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คำ�นำ�

บทนำ�
ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรคืออะไร  

หลักก�รท�งธุรกิจของเร�
เร�มีคำ�มั่นที่จะแข่งขันอย่�งยุติธรรม
– ไม่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหม�ย

เร�ยึดมั่นที่จะซื่อสัตย์ต่อก�รทำ�ข้อตกลงท�งธุรกิจของเร� 
– ไม่มีก�รคอรัปชั่น

เร�ยึดมั่นที่จะแยกกิจกรรมส่วนตัวและธุรกิจออกจ�กกัน 
– ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

เร�ยึดมั่นที่จะให้คว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่กับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 
– ไม่มีก�รให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือชี้นำ�ไปท�งที่ผิด

เร�ยึดมั่นที่จะเค�รพสิทธิมนุษยชนและสร้�งก�รทำ�ง�นที่
เหม�ะสม  
– โดยไม่มีก�รประนีประนอมใดๆ 

สรุป
หลักก�รเหล่�นี้มีคว�มหม�ยอย่�งไรต่อพนักง�นในก�ร
ทำ�ง�นแต่ละวันของพวกเข�

โดยปกติลักษณะเพศช�ยถูกใช้เฉพ�ะในโบรชัวร์ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับนี้เมื่อกล่�วถึงพนักง�นทั้งสองเพศ ก�รทำ�เช่นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้ง่�ย

ต่อก�รอ่�นข้อคว�มและไม่ได้แสดงถึงแบ่งแยกทุกประเภท.
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เรียนเหล่�เพื่อนร่วมง�นที่เค�รพ,

ในฐ�นะผู้ให้บริก�รที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมไปทั่วโลก คู่ค้�และลูกค้�
ท�งก�รค้�จะเกิดคว�มประทับใจใน Rhenus Group ถึงก�รปฏิบัติ
ท�งธุรกิจที่ไร้ที่ติเป็นพิเศษ กิจกรรมของเร�มุ่งเน้นไปที่ก�รทำ�ง�นกับ
ลูกค้�และคู่ค้�ของเร� และเป็นคว�มสำ�คัญลำ�ดับสูงสุดของเร�ตลอด
เวล�ในก�รที่จะดำ�เนินโครงก�รให้เสร็จสิ้นและบรรลุคว�มพึงพอใจ
ของลูกค้�ในระดับสูงสุด ก�รดำ�เนินธุรกิจของเร�ในท�งที่ไม่ข�ดตก
บกพร่องทั้งในแง่ศีลธรรมและกฎหม�ยเป็นเรื่องสำ�คัญของเร� สิ่งนี้มี
บทบ�ทสำ�คัญในก�รเป็นส่วนหนึ่งของคว�มสำ�เร็จของ Rhenus Group ในระหว่�งม�กกว่� 100 ปีของประวัติศ�สตร์
องค์กรของเร�  

เพ่ือให้แน่ใจว่�เร�จะประสบคว�มสำ�เร็จเช่นน้ีได้ต่อไปในอน�คต ส่ิงสำ�คัญคือพนักง�นทุกคนต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ
กฎภ�ยในท่ีเก่ียวข้อง หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ และพิจ�รณ�ถึงธรรมเนียม ประเพณี และคุณค่�ท�งสังคมของ
ประเทศท่ีพวกเข�ทำ�ง�นอยู่ในฐ�นะตัวแทนของเร� ส่ิงน้ีไม่เพียงแต่เป็นเร่ืองสำ�คัญสำ�หรับเร� แต่คู่ค้�ท�งธุรกิจ เจ้�หน้�ท่ี
ของรัฐ และส�ธ�รณชนยังค�ดหวังให้เร�ประพฤติตัวต�มกฎหม�ย มีคว�มส�ม�รถ และมีคว�มรับผิดชอบตลอดเวล�  

เร�ต้องก�รทำ�ให้พนักง�นของเร�และผู้ถือหุ่นส�ม�รถเข้�ถึงหลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับ ซึ่งสร้�งพื้นฐ�นของ
กิจกรรมท�งธุรกิจของเร� ได้ทุกเวล� เร�กำ�หนดหลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรของเร�ไว้เพื่อจุดประสงค์
นี้ สิ่งนี้จะมีผลเมื่อเป็นเรื่องสำ�คัญที่ช่วยในเรื่องก�รจัดก�รองค์กรที่ยอดเยี่ยมและมีคว�มรับผิดชอบ และเมื่อมีคว�มท�ง
กฎหม�ยที่สูงขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ หลักก�รขึ้นอยู่กับม�ตรฐ�นที่ได้ทดลองและทดสอบม�แล้ว ซึ่งหล่อหลอมกิจกรรม
ท�งธุรกิจของเร�ม�หล�ยทศวรรษ ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกัน เร�ต้องก�รทำ�ทุกอย่�งที่อยู่ในอำ�น�จของเร�เพื่อให้สมกับ
หลักก�รเหล่�นี้และส�ม�รถมอบบริก�รที่มีศักยภ�พท�งก�รแข่งขันในตล�ดในอน�คตด้วยเช่นกัน

Klemens Rethmann
CEO

VORWORT

เรียนเหล่�เพื่อนร่วมง�นที่เค�รพ,

ในฐ�นะ Group Compliance Officer ของ Rhenus Group กระผม
ทำ�หน้�ที่เป็นบุคคลติดต่อสำ�หรับปัญห�ใดๆ ซึ่งช่วยให้แน่ใจถึง
กระบวนก�รที่ไม่ข�ดตกบกพร่องในกิจกรรมท�งธุรกิจของเร�  
ม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้ในโบรชัวร์นี้คือหลักก�รแนวท�งที่ไม่
เปลี่ยนแปลงสำ�หรับเร�เพื่อให้เร�ส�ม�รถยืนยันได้ถึงกิจกรรมที่ไร้ที่ติ
ในก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจของเร�เกี่ยวกับกฎหม�ย ก�รนำ�ม�ปฏิบัติ
อย่�งสม่ำ�เสมอของพวกเข�ไม่เพียงแต่สร้�งร�กฐ�นสำ�หรับบริก�ร

