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สาส์นจากหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เม่ือส่ีปีท่ีแล้ว	เราตัดสินใจท่ีจะจัดทาประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรนข้ึน	เพ่ือสนองตอบต่อความท้าทายทาง

ด้านนโยบายท่ัวไป	กล่าวคือ	การยืนยันหลักจริยธรรมทางธุรกิจของเราให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีบังคับใช้	เพ่ือ

ให้ธุรกิจของเรามีความก้าวหน้าอย่างย่ังยืนและด้วยความรับผิดชอบ

กิจกรรมของเรา	ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับการวิจัย	การผลิตหรือการขายเมล็ดพันธ์ุและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช	ล้วน

อยู่ในศูนย์กลางของความท้าทายทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีความซับซ้อนและได้รับการควบคุมโดยการ

ออกกฎหมายมากข้ึน	ลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้บริโภค	มีความต้องการให้เราสามารถ

เผชิญกับความท้าทายเหล่าน้ีได้

ลิมาเกรนเข้าไปในตลาดท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	ตลาดเหล่าน้ีอยู่ภาย

ใต้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายและบทบัญญัติมากข้ึนตามหลักการพ้ืนฐาน	กฎบัตรหรือมาตรฐาน

หลักการทางจริยธรรมเหล่าน้ีและประมวลจรรยาบรรณน้ี	ได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้คานึงถึงพัฒนาการด้าน

กฎหมายล่าสุด	เป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของ

องค์กร	(CSR)	และแน่นอนว่าจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	และคุณค่าของความก้าวหน้าของเรา	ความ

เพียรและความร่วมมือ

ประมวลจรรยาบรรณน้ีจะเป็นแนวทางในการรักษาความต่ืนตัวของเรา	เป็นกรอบท่ีกาหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน	

เคร่ืองมือในการพัฒนาความคิดของแต่ละคนเก่ียวกับปัญหาและทิศทาง	เพ่ือช่วยให้เราหาวิธีแก้ไขได้

ไม่มีพนักงานของกลุ่มลิมาเกรน	(Limagrain	Group)	คนใด	ไม่ว่าจะทางานในบริษัทหรือพ้ืนท่ีใด	จะสามารถ

กล่าวอ้างว่าเป็นการดาเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของลิมาเกรน	หากการกระทาน้ันเป็นปฏิปักษ์ต่อค่านิยมของ

ลิมาเกรนหรือกฎระเบียบท่ีกล่าวถึงในเอกสารฉบับน้ี

ดังน้ัน	ผมหวังว่าหลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองหมายของความมุ่งม่ันร่วม

และความมุ่งม่ันส่วนตัวของเรา	เพ่ือให้ม่ันใจว่าการพัฒนาของเราจะเป็นไปในแนวทางท่ีรับผิดชอบและย่ังยืน

ดาเมียง บูร์กาเรล (Damien BOURGAREL)
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หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรน	-	หลักการ
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ลิมาเกรนต้องการจัดทาหลักการทาง

จริยธรรมและให้คำามั่นสัญญาว่า	ลิมา

เกรนจะนาไปใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักอย่างเช่น	สมาชิกชาวไร่	ผู้ถือ

หุ้น	พนักงาน	ผู้จัดหาสินค้า	คู่ค้าและ

ตัวแทนในประเทศที่ดาเนินธุรกิจอยู่	

คำามั่นสัญญาของลิมาเกรนจะอยู่ในตัว

พนักงานที่เป็นทูตในชีวิตประจาวัน

หลักการด้านจริยธรรมและประมวล

จรรยาบรรณของลิมาเกรน

ลิมาเกรนเป็นกลุ่มสหกรณ์ระหว่างประเทศที่มีการถือหุ้นโดยเกษตรกรที่

เป็นสมาชิกของสหกรณ์ลิมาเกรน

นอกจากนี้	ยังมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยภายนอกซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้

กับองค์กรนี้และสนับสนุนการพัฒนาระยะยาวของกลุ่มลิมาเกรน

ลิมาเกรนต้องคำานึงถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้นทั้งหมด	และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตลาดการเงิน	

(AMF)	อย่างเข้มงวด	รวมถึง	การปรับใช้กฎการกากับดูแลกิจการ

เมื่อคำานึงถึงเรื่องนี้	ลิมาเกรนจะปฏิบัติตามคำาแนะนาของมิดเดิ้ลเน็กซ์	

(MiddleNext)	ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นขนาดกลางและวางแนวทางปฏิบัติที่

เหมาะสมกับบริษัทประเภทนี้

ลิมาเกรนจะจัดส่งข้อมูลที่แม่นยาและถูกต้องให้ผู้ถือหุ้น	เป็นไปตามตามกฎ

ที่บังคับใช้	ตามปกติ	หรือเมื่อได้ให้คำารับรองไว้

ก.  การให้ความเคารพต่อสมาชิกชาวไร่และผู้

ถือหุ้น
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หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรน	-	หลักการ

การรับประกันต่อสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทางาน

ลิมาเกรนถือว่าความรับผิดชอบของบริษัทประการแรกคือการจัดให้พนักงาน

ทุกคนรวมถึงบุคลากรท่ีไม่ใช่พนักงานของลิมาเกรนท่ีทางานในสถาน

ประกอบการของกลุ่มลิมาเกรนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อสุขภาพและมีความ

ปลอดภัย	ตลอดจนสภาพแวดล้อมการทางานท่ีมีคุณภาพ

เพื่อการนี้	ลิมาเกรนให้คำามั่นว่าจะเคารพกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละ

ประเทศรวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานภายในที่บังคับใช้ในเรื่องสุข

อนามัย	สุขภาพและความปลอดภัย	นอกจากนี้	ลิมาเกรนให้คำามั่นว่าจะกา

หนดกรอบการทางานด้านสุขภาพและความปลอดภัยขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ให้ความเคารพบุคคล และเคารพการใช้ชีวิตส่วนตัว

ลิมาเกรนให้คำามั่นว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและอย่างเปิด

กว้าง	ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของพวกเขาและความซื่อสัตย์ทั้งทางกาย

และความคิด

พนักงานของลิมาเกรนได้รับคัดเลือกโดยไม่เลือกปฏิบัติเรื่องเพศ	อายุ	เชื้อ

ชาติ	ศาสนา	เพศวิถี	ลักษณะของร่างกาย	สถานะสุขภาพ	ความพิการ	การ

เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือความคิดเห็นทางการเมือง

ลิมาเกรนเคารพชีวิตส่วนตัวของพนักงานและไม่แทรกแซงพฤติกรรมของ

พวกเขานอกที่ทางาน	โดยที่	ลิมาเกรนเป็นกลางเกี่ยวกับความคิดเห็น

ทางการเมือง	ปรัชญาหรือความเชื่อทางศาสนาและห้ามการปลูกฝังลัทธิ

ความเชื่อในสถานที่ทางาน

นอกเหนือจากนี้	ลิมาเกรนมุ่งค้นหาพัฒนาการส่วนบุคคลและด้านวิชาชีพ

ของพนักงาน	

ลิมาเกรนจะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันเพื่อ

รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานแต่ละคนสามารถ

รักษาและพัฒนาทักษะของตนได้

ลิมาเกรนให้คำามั่นว่าจะพูดคุยและเจรจากัน	และปฏิบัติ	ด้วยความจริงใจ

และความภักดี

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ	โดยท่ี	

ห้ามมิให้รวบรวม	บันทึก	ประมวลผล	และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	คู่

ค้าทางธุรกิจ	และผู้ทางานร่วมกันกับเรา	เว้นแต่จะเป็นการดาเนินการภายใต้

กรอบของกฎหมายเฉพาะของประเทศเท่าน้ัน

ลิมาเกรนให้คำามั่นว่าจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

สมาชิกชาวไร่	พนักงาน	และบุคคลภายนอก	เฉพาะสาหรับการใช้งานที่

เฉพาะเจาะจงและถูกต้องตามกฎหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การประมวลผลข้อมูล	เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจาเป็นเท่านั้นที่จะถูก

บันทึกไว้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ดาเนินการ

ตัวอย่างเช่น	ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจ่ายเงิน

เดือน	จะเกี่ยวข้องกับบุคคล	สถานะทางครอบครัว	ชีวิตการทางานและองค์

ประกอบเกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงาน	ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นได้

นอกจากนี้	ลิมาเกรนให้คำามั่นว่าจะเคารพกฎหมายของประเทศที่ตนดาเนิน

ธุรกิจอยู่	เช่น	ข้อจากัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและสิทธิ

ในการเข้าถึงข้อมูล	การปรึกษาหารือ	การให้ความยินยอม	การแก้ไขข้อมูล	

ความสอดคล้องกัน,	การละเว้น	หรือการคัดค้าน

ลิมาเกรนรับประกันความปลอดภัย	การเก็บรักษาความลับ	และความถูก

ต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลภายนอก

ข.  การให้ความเคารพ

ต่อพนักงาน
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ลิมาเกรนมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสาคัญต่อการเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล	ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิตของโรงงานทั่วโลก

ลิมาเกรนเร่ิมปรับใช้กลยุทธ์เพ่ือใช้ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม	(EMS)	และ

ปรับปรุงการปฏิบัติในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	การปกป้องส่ิง

แวดล้อม	และการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ในตลาดเมล็ดพันธุ์พืช	ลิมาเกรนมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายของสาย

พันธุ์พืชที่ปรับให้เข้ากับความหลากหลายของสภาพแวดล้อม	และเผยแพร่

วิธีการทาเกษตรกรรมด้วยความรับผิดชอบและเหตุผลให้แก่สมาชิกชาวไร่

และหุ้นส่วนทราบ	สาหรับในตลาดเกษตรอาหาร	ลิมาเกรนทางานเพื่อส่ง

เสริมและดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

ระดับสูงที่สอดคล้องกับกฎหมายของยุโรปและนานาชาติ

ค.  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
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หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรน	-	หลักการ

เนื่องด้วยลิมาเกรนเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งหมดสาหรับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์	ดังนั้น	ลิมาเกรนจึงคำา	นึงถึงความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้ใช้และผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง

ลิมาเกรนควบคุม	ประเมิน	และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้าง

ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

สร้าง	การผลิต	และการจัดจาหน่าย

ลิมาเกรนจะปรับใช้มาตรฐานการสื่อสารระดับสูง	ซึ่งเคารพกฎระเบียบ

ท้องถิ่นที่บังคับใช้อยู่	ในแง่ของวัตถุและสื่อข้อมูลสาหรับลูกค้า	ผู้ใช้	และผู้

บริโภค

ลิมาเกรนรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นเป็นข้อมูลล่าสุด	ถูกต้อง	เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์	และเชื่อถือได้	และมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะประเมิน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ลิมาเกรนให้คำาม่ันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมาย

ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับข้อกาหนดว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	กฎหมาย

เหล่าน้ีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้เกิดการแข่งขันท่ีเสรีในตลาด

ในการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้	ลิมาเกรนมีนโยบายห้ามมิให้มีการพูด

คุยหรือสื่อสารกับคู่แข่งในเรื่องราคา	หรือการจัดจาหน่ายในตลาด	และ

ลูกค้า

ลิมาเกรนห้ามการกระทาที่ไม่เหมาะสม	กรณีที่บริษัทอยู่ในสถานะผู้มีอานา

จเหนือตลาด	ดังนั้น	ลิมาเกรนให้คำามั่นว่าจะขออนุญาตจากหน่วยงานที่มี

อานาจในระหว่างที่ดาเนินธุรกรรมหรือการดาเนินงานความร่วมมือกันที่มี

ผลกระทบต่อตลาดภายใต้กรอบที่กาหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

ลิมาเกรนจะแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับทราบว่าการฝ่าฝืนมาตรการเหล่า

นี้	อาจทาให้ลิมาเกรนมีความรับผิดตามกฎหมาย	ตลอดจนส่งผลต่อความ

รับผิดส่วนบุคคลด้วย

ง.  การปฏิบัติตามกฎหมายการ

แข่งขันทางการค้า

จ.  การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและ

ผู้บริโภค
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ลิมาเกรนเลือกผู้จัดหาสินค้าและผู้รับเหมาช่วงตามหลักเกณฑ์ที่สามารถ

วัดผลได้ตามวัตถุประสงค์	และจะรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลทั้งด้านข้อกา

หนดทางการค้าและทางกฎหมายตลอดเวลา

ผู้จัดหาสินค้าและผู้รับเหมาช่วงจะต้องปฏิบัติและเคารพกฎหมาย	และการ

ปฏิบัติตามสัญญาต้องสามารถวัดผลได้ตามวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์

ลิมาเกรนจะระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่เข้าทาสัญญากับผู้จัดหาสินค้า	ที่

ใช้แรงงานเด็กหรือการบังคับใช้แรงงาน	

ลิมาเกรนจะดาเนินการด้วยความระมัดระวังเพ่ือทาให้ม่ันใจว่าคู่ค้าของตนน้ัน

เคารพในหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิข้ันพ้ืน

ฐานทางสังคม

ฉ. การสร้างความสัมพันธ์ท่ีสมดุลและเป็น

ธรรมกับผู้จัดหาสินค้าและคู่ค้า

ช.  การปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบ

ต่อประเทศและดินแดนท่ีตนประกอบ

ธุรกิจอยู่

ในการพัฒนาทางภูมิศาสตร์	ลิมาเกรนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความรับ

ผิดชอบในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทดาเนินงานอยู่

ลิมาเกรนจะทาให้มั่นใจว่าบริษัทในเครือของตนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศที่บริษัทในเครือนั้นตั้งอยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ลิมาเกรนจะดูแลให้การพัฒนางานของตนนั้นสอดคล้อง

กับการดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของดินแดนที่

ประกอบการ

ลิมาเกรนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ตั้งของ

สถานประกอบการ	โดยผ่านการดาเนินธุรกิจของตน	และมีเป้าหมายเพื่อ

การพัฒนาระยะยาว

ลิมาเกรนจะไม่ก่อพันธสัญญาและไม่ให้การสนับสนุนประการใดๆ	แก่

พรรคการเมืองหรือกลุ่มศาสนา
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หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรน	-	ความมุ่งมั่นของเรา

ความมุ่งม่ันของเรากับการต่อต้านการทุจริต

ทาไมการต่อต้านการทุจริตจึงมีความสาคัญอันดับต้น	?

“มันไม่ได้เลวร้ายมาก	!”	“เราทาอย่างน้ันเสมอ	!”	“น่ีเป็นวิธีเดียวท่ีจะทาให้เร่ืองเดินหน้าไปได้	!”	“น่ีมันไม่สามารถ

เป็นอย่างอ่ืนได้!”		

น่ีคือคำาตอบแบบคลาสสิกท่ีเราทุกคนเคยได้ยินเม่ือเราพูดถึงเร่ืองของการทุจริตและความต้ังใจท่ีจะต่อสู้กับการ

ปฏิบัติเหล่าน้ี	เหตุใดจึงต้องการเปล่ียนแปลง	?

เพราะต้องการท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตหรือ ? 

แน่นอน	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศอังกฤษ	อเมริกัน	แคนาดา	หรือฝร่ังเศส	กฎหมายเหล่าน้ีต่างกาหนด

โทษจาคุกและโทษปรับมากไปจนถึงหม่ืนหรือแสนล้านยูโร	กฎหมายเหล่าน้ันมีผลบังคับใช้กับเราทุกคนและเป็น

หน้าท่ีของเราท่ีจะต้องปฏิบัติตาม

เพราะต้องการจะซ่ือตรงต่อผู้ประกอบการอ่ืนในตลาดหรือ ?  

ไม่ต้องสงสัยเลย	การทุจริตทาลายกลไกตลาดโดยการบิดเบือนการแข่งขันกันในตลาด	แต่มันไม่ภาคภูมิใจกว่า

หรือท่ีลูกค้าและคู่ค้าของเราจะเลือกเราเน่ืองจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่าน้ัน	แทนท่ีจะ

เป็นการกระทาท่ีไม่ซ่ือสัตย์	?

หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับคำาม่ันสัญญาและค่านิยมของเรา ? 

แน่นอน	ในฐานะท่ีเป็นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบ	ท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจท่ีดีบนพ้ืนฐานของ

ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันกับคู่ค้าของเราบน	ลิมาเกรนไม่อาจยอมรับการคอร์รัปช่ันได้	การคอร์รัปช่ันเข้ากันไม่

ได้กับค่านิยมของลิมาเกรน	ซ่ึงได้แก่ความก้าวหน้า	ความเพียร	และความร่วมมือ

แต่การทุจริตไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางกฎหมาย	เศรษฐกิจและความสอดคล้อง

ก่อนอ่ืน การทุจริตเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโลก ! 

