีต่นไดรั้บมอบหมาย 
ยกเวน้ในกรณีทีอ่นุญาตหรอืมกีฎหมายบงัคบัวา่ใหเ้ปิดเผยได ้

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้
เราจะปฏบิตัติามหลกัการการรักษาความเป็นสว่นตวัดว้ยความเคารพตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ลกูคา้ ดงันี้

1   
การแจง้และเปิดเผย—เราจะแจง้และเปิดเผยใหล้กูคา้ทราบโดยยดึหลกันโยบาย
ความเป็นสว่นตวัของเราวา่จะมกีารเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัของ
ลกูคา้เมือ่ใดและดว้ยวธิใีด 

2   
 วตัถปุระสงค—์เราจะรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่�าเป็น
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ทา่นัน้ จะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้เพือ่วตัถปุระสงคท์ี่
ระบไุว ้และไมใ่ชเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดทีเ่ราไมไ่ดรั้บความยนิยอม และจะเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ไวไ้มน่านเกนิกวา่ทีจ่�าเป็นส�าหรับวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 
หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดทีบ่งัคบัใช ้

3   
ความยนิยอม—เราจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้แกผู่อ้ ืน่ตามความจ�าเป็นเพือ่
ด�าเนนิธรุกรรมตามทีร่อ้งขอหรอืตามทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยยนิยอมหรอืดว้ยเหตผุลทาง
กฎหมายหรอืทางธรุกจิทีม่ผีลเหนอืกวา่ 

4  
 ความปลอดภยั—เราจะใชม้าตรการป้องกนัทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องและปกป้อง
ขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้ไมใ่หถ้กูน�าไปใชใ้นทางทีผ่ดิและเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

5  
  การเขา้ถงึ—เราจะจัดหาวธิกีารใหล้กูคา้ของเราสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของ
ตนเองไดต้ามสมควร รวมทัง้สามารถท�าการแกไ้ขขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งได ้และ 

6  
  ภาระรบัผดิชอบ—เรามภีาระรับผดิชอบตอ่หลกัการทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้

การปกป้องขอ้มลูสว่นตวัของพนกังาน
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป ใชค้วามพยายามอยา่งรอบคอบและสอดคลอ้งกนัเพือ่รักษาความเป็นสว่นตวั
และความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นตวัพนักงานของเรา 

พนักงานทีม่สีทิธิเ์ขา้ถงึหรอืปฏบิตังิานกบัขอ้มลูสว่นตวัของเพือ่นรว่มงานในเครอืบรษัิทไพรซ์
ไลน ์กรุป๊ จะมหีนา้ทีจั่ดการกบัขอ้มลูสว่นตวัเหลา่นัน้อยา่งเหมาะสม และเกบ็รักษาความลบั
ของขอ้มลูดงักลา่วตามนโยบายความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของขอ้มลู 

หากคณุมคี�าถามเกีย่วกบัหวัขอ้นีห้รอืประสงคท์ีจ่ะรายงานเกีย่วกบัการฝ่าฝืนกฎการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มลู โปรดอา่นนโยบายการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู หรอื
ตดิตอ่ผูจั้ดการ ฝ่ายกฎหมาย และ/หรอืเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัของคณุ
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การคุม้ครองสนิทรพัย์
ของบรษิทั

“ผูค้นไมไ่ดไ้ปทอ่งเทีย่ว แตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วพาผูค้นไป.” - จอหน์ สไตนเ์บ็ค     #takingatraingoinganywhere

สถานีรถไฟเซ็นทรัล วอร์ซอ, โปแลนด์

จรรยาบรรณธรุก จิ35



การคุม้ครองสนิทรพัยข์องบรษิทั 
พนักงาน เจา้หนา้ที ่และกรรมการทกุคนควรคุม้ครองสนิทรัพยข์องบรษัิท และรับรองวา่ 
การใชส้นิทรัพยเ์หลา่นัน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ สนิทรัพยข์องบรษัิท หมายถงึ ทรัพยากร อาทิ
เชน่ เครือ่งใชส้�านักงาน อปุกรณต์า่งๆ (แล็ปท็อป โทรศพัทเ์คลือ่นที ่เป็นตน้) ระบบสือ่สาร 
และยานพาหนะ รวมทัง้ขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิ ์ทรัพยากรทางการเงนิ และเอกสาร/บนัทกึของ
บรษัิทดว้ย