คุณภ�พสูงและระดับของคว�มยึดมั่นอันสูงลิบในส่วนของพนักง�นของในก�รบบรรลุคว�มต้องก�รของลูกค้�ของเร�
เท่�นั้น แต่ยังรวมถึงชื่อเสียงที่ดีที่ Rhenus ยืนหยัดอย่�งภ�คภูมิในตล�ด 

ผมพร้อมที่จะให้คำ�แนะนำ�และก�รสนับสนุนต่อพนักง�นภ�ยใน Rhenus Group และบุคคลอื่น ผู้ที่เชื่อมโยงกับบริษัท
อย่�งใกล้ชิดในเชิงธุรกิจห�กมีปัญห�ใดๆ เกิดขึ้น เพื่อให้เร�ส�ม�รถแน่ใจได้ว่�ชื่อเสียงนี้จะยังคงอยู่ต่อไปในอน�คต
ด้วยเช่นกัน ไม่มีผู้คนจะใช้ส�ยด่วนไม่เปิดเผยตัวตนที่จัดตั้งขึ้นม�โดยเฉพ�ะหรือติดต่อกับกระผมโดยตรง ก�รปฏิบัติที่
ผิดกฎระเบียบหรือก�รละเมิดกฎที่เป็นไปได้ใดๆ ของหลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรของ Rhenus Group 
ส�ม�รถและควรร�ยง�นในทันที ก�รรับมือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกม�อย่�งลับๆ เร�จะสืบสวนสถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่�งละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคว�มเสียห�ยหรือก�รสูญเสียใดๆ ต่อบริษัทและพนักง�น 

คำ�ขวัญว่� “กันไว้ดีกว่�แก้” ได้ถูกนำ�ม�ใช้เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับก�รรับมือธุรกิจของเร�ในท�งที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย 
เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ อีกม�กม�ยในชีวิต เร�ได้ร่�งแนวท�งก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับเพื่อว�งเค้�โครงว่�ก�รทำ�ข้อ
ตกลงที่ซื่อสัตย์และซื่อตรงเป็นเช่นไร และเตือนผู้คนเกี่ยวกับอุปสรรคในก�รทำ�ง�นประจำ�วันของพวกเข� ห�กเร�
ส�ม�รถนำ�หลักก�รทั้งหมดที่ว�งเค้�โครงไว้ในที่นี้ม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�นของเร�ได้ Rhenus Group จะส�ม�รถ
รักษ�ตำ�แหน่งที่มั่นคงในอุตส�หกรรมโลจิสติกส์ได้ในฐ�นะผู้ให้บริก�รที่เป็นที่รู้จักในระดับส�กล เช่นเดียวกับก�ร
ขย�ยตำ�แหน่งนี้ให้กว้�งขว�งขึ้น

Gilles Delarue
Group Compliance Officer
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RHENUS Group ได้สร้�งช่ือเสียงท่ีม่ันคงจ�กจุดแข็งหลักขององค์กรเอง ก�รส่ังสมช่ือเสียงในระดับน้ีต้องใช้เวล�น�น
หล�ยปี แต่ก�รกระทำ�ท่ีข�ดคว�มคิด ผิดกฎหม�ยของคนๆ เดียวส�ม�รถสร้�งคว�มเสียห�ยต่อช่ือเสียงน้ีได้ในทันที ซ่ึง
เป็นเหตุผลว่�ทำ�ไมก�รป้องกันจึงเป็นเร่ืองสำ�คัญม�ก ก�รยึดม่ันต�มหลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับองค์กรน้ีของพนักง�น
ทุกคนจะ
ช่วยลดคว�มเส่ียงได้ – เน่ืองจ�กก�รปฏิบัติตัวของพนักง�นทุกคนมีผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ของบริษัท

หลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับของบริษัทช่วยสร้�งกรอบง�นสำ�หรับปฏิบัติตนท่ีเหม�ะสม แต่ไม่ได้ครอบคลุม
ทุกสถ�นก�รณ์ท่ีส�ม�รถเกิดข้ึนไปหรืออธิบ�ยทุกกฎและข้อบังคับท่ีเก่ียวท้ังหมดไว้ กฎหม�ยของประเทศมักนำ�ม�ตรฐ�น
ท่ีเข้มงวดย่ิงข้ึนม�ใช้ ซ่ึงต้องได้รับก�รเฝ้�ดู เป้�หม�ยของหลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรเหล่�น้ีคือเพ่ือ
เน้นและอธิบ�ยองค์ประกอบสำ�คัญของก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กร ม�กกว่�ก�รมอบร�ยช่ือกฎท่ีน่�เหน่ือยหน่�ย 
จำ�เป็นต้องปฏิบัติตนต�มกฎหม�ยอยู่เสมอและอิงต�มตัวบทกฎหม�ยท่ีมีผลท้ังหมด โปรดติดต่อแผนกกฎหม�ยห�กคุณรู้สึก
ไม่ชัดเจนในเร่ืองใดๆ

นี้จะแสดงให้คู่ค้�ท�งธุรกิจ เจ้�หน้�ที่ของรัฐ คู่แข่งของเร�และสื่อ
เห็นว่�ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรนั้นฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรม
องค์กรของ RHENUS Group

บริษัท RHENUS Group ปฏิบัติง�นในโฮสต์หล�กหล�ยประเทศทั่ว
โลก ซึ่งหม�ยคว�มว่�พนักง�นต้องปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นและหลักศีล
ธรรมที่หล�กหล�ย – ซึ่งบ�งอย่�งนั้นอ�จเป็นสิ่งใหม่และไม่คุ้นเคย 
กิจกรรมที่ดูเหมือนเป็นกิจกรรมท้องถิ่นอ�จขึ้นกับขอบเขตอำ�น�จ
กฎหม�ยของต่�งประเทศ

หลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรเหล่�นี้มีจุดประสงค์เพื่อ
มอบแนวท�งในก�รทำ�ง�นแต่ละวันของพนักง�นและช่วยป้องกัน
พฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสม มีเป้�หม�ยเพื่อเน้นย้ำ�ปัญห�ที่มีโอก�สพบ
ได้ม�กที่สุดในก�รปฏิบัติง�นอย่�งสอดคล้องกัน นอกเหนือจ�กนั้น 
ยังควรกระตุ้นพนักง�นให้
ทำ�คว�มคุ้นเคยกับกฎที่เกี่ยวข้องและมองห�คำ�แนะนำ�ห�กมีข้อ
สงสัย ก�รละเลยไม่ช่วยป้องกันผลที่ต�มม�ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�ร
ปฏิบัติตนที่ไม่เหม�ะสม

คำ�แนะนำ�ดังกล่�วส�ม�รถรับได้จ�กผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดก�รของคุณ 
แผนกกฎหม�ย พนักง�นก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับ หรือพนักง�นผู้
เชี่ยวช�ญ สิ่งนี้จะถูกนำ�ม�ใช้โดยเฉพ�ะในกรณีที่บริษัทอื่นอ�จถูก
เอ�เปรียบ มีภัยคุกค�มต่อบริษัท มีคว�มเสี่ยงร้�ยแรงเกี่ยวข้อง หรือ
ตำ�แหน่งท�งกฎหม�ยไม่ชัดเจน

ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรหม�ยถึงก�รปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหม�ยและกฎ พนักง�นทุกคนจำ�เป็นต้อง
ปฏิบัติต�มกฎหม�ยสำ�หรับบริษัทที่นำ�ม�ใช้ต่อกิจกรรมก�รทำ�ง�นของพวกเข�ได้

ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรคืออะไร

ก�รฝ่�ฝืนม�ตรฐ�นในท�งกฎหม�ยและศีลธรรมส�ม�รถสร้�งผลที่ต�มม�เป็นกว้�งขว�งต่อบริษัทได้

พนักง�นที่ละเมิดหลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อ
บังคับเหล่�นี้ยังต้องพบกับผลที่ต�มม�ที่ร้�ย
แรง เช่นก�รถูกขังคุก ถูกปรับ ถูกเรียกร้อง
ค่�สินไหมทดแทนคว�มเสียห�ย และก�ร
คว่ำ�บ�ตรต�มกฎหม�ยก�รจ้�งง�น รวมถึง
ก�รถูกไล่ออก

จะไม่มีก�รปกป้องพนักง�นสำ�หรับค่�สินไหม
ทดแทนในกรณีที่พวกเข�ดำ�เนินก�รต�ม
ผลประโยชน์ของ RHENUS เนื่องจ�กก�ร
ละเมิดทั้งหมดจะส่งผลเสียต่อบริษัทในระยะ
ย�ว

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ค�ดว่�จะได้รับจะถูกหัก
ล้�งโดยผลที่ต�มม�ที่เป็นไปได้ต่อบริษัทโดย
รวม ไม่ว่�จะมองจ�กแง่มุมด้�นชื่อเสียงหรือ
ภ�พลักษณ์ท�งก�รค้�ที่เข้มงวด

ห�กก�รทำ�ร�ยก�รท�งธุรกิจนั้นไม่ส�ม�รถ
หลีกเลี่ยงก�รมีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติที่ผิด
กฎหม�ยหรือศีลธรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ได้ เร�จะไม่เข้�ร่วมร�ยก�รนั้น พนักง�นที่
ปฏิเสธจ�กก�รทำ�ร�ยก�รนั้นจะไม่ถูกลงโทษ
ไม่ว่�ในท�งใด

บริษัทของเร�นั้นเปิดเผยต่อก�รตรวจสอบ
อย่�งละเอียดของส�ธ�รณชน ก�รนำ�หลัก
ก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรเหล่�

ผลกระทบที่เป็นไปได้รวมถึง:
· คว�มเสียห�ยในก�รชดเชยและก�ค่�ปรับ 
· ก�รถูกยกเลิกสัญญ�

· ก�รตัดคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ  

· ระดับหุ้นในตล�ดในท�งลบ   

· ค่�ปรับ
∙ มีสิทธิ์โดนแบล็คเมล
· คว�มเสียห�ยด้�นช่ือเสียง  
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RHENUS Group ยึดมั่นในตล�ดเสรี กฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�มีส่วนสำ�คัญในก�รปกป้องก�รแข่งขัน
อย่�งยุติธรรมและป้องกันก�รบิดเบือน

1. เร�มีคำ�ม่ันท่ีจะแข่งขันอย่�งยุติธรรม 
– ไม่มีข้อตกลงแลกเปล่ียนท่ีผิดกฎหม�ย

ก�รละเมิดกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้� โดยเฉพ�ะในสหรัฐอเมริก�และยุโรป อ�จมีผลที่ต�มม�ที่ร้�ยแรงสำ�หรับ 
RHENUS ดังที่กล่�วไว้ในบทนำ� สิ่งเหล่�นี้ยังรวมถึงค่�ปรับจำ�นวนม�ก ก�รดำ�เนินก�รสำ�หรับคว�มเสียห�ย ก�รถูก
ยกเลิกสัญญ�และคว�มเสียห�ยด้�นชื่อเสียง

พนักง�นที่เกี่ยวข้องยังต้องพบกับบทลงโทษที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงโทษคุมขัง นอกจ�กนั้น RHENUS จะดำ�เนินก�รด้วย
ตนเองกับพนักง�นที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้� ถึงแม้ว่�ในย�มที่ธุรกิจประสบคว�มลำ�บ�กอย่�งม�กโดยไม่
ได้เกิดคว�มผิดใดๆ แต่ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวที่จะส�ม�รถใช้วิธีที่ต่อต้�นกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�เพื่อเอ�ตัวรอด
จ�กวิกฤติได้ ไม่ว่�สถ�นก�รณ์จะย�กลำ�บ�กสักเพียงใด จะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยเสมอ

มุมมอง “ทฤษฎีก�รกระทำ�” ของกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�นั้นสำ�คัญ: ในบ�งกรณี ปัจจัยที่กำ�หนดนั้นไม่ใช่ดิน
แดนที่เกิดก�รละเมิดขึ้น แต่เป็นผลด้�นลบของก�รละเมิดกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�ในประเทศอื่น

กฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�จะปกป้องก�รแข่งขันเป็นส�มท�ง:

∙ โดยก�รแบนข้อตกลงแลกเปล่ียนระหว่�งผู้แข่งขันและกลไกเสมือนข้อแลกเปล่ียนในสัญญ�ระหว่�ง 
   ซัพพล�ยเออร์และลูกค้� – ดูส่วนท่ี 1.1
· โดยก�รแบนก�รใช้ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งผู้นำ�ของตล�ดในท�งท่ีผิด – ดูส่วนท่ี 1.2
· โดยก�รกำ�หนดข้อบังคับก�รได้ม� ก�รข�ย และก�รควบรวมกิจกรรม 
  (ก�รควบคุมก�รควบรวม) – ดูส่วนท่ี 1.3
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ก�รจ่�ยโอนทรัพย์ ก�รได้ม� และก�รร่วมทุนของบริษัทที่มีขน�ดใหญ่กว่�ที่กำ�หนดจะเป็นไปต�มก�รควบคุมก�ร
ควบรวมโดยพนักง�นต่อต้�นก�รผูกข�ดของรัฐในเยอรมนีและเหนือจ�กนั้น คว�มล้มเหลวในก�รแจ้งก�รธุรกรรมดัง
กล่�งส�ม�รถส่งผลให้ต้องเสียค่�ปรับปริม�ณมห�ศ�ลและทำ�ให้ข้อตกลงเป็นโมฆะและไร้ผล เป็นเรื่องสำ�คัญที่แผนก
กฎหม�ยจะได้รับแจ้งตั้งแต่เนิ่นเพื่อให้บรรลุข้อกำ�หนดก�รแจ้งได้

ตำ�แหน่งผู้นำ�ของตล�ดไม่ได้ผิดกฎหม�ยโดยตัวตำ�แหน่งเองห�กได้ม�จ�กคว�มสำ�เร็จของบริษัทเอง เป็นต้น สิทธิ
บัตรส�ม�รถสร้�งก�รผูกข�ดที่ได้รับอนุญ�ตท�งกฎหม�ยได้ชั่วคร�วเช่นกัน ก�รเป็นเจ้�ตล�ดหม�ยถึงสถ�นก�รณ์ที่
บริษัทไม่มีคู่แข่งท�งก�รค้�ที่สำ�คัญ 

วิธีปฏิบัติตัวของบริษัทจะถูกควบคุมอย่�งเคร่งครัดโดยกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�เพื่อชดเชยก�รข�ดแรงกดดัน
ก�รแข่งขันท�งก�รค้� ตำ�แหน่งผู้นำ�ในตล�ดต้องไม่ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่�งเช่น ต้องไม่ถูกนำ�ไปห�ประโยชน์
ในวิธีที่เป็นไปไม่ได้หรือเกินจริงในสภ�พตล�ดต�มปกติ

โดยเฉพ�ะ บริษัทที่เป็นผู้นำ�ในตล�ดจะไม่ได้รับอนุญ�ตให้ตัดร�ค�คู่แข่งท�งก�รค้�เพื่อบีบให้คู่แข่งออกจ�กตล�ด 
ในท�งคล้�ยคลึงกัน สัญญ�กับลูกค้�ที่ทำ�ให้บริษัทอื่นไม่ส�ม�รถแข่งขันในธุรกิจเดียวกันได้จ�กระยะเวล�ของสัญญ� 
สิทธิพิเศษ ส่วนลด หรือชุดรวมผลิตภัณฑ์/บริก�รจะถูกแบน
คว�มเป็นผู้นำ�ในตล�ดจะไม่ส�ม�รถถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ในท�งอื่นๆ ได้ อย่�งเช่นก�รเรียกเก็บเงินลูกค้�ในร�ค�ที่
ไม่ถูกต้องต�มหลักเศรษฐกิจ ต้องได้รับคำ�แนะนำ�ท�งกฎหม�ยล่วงหน้�ห�กมีพื้นที่ที่เชื่อว่�ม�ตรก�รหรือข้อกำ�หนด
เฉพ�ะที่เป็นไปได้เนื่องจ�กตำ�แหน่งผู้นำ�ในตล�ดเท่�นั้น

1.2 ก�รใช้ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งในตล�ด

1.3 ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับต่อบทกฎหม�ยที่มีผลต่อก�ร
ควบคุมก�รควบรวมกิจก�ร

ก�รดำ�เนินก�รท่ีจัดฉ�กข้ึน ก�รอภิปร�ยท่ีไม่เป็นท�งก�ร และ “ข้อ
ตกลงระหว่�งสุภ�พบุรุษ” ท่ีมีเป้�ประสงค์เพ่ือจำ�กัดก�รแข่งขันท�งก�ร
ค้�หรือส�ม�รถมีผลในเชิงน้ันได้จะไม่ได้รับอนุญ�ตท้ังหมด พฤติ
กรรมใดๆ ท่ีส่อในท�งสมคบคิดเพ่ือก�รกระทำ�ดังกล่�วจะต้องหลีก
เล่ียง ก�รดำ�เนินก�รท่ีจัดฉ�กกับผู้ประมูลอ่ืนๆ ไม่ได้รับอนุญ�ตอย่�ง
เด็ดข�ดภ�ยในกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�และรวมถึงคว�มผิด
อ�ญ�อีกด้วย ข้อห้�มน้ียังใช้กับกระบวนก�รย่ืนประมูลของเอกชน
และกระบวนก�รมอบร�งวัลในส่วนส�ธ�รณชน ต้องปรึกษ�แผนก
กฎหม�ยถึงข้อตกลงท่ีเป็นไปได้และเกิดข้ึนจริงกับผู้แข่งขันท�งก�ร
ค้�ท้ังหมด ถึงแม้ว่�จะอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีก�รแข่งขันท�งก�รค้�ไม่ใช่ปัจจัย
ก็ต�ม