ทุกๆ	ปีมีการจ่ายสินบนเป็นล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและเป็นจานวน	2.6	ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถูก

ยักยอกไป	หรือเท่ากับ	5%	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก	หรือเกือบสองเท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมฝร่ังเศส	แต่การ

ทุจริต	ซ่ึงแสดงถึงการสูญเสียรายได้การจัดเก็บภาษีของประเทศ	ไม่อาจประเมินเฉพาะในแง่การเงินเท่าน้ัน	
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บริษัทท่ีจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้สัญญามาน้ันทาลายความซ่ือสัตย์สุจริตของภาครัฐในประเทศท่ีพวกเขาดาเนินงาน	

ทาให้ปัญหาความยากจนและธรรมาภิบาลเลวร้ายย่ิงข้ึน	การทุจริตลดประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะและ

คุณภาพของบริการสาธารณะ

สินบนมีส่วนทาให้ประชากรตกอยู่ในวังวนของความยากจน	เสริมความไม่เท่าเทียม	และทาให้กระทบต่อ

สถานการณ์อันเปราะบางต่างๆ	ปัญหาเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสังคมท้ังระบบ

เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึนอยู่กับทุนมนุษย์ท่ีพัฒนาแล้ว	หมายถึง	ผู้มีการศึกษาและมีสุขภาพดี	ในขณะ

ท่ี	การพัฒนาทุนมนุษย์น้ีหยุดชะงักเน่ืองจากการทุจริตผลกระทบอย่างย่ิงท่ีวัดได้	คือการไม่รู้หนังสือและการเสีย

ชีวิตของเด็กและเยาวชน	มีความสัมพันธ์กับระดับของการทุจริตในประเทศ

เพ่ือโน้มน้าวให้เช่ือ	น่ีคือคำาพูดของโคฟี	เอ.	อันนัน	เลขาธิการสหประชาชาติ	ในคำานาของอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในปี	2547:	«การทุจริตเป็นส่ิงช่ัวร้ายท่ีไม่สมควร	ผลของมันท้ังหลากหลายและเป็น

อันตราย	มันค่อยๆ	ทาลายระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม	นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน	บิดเบือน

ตลาด	ทาลายคุณภาพชีวิตและสร้างพ้ืนท่ีให้กับขบวนการอาชญากรรม	การก่อการร้ายและเหตุการณ์อ่ืนๆ	ท่ี

คุกคามมนุษยชาติ	ความช่ัวร้ายดาเนินอยู่ในหลายๆ	ประเทศท้ังใหญ่และเล็ก	คนรวยและคนจน	แต่ในประเทศกา

ลังพัฒนาท่ีทาลายล้างมากท่ีสุด	คนจนประสบปัญหามากท่ีสุด	เพราะในกรณีท่ีเกิดข้ึนทรัพยากรท่ีควรจะทุ่มเทให้

กับการพัฒนาน้ันถูกเบ่ียงเบนไป	รัฐบาลมีทรัพยากรน้อยลง	ในการให้บริการข้ันพ้ืนฐาน	ความไม่เท่าเทียมกันและ

ความอยุติธรรมจะชนะ	และนักลงทุนและผู้บริจาคต่างชาติหมดกาลังใจ	การทุจริตเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักของผล

ทางเศรษฐกิจท่ีไม่ดี	และยังเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาและบรรเทาความยากจน»

ดังน้ันการต่อสู้กับการทุจริตไม่ใช่ทางเลือก	!	โดยไม่คำานึงถึงสัดส่วนหรือ	ความร้ายแรง	แต่เป็นข้อตกลงร่วม	ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงบทบาทท่ีบริษัท	มุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในสังคม	และคุณค่าท่ีบริษัทต้องการนาไปใช้และส่งเสริม	ลิมา

เกรนจะพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะไม่ยอมให้มีการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนในโลก	และคณะกรรมการบริหารของเราจะ

ดูแลด้วยความมุ่งม่ันสูงสุด
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หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรน	-	ประมวลจรรยาบรรณ
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ไม่ได้พยายามวางแผนสาหรับทุกสิ่งหรือประมวล

ทุกสิ่งไว้	อย่างไรก็ตามหลักการบางอย่างที่

ชัดเจนและแม่นยา	ร่วมกับความรับผิดชอบ

ของแต่ละคนและสามัญสานึกของทุกคน	อัน

เป็นการอ้างอิงที่มีประโยชน์ในชีวิตประจาวัน.

ภาพพจน์และชื่อเสียงของลิมาเกรนเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนา

และดึงดูดพนักงานในอนาคต	ดังนั้น	พนักงานแต่ละคนจะต้องรักษาภาพ

ลักษณ์และชื่อเสียงของลิมาเกรนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ทุกคนควรตระหนักว่า	ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เสื่อมเสียต่อลิมาเกรน	ความ

คิดเห็นที่ดูหมิ่นเพื่อนร่วมงาน	คู่แข่งทางการค้า	หรือคู่ค้า	และห้ามเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับลิมาเกรนโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเพิ่มทวีคูณของเครื่องมือดิจิทัล	เครือข่ายทางสังคม	เว็บไซต์เพื่อแลก

เปลี่ยนข้อมูล	ฟอรัมหรือบล็อก	ทาให้ทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้ง่าย

ขึ้น	ดังนั้น	เราจะต้องตัดสินใจอย่างดีที่จะกระทาการใดๆ

เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าใจขอบเขตที่ต้องปฏิบัติตาม เรามีคู่มือสาห

รับผู้ใช้เครือข่ายทางสังคม ให้สาหรับพนักงานทุกคน บนอินทราเน็ตของ 

ลิมาเกรน

พฤติกรรมที่คาดหวัง

พนักงานแต่ละคนต้องจาไว้ว่า:

•  ข้อมูลใดๆ ที่ลงพิมพ์อยู่บนอินเทอร์เน็ตอาจเข้าถึงได้โดยทุกคน จากทุกที่และ

โดยไม่จากัดเวลา

•  การใช้ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ดาเนินการตามข้อบังคับใช้ (กฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ จริยธรรม สัญญา) ภาระผูกพันของความจงรักภักดี และกฎ

ความระมัดระวัง ความปลอดภัยและความประพฤติดี

•  พนักงานอาจต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของสิ่งที่เขาลงพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต

1.  การรักษาภาพลักษณ์และช่ือเสียงของลิมาเกรน

ประมวลจรรยาบรรณและพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของสุภาพบุรุษและสตรีของลิมาเกรน
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สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและเป็น

ความลับ

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่จัดทาขึ้นภายในลิมาเกรนรวมถึงข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม	การวิจัยและพัฒนา	ข้อมูลการผลิต	ค่า

ใช้จ่าย	ราคา	ยอดขาย	ผลกาไร	ตลาด	ลูกค้า	คู่ค้าและการดาเนินการเชิง

พาณิชย์	เป็นสินทรัพย์ที่สาคัญของกลยุทธ์ของลิมาเกรน	และพนักงานไม่

สามารถเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

พนักงานทุกคนจะต้องเก็บรักษาความลับและปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลับของ

บริษัทเอง	หรือของบุคคลภายนอก	และห้ามไม่ใช้ข้อมูลเหล่าน้ันโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

พฤติกรรมที่คาดหวัง

พนักงานแต่ละคนจะต้องปกป้องความลับของข้อมูลที่ตนรับรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของหน้าที่การงาน

พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการใดๆ ต้องมั่นใจว่า:

•  รู้และปฏิบัติตามภาระหน้าที่การรักษาความลับ

•  ใช้ความระมัดระวังในระหว่างการสนทนาในสถานที่สาธารณะ (รถไฟ เครื่อง

บิน ร้านอาหาร การสัมมนา ... )

•  ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวาจา หรือ  

เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

พนักงานทุกคนที่ออกจากกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการรักษา

ความลับนี้เช่นเดียวกัน

สินทรัพย์ของลิมาเกรนประกอบด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องได้	เช่น	อุปกรณ์	

ยานพาหนะ	คอมพิวเตอร์	สิ่งอานวยความสะดวก	และสินทรัพย์ที่จับต้อง

ไม่ได้	เช่น	เครื่องหมายการค้า	สิทธิบัตร	ใบรับรองการเป็นเจ้าของพันธุ์	

ทรัพยากรพันธุกรรม	ความรู้ทักษะ	และข้อมูลที่เป็นความลับ

สินทรัพย์ท่ีจับต้องได้

พนักงานแต่ละคนจะดูแลการใช้สินทรัพย์ของลิมาเกรนอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม	ในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของสินทรัพย์	และดูแลอีกด้วยว่า

สินทรัพย์จะถูกใช้ในเพื่อกิจการของบริษัทเท่านั้น	และไม่อนุญาตให้ใช้ส่วน

ตัว	โดยไม่ได้รับอนุญาต

2.  การเอาใจใส่และปกป้องสินทรัพย์
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พนักงานทุกคนต้องประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ

ทั้งหมดของเขา

ลิมาเกรนมุ่งมั่นที่จะบังคับให้เคารพกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการต่อ

