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คำานำาจาก  
CEO

ในปี 2558 Limagrain ได้นำาจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบบัแรกมาใชเ้พือ่รบัมอืกับ
ความท้าทายในด้านนโยบายท่ัวไป: เพือ่ยนืยนัหลักการของจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ใหส้อดคล้องกับระเบยีบขอ้บงัคับปัจจุบนั และด้วยเหตนุี ้จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับแรงผลักดันเพือ่ความก้าวหน้าอยา่งยัง่ยนืและอยา่งมคีวามรบัผดิ
ชอบ
อันท่ีจรงิแล้ว กิจกรรมต่างๆ ของเรา ไมว่่าจะเก่ียวขอ้งกับการวิจัย การผลิตหรอื
การตลาดของเมล็ดพนัธ์ุและผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร ล้วนเป็นศนูยก์ลางแหง่
ความท้าทายทางสังคม ท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุและความท้าทายเชงิสงัคมและ
สิง่แวดล้อมท่ีซบัซอ้นมากขึน้ ลกูค้าของเรา ไมว่่าจะเป็นอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรอื
ผูบ้รโิภค ต่างมคีวามต้องการเพิม่ขึน้เน่ืองจากความสามารถในการจัดการความ
ท้าทายเหล่านีข้องเรา
Limagrain เขา้ชว่ยเหลือในตลาดระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเรว็ ตลาดเหล่านีเ้ป็นตลาดท่ีมกีฎเกณฑ์ทางกฎหมายและบทบญัญติัท่ี
เกิดจากหลักการพืน้ฐาน กฎบตัรหรอืมาตรฐานท่ีเพิม่มากขึน้ 

หลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบบัใหมน่ีจ้ะคำานึงถึงพฒันาการทาง
กฎหมายล่าสดุและเป็นสว่นหน่ึงของโครงการรเิริม่ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR) ของเรา โดยธรรมชาติแล้ว จะอิงตามค่านิยมด้านความก้าวหน้า ความ
อุตสาหะ และความรว่มมอืของเรา ซึง่คือแนวทางในการรกัษาความระมดัระวัง 
กรอบการทำางานท่ีกำาหนดขอ้ตกลงรว่มกัน เครือ่งมอืในการพฒันาการตอบสนอง
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนแหล่งท่ีมาของการแก้ปัญหา
พนักงาน ไมว่่าบรษัิทของเขาหรอืประเทศท่ีทำากิจกรรมใดก็ตาม ไมส่ามารถอ้างว่า 
เขากระทำาการเพือ่ผลประโยชน์ของ Limagrain หากเขากระทำาการขดัต่อค่านิยม
ของ Limagrain หรอืกฎเกณฑ์และหลักการต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบบันี้

หลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเหล่านีแ้สดงถึงความมุง่มัน่ในการพฒันา
กิจกรรมต่าง ๆ รว่มกันของเราท่ัวโลกอยา่งมคีวามรบัผดิชอบและยัง่ยนื ขา้พเจ้าจึง
คาดหวังว่าเราทกุคนจะรูจั้กและอ้างอิงหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้
ตลอดระยะเวลาท่ีทำางานท่ี Limagrain

Sébastien Chauffaut
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Limagrain
มคีวามกระตือรอืรน้ท่ีจะสรา้ง

หลักจรยิธรรมและ
ความมุง่มั่นท่ีเป็นทางการซึ่งจะ

นำาไปใช้กับผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีหลัก 
อันได้แก่ สมาชิกเกษตรกร 