คว�มระมัดระวังเป็นส่ิงจำ�เป็นเม่ือเป็นเร่ืองเก่ียวกับข้อมูลก�รตล�ด ถึง
แม้ว่�ก�รวิจัยตล�ดเป็นส่วนสำ�คัญและอนุญ�ตได้อย่�งชัดเจน แต่
ไม่ใช่ทุกวิธีก�รได้ม�ซ่ึงข้อมูลจะเหม�ะสม เช่นกระบวนก�รข้อมูลก�ร
ตล�ดขององค์กรบ�งอย่�ง ก�รแลกเปล่ียนสองด้�นของข้อมูลกระแส
ในอน�คตกับผู้แข่งขันท�งก�รค้�ในด้�นของร�ค� คว�มสัมพันธ์กับ
ลูกค้� ข้อกำ�หนด ก�รเปล่ียนแปลงร�ค�อันใกล้ และอ่ืนๆ อ�จเกิด
ปัญห�ได้และต้องหลีกเล่ียง ก�รคำ�นวณ ขีดคว�มส�ม�รถ และแผน
ของเร�ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อคู่แข่งท�งก�รค้�

ข้อมูลเก่ียวกับก�รแข่งขันท�งก�รค้�ท่ีสำ�คัญจะต้องไม่เปิดเผยตัวตน
เพ่ือไม่ให้ส�ม�รถระบุท่ีม�ได้ จึงมีผลช่วยในก�รป้องกันไม่ให้มีผลก
ระทบต่อกิจกรรมของตล�ด

กิจกรรมหลักที่ไม่อนุญ�ตต�มกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�คือ:
· ก�รกำ�หนดร�ค�

·  ข้อตกลงส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด

 
1.1 ข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหม�ย

· ข้อตกลงขีดคว�มส�ม�รถ

· ก�รจัดสรรตล�ดระดับภูมิภ�ค 

จำ�เป็นต้องตระหนักถึงกฎหม�ยก�รแข่งขัน
ท�งก�รค้�เม่ือร่�งสัญญ�ท่ีครอบคลุมถึงคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งซัพพล�ยเออร์กับลูกค้� ก�รก
ระทำ�ท่ีมีผลต่อร�ค�จำ�หน่�ยต่อ กำ�หนดก�ร
ใช้ง�นหรือจำ�กัดก�รข�ยต่อ หรือจัดต้ังข้อ
ตกลงเฉพ�ะตัว ต้องข้ึนตรงต�มก�รตรวจสอบ
อย่�งละเอียดท�งกฎหม�ย

· ก�รจัดสรรลูกค้�

· ข้อตกลงก�รตรึงร�ค�

9หลักก�รท�งธุรกิจของเร�



พนักง�นจะถูกห้�มไม่ให้เรี่ยไรสิ่งจูงใจหรือข้อเสนอส่วนบุคคลใดๆ หรือมอบสิ่งจูงใจเป็นเงินสด (หรือสิ่งที่คล้�ยกัน) 
โดยเด็ดข�ด นโยบ�ยนี้ไม่ถูกนำ�ไปใช้กับก�รชำ�ระเงินที่เกิดขึ้นในรูปแบบก�รบริจ�ค (ดูส่วนที่ 2.1)

ในสถ�นที่ที่มีคู่ค้�ท�งธุรกิจเกี่ยวข้อง ต้องไม่มีก�รมอบหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่มีคว�มเชื่อมต่อกับก�รได้ม� ก�ร
ได้ร�งวัล หรือประสิทธิภ�พของสัญญ� ผลประโยชน์ใดๆ ต้องได้รับก�รตัดสินว่�อนุญ�ตได้ภ�ยใต้กฎหม�ยที่บริษัทที่
เกี่ยวข้องขึ้นตรงอยู่ ห�กมีข้อสงสัย คุณควรติดต่อแผนกกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กฎก�รบริจ�คและก�รสนับสนุนโดย 
RHENUS GROUP
จุดยืนในส�ธ�รณะของเร�และคว�มเชื่อมั่นของเหล่�คนที่อยู่รอบตัวเร�เป็นปัจจัยสำ�คัญในคว�มสำ�เร็จท�งก�ร
พ�ณิชย์ของเร� เร�ถือว่�สิทธิพลเมืองขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของพันธะที่เร�มีต่อก�รจัดก�รธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิด
ชอบ สิ่งนี้ยังนำ�ม�ใช้ในทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภ�ค ที่ซึ่งเร�มุ่งเน้นไปที่เด็กและเหล่�คนหนุ่มส�วที่กำ�ลังศึกษ�อยู่

ถึงแม้ว่�ก�รชำ�ระเงินในรูปของก�รบริจ�คที่เห็นได้ชัดเจนและโดยเจตน�จะแสดงถึงผลประโยชน์ของผู้รับ ร�ยก�ร
เหล่�นั้นไม่ใช่ปัญห�ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับเนื่องจ�กแสดงให้เห็นว่�เป็นไปต�มกฎหม�ยและกฎภ�ยในของเร�

ข้อบังคับของบริษัทในด้�นอำ�น�จในก�รลงน�มเซ็นสัญญ�จะต้องได้รับก�รเฝ้�ดูเมื่อมีก�รทำ�ร�ยก�รหรืออนุมัติก�ร
บริจ�ค

ก�รคอรัปชั่นจะบั่นทอนก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งยุติธรรมและ
สร้�งคว�มเสียห�ยต่อทั้งธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท ในหล�ย
ประเทศ ก�รคอรัปชั่นยังหม�ยถึงคว�มผิดอ�ญ� ไม่ว่�จะเกิด
เหตุในประเทศนั้นๆ หรือต่�งประเทศ พนักง�นห้�มพย�ย�มที่จะ
สร้�งอิทธิพลต่อคู่ค้�ท�งธุรกิจโดยไม่เป็นไปต�มกฎหม�ย ไม่ว่�
จะเป็นก�รปฏิบัติด้วยสิทธิพิเศษ ก�รให้ของขวัญ หรือผลประโย
ชน์อื่นๆ สิ่งนี้เป็นเรื่องสำ�คัญเมื่อทำ�ง�นกับตัวแทนของรัฐบ�ลหรือ
สถ�บันส�ธ�รณะ