ต้านการทุจริตและการต่อต้านการฟอกเงินที่	(ดูที่	«ความมุ่งม่ันของเรา

กับการต่อต้านการทุจริต»	-	หน้า	10)	รวมถึงการดาเนินงานด้านความ

สัมพันธ์ทางการค้าและการเงิน	โดยให้พิจารณาถึงคำาแนะนาของหน่วย

งานระดับชาติหรือนานาชาติ	เช่น	สานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติของ

สหรัฐอเมริกา	(OFAC)	ที่เกี่ยวกับการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจ

ในบริบทนี้	ลิมาเกรนจะดาเนินการเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นและการฟอก

เงินทุกรูปแบบ	กฎนี้มีความสาคัญอย่างยิ่งในการเจรจากับตัวแทนของ

หน่วยงานรัฐบาลหรือสถาบันของรัฐ

พนักงานไม่สามารถประพฤติตนในลักษณะย่อหย่อนเกี่ยวกับการให้สินบน	

(เสนอผลตอบแทน)	หรือการรับ	(รับสินบน)

ลิมาเกรนอนุญาตให้เฉพาะของขวัญและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ	ตาม

ความเหมาะสมและถูกกฎหมาย	ที่เสนอให้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจ

การเสนอให้ของขวัญ	สิ่งอานวยความสะดวก	หรือบริการฟรี	ที่ทาโดย

พนักงานแทนลิมาเกรนสามารถทาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย

ที่บังคับใช้อยู่และเป็นการปฏิบัติตามปกติ	

ทานองเดียวกันสาหรับของขวัญหรือสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ	ที่

พนักงานของลิมาเกรน	(Limagrain)	สามารถรับไว้ได้

เมื่อกิจกรรมส่วนบุคคล	ทางสังคม	การเงิน	หรือทางการเมืองของพนักงาน

มีอิทธิพลหรือมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อความเป็นกลางและความจงรัก

ภักดีต่อลิมาเกรน	อาจเกิดความขัดกันของผลประโยชน์ขึ้นได้และต้องได้รับ

การแก้ไขในลักษณะที่เหมาะสม

พฤติกรรมที่คาดหวัง

พนักงานทุกคนตกลงที่จะไม่รับของขวัญ* ความบันเทิง หรือความเอื้อเฟื้อใน

จานวนที่ไม่สมเหตุสมผล ในแง่ของธรรมเนียมและกฎหมายต่อต้านการทุจริต

ก็ตาม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตน

พนักงานทุกคนจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง* ใด ๆ ระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตัวกับผลประโยชน์ของลิมาเกรนเสมอ ความขัดแย้งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้

ในระหว่างการเจรจากับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลภายนอก

(*) อ้างถึงคู่มือปฏิบัติภายใน

3.  การดาเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์และหลีกเล่ียงการขัดกัน

ของผลประโยชน์
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พนักงานทุกคนจะต้องรักษาความลับของข้อมูลภายในและที่ไม่ได้เปิดเผย

ต่อสาธารณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลิมาเกรน	ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะ

มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของ

บุคคลภายนอก

ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	ห้ามมิ

ให้การซื้อ	ขาย	หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนของลิมา

เกรน	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	โดยใช้ข้อมูลซึ่งไม่ได้เป็นที่ทราบของ

สาธารณะ	

กฎบัตรการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในนั้นดูได้จากอินทราเน็ต	

ของลิมาเกรน

ยิ่งไปกว่านั้น	ลิมาเกรนประณามการกระทาใดๆ	อันเป็นการกระทาที่ขัด

ต่อความโปร่งใสของตลาด	และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเผยแพร่ข่าวลือ	หรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ

พฤติกรรมที่คาดหวัง

พนักงานทุกคนจะต้องระมัดระวังและจากัดการสื่อสารข้อมูลที่เป็นความลับ ทั้ง

ที่เป็นการสื่อสารภายในองค์กรเอง และต่อบุคคลภายนอก โดยจากัดเฉพาะกับ

ผู้ที่จาเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น และกาหนดมาตรการแก่บุคคลภายนอก 

เพื่อรับประกันการรักษาความลับของข้อมูล

พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่า อาจมีความรับผิดส่วนตัวพนักงานเองด้วย

4.  การป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินท่ีไม่ได้เปิด

เผยแก่สาธารณะและการซ้ือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลวงใน
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ลิมาเกรนเห็นว่า	การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	(สิทธิบัตร	

ใบรับรองการเป็นเจ้าของพันธุ์	ความลับทางธุรกิจ	ภาพเขียนและ

แบบ	เครื่องหมายการค้า	ลิขสิทธิ์	ซอฟต์แวร์	ฐานข้อมูล	ฯลฯ)	

เป็นสิ่งจาเป็นต่อการพัฒนาและ	ความยั่งยืนของลิมาเกรน

ดังนั้น	พนักงานทุกคนต้องปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ของบริษัทในกลุ่ม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการรักษาความลับของ

สิทธิเหล่านี้	นอกจากนี้	ลิมาเกรนเคารพในสิทธิ์ในทรัพย์สินทาง

ปัญญา	ทั้งของคู่ค้าและคู่แข่ง

พฤติกรรมที่คาดหวัง

พนักงานลิมาเกรนทุกคนต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้

มั่นใจว่าสิ่งประดิษฐ์ของลิมาเกรนนั้นได้รับประโยชน์จากการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอในขณะที่เคารพความลับของสิทธิ

เหล่านี้

พนักงานแต่ละคนจะต้องเคารพภาระผูกพันที่ลิมาเกรนมีตามสัญญา 

เช่นเดียวกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล

ภายนอกที่มีผลบังคับใช้และชอบด้วยกฎหมายของแต่ละดินแดน

พนักงานทุกคนที่ออกจากกลุ่มบริษัทแล้วยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกา

หนดด้านการรักษาความลับและการเคารพในสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญานี้เช่นเดียวกัน

5.  การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
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หากมีข้อสงสัยในสถานการณ์บางอย่าง ?

ให้ต้ังคำาถามง่ายๆ เหล่าน้ีกับตัวเอง:

•		สถานการณ์ซึ่งคุณเป็นกังวลอยู่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่	?

•		ถูกต้องตามหลักการจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมา

เกรนหรือไม่?

•		จะทาให้ลิมาเกรนมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้	หรืออาจสร้าง

ความเสียหายให้กับผลประโยชน์ของลิมาเกรนในระยะสั้น	ระยะ

กลางหรือระยะยาวหรือไม่	?	

•		สอดคล้องกับคำามั่นสัญญาและการรับประกันต่างๆ	ของลิมาเกรน	

ที่ได้ให้ไว้สาหรับแก่บุคคลภายในองค์กร	หรือบุคคลภายนอกหรือ

ไม่	?

•		บุคคลอื่น	เช่น	ผู้จัดการของคุณ	เพื่อนร่วมงาน	หรือครอบครัวของ

คุณจะมีความเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์นี้	?

•		ฉันสามารถพูดอย่างอิสระเสรีเกี่ยวกับคำาถามนี้	หรือฉันมีปัญหาใน

การพูดเมื่อฉันคิดถึงเรื่องนี้	?

•		จะเกิดอะไรขึ้น	มีการรายงานสถานการณ์นี้ในสื่อหรือบนเครือข่าย

สังคม	?

?

การต้ังคำาถามเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยผลัก

ดันการสร้างจริยธรรมของเรา

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความเอกสาร

ฉบับนี้	พนักงานสามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชา

โดยตรง	หรือ	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	หรือ

ฝ่ายกฎหมาย	ประจาภายในบริษัทของพนักงาน	

โดยที่เป็นการปรึกษาอย่างเป็นความลับ	ซึ่งบุคคล

เหล่านี้สามารถประสานฝ่ายบริหารต่อไปได้.

ต้องติดต่อใครเม่ือมีคำาถาม หรือข้อสงสัย ?