สนิทรพัยท์ ีจ่บัตอ้งได้
พนักงานควรใชส้นิทรัพยข์องบรษัิทอยา่งมสี�านกึรับผดิชอบ และหลกีเลีย่งการใชโ้ดยเปลา่
ประโยชน ์การใชใ้นทางทีผ่ดิ หรอืลกัขโมยสนิทรัพยใ์ดๆ ของไพรซไ์ลน ์กรุป๊ แมจ้ะมจีดุมุง่
หมายใหใ้ชส้นิทรัพยข์องบรษัิทนัน้เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิโดยชอบดว้ยกฎหมายเทา่นัน้ แต่
โดยทัว่ไปแลว้ ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ กอ็นุญาตใหพ้นักงานใชท้รัพยากรทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ 
การสว่นตวัไดอ้ยา่งจ�ากดัตามสมควร โดยรวมถงึโทรศพัท ์คอมพวิเตอร ์การเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต วอยซเ์มล ์และอเีมล 

บางฝ่ายงานหรอืส�านักงานระดบัประเทศบางแหง่อาจจะใชน้โยบายทีม่ขีอ้จ�ากดัมากขึน้ 
เกีย่วกบัการน�าทรัพยากรของบรษัิทไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตวั ดงันัน้โปรดตรวจสอบกบัผู ้
จัดการหรอืหวัหนา้ฝ่ายวา่คณุสามารถใชท้รัพยากรของบรษัิทเพือ่วตัถปุระสงคเ์ชน่วา่นัน้ได ้
หรอืไม่

หากฝ่ายงานของคณุอนุญาตใหน้�าทรัพยากรไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวัไดอ้ยา่งจ�ากดั คณุ
ควรใชง้านเป็นระยะเวลาสัน้ๆ และเป็นครัง้คราว และจะตอ้งไมส่ง่ผลกระทบตอ่งานหรอืหนา้ที่
รับผดิชอบของคณุทีม่ตีอ่บรษัิท ภายใตข้อ้จ�ากดัของกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัแลว้ ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ มี
สทิธิท์ีจ่ะตรวจตราและเขา้ถงึการสือ่สารของพนักงานทีก่ระท�าขึน้โดยผา่นระบบของบรษัิทได ้

ขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิ์
พันธะหนา้ทีใ่นปกป้องสนิทรัพยข์องบรษัิทหมายรวมถงึการปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ์
ของบรษัิท ซึง่รวมทัง้ทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมด อาทเิชน่ รหสัซอฟตแ์วร ์สทิธบิตัร  
ความลบัทางการคา้ แผนการตลาด ลขิสทิธิ ์และเครือ่งหมายการคา้ 

ขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทถอืเป็นขอ้มลูทีม่คีวามลบัเฉพาะสงู การเปิดเผยโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตหรอือยา่งไมถ่กูตอ้งเหมาะสมอาจสง่ผลเสยีหายอยา่งใหญห่ลวงตอ่ความส�าเร็จใน
อนาคตของเราได ้คณุไมค่วรเผยแพรข่อ้มลูทีม่กีรรมสทิธิ ์หากไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้ง
หรอืไมม่คี�ารับรองใหเ้ปิดเผยจากฝ่ายกฎหมาย คณุมหีนา้ทีใ่นการเกบ็รักษาขอ้มลูเหลา่นีไ้วเ้ป็น
ความลบัแมภ้ายหลงัจากทีส่ญัญาจา้งของคณุกบับรษัิทสิน้อายลุงแลว้กต็าม