Group ของเร�จะไม่เข้�ร่วมก�รธุรกรรมท�งธุรกิจใดๆ ที่ละเมิด
บทบัญญัติท�งกฎหม�ยหรือกฎของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับก�รมอบ
หรือรับผลประโยชน์ เร�ยอมรับว่�นโยบ�ยนี้อ�จส่งผลให้เร�สูญ
เสียท�งธุรกิจ แต่ยอดข�ยและผลกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ส�ม�รถเป็น
ข้อแก้ตัวสำ�หรับกิจกรรมท�งธุรกิจที่ผิดกฎหม�ย นโยบ�ยนี้ยังนำ�ไป
ใช้กับ Group ทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ พนักง�นทุกคนจะถูก
ผูกกับนโยบ�ยนี้ ไม่ว่�พวกเข�จะอยู่ในประเทศใดก็ต�ม

2. เร�ยึดมั่นที่จะซื่อสัตย์ต่อ
ก�รทำ�ข้อตกลงท�งธุรกิจของเร� – ไม่มีก�รคอรัปชั่น

คำ�ว่� “ผลประโยชน์” อ้�งถึงสิ่งจูงใจในรูป
แบบใดก็ต�ม รวมถึงสิ่งจูงใจที่ให้แก่เพื่อน 
ญ�ติ หรือองค์กรด้วย ก�รมอบหรือรับผลประ
โยชน์ใดๆ จะต้องเป็นไปต�มกฎหม�ย
และกฎภ�ยในของเร� ในสถ�นที่ที่มี
บทบัญญัติ
ที่เข้มงวดกว่� บทบัญญัตินั้นจะมีคว�มสำ�คัญ
สูงกว่�เสมอ

RHENUS Group มีนโยบ�ยที่จะไม่อดกลั้นต่อก�รคอรัปชั่น
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คว�มขัดแย้งใดๆ ก็ต�มที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกมองว่�เป็นคว�มขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์ขององค์กรและส่วนบุคคล
จะต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดข�ด ผลประโยชน์ขัดแย้งที่เป็นไปได้ควรได้รับก�รแก้ไขโดยส่งเรื่องไปยังผู้ควบคุมดูแล/ผู้
จัดก�รของคุณ

3. เร�ยึดมั่นที่จะแยกกิจกรรมส่วนตัวและธุรกิจออกจ�กกัน 
– ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

พนักง�นทุกคนต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจ�กผลประโยชน์ของบริษัท

คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทอื่น:  

ส่ิงเหล่�น้ีต้องเป็นไปต�มเกณฑ์ท�งวัตถุประสงค์เพียงอย่�งเดียว เช่นร�ค� คุณภ�พ คว�มน่�เช่ือถือ คุณค่�ท�งเทคโนโลยี คว�ม

เหม�ะสมของผลิตภัณฑ์หรือก�รมีอยู่ของคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจระยะย�วท่ีเข้�กันได้ดี ก�รเซ็นสัญญ�หรือก�รดำ�เนินก�รต่อ

หรือส้ินสุดคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจต้องไม่ได้รับอิทธิพลจ�กคว�มสัมพันธ์ ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือท้ังผลประโยชน์ท่ีจับต้อง

ได้และไม่ได้ ผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดก�รท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับแจ้งเช่นกันห�กพนักง�นของ GROUP หรือญ�ติสนิทของพวกเข�จัด

ต้ังซัพพล�ยเออร์หรือคว�มสัมพันธ์เชิงบริก�รระหว่�งบริษัทของพวกเข�กับ GROUP ของเร�

ก�รได้รับม�ซึ่งสินค้�หรือบริก�รจ�กซัพพล�ยเออร์หรือคู่ค้�ท�งธุรกิจอื่นในรูปแบบส่วนบุคคล: 

ห�กพนักง�นส�ม�รถทุ่มเทในก�รสร้�งอิทธิพลท�งตรงหรือท�งอ้อมให้แก่คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจระหว่�งบริษัท 

GROUP และซัพพล�ยเออร์หรือคู่ค้�ท�งธุรกิจอื่นได้ พนักง�นต้องแจ้งให้ทร�บและรับก�รอนุมัติจ�กผู้ควบคุมดูแล/ผู้

จัดก�รของพวกเข� ก่อนทำ�ก�รสั่งซื้อกับซัพพล�ยเออร์หรือคู่ค้�ท�งธุรกิจอื่นในรูปแบบส่วนบุคคล:

ก�รนำ�ออกใช้ของพนักง�น RHENUS สำ�หรับจุดประสงค์ส่วนบุคคล:

ผู้ควบคุมดูแลและผู้จัดก�รไม่ได้รับอนุญ�ตให้ใช้ประโยชน์จ�กอำ�น�จหน้�ที่ของพวกเข�ในก�รนำ�พนักง�น GROUP 

ไปใช้ง�นเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคล

ก�รใช้ง�นทรัพย์สินของบริษัท (ตัวอย่�งเช่น อุปกรณ์ หุ้น ย�นพ�หนะ เครื่องใช้สำ�นักง�น เอกส�ร ไฟล์ สื่อข้อมูล): 

พนักง�นไม่ได้รับอนุญ�ตให้ใช้ทรัพย์สินของ GROUP เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลหรือนำ�ออกจ�กพื้นที่ของบริษัท

โดยไม่มีก�รอนุมัติโดยชัดแจ้งจ�กผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดก�รของพวกเข� ในท�งคล้�ยกัน ทรัพย�กรข้อมูล ซอฟต์แวร์และ

เอกส�รท�งธุรกิจจะไม่ส�ม�รถคัดลอก หรือนำ�ออกจ�กพื้นที่ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญ�ตได้

ก�รรับก�รจ้�งง�นเพิ่มเติม: 

ก�รจ้�งง�นเพิ่มเติมใดๆ ที่จงใจ (รวมถึงง�นฟรีแลนซ์) หรือกิจกรรมของผู้ประกอบก�รจะต้องได้รับอนุมัติโดยผู้ควบคุม