มันอาจดูง่ายกว่าที่พนักงานจะเงียบหรือปิดหูปิดตาเสีย	แต่ความมุ่งมั่นของ

กลุ่มบริษัทมีหมายความว่า	ลิมาเกรนต้องไม่ละเลยปัญหาภายใต้ประมวล

จรรยาบรรณนี้	พนักงานต้องไม่ลังเลที่จะระงับการกระทาหรือการปฏิบัติที่

ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามหลักการของประมวลจรรยาบรรณนี้	และหากจา

เป็น	ให้ขอคำาแนะนาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาเรื่องนั้น

หากมีคำาถาม ?  
code-of-conduct@limagrain.com
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ระบบแจ้งการกระทาผิด

ระบบแจ้งการกระทาผิดนั้นมีไว้ให้กับพนักงาน

ทุกคนในการรายงานการกระทาใดๆ	ที่ขัดต่อ	

«หลักจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณ»

หน้าท่ีของพนักงานลิมาเกรน

ทุกคน

พนักงานลิมาเกรนทุกคน	รวมทั้งผู้ที่ร่วมงานเป็นครั้งคราว	หรือบุคคล

ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับลิมาเกรนในการประกอบธุรกิจกับลิมาเกรน	อาจ

ได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงว่ามีการกระทาหรือพฤติกรรมที่ขัดต่อบทบัญญัติของ

หลักการจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณ

พนักงานทุคนมีหน้าที่ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่รับทราบมา	โดยเร็วที่สุดเท่า

ที่จะเป็นไปได้	อันดับแรกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ	หรือ	ฝ่าย

บริหารทั่วไป	(ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	หรือผู้อานวยการหน่วยธุรกิจ	

หรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในเครือ)	สาหรับพนักงาน	หรือ	บุคคล

ภายนอก	ให้แจ้งพนักงานลิมาเกรนที่ท่านติดต่อด้วย	หากมีความเป็นไปได้

นอกจากนี้	ยังสามารถติดต่อคณะกรรมการจัดการการแจ้งการกระทาผิด

ของลิมาเกรนได้โดยตรงโดยส่งอีเมลไปที่:	alert@limagrain.com

การรวบรวมการแจ้งการกระทาผิด	และการดาเนินการต่างๆ	ต้องทาเป็น

ความลับ	ตามข้อกาหนดของกฎหมายที่บังคับใช้	และขั้นตอนการบังคับใช้

ภายในของลิมาเกรน

การปรับใช้ระบบแจ้งการกระทาความผิดนี้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายฝรั่งเศส	เลขที่	2016-1691	ลงวันที่	9	ธันวาคม	2559	ที่รู้จักกันในชื่อ	

«ซาแปง	2»	เกี่ยวกับความโปร่งใส	การต่อต้านการทุจริต	และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่สาหรับเศรษฐกิจ	นอกจากนี้	ยังเป็นการทาให้ระบบการแจ้งการกระทา

ผิดนั้นสมบูรณ์	ด้วยการกาหนดรูปแบบทั่วไปเพื่อการคุ้มครองผู้แจ้งการกระทาผิด

«การแจ้งการกระทาความผิด»	และ	«การคุ้มครองผู้แจ้ง»	เป็นกลไกสองประการที่กฎหมายกาหนดไว้	การปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวจะทาให้สมบูรณ์

ประเทศอื่นๆ	ที่ลิมาเกรนประกอบกิจการก็มีกฎเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันด้วย
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ผลของการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ

กฎระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงเอกสารข้อกาหนดที่เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล	โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กาหนดโดยสหประชาชาติ	ลิมา

เกรนจะต้องเคารพกฎระเบียบเหล่านี้	และการลงลายมือชื่อในข้อตกลงของ

สหประชาชาตินี้แสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเครื่องมือและเป็น

แบบอย่างในเรื่องนี้

การกระทาของลิมาเกรนคือผลรวมของการกระทาส่วนบุคคลของพนักงาน	

ไม่ว่าหน้าที่การงานใด	หรือประเทศใดที่ทาธุรกิจ	เพื่อให้การกระทาของ

พวกเขาสอดคล้องกับหลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณ	

เอกสารอธิบายเพิ่มเติมภายในของลิมาจะอธิบายวิธีการที่ลิมาเกรนคาด

หวังให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติ	และสิ่งที่ห้ามพนักงานกระทาในนามของ

บริษัท	ลิมาเกรน	

ความรับผิดของลิมาเกรนและผู้บริหารระดับสูง	รวมถึงชื่อเสียงและภาพ

ลักษณ์ของลิมาเกรน	และยังรวมถึงสิ่งที่ผู้บริหารเชื่อว่าเป็นบทบาททาง

สังคมของบริษัท

ดังนั้น	จึงเป็นที่แน่ชัดว่าการเคารพหลักการด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ

และกฎที่ระบุไว้ในเอกสารอธิบายเพิ่มเติมภายในของบริษัทผูกพันทุกคน	!

ผลท่ีตามมาสาหรับพนักงานบริษัท 

คืออะไร?

การละเมิดหลักการด้านจริยธรรมและประมวลหลักจรรยาบรรณจะทาให้

พนักงานได้รับการลงโทษทางวินัยตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของแต่ละ

บริษัทในกลุ่มลิมาเกรน	(มักเป็นข้อบังคับภายใน)	รวมถึงโทษถูกให้ออก

จากงาน

กฎระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท	ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศหรือกฎหมายระดับชาติและมักจะ

มีลักษณะบังคับนอกราชอาณาจักรด้วย	โดยที่	การ

ละเมิดกฎเหล่านี้อาจมีผลกระทบที่สาคัญสาหรับ

ทั้งพนักงาน	บริษัท	และกลุ่มบริษัทลิมาเกรน.
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคอร์รัปชั่นอาจนาไปสู่การลงโทษทางกฎหมายอีก	นอกเหนือ

จากที่พนักงานจะถูกลงโทษจากบริษัทแล้ว	แท้จริงแล้วกฎหมายต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น	เช่น	กฎหมาย	ซาแปง	2	ของฝรั่งเศส	และกฎหมายของ

ประเทศอื่นที่มีลักษณะการบังคับใช้นอกราชอาณาจักรด้วย	(กฎหมายของ

สหราชอาณาจักร	หรือ	สหรัฐอเมริกา	ฯลฯ)	กาหนดให้มีการลงโทษทั้งทาง

แพ่งและทางอาญาทั้งพนักงานและนายจ้างของพวกเขา	บทลงโทษเหล่า

นี้ใช้กับผู้กระทาความผิดและผู้สมรู้ร่วมคิด	ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคล	และไม่ใช่ว่า	เนื่องจากพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตใน

นามและเพื่อประโยชน์ของบริษัทของเขา	บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบ	ใน

ที่สุด	มันไม่สาคัญว่าการทุจริตเป็นความพยายามที่ไม่ประสบความสาเร็จ	

ความพยายามเพียงอย่างเดียวถือเป็นความผิดที่มีโทษ

•		สาหรับพนักงานแต่ละคนอาจต้องรับผิดทางอาญา	และโทษที่ได้รับอาจ

เป็นโทษจาคุกหลายปี	การตัดสิทธิพลเมืองบางประการ	ห้ามดาเนินธุรกิจ

ที่	เป็นปัญหา	พร้อมกับค่าปรับจานวนที่สูงมาก

•		สาหรับลิมาเกรนหรือบริษัทย่อย	อาจต้องรับผิดทางอาญาด้วย	

ถึงแม้ว่าบทลงโทษสาหรับความผิดอาญาเกี่ยวกับการทุจริตแตกต่างกันไป

ในแต่ละประเทศ	และจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาค	แต่กฎหมายเกือบ

ทั้งหมดมีโทษจาคุกสาหรับผู้บริหาร

ค่าปรับทางอาญาหรือทางปกครองสาหรับบริษัท	ค่าปรับเหล่านี้อาจเป็น

ภาระที่หนักมากและอาจสูงถึงร้อยละ	30	ของผลประกอบการหรือมากกว่า

นั้น	บริษัทอาจต้องรับผิดทางแพ่งและส่งผลให้ต้องจ่ายเงินจานวนมากให้

กับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทาหรือจากการทุจริต

ผลทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคอร์รัปช่ัน มี

อะไรบ้าง ?
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•		การห้ามดาเนินการบางอย่าง

อาจมีการห้ามไม่ให้รับตาแหน่งทางราชการ	หรือประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ

ทุจริต	บริษัทท่ีถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการทุจริตอาจถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมใน

โครงการของภาครัฐ	

ในสหภาพยุโรป	บริษัทท่ีถูกตัดสินว่ามีความผิดในการทุจริตจะถูกตัดสิทธิจาก

การเป็นคู่สัญญาภาครัฐโดยอัตโนมัติ	ธนาคารจะจัดทาบัญชีดาของบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกับการทุจริต

•		ถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมประมูลบางโครงการของภาคเอกชน

หน่วยงานในภาคเอกชนมักปฏิเสธท่ีจะทาธุรกิจกับบริษัทท่ีถูกกล่าวหาว่าทุจริต

หรือถูกตัดสินว่ามีความผิดในการทุจริต

•	การบอกเลิกสัญญาท่ีมีผลบังคับอยู่

สัญญาท่ีได้รับมาจากการทุจริตมักถูกประกาศว่าเป็นโมฆะเน่ืองจากการฉ้อโกง

•	ความเสียหายต่อช่ือเสียง

บริษัทท่ีรู้จักกันในเร่ืองของการทุจริตถูกกันออกจากตลาดการเงินท่ีสาคัญและ

ธุรกรรมระหว่างประเทศมากย่ิงข้ึนเร่ือยๆ

การลงโทษอ่ืนๆ :
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อภิธานศัพท์

การใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางที่ผิด:

เป็นการใช้โดยเจตนาและเพื่อส่วนตัวในสินทรัพย์หรือเครดิตของบริษัท	

หรืออานาจของผู้บริหารบริษัท

พนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หมายถึง:

•		พนักงานของรัฐใดๆ	ที่ได้รับการเลือกหรือแต่งตั้งของกระทรวงหรือสภา

นิติบัญญัติ

•		พนักงานหรือบุคคลใดๆ	ที่กระทาการเพื่อหรือในนามของข้าราชการ	

หน่วยงานรัฐบาล	หรือองค์กรที่ทางานให้หรือเป็นเจ้าของหรือควบคุม

โดยหน่วยงานของรัฐ	เช่น	นักวิจัยที่ทางานในมหาวิทยาลัยของรัฐ

•		ผู้บริหารของพรรคการเมือง	ผู้สมัครเพื่อทาหน้าที่อย่างเป็นทางการ	

ผู้บริหาร	หรือ	พนักงาน	หรือบุคคลที่ทาหน้าที่แทนหรือในนามของ

พรรคการเมืองหรือผู้สมัครเพื่อทาหน้าที่อย่างเป็นทางการ

•		พนักงานหรือบุคคลใด	ๆ	ที่ทาหน้าที่แทนหรือในนามขององค์กร

สาธารณะระหว่างประเทศ

•	สมาชิกของราชวงศ์หรือกองทัพ

•		สมาชิกใด	ๆ	ของ	«รัฐบาล»	คำาที่หมายถึงทุกระดับและหน่วยงานย่อย

ของรัฐบาล	(ท้องถิ่น	ภูมิภาคหรือระดับชาติ	และการปกครอง	กฎหมาย	

หรือการบริหาร)

ญาติสนิทของบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

ผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้หรือไม่เหมาะสม::

ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม	หมายถึง	วัตถุหรือบริการที่มีมูลค่าที่มอบให้

แก่ผู้รับผลประโยชน์	เพื่อที่จะได้รับการตัดสินใจ	หรืองดออกเสียง	หรือ

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	ผู้รับผลประโยชน์อาจเป็นพนักงานของรัฐ	

พนักงานของภาคเอกชน	ญาติของบุคคลนั้น	(เช่นสมาชิกในครอบครัว)	

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(มูลนิธิ	บริษัทบังหน้า	เป็นต้น)

ผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้	อาจเป็น:

•		ทางตรง	(เช่น	สินบน	ค่าคอมมิชชั่นที่ไม่ควรได้	หรือ	เงินใต้โต๊ะ	เพื่ออา

นวยความสะดวกหรือเงินสด	บริการ	ส่วนลด	ของขวัญหรูหรา	หรือผล

ประโยชน์ที่มากเกินไป	การเรียกเก็บค่าบริการสูงเกินจริง	การให้ยืม	การ

ให้สินเชื่อ	ฯลฯ	)	หรือ

•		ทางอ้อม	(ตัวอย่าง	การจัดหาเงินทุนให้กับพรรคการเมือง	การบริจาค	

หรือ	การอุปถัมภ์	ข้อเสนอตาแหน่งหรือการฝึกงาน	ฯลฯ	)	

การฟอกเงินหรือเงินทุน::

การฟอกเงินหรือเงินทุน	เป็นการทาให้ทรัพย์สินหรือเงินทุนที่แท้จริงแล้ว

มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย	(การก่อการร้าย	การค้ายาเสพติด	การ

ปลอมแปลงการละเมิดลิขสิทธิ์	การทุจริต	การหลีกเลี่ยงภาษี	...	)	ดูเหมือน

ถูกต้องตามกฎหมาย	โดยปิดบังที่มา	นอกจากนี้	ยังรวมถึงการโอนเงินที่

ผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	และ/หรือ	การ

ตรวจจับได้โดยหน่วยงานสรรพากรในท้องถิ่น

อาจมีรูปแบบต่อไปน้ี:

•	ธุรกรรมที่ไม่ทราบชื่อและข้อมูลการติดต่อของคู่สัญญา

•	ธุรกรรมที่ดาเนินการโดยตัวกลางที่ไม่รู้จักหรือไม่จาเป็น

•	ธุรกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้

•	การใช้วิธีการชาระเงินที่ผิดปกติ

•		การทาธุรกรรมไปยังประเทศที่แตกต่างจากสถานที่ให้บริการที่มีการให้

บริการหรือแตกต่างจากการที่ผู้ให้บริการมีสานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่

ของขวัญ	*:

ของขวัญหรือสิ่งอานวยความสะดวกอื่น	ๆ	สามารถมีได้หลายรูปแบบ

เช่นทรัพย์สิน	อาหาร	การเดินทาง	การเข้าพักโรงแรม	การเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมด้านอาชีพ	วัฒนธรรม	กีฬา	หรือกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ

การสมรู้ร่วมคิด:	

เป็นข้อตกลงที่ผิดกฎหมาย	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความลับระหว่างคนสองคน

หรือมากกว่านั้นที่จะสร้างความเสียหายให้กับบุคคลภายนอก	โดยการ

ฉ้อโกงสิทธิของพวกเขาหรือเบี่ยงเบนกระบวนการ	ซึ่งอาจเป็นการเผย

แพร่ข้อมูลที่เป็นความลับในโครงการโดยบุคคลที่ต้องการสนับสนุนผู้

ประกอบการ	เพื่อให้เขาได้รับโครงการนี้	หรือโอนพนักงานเพื่ออาพราง

แผนของบริษัท	

(*) อ้างถึงคู่มือปฏิบัติภายใน
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การขัดกันของผลประโยชน์**

การขัดกันของผลประโยชน์อาจหมายถึงการกระทา	สาหรับผู้ที่มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมด้านวิชาชีพ	(ของรัฐหรือเอกชน)	หรือได้รับเลือกตั้งให้ดารงตา

แหน่งหรือดารงตาแหน่งของรัฐ	เพื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ทาให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ยวกับแรงจูงใจที่แท้จริงของการตัดสินใจของเขา	ผลประโยชน์เหล่านี้

อาจเชื่อมโยงกับองค์การ	การกุศล	วัฒนธรรม	การเงิน	การเมือง	ศาสนา	

กีฬาหรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของครอบครัวหรือทางอารมณ์	ใน

บริษัท	นี่เป็นสถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงระหว่างผล

ประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน	และผลประโยชน์ของบริษัทที่เขาทางาน	

ในกรณีนี้	พนักงานอาจไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเกี่ยวกับความจงรักภักดี

อีกต่อไป

การขัดกันของผลประโยชน์อาจรวมถึง:

•	ความสัมพันธ์พิเศษ	(ครอบครัวหรือการเงิน)	กับลูกค้า	ผู้รับเหมาร่วม

ผู้รับเหมาช่วง

•	การใช้ตาแหน่งทางการเมืองหรือวิชาชีพ

•	การทาหน้าที่หลาย	ๆ	หน้าที่

•	ญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้รับการเสนอตาแหน่งงานในบริษัท

•	การใช้หรือแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	

การทุจริต:

การทุจริตประกอบด้วย:

•		ข้อเสนอ	คำามั่นสัญญาหรือของกานัลที่เป็นผลประโยชน์มิควรได้	แก่

บุคคลในภาครัฐหรือเอกชน	(การให้สินบน)	หรือ

•		การร้องขอ	การขอ	หรือการรับผลประโยชน์ที่มิควรได้	จากบุคคลในภาค

รัฐหรือเอกชน	(การรับสินบน)	เพื่อดาเนินการหรือไม่ดาเนินการใด	ๆ	ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของตน

จากคำาจากัดความนี้	แสดงว่า:

•		การเสนอหรือคำาสัญญาสามารถทาได้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นโดยผ่าน	

คนกลาง

•		สิ่งที่เสนอให้อาจเป็นเงินสดหรือไม่ใช่เงินสด	เช่นของขวัญ	คำาเชิญหรือ

บริการ

•		สิ่งที่คาดหวังจากการแลกเปลี่ยนอาจเป็นการกระทาหรือการไม่กระทา

ใด	ๆ

คำาแถลงที่หลอกลวง:

คำาแถลงท่ีหลอกลวงรวมถึงความไม่ถูกต้อง	หรือ	การละเว้นโดยต้ังใจในงบการ

เงิน	ตลอดจนการเผยแพร่งบการเงิน	โดยมีเจตนาหลอกลวงผู้รับโดยเฉพาะนัก

ลงทุนและเจ้าหน้ี	ซ่ึงอาจรวมถึงการปลอมแปลงหรือแก้ไขบันทึกการบัญชีและ

การเงินโดยเจตนาไม่ปฏิบัติตามหลักการบัญชี	การบิดเบือนการทาธุรกรรม	

การจงใจละเว้น	หรือเปิดเผยข้อมูล	ฯลฯ

นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน	คำาแถลงท่ีหลอกลวง	หมายถึงความไม่ถูกต้อง	