ผูถื้อหุน้ 
พนักงาน ซพัพลายเออร ์

คู่ค้า และตัวแทน
ในประเทศต่าง ๆ ท่ี

บรษัิทต้ังอยู ่
ซึ่งคำามั่นสัญญาของ Limagrain

จะสามารถ
ทำาใหเ้ป็นรูปธรรมได้

โดยผูท่ี้ทำางานรว่มกันในองค์กร
ซึ่งถือเป็นตัวแทน

ประจำาวัน
ของ Limagrain

หลักจรยิธรรมและความมุง่
มั่นของ LIMAGRAIN

Limagrain เป็นกลุ่มสหกรณ์ระหว่างประเทศ และการถือ
หุน้ประกอบด้วยเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของ Coopérative 
Limagrain ผูถื้อหุน้ส่วนรายยอ่ยจากภายนอกองค์กรช่วย
เสรมิความแข็งแกรง่ใหกั้บองค์กรนีแ้ละมสี่วนช่วยในการ
พฒันากลุ่มบรษัิทในระยะยาว
Limagrain ช่วยตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ามกีารทำาตามและ
คำานึงถึงความคาดหวังของผูถื้อหุน้ทกุรายว่ามกีารบงัคับ
ใช้ระเบยีบข้อบงัคับของตลาดหุน้ท่ี Financial Market 
Authority (AMF) กำาหนดอยา่งเครง่ครดั และมกีารบงัคับใช้
กฎเกณฑ์กำากับดแูลกิจการท่ีดีอีกด้วย
ตามแนวทางเหล่านี ้Limagrain ปฏิบติัตามคำาแนะนำาท่ี 
MiddleNext วางไว้ ดัชนขีองมลูค่าตลาดหุน้สำาหรบัหุน้
ขนาดกลาง (midcaps) ซึ่งกำาหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะ
สมสำาหรบับรษัิทประเภทนี้

Limagrain จะใหข้้อมลูท่ีถูกต้องและแมน่ยำาแก่ผูถื้อหุน้ตาม
กฎเกณฑ์ท่ีบงัคับใช้เป็นประจำาหรอืทกุครั้งท่ีมกีารรบัประกัน

A. �การใหเ้กยีรติสมาชกิเกษตรกร
และผูถื้อหุน้
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การรบัประกันสุขภาพและความปลอดภัยในสถานทีท่ำางาน
Limagrain พจิารณาว่าความรบัผดิชอบหลักต่อสงัคมของ
บรษัิทคือ การจัดใหม้สีภาพแวดล้อมท่ีรกัษาสขุภาพและ
ความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีมี
คณุภาพสงูสำาหรบัพนักงานของบรษัิทและพนักงานท่ีไมใ่ช่
พนักงานของ Limagrain ซึง่ทำางานท่ีสถานปฏิบติังานแหง่ใด
แหง่หน่ึงของกลุม่บรษัิท
เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว Limagrain มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตาม
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีบงัคับใชใ้นแต่ละประเทศ ตลอดจนระเบยีบ
ขอ้บงัคับภายในองค์กรและมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีบงัคับใชใ้น
ด้านสุขอนามยั สขุภาพ และความปลอดภัย
Limagrain มุง่มัน่ท่ีจะสรา้งมาตรฐานอ้างอิงในกรอบการ
ทำางานด้านสขุภาพและความปลอดภัย

เคารพบุคคลและชวิีตสว่นตัวของทุกบุคคล
Limagrain มุง่มั่นท่ีจะปฏิบติัต่อพนักงานอยา่งยุติธรรมและ
เปิดใจกว้างโดยเคารพในศกัด์ิศรแีละเอาใจใส่ความสมบูรณ์
ทางรา่งกายและศลีธรรม
ดังน้ัน ในการรบัสมคัรพนักงานของ  Limagrain จึงไมม่ี
การเลือกปฏิบติัในด้านเพศ อายุ สัญชาติ ศาสนา รสนิยม
ทางเพศ ลักษณะทางกายภาพ สภาวะสุขภาพ ความพกิาร 
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรอืความคิดเหน็ทางการเมอืง
Limagrain ยงัเคารพชวิีตส่วนตัวของพนักงานและไม่
แทรกแซงกิจกรรมนอกเวลางานของพนักงาน ซึ่งจะรกัษา
จุดยนืท่ีเป็นกลางเก่ียวกับความคิดเหน็ทางการเมอืงและ
ความเชื่อทางปรชัญาหรอืทางศาสนา และหา้มไมใ่หม้กีาร
ปลูกฝังลัทธิความเชื่อบางอยา่งในท่ีทำางาน
นอกเหนือจากนี ้Limagrain ยงัแสวงหาการพฒันาส่วน
บุคคลและการพฒันาทางอาชพีของพนักงาน
Limagrain มุง่มั่นท่ีจะใหพ้นักงานทกุคนสามารถเข้าถึง
การฝึกอบรมทางวิชาชพีท่ีต่อเน่ืองอยา่งเท่าเทียมกันเพื่อท่ี
พนักงานทกุคนจะสามารถรกัษาและพฒันาทักษะของตนได้
Limagrain มุง่มั่นท่ีจะเจรจาและดำาเนินการทางสังคมด้วย
ความจรงิใจและความภักดี

การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นประเด็นท่ีใหค้วามสำาคัญ
เป็นพเิศษ โดยจะต้องไมร่วบรวม บนัทึก ประมวลผล หรอื
สง่ต่อข้อมลูสว่นบุคคลท่ีเป็นของลกูค้า คูค้่าทางการค้า และ
พนักงานของเรา ยกเว้นภายในขอบเขตของกฎหมายเฉพาะ
ของประเทศ
Limagrain มุง่มัน่ท่ีจะรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคลของสมาชกิเกษตรกร พนักงาน และบุคคลท่ีสาม เพื่อ
การใช้งานเฉพาะและชอบด้วยกฎหมายซึง่เก่ียวขอ้งกับ
วัตถปุระสงค์ในการดำาเนินการประมวลผลขอ้มลูเท่าน้ัน
และจะต้องบนัทึกเฉพาะขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งและจำาเป็นต่อเป้า
หมายของการทำางานเท่าน้ัน
ตัวอยา่งเชน่ ข้อมลูท่ีใชส้ำาหรบัการประมวลผลขอ้มลู
เงินเดือนด้วยคอมพวิเตอรเ์ก่ียวขอ้งกับขอ้มลูประจำาตัว 
สถานภาพทางครอบครวั ชวิีตทางวิชาชพี และองค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนพนักงาน ซึง่ขอ้มลูเหล่านีห้า้มนำาไปใช้เพื่อ
วัตถปุระสงค์อ่ืนใด
นอกจากนี ้ในเรื่องเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
Limagrain มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศต่างๆ 
ท่ีบรษัิทดำาเนินงานอยู ่เชน่ หลักการจำากัดเวลาในการจัดเก็บ
ขอ้มลู และสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู การปรกึษาหารอื ความ
ยนิยอม การแก้ไข สารสนเทศ การเคล่ือนยา้ย การลบ หรอื
ความขดัแยง้
Limagrain รบัประกันความปลอดภัย การรกัษาความลับ 
และความสมบูรณ์ของขอ้มลูสว่นบุคคลของพนักงานและ
บุคคลท่ีสาม

B. �การใหเ้กยีรติ
พนักงาน
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นอกจากนี ้Limagrain ยงัมุง่มั่นท่ีจะมสี่วนสนับสนุนสำาคัญ
ในการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรพัยากรอยา่งรูค้ณุ
ค่าควบคู่ไปกับการปรบักระบวนการผลิตใหเ้หมาะสมท่ีสุด
ในโรงงานท่ัวโลก
Limagrain ได้เริม่ปรบัใช้กลยุทธ์เพื่อนำาระบบการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ไปใช้และปรบัปรุงแนวทางปฏิบติั
ใหร้กัษาทรพัยากรธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และปรบั
ใช้กับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ
ในตลาดเมล็ดพนัธ์ุ Limagrain มุง่มั่นท่ีจะสรา้งพนัธ์ุท่ีปรบั
ตัวเข้ากับความหลากหลายของสภาพแวดล้อม และเพื่อ
เผยแพรแ่นวทางปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและมคีวามรบัผดิ
ชอบไปยงัสมาชิกเกษตรกรและคู่ค้า 
ในตลาดอาหารเกษตร Limagrain จะทำางานเพื่อส่งเสรมิ
รวมและใช้มาตรฐานท่ีมคีณุภาพสูงรวมท้ังบรรทัดฐาน
ทางอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับกฎหมายของยุโรปและ
กฎหมายระหว่างประเทศ

C. �การรกัษาสิง่แวดล้อม
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หลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ - หลักการ

ตลาดทกุแหง่ยอมรบัคณุภาพผลิตภัณฑ์ของ Limagrain 
ด้วยเพราะ Limagrain มคีวามอ่อนไหวต่อความต้องการ
และความคาดหวังของผูใ้ช้งานและผูบ้รโิภคของบรษัิท 

Limagrain ควบคมุ ประเมนิผล และปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และ
บรกิารของตนเองเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจต่อคณุภาพและ
ความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอนในการสรา้ง การผลิต และ
การจัดจำาหน่าย
Limagrain มุง่มั่นท่ีจะใช้มาตรฐานการสื่อสารระดับสูงสุด
โดยเคารพระเบยีบข้อบงัคับในท้องถ่ินท่ีบงัคับใช้ในด้านวัตถุ
และสื่อท่ีใช้ในการแจ้งใหลู้กค้าและผูบ้รโิภคทราบ
Limagrain จะตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าข้อมลูท้ังหมดท่ีได้รบั
เป็นข้อมลูล่าสุด ถูกต้อง ยุติธรรมและน่าเชื่อถือ และข้อมลู
ครบถ้วนเพยีงพอท่ีจะเข้าใจถึงคณุภาพและวิธกีารใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์