ดูแล/ผู้จัดก�รของพนักง�น นโยบ�ยนี้ยังนำ�ม�ใช้โดยเฉพ�ะกับก�รจ้�งง�นในบริษัทที่ GROUP ของเร�มีหรืออ�จมี

คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจด้วย หรือกับบริษัทที่เป็นอยู่หรืออ�จเป็นคู่แข่งขันท�งก�รค้�ได้

กิจกรรมส่วนบุคคลในน�มของบริษัทหรือสถ�นบันท�งสังคมหรือก�รเมืองอื่น: 

RHENUS GROUP ยินดีต้อนรับคว�มยึดมั่นที่มีต่อพลเมืองและก�รกุศลของพนักง�น แต่กิจกรรมนี้ต้องเข้�กันได้กับข้อ

ผูกมัดที่เกิดจ�กสัญญ�จ้�งของพวกเข�

คว�มคิดเห็นส่วนบุคคลที่แสดงออกโดยพนักง�นในส�ธ�รณะ: 

พนักง�นต้องไม่สร้�งคว�มรู้สึกว่�คว�มคิดเห็นที่แสดงออกไปนั้นม�จ�กท�งบริษัทเอง 13

ตัวอย่�งของผลประโยชน์ขัดแย้งรวมถึง:

ก�รตัดสินใจส่วนบุคคล: 

ก�รตัดสินใจเหล่�นี้ต้องไม่มีอิทธิพลจ�กผลประโยชน์หรือคว�มสัมพันธ์ส่วนตัว
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พนักง�นทุกคนมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รรวบรวมและส่งข้อมูลของบริษัทให้แก่เจ้�หน้�ที่ของรัฐเพื่อให้แน่ใจว่�ข้อมูลมี
คว�มสมบูรณ์ ถูกต้อง เข้�ใจได้ และทำ�ให้พร้อมใช้ง�นอย่�งเปิดเผยและตรงเวล�

ในเหตุก�รณ์ที่ก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐเช่นตำ�รวจและพนักง�นอัยก�รของรัฐ ผู้ที่ง�นประจำ�ตัวรวมถึงก�ร
สืบสวนและลงโทษก�รละเมิดกฎหม�ย แผนกกฎหม�ยจะต้องเข้�ม�เกี่ยวข้องโดยทันที

โดยเฉพ�ะ ข้อมูลและก�รเข้�ถึงไฟล์ที่จะได้รับต่อเมื่อปรึกษ�แผนกกฎหม�ยแล้วเท่�นั้น

4. เร�ยึดมั่นที่จะให้คว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่กับเจ้�หน้�ที่
ของรัฐ – ไม่มีก�รให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือชี้นำ�ไปท�งที่ผิด

บริษัทมุ่งเน้นที่จะรักษ�คว�มสัมพันธ์เชิงสร้�งสรรค์กับเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ในขณะที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของตนเองด้วย

5. เร�ยึดมั่นที่จะเค�รพสิทธิมนุษยชนและสร้�งก�รทำ�ง�น
ที่เหม�ะสม – โดยไม่มีก�รประนีประนอมใดๆ

บริษัทให้คว�มเค�รพต่อสิทธิมนุษยชนและกฎหม�ย
แรงง�นที่นำ�ม�ใช้ในแต่ละประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น

Rhenus Group ให้คว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติต�มสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับ ศ�ลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECHR) 
อย่�งเคร่งครัด เร�ปฏิเสธแรงง�นที่ถูกบังคับทุกชนิด เร�ยังว�งตัวออกห่�งจ�กแรงง�นเด็กทั้งหมดอย่�งชัดเจน อ�ยุ
ขั้นต่ำ�สำ�หรับก�รจ้�งง�นจะถูกบัญญัติโดยกฎหม�ยที่เหม�ะสมหรือกฎที่ผูกมัดที่ควบคุมโดยข้อตกลงค่�จ้�งร่วมกัน 
โดยไม่น้อยกว่�อ�ยุก�รทำ�ง�นขั้นต่ำ�ดังที่มีอยู่ในศ�ลองค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ (ILO) 

บริษัทส่งเสริมคว�มเท่�เทียมกันของโอก�สและปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันต่อพนักง�นและไม่มีก�รแบ่งแยกต�มสีผิวหรือ
ช�ติพันธุ์ เพศ ศ�สน�หรือแนวคิด คว�มทุพพลภ�พ อ�ยุ หรือตัวตนท�งเพศ บริษัทจัดห�และเลื่อนขั้นพนักง�นโดยมี
พื้นฐ�นต�มคุณสมบัติและคว�มสำ�เร็จท�งอ�ชีพของเข�เท่�นั้น 

บริษัทของเร�ปฏิบัติง�นในหล�ยภูมิภ�คและในหล�ยตล�ดทั่วโลก ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติต�มระบบกฎหม�ยที่แตกต่�ง
กัน เร�ทำ�ให้แน่ใจว่�กฎหม�ยแรงง�นที่เหม�ะสมนั้นถูกนำ�ม�ใช้ในทุกประเทศ – ตัวอย่�งเช่น เมื่ออ้�งอิงถึงชั่วโมง
ก�รทำ�ง�น ร�ยได้ และเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ของพนักง�น – จะเป็นไปต�มม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ที่สถ�นที่ทำ�ง�นของ
พนักง�นของเร�ทั่วโลก
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หลักก�รเหล่�นี้มีคว�มหม�ยอย่�งไรต่อพนักง�นในก�ร
ทำ�ง�นแต่ละวันของพวกเข�

หลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรนั้นทั้งผูกมัดและปกป้อง
พนักง�นทุกคน หลักก�รนั้นจะช่วยสร้�งกรอบง�นที่ปลอดภัยสำ�หรับ 
RHENUS Group ที่มีประโยชน์ต่อพนักง�นร�ยบุคคลและช่วยทำ�ให้
แน่ใจถึงคว�มสำ�เร็จของบริษัทในภ�พรวม