หรือ	ความจงใจละเว้นข้อมูล	(มนุษยสัมพันธ์	เชิงพาณิชย์	ฯลฯ)	ในเอกสารของ

ทางราชการ	โดยมีเจตนาท่ีจะทาให้ผู้รับเข้าใจผิด

ข้อมูลวงใน::

เป็นการเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูล	«ท่ีมีสิทธิพิเศษ»	ในตลาดหลักทรัพย์	

(โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านการซ้ือ	ขาย	แลกเปล่ียน	สมัครสมาชิกหรือใช้สิ

ทธิออปช่ัน)	หมายถึงข้อมูลเฉพาะและเป็นความลับ	ซ่ึงหากเปิดเผยต่อ

สาธารณะมีแนวโน้มท่ีจะมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น

พฤติกรรมน้ีถือเป็นความผิดท่ีทาให้ผู้กระทาผิดถูกดาเนินคดีทางอาญา

การฝ่าฝืนน้ีได้รับการควบคุมและลงโทษโดยหน่วยงานกากับดูแลของ

ตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีการจดทะเบียนหุ้นของบริษัท

การยักยอกทรัพย์สินหรือเงิน:

คำาน้ีหมายถึงการขโมยหรือการใช้อย่างฉ้อฉลในทรัพย์สินของบริษัท	โดยผู้

บริหารหรือพนักงาน	การยักยอกน้ีอาจเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่า

จะเป็นทรัพยากรทางการเงิน	ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินอ่ืน	ๆ	ท้ังหมด	(หน้ีสิน	

อุปกรณ์	หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดองค์กรของบริษัท	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ

เช่นการอ้างอิงของลูกค้า	ข้อมูลทางเทคนิคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการและ

ข้อมูลท่ีเป็นความลับอ่ืน	ๆ)

(*) อ้างถึงคู่มือปฏิบัติภายใน
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หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรน	-	อภิธานศัพท์

การเลือกปฏิบัติ::

เป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันของบุคคล	ขึ้นอยู่กับอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์

เช่นตระกูล	เพศ	ความพิการ	สีผิว	ศาสนา,	...

ข้อมูลส่วนบุคคล::

เป็นข้อมูลที่สามารถระบุบุคคลธรรมดาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	เช่น	ชื่อ	

ชื่อสกุล	หมายเลขโทรศัพท์	อีเมล	...

การห้ามค้าขาย::

การห้ามค้าขายเป็นมาตรการที่ห้ามไม่ให้ทาธุรกรรมกับประเทศที่กาหนด	

หรือทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเป้าหมายที่ทากับประเทศที่กาหนด	

ซึ่งคาดการณ์ถึงแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของการดาเนินงาน	(เช่นการห้าม

ขายอาวุธในประเทศใดประเทศหนึ่ง)	มาตรการห้ามค้าขายเกิดจากการ

ตัดสินใจของสหประชาชาติหรือจากกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือของ

ประเทศต่าง	ๆ

วิสาหกิจที่เป็นของรัฐ	(รัฐวิสาหกิจ):

รัฐวิสาหกิจเป็นนิติบุคคลที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมทั้งหมดหรือบางส่วน	

พนักงานและผู้แทนของหน่วยงานของรัฐถือเป็นผู้รับผิดชอบของรัฐหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตส่วนใหญ่

การกรรโชกทรัพย์::

เกี่ยวกับการรับเงิน	ทรัพย์สิน	หรือบริการจากบุคคล	โดยการหลอกลวง

หรือการข่มขู่	บ่อยครั้งที่เป็นการข่มขู่	เพื่อกระตุ้นหรือบังคับให้บุคคลอื่น

บรรลุเป้าหมายหรือกระทาการบางอย่างที่ขัดความประสงค์ของเขา	โดย

ผลตามปกติทาให้ผู้เสียหาย	สูญเสียเงินหรือต้องให้ผลประโยชน์บาง

ประการ

ในบริบทของการทุจริต	อาจอยู่ในรูปแบบที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่ต้องการรับเงิน	โดยที่เขาจะใช้อิทธิพลในการสร้างปัญหาให้กับบริษัท	

หรือบุคคลเช่นตัวแทนศุลกากรหรือด้านความมั่นคงที่จะเสนอให้หลีกเลี่ยง	

«การตรวจสอบ»	สินค้าและกระเป๋าเดินทางที่ยาวนานและมีราคาแพงเพื่อ

แลกกับ	สินบน

การฉ้อโกง::

ประกอบไปด้วยการหลอกลวงผู้อื่นด้วยความตั้งใจเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่

ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบธรรมหรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาระผูกพันทางกฎหมาย	

ธรรมเนียมปฏิบัติหรือตามสัญญา

พฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกงเป็นองค์ประกอบที่ตั้งใจ	(ไม่ใช่ข้อผิดพลาด

หรือความไม่ระมัดระวัง)	และวิธีการปกปิดการกระทาที่ไม่ได้รับอนุญาต

แรงจูงใจในการฉ้อโกงอาจมีรูปแบบที่หลากหลายมาก	เช่นการเงิน	

คุณธรรมหรือที่เป็นรูปธรรม	บริษัทอาจจะดูเหมือนเป็นผู้เสียหายหรือเป็น

ผู้รับผลประโยชน์

การฉ้อโกงอาจอยู่ในรูปแบบของ:

•		การยักยอกเงินจานวนเงิน	วัสดุ	หรือข้อมูลที่เป็นความลับ	แม้กระทั่งการ

โกงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	เช่นการเรียกร้องเกี่ยวกับการไม่

ปฏิบัติตามฉลากหรือมาตรฐาน

•		การทาลายเอกสารหลักฐาน

•	การปลอมแปลงรายการบัญชี

•		การประทับลายมือชื่อที่สแกน	โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่

เกี่ยวข้อง

•		การละเว้นการประกาศต่อบุคคลสาธารณะหรือเอกชนหรือการรายงาน

ที่ผิดพลาด

•		การบิดเบือนความจริงในเอกสารสัญญา	การบัญชี	หรือการบริหาร	เช่น

การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือข้อจากัดที่กฎหมายกาหนด

การอายัดทรัพย์สิน:

การอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ตัดสินใจโดยหน่วยงานของรัฐ	(สานักงาน

ควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ,	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ),	ตาม

ความของข้อกาหนดของกฎระเบียบแห่งชาติ,	นอกราชอาณาจักรหรือ

ระหว่างประเทศ	(สหประชาชาติ)	หรือสหภาพยุโรป

การตัดสินใจนี้เกี่ยวข้องกับธนาคารทุกแห่งที่รักษาทรัพย์สินในนามของ

บุคคล	และเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี	
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รางวัลท่ีผิดกฎหมาย:

รางวัลนั้นผิดกฎหมาย	หากมอบให้เป็นการขอบคุณสาหรับการให้บริการ	

(การตัดสินใจหรือการละเว้น)	อาจอยู่ในรูปของการมอบเงินสด	หรือของ

ขวัญที่มีค่า	เป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริต	ไม่ได้เป็นผลตอบแทนเพื่อให้

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการละเว้น	แต่ให้หลังจากการตัดสินใจหรือ

การละเว้น

ผลประโยชน์ทางการเงิน:

คำาว่า	«ผลประโยชน์ทางการเงิน»	หมายรวมถึงหุ้นหรือทุนใด	ๆ	การลงทุน	การ

กู้ยืมท่ีให้หรือรับ	หรือการจัดการทางการเงินอ่ืน	ๆ	ท่ีตกลงกับบุคคลภายนอก

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล:

คำาว่า	«ผลประโยชน์ส่วนบุคคล»	ต้องทาความเข้าใจในความหมายท่ีกว้าง	

กล่าวคือ	ท้ังผลประโยชน์ของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	(ผู้ร่วมงาน	พนักงาน	เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ	ผู้บริหาร	บริการสาธารณะ	หรือแม้แต่รัฐบาล)	มากกว่าของครอบครัว

หรือญาติของเขา	(บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)

การว่ิงเต้น	หรือ	การเป็นตัวแทนผลประโยชน์:

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์และโปร่งใสของบริษัท	ในการพัฒนากฎระเบียบ

หรือนโยบายสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	การมีส่วนร่วมครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการพิจารณาของผู้มีอานาจ

ตัดสินใจของรัฐ

สมาชิกของครอบครัว:

การเป็นญาติไม่ว่าจะโดยทางสายเลือดหรือจากการสมรส	(หรือความ

สัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการที่คล้ายกัน)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สมรส	ผู้ใช้