Limagrain มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตามบทบญัญติัทางกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคับ ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติท่ี
เก่ียวขอ้งกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้า กฎ
เกณฑ์เหล่านีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่รบัประกันการแขง่ขนัอยา่งเสรี
ในตลาด
เพือ่ใหส้อดคล้องกับหลักการเหล่านี ้Limagrain มนีโยบายหา้ม
ไมใ่หม้กีารสนทนาหรอืการส่ือสารกับคูแ่ขง่ในรูปแบบใดก็ตาม
ท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งกับราคา การกล่าวอ้าง การกระจายตลาด
และลกูค้า
Limagrain ยงัหา้มมใิหม้กีารประพฤติมชิอบเมือ่บรษัิทอยูใ่น
ตำาแหน่งท่ีโดดเด่นในตลาดท่ีกำาหนดไว้ ในทำานองเดียวกัน 
Limagrain มุง่มัน่ท่ีจะได้รบัการอนุมติัจากหน่วยงานผูม้อีำานาจ
ต่าง ๆ ในระหว่างท่ีทำาธุรกรรมท่ีกระจุกตัวหรอืทำาธุรกรรม
ความรว่มมอืท่ีมผีลกระทบต่อตลาดภายใต้กรอบของกฎหมาย
ท่ีบงัคับใช้
Limagrain จะตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่า พนักงานทกุคนได้รบัแจ้ง
ว่าการฝ่าฝืนมาตรการเหล่านีอ้าจเก่ียวขอ้งกับความรบัผดิ
ของ Limagrain เช่นเดียวกับความรบัผดิสว่นบุคคลของตัว
พนักงานเอง

D. �การปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ของกฎหมายการ
แขง่ขันทางการค้า

E. �มุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหล้กูค้าและผู้
บรโิภคพึงพอใจ
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Limagrain เลือกซพัพลายเออรแ์ละผูร้บัจ้างช่วงต่อโดย
อิงตามเกณฑ์ท่ีเป็นกลาง และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ความ
สัมพนัธ์ทางการค้าและสัญญาของบรษัิทมคีวามสมดลุ
ตลอดเวลา
ซพัพลายเออรแ์ละผูร้บัจ้างช่วงต่อต้องปฏิบติัตาม
บทบญัญติัทางกฎหมายและการปฏิบติังานต้องวัดผลได้
อยา่งเป็นกลาง
Limagrain จะระมดัระวังเป็นพเิศษท่ีจะไมท่ำาสัญญากับ
ซพัพลายเออรท่ี์ใช้แรงงานเด็กหรอืแรงงานบงัคับ
Limagrain จะตรวจสอบใหแ้น่ใจอยา่งระมดัระวังว่าคู่
ค้าของบรษัิทเคารพอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labor Organization) ว่า
ด้วยสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐาน

F. �สรา้งความสมัพันธ์ที่
สมดลุและเป็นธรรมกับ
ซพัพลายเออรแ์ละคู่ค้า

G. �มกีารดำาเนินงานทีร่บั
ผดิชอบต่อประเทศ
และอาณาเขตต่างๆ�
ทีบ่รษัิทต้ังอยู่

ในการพฒันาทางภูมศิาสตร ์Limagrain มุง่มั่นท่ีจะปรบั
ใช้การดำาเนินงานท่ีรบัผดิชอบต่อทกุประเทศท่ีกลุ่มบรษัิท
ดำาเนินงานอยู่
Limagrain จะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า บรษัิทในเครอืปฏิบติั
ตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคับท่ีใช้บงัคับในแต่ละ
ประเทศท่ีบรษัิทต้ังอยู่
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Limagrain จะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า การ
พฒันาของบรษัิทจะเอาใจใส่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของภูมภิาคท่ีบรษัิทต้ังอยู่
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ของบรษัิท Limagrain มสี่วนรว่มในการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกั้บชุมชนต่าง ๆ ท่ีบรษัิท
ต้ังอยู ่โดยมคีวามหว่งใยเป็นพเิศษสำาหรบัการพฒันาใน
ระยะยาว
Limagrain จะไมใ่หค้ำามั่นสัญญาหรอืการสนับสนุนแก่
พรรคการเมอืงหรอืกลุ่มศาสนาใด ๆ
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คณะผูบ้รหิารเครอืลิมาเกรนใหค้ำามั่นท่ีจะต่อ
ต้านการคอรปัชั่น