พนักง�นทุกคนต้องทำ�ให้แน่ใจว่�ก�รปฏิบัติตนของพวกเข�เองนั้นสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในหลักก�รปฏิบัติต�ม
ข้อบังคับขององค์กร ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับเป็นส่วนหนึ่งของก�รประเมินประสิทธิภ�พของพนักง�นทุกคนโดยไม่
จำ�เป็นต้องมีข้อตกลงพิเศษต่อผลนี้

ปัญห�ทั้งหมดที่กล่�วในหลักก�รเหล่�นี้จะครอบคลุมร�ยละเอียดเพิ่มเติมในบทกฎหม�ยที่สอดคล้องกันและข้อบังคับ
ภ�ยใน พนักง�นต้องทำ�คว�มคุ้นเคยอย่�งเหม�ะสมกับบทบัญญัติท�งกฎหม�ยและข้อบังคับภ�ยในที่เกี่ยวข้องหน้�ที่
ของพวกเข�และนำ�ม�ใช้ระหว่�งทำ�ง�นประจำ�วัน ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยใดๆ ต้องมองห�คว�มชัดเจนให้กระจ่�ง 
บริษัทจะมอบคำ�แนะนำ�และแหล่งทรัพย�กรข้อมูลที่จำ�เป็นทั้งหมดให้เพื่อป้องกันก�รละเมิดกฎหม�ยหรือแหกกฎ ห�ก
ผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดก�รของพนักง�นมอบคำ�แนะนำ�ที่ขัดแย้งหลักก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กร ประก�รหลัง
จะมีคว�มสำ�คัญสูงกว่� นอกเหนือจ�กก�รสนับสนันจ�กผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดก�รของพวกเข�แล้ว พนักง�นยังมีสิทธิ์เข้�
ถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ด้�นห�ข้อมูลและส�ม�รถรับคำ�แนะนำ�จ�กแผนกผู้เชี่ยวช�ญภ�ยในบริษัทได้ (ตัวอย่�ง
เช่น แผนกกฎหม�ย)

ผู้ควบคุมดูแลและผู้จัดก�รทุกคนต้องดำ�เนินก�รภ�ยในขอบเขต
คว�มรับผิดชอบของพวกเข� เพื่อให้แน่ใจถึงก�รปฏิบัติต�มหลัก
ก�รก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรและบทบัญญัติท�งกฎหม�ย 
หลักก�รนี้ยังรวมถึงก�รสื่อส�ร ก�รเฝ้�ดูและนำ�กฎที่ใช้ได้ม�ใช้ใน
พื้นที่ของพวกเข� สิ่งใดก็ต�มที่ไม่เป็นไปต�มข้อบังคับต้องได้รับ
ก�รชี้แจงและแก้ไข 

ผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดก�รทุกคนต้องสร้�งตัวอย่�งในพื้นที่ง�นของ
พวกเข�โดยแสดงออกถึงคว�มซื่อสัตย์ส่วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจ
ว่�ก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับขององค์กรนั้นฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมของ
องค์กร

พนักง�นทุกคนต้องร�ยง�นก�รละเมิดใดๆ ของหลักก�รก�รปฏิบัติ
ต�มข้อบังคับขององค์กรต่อผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดก�รของพวกเข� 
พนักง�นก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับที่เหม�ะสม หรือแผนกกฎหม�ย 
ก�รปฏิบัติตนที่ไม่เหม�ะสมสม�รถถูกร�ยง�นได้โดยไม่จำ�เป็นต้อง
เปิดเผยตัวตนห�กต้องก�ร ก�รกระทำ�ผิดต่อทรัพย์สินหรือก�ร
คอรัปชั่นที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัท เช่น
ก�รยักยอกเงิน ก�รฉ้อโกง ก�รทำ�ผิดหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย หรือ
ก�รให้สินบน จะต้องถูกร�ยง�นโดยโดยตรงต่อพนักง�นก�รปฏิบัติ
ต�มข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยทันที 

ก�รสืบสวนภ�ยในและก�รเปิดเผยข้อมูลในบ่อยครั้งส�ม�รถป้องกัน
คว�มเสียห�ยร้�ยแรงหรือก�รคว่ำ�บ�ตรได้ แต่เรื่องสำ�คัญคือก�ร
เปิดเผยดังกล่�วต้องดำ�เนินก�รกับตัวตนดังที่กล่�วไว้ข้�งต้นเท่�นั้น 
มีเพียงพวกเข�ที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยที่เหม�ะสมได้

บริษัทจะทำ�ให้แน่ใจว่�ไม่มีพนักง�นคน
ไหนจะถูกลงโทษโดยเป็นผลลัพธ์จ�กก�ร
ร�ยง�นก�รละเมิดหลักก�รเหล่�นี้ที่น่�สงสัย
ด้วยเจตน�ดี ห�กก�รร�ยง�นของพนักง�น
เกี่ยวข้องก�รก�รละเมิดหลักก�รก�รปฏิบัติ
ต�มข้อบังคับขององค์กร ก�รดำ�เนินก�รใดๆ 
ที่กระทำ�โดยบริษัทต่อพนักง�นจะคำ�นึงถึง
ด้วยว่�พวกเข�ส�ม�รถชดเชยคว�มเสียห�ย
โดยก�รทำ�ร�ยง�นหรือให้คว�มช่วยเหลือ
ในก�รสืบสวนเมื่อจำ�เป็นได้หรือไม่

17สรุป
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Group Compliance Officer:
Gilles Delarue
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
Deutschland
Tel: +49 (0) 2301 29 2800 
Mail: gilles.delarue@de.rhenus.com

Team Member:
Melanie Helmich
Tel: +49 (0) 2301 29 2660 
Mail: melanie.helmich@de.rhenus.com
 
Sabrina Soriano Hernandez
Tel:  +49 (0) 2301 29 2280
Mail: sabrina.soriano@de.rhenus.com
 
Whistleblower System:
Integrity Line: https://rhenus.integrityline.org/ 
Whistleblower Hotline: +49 (0) 2301 29 2525
Mail: rhenus-compliance@de.rhenus.com
www.rhenus.com