คณุไมค่วรเผยแพรข่อ้มลูทีม่กีรรมสทิธิ ์หากไมไ่ด ้รับอนุญาตอยา่งถกูตอ้งหรอืไมม่คี�ารับรองใหเ้ปิดเผยจากฝ่ายกฎหมาย
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การเคารพทรพัยส์นิทางปญัญาของบคุคลอืน่
ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ จะเคารพทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลทีส่าม และจะไมล่ว่งละเมดิหรอื
เจตนาใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลอืน่อยา่งไมเ่หมาะสม

ในกรณีสว่นใหญ ่หากเราตอ้งการใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลอืน่หรอืบรษัิทอืน่ เราจะ
จ�าเป็นตอ้งซือ้หรอืขอรับใบอนุญาตการใชง้าน คณุจะตอ้งตดัสนิวา่เราเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธิ์
ในการใชท้รัพยส์นิทางปัญญาทีค่ณุตอ้งการใชง้านหรอืไม ่หากคณุไมแ่น่ใจ โปรดสอบถาม
หวัหนา้ฝ่ายของคณุหรอืฝ่ายกฎหมาย 

หากคณุมสีทิธิก์ารใชง้านเพือ่ใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลอืน่หรอืบรษัิทอืน่ คณุตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้จ�ากดัทีร่วมอยูใ่นใบอนุญาตดงักลา่ว และหลกัเกณฑก์ารใชง้านหรอืขอ้จ�ากดั
อืน่ใดทีร่ะบโุดยผูเ้ป็นเจา้ของ

การจดัการระเบยีนขอ้มลู
คณุมหีนา้ทีจั่ดท�าและเกบ็รักษาระเบยีนขอ้มลูและการตดิตอ่สือ่สารทางธรุกจิใหม้คีวาม 
ถกูตอ้งแมน่ย�า บรษัิทจะใชร้ะเบยีนเหลา่นีใ้นการตดัสนิใจทีส่�าคญัทางธรุกจิ และความถกู
ตอ้งแมน่ย�าถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก ตวัอยา่งของระเบยีนขอ้มลูทางธรุกจิ ไดแ้ก่

uu รายงานคา่ใชจ้า่ย
uu ใบแจง้หนี้
uu บันทกึเวลา 
uu รายงานทางการเงนิ
uu แฟ้มบคุลากร
uu แผนธรุกจิ
uu สญัญา
uu รายชือ่ลกูคา้

ควรเกบ็รักษาและท�าลายระเบยีนขอ้มลูทัง้หมดตามนโยบาย การเกบ็รักษาเอกสารของ
บรษัิท คณุไมค่วรท�าลายเอกสารเพือ่ปกปิดความผดิส�าคญัหรอืเพือ่ขดัขวางการสอบสวน 

ในกรณีของการระงับการท�าลายเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งหรอืการสอบสวน คณุ
ตอ้งระงับการท�าลายเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ไว ้และปรกึษาฝ่ายกฎหมายกอ่นทีจ่ะท�าลายเอกสาร
ใดๆ โดยเคารพตอ่ระเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระงับทางกฎหมายนัน้ 

หากคณุมคี�าถามเกีย่วกบัการด�าเนนิงานและการจัดการทีเ่หมาะสมของระเบยีนบรษัิท คณุ
ควรปรกึษาผูจั้ดการของคณุ หรอืฝ่ายกฎหมาย

คณุไมค่วรท�าลาย

เอกสารเพือ่ปกปิด

ความผดิส�าคญัหรอื

เพือ่ขดัขวางการ

สอบสวน 
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สะพานในแมนเชสเตอร์จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

การจดัการอยา่ง 
เป็นธรรม

10,000 ลกีใตท้ะเล!  #underthesea #familyvacay #familyfun

เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ, ควีนสแ์ลนด ,์ ออสเตรเลีย
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จรรยาบรรณธรุก จิของไพรซ ์ไลน  ์กรุป๊