ชีวิตร่วมกันฉันท์สามีภรรยา	บิดามารดาหรือบุตร	ซึ่งรวมถึงพี่น้องพ่อแม่

เดียวกัน	จากการสมรส	หรือบุตรบุญธรรม	บิดามารดาของคู่สมรส	ปู่ย่าตา

ยาย	ลุงป้าน้าอาลูกพี่ลูกน้อง	หลาน	หรือญาติที่อาศัยอยู่ในบ้าน

การเล่นพรรคเล่นพวกหรือความลาเอียง:

เป็นแนวโน้มที่จะให้ผลประโยชน์เกินควรแก่สมาชิกในครอบครัว	เพื่อน

หรือ	คนรู้จัก

ผู้มีส่วนได้เสีย:

หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่อาจ

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	หรือ	บริษัทใด	ๆ	หรือกลุ่มบริษัท	ไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อม

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนเช่น:

นักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ผู้ร่วมงาน	ผู้จัดหาสินค้า	ผู้รับจ้างช่วง	ลูกค้า

ราชการ	สหภาพแรงงาน	แต่ยังรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ	องค์กร

พัฒนาเอกชน	ชุมชนท้องถิ่น	นักข่าวและสื่อต่าง	ๆ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง:

บุคคลท่ีดารงหรือเคยดารงตาแหน่งท่ีได้รับความไว้วางใจและมีอานาจใน

หน้าท่ีระดับสูงทางราชการหรือทางการเมือง	ศาล	หรือการบริหารหรือ

ภายในองค์กรระหว่างประเทศเช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้

ชิดของพวกเขา

นอกจากน้ียังรวมถึงนักการเมืองระดับสูง	เช่นประมุขของรัฐ	นักการเมือง

อาวุโส	ข้าราชการระดับสูง	ผู้พิพากษาหรือ	เจ้าหน้าท่ีทหารระดับสูงและผู้

บริหารของรัฐวิสาหกิจ	หรือพรรคการเมืองท่ีสาคัญ
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สินบน*:

สินบนเป็นรูปแบบการทุจริตที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด	นอกจากนี้ยังเป็นเป้า

หมายหลักของกฎหมายต่อต้านการทุจริตส่วนใหญ่	โดยทั่วไปสินบนคือ

เงินหรือของกานัลที่เสนอเพื่อรับผลประโยชน์ที่มิควรได้	ไม่สมควรได้รับ	

หรือไม่ถูกต้อง

สินบนอาจเกี่ยวข้องกับหลาย	ๆ	ฝ่ายในการทาธุรกรรม	แต่มักเกี่ยวข้อง

อย่างน้อยสองฝ่ายหลักได้แก่	ผู้ให้สินบน	(ผู้จ่ายเงิน)	และผู้ที่ได้รับสินบน	

(ผู้ขอ)	)

การให้สินบนนั้นไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปตัวเงิน	แต่อาจอยู่ในรูปของแรง

จูงใจทางการเงิน	การให้บริการ	หรือการสนับสนุน	เช่นการเสนองานให้กับ

ญาติของบุคคลที่ได้รับสินบน

แม้แต่เพียงสัญญาว่าจะเสนอบางสิ่งในอนาคต	เพื่อแลกกับความได้เปรียบ

ทางธุรกิจก็เป็นสินบน

การให้สินบนนั้นครอบคลุมสถานการณ์หลายประการและประเภทย่อย

เช่น:

•		ค่าคอมมิชชั่นที่ซ่อนอยู่:	เป็นรูปแบบของสินบน	แต่จ่ายหลังจากชนะการ

ประกวดราคา	ไม่ใช่ก่อนหน้านี้	ดังนั้นผู้ประกอบการเอกชนที่ประสงค์

จะชนะการประมูล	สัญญาว่าจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

เมื่อได้เซ็นสัญญา

•		การจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก:	การจ่ายค่าอานวยความสะดวก

หรือที่เรียกว่าการอานวยความสะดวก	การติดสินบน	การกรรโชกทรัพย์	

หรือเงินใต้โต๊ะ	เป็นเงินจานวนเล็กน้อยจ่ายโดยตรงหรือโดยอ้อมและ	

«แบบซ่อน	เร้น»	ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน	เพื่อรับประกันหรือ

เร่งการดาเนินการตามปกติและไม่เป็นการตัดสินใจ	เช่นการขอวีซ่า	คำา

สั่งหรือการเชื่อมต่อกับเครือข่าย	(ดิจิทัล,	ไฟฟ้า,	น้า),	การผ่านพิธีการ

ทางศุลกากรที่รวดเร็วกว่าสาหรับสินค้า...

•		การหักเงินที่ผิดกฎหมาย:	ได้แก่ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บอย่าง

ผิดกฎหมาย	โดยตัวแทนซึ่งไม่มีอานาจหรือสิทธิในการทาเช่นนั้น	

งานที่ซ่อนไว้:

เป็นการไม่แจ้งอย่างเป็นทางการต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ	ถึงบุคคลซึ่งทา

งานให้	กับบริษัท

การบังคับใช้แรงงาน:

เป็นการทางานภายใต้การบังคับหรือข่มขู่

การทางานของเด็ก:

เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใด	ๆ	ที่ดาเนินการโดยเด็กและส่งผลก

ระทบต่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจของพวกเขาตามปกติ

28
หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรน	-	อภิธานศัพท์์

(*) อ้างถึงคู่มือปฏิบัติภายใน
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หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของลิมาเกรน	-	NOTES
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สินบน:	รูปแบบการคอร์รัปชั่นที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดมา	มีอยู่ทุกรูปแบบทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา 

• Bribe (สินบน)

•  Kickback (เงินใต้โต๊ะ)

•  Payola (เงินสินบน)

•  Sweetener Backhander  

(ผลประโยขน์/การทุจริต)

•  Hush money (ค่าปิดปาก) 

•  Grease (เงินใต้โต๊ะ)

•  Wet my beak  

(เงินค่าคุ้มครอง)

เม็กซิโก

•  Soborno (สินบน)

•  Mordida (เขมือบ)

•  Refresco (ค่าเครื่องดื่ม)

•  Dinero por debajo de la mesa  

(เงินใต้โต๊ะ)

เปรู

•  Coima (เงิินสาหรับสินบน)

อิรัก

•  Kahwa (ค่ากาแฟ)

ไนจีเรีย

•  Kola, dash, egunje (สินบน)

แองโกลา

• Gaseoso (ค่าเครื่องดื่ม)

โรมาเนีย

•  Rasplata (ค่าบริการ)

ประเทศไทย

•  Sin bone (สินบน)

อินเดีย 

•  Rishwat (เงินใต้โต๊ะ)

•  Baksheesh; ghoos, hafta (สินบน)

•  Chai-pani (ค่าน้าชาและน้า)

ตุรกี

• Rusvet (สินบน)

ฟิลิปปินส์ 

• Lagay (สินบน)

•  Kotong, suhol (สินบน)

รัสเซีย 

• Vzyatka (สินบน)

•  Dat’ na lapu (เงินใต้โต๊ะ)

จีน

•  Chaqian (ค่าน้าชา)

•  Zou hou mien (เข้าประตูหลัง)

อียิปต์ 

•  Ashaan ad-dukhaan (ขอค่าบุหรี่)

•  Ashaan ash-shay (ขอค่าน้าชา)

•  Bakchich (ของขวัญ, ทิป, เงินบริจาค)

•  Barteel rashwah (สินบน)

•  Kahwa (กาแฟ)
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หลักการด้านจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณเหล่านี้บันทึกไว้กฎหมายระหว่างประเทศ	ซึ่งลิมาเกรนเห็นด้วยกับหลักการ

ดังกล่าว:

•	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน;

•		อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	และอนุสัญญา	29,	105,	138	และ	182	(การต่อ

ต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน),	155	(สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ทางาน,	111	(การต่อต้านการ

เลือกปฏิบัติ),	100	(ค่าตอบแทน),	87	และ	98	(เสรีภาพของสหภาพแรงงาน,	สิทธิขององค์กร	และ	การเจรจาร่วม);

•		อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก	•	หลักการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	(OECD)	

สาหรับวิสาหกิจข้ามชาติ;	•	เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กของสหประชาชาติ	ที่กลุ่มลิมาเกรนลงนามในเดือนธันวาคม	2556

•		กฎหมายฝรั่งเศส	ชื่อ	“ซาแปง	2”	มีผลใช้บังคับในวันที่	1	มิถุนายน	2560,

•		การเปลี่ยนแปลงกฎหมายฝรั่งเศสให้เข้ากับคำาสั่งของสหภาพยุโรปลงวันที่	22	ตุลาคม	2557	ที่เรียกว่า	“ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร”