การจดัการอยา่งเป็นธรรม 
เราไมแ่สวงหาขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนัผา่นวธิ ีปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิจรรยาบรรณของ
ธรุกจิ คณุควรจะมุง่มัน่ทุม่เททีจ่ะด�าเนนิการอยา่งยตุธิรรมกบัลกูคา้ ผูใ้หบ้รกิาร คูแ่ขง่ขนัของเรา 
และพนักงานกลุม่บรษัิทอืน่ๆ คณุไมค่วรฉกฉวยขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มย่ตุธิรรมจากบคุคลใดกต็ามผา่น
การควบคมุบงการ การ หลอกลวง การปกปิดความจรงิ การใชข้อ้มลูเอกสทิธิ ์อยา่งไมเ่หมาะสม 

หรอืการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิในเนือ้หา 

การเรยีนรูเ้กีย่วกบัคูแ่ขง่ขนัถอืเป็นแนวปฏบิตัทิางธรุกจิทีด่ ีแตต่อ้งด�าเนนิการอยา่งยตุธิรรมและ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทัง้หมดในสหรัฐฯและในตา่งประเทศ คณุควรแสวงหา
ขอ้มลูดา้นการแขง่ขนั ตอ่เมือ่สามารถเชือ่ไดอ้ยา่งมเีหตผุลสมควรวา่ทัง้การรับและการใชข้อ้มลู 

ดงักลา่วนัน้ชอบดว้ยกฎหมาย 

ขอ้มลูดา้นการแขง่ขนัรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั หรอื ผลติภณัฑ ์

บรกิาร ตลาด การก�าหนดราคา หรอืแผนธรุกจิของคูแ่ขง่ขนั แหลง่ขอ้มลูดา้นการแขง่ขนัทีช่อบ 

ดว้ยกฎหมายรวมไปถงึขอ้มลูทีเ่ผยแพรต่อ่สาธารณะ เชน่ บญัชขีา่วสาร การส�ารวจในอตุสาหกรรม 

การจัดแสดงของคูแ่ขง่ขนัในการประชมุ และขอ้มลูทีเ่ผยแพรต่อ่สาธารณะบนอนิเทอรเ์น็ต 

นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเรยีนรูข้อ้มลูดา้นการแขง่ขนัจากบคุคลอืน่อยา่งเหมาะสมได ้(เวน้แตว่า่ มี
การหา้มมใิหผู้นั้น้แบง่ปันขอ้มลู) โดยการรับสทิธิก์ารใชง้านเพือ่ใชข้อ้มลูหรอืการซือ้ขอ้มลู

อยา่แสวงหาหรอืใชข้อ้มลูตอ่
ไปนีโ้ดยเด็ดขาด: 

 � ขอ้มลูทีไ่ดรั้บผา่นวธิกีารทีผ่
ดิจรรยาบรรณ รวมทัง้ การลอบฟัง หรอื

การรับอเีมลทีส่ง่ถงึบคุคลอ
ืน่จากบคุคลทีส่ามหรอืทีเ่กีย่

วขอ้งกบั

บคุคลทีส่าม 

 � ขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบ
คุคลอืน่ 

 � ขอ้มลูทีไ่ดรั้บมาโดยการจา่
ยคา่ตอบแทน การพจิารณาวา่จา้งงาน 

ของก�านัล หรอืสิง่อืน่ใดทีม่มีลูคา่เป็นส
ิง่แลกเปลีย่น 

 � ขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธา
รณะเกีย่วกบัอดตีนายจา้งท

ีร่วบรวมมาจาก

การวา่จา้งงานใหม ่หรอื 

 � ขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลู
ทางเทคนคิหรอืวศิวกรรมท

ีอ่าจไดรั้ 

บการคุม้ครองโดยกฎหมาย
วา่ดว้ยความลบัทางการคา้
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สือ่สงัคมออนไลน์
และการสนทนาในที่

สาธารณะ 
พืน้ทีข่องผมกบัจดุชมววิ #airplanemode #windoseat 

ก�าลังบนิ
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จรรยาบรรณธรุก จิของไพรซ ์ไลน  ์กรุป๊

จรรยาบรรณธรุกจิของไพรซไ์ลน ์กรุป๊

อัลคัซนีย์ยามค�่าคืน เมืองเปตรา 
จอร์แดน

วัดทองในอัมริตซาร์ อนิเดีย

สือ่สงัคมออนไลน์
พนักงานควรใชว้จิารณญาณในการเขยีนความคดิเห็นใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รลงบน
อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึบนบล็อก สือ่สงัคมออนไลน ์และเว็บไซตเ์ครอืขา่ยทีเ่ปิดเผยสูส่าธารณะ 
เชน่ Facebook และ LinkedIn ตามปกต ิคณุไมค่วรเขยีนบล็อกหรอืโพสตเ์กีย่วกบักจิการ
ในบรษัิท ถา้คณุไมไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นโฆษกประจ�าบรษัิทอยา่งเป็นทางการ หากไดรั้บ
อนุญาตแลว้ คณุควรแสดงความคดิเห็นในทางทีด่ ีไมม่เีนือ้หาหยาบคาย ท�าใหเ้กดิ 
ความเสือ่มเสยี หรอืท�าใหอ้บัอาย ฯลฯ ขอ้ความทีแ่สดงนัน้จะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีม่ี
กรรมสทิธิห์รอืขอ้มลูลบัเฉพาะ เชน่ ผลประกอบการของบรษัิท แผนธรุกจิ การก�าหนดราคา 
เป็นตน้

การใชใ้นทางสว่นตวั
เนือ่งจากบรษัิทเคารพในสทิธิค์วามเป็นสว่นตวัของพนักงาน ดงันัน้ตามปกตแิลว้บรษัิทจะ
ไมส่นใจสิง่ทีพ่นักงานท�านอกเวลางาน เวน้เสยีแตว่า่การกระท�านัน้ลดทอนประสทิธภิาพใน
การท�างานของพนักงาน หรอืคกุคามชือ่เสยีง ตลอดจนผลประโยชนท์างธรุกจิโดยชอบดว้ย
กฎหมายของไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป 

คณุควรจะระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่เมือ่รว่มสนทนาผา่นระบบออนไลนท์ีม่กีารอา้งองิถงึ 
ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ หรอืกลุม่บรษัิทของคณุ หรอืมกีารแสดงความคดิเห็น โดยใชอ้ปุกรณข์อง
บรษัิทหรอืเครอืขา่ยของบรษัิท พงึตระหนักวา่การใชแ้หลง่ออนไลนส์าธารณะซึง่เป็นปฏปัิกษ์
ตอ่องคก์รอาจจะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้และอาจมบีทลงโทษทางวนัิยได ้

แมเ้ราทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะแสดงมมุมองและความคดิเห็นของเรา แตค่ณุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบ
ตอ่ความคดิเห็นทีค่ณุแสดงบนอนิเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ไพรซไ์ลน ์กรุป๊ 
สามารถตรวจตราสือ่ สงัคมออนไลน ์และเว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งได ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ความคดิเห็น
เหลา่นัน้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สถานะของบรษัิท 

โปรดศกึษานโยบายวา่ดว้ยสือ่สงัคมออนไลนเ์พือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ และหากคณุม ี
ขอ้สงสยัเกีย่วกบัประเด็นนี ้

การสือ่สารกบัสาธารณะ นกัลงทนุ และสือ่
ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป ไดแ้ตง่ตัง้โฆษกเพือ่ท�าการสือ่สารแทนองคก์ร ดงันัน้พนักงานทีไ่มไ่ดรั้บ
แตง่ตัง้จงึไมค่วรท�าหนา้ทีด่งักลา่ว ขอ้ซกัถาม ค�าถามจากสือ่ และค�าขอสมัภาษณท์ัง้หมด
ควรสง่ไปใหฝ่้ายประชาสมัพันธห์รอืฝ่ายกฎหมายของบรษัิทใหเ้ป็นผูด้�าเนนิการโดยทนัท ี
ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดนูโยบายและแนวทางการสือ่สารของกลุม่

คณุมหีนา้ที ่

รับผดิชอบตอ่การ

แสดงความคดิ

เห็นตอ่สาธารณะ

ทีค่ณุโพสตบ์น

อนิเทอรเ์น็ต 
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บทสรุป
วนัสดุทา้ยบนสวรรค ์#canaryisles #sunsetgram #horizon 

ซางตาครูส้ซติี้, หมู่เกาะคะแนรี
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จรรยาบรรณธรุก จิของไพรซ ์ไลน  ์กรุป๊

เราจะตอ้งร่วมกนัสง่เสรมิพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมและกฎหมาย เพือ่ใหม้ัน่ใจ 
ไดว้า่ไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป สมัฤทธิผ์ลตามจดุหมายทีต่ัง้ไวด้ว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง โดยเราจะพยายาม
ปฏบิตัติามใจความและเจตนารมณข์องจรรยาบรรณธรุกจินี ้พงึระลกึไวเ้สมอวา่เราจะตอ้ง
ปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้

 u  อา้งองิแหลง่ขอ้มลูทีม่อียูใ่นองคก์ร อาทเิชน่ คูม่อืส�าหรบัพนกังานและนโยบายอืน่ๆ 

uu รายงานการกระท�าทีต่อ้งสงสยัวา่จะฝ่าฝืนกฎหรอืแนวทางปฏบิตัโิดยทนัท ี

uu สง่เสรมิเพือ่นร่วมงานใหย้ดึมัน่มาตรฐานหลกัจรยิธรรมในระดบัสงู 

uu เมือ่มขีอ้สงสยั โปรดสอบถามกอ่นกระท�าการใดๆ!

การละเวน้/ขอ้ขดัแยง้กบันโยบายอืน่
อาจจะมบีางสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ไดย้ากและไมไ่ดค้าดการณม์ากอ่น และจะตอ้งมขีอ้ยกเวน้
ในการปฏบิตัติามบญัญัตขิองจรรยาบรรณนี ้โดยในกรณีทีม่ขีอ้จ�ากดัเหลา่นี ้จะมเีพยีงคณะ
กรรมการบรหิารเทา่นัน้ทีส่ามารถละเวน้ขอ้ก�าหนดของจรรยาบรรณนีไ้ด ้โดยบรษัิทจะเปิด
เผยขอ้ละเวน้ดงักลา่วทนัทตีามทีก่ฎหมายก�าหนดไว ้

ในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งบญัญัตขิองจรรยาบรรณนีก้บับทบญัญัตทิีร่ะบไุวใ้นนโยบาย
ของกลุม่บรษัิทหรอืของบรษัิทอืน่ (รวมถงึทีร่ะบใุนคูม่อืพนักงานของคณุ) ใหถ้อืเอา
บทบญัญัตแิละหลกัการในจรรยาบรรณธรุกจินีม้ผีลบงัคบัทีเ่หนอืกวา่ ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้
ใดๆ ฝ่ายกฎหมายและ/หรอืเจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลและจรยิธรรมประจ�าส�านักงานของคณุ
จะมหีนา้ทีต่คีวามวา่จรรยาบรรณนีใ้ชบ้งัคบัอยา่งไรกบัสถานการณท์ีก่�าหนดในขัน้ตน้ ร่วม
กบัการตรวจทานจากเจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลและจรยิธรรมระดบัสากลและ/หรอืหวัหนา้เจา้
หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย อ�านาจสงูสดุในการตคีวามจรรยาบรรณนีจ้ะตกแกค่ณะกรรมการบรหิาร
ของไพรซไ์ลน ์กรุ๊ป 

จรรยาบรรณธรุกจินีม้ไิดใ้หส้ทิธิ ์สญัญา หรอืสิง่อืน่ใดแกบ่คุคลภายนอกทัง้สิน้ บทบญัญัติ
แหง่จรรยาบรรณนีอ้าจมกีารทบทวน เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขไดท้กุเมือ่ตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิทและสอดคลอ้งกบักฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

จรรยาบรรณธรุกจินีป้รับปรงุแกไ้ขครัง้ลา่สดุเมือ่ 26 ตลุาคม 2017

เราจะพยายามปฏบิตั ิ

ตามใจความและ

เจตนารมณข์อง

จรรยาบรรณธรุกจินี้

จรรยาบรรณธรุก จิ43
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