ความมุง่มั่นของบรษัิทในการต่อต้านการทจุรติ 
ทำาไมจึงต้องใหค้วามสำาคัญแก่การต่อต้านการทจุรติเป็นอันดับแรก “ก็ไมไ่ด้แยข่นาดน้ัน!” “เราทำาแบบนี้
มาตลอด!” “มนัเป็นวิธเีดียวท่ีจะพฒันาใหก้้าวหน้า!” “ท่ีนี ่มนัไมม่ทีางอ่ืนแล้ว!” 
คำาตอบเหล่านีเ้ป็นคำาตอบตามปกติบางส่วนท่ีเราเคยได้ยนิมาเมื่อมกีารพดูถึงเรื่องการทจุรติควบคู่ไปกับ
เจตนาท่ีจะต่อสู้กับแนวทางปฏิบติัดังกล่าว 

เหตใุดจึงต้องพยายามทำาใหเ้กิดเปล่ียนแปลง

เพราะต้องการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตใช่ไหม

แน่นอน รฐับาลส่วนใหญม่กีฎหมายเฉพาะ
อยู ่โดยท่ีกฎหมายบางฉบบั1 จะรวมถึงมติินอก
อาณาเขต  
กฎหมายท่ีบบีบงัคับและปราบปรามมากท่ีสุดอยูใ่น
สหราชอาณาจักร สหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา 
และประเทศฝรั่งเศส โดยสามารถใช้ได้กับการกระ
ทำาท่ีทำานอกพรมแดนของประเทศเดิม และยงัได้
รบัโทษจำาคกุและเสยีค่าปรบัท่ีอาจสูงถึงหลายสิบ
ล้านหรอืหลายรอ้ยล้านยูโร กฎหมายเหล่านีบ้งัคับ
ใช้กับเราทกุคนในทกุสถานท่ี เราต้องเคารพและ
ปฏิบติัใหส้อดคล้องกับกฎหมายเหล่านี.้

เพราะสอดคล้ องกั บความมุ่ ง
มั่ นและค่ านิ ยมของบริ ษั ทใช่
ไหม

ใช่เลย เน่ืองด้วยบรษัิทมคีวามรบัผดิชอบท่ี
พยายามจะพฒันาและรกัษาความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจท่ีดีกับคู่ค้าของเราโดยอาศยัความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน การทจุรติเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ด้ การ
ทจุรติไมส่อดคล้องกับค่านิยมด้านความก้าวหน้า 
ความอุตสาหะ และความรว่มมอืของ Limagrain

10
หลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ - ความมุง่มั่นของบรษัิท

(1)  รายชือ่ประเทศท้ังหมดท่ีมกีฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทจุรตินอกอาณาเขต ณ เดือนมนีาคม 2565: ประเทศอารเ์จนตินา ออสเตรเลีย เบลเยยีม บราซลิ แคนาดา จีน 
ฝรัง่เศส เยอรมน ีอินเดีย เมก็ซโิก นิการากัว รสัเซยี แอฟรกิาใต้ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์สหราชอาณาจักร สหรฐัอเมรกิา



คณะผูบ้รหิารเครอืลิมาเกรนใหค้ำามั่นท่ีจะต่อ
ต้านการคอรปัชั่น

ลิมาเกรนต้ังใจที่ จะมีส่วนรว่มโดยการไม่ยอมให้
มีการคอรัปช่ั นเกิดขึ้ นในองค์กรไม่ว่าจะรูปแบบ
ใดก็ตาม�แต่มันอาจจะเกิดข้ึ นที่ ไหนก็ ได้ ใน
โลกใบนี้ �และคณะผู้บริ หารเครื อลิมาเกรนจะเฝ้า
สังเกตการณ์ด้วยความต้ังใจอย่างแรงกล้า
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ประการแรก การทจุรติเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ัวโลก! 

ในแต่ละปี มกีารจ่ายสินบนมากกว่า 1 ล้านล้าน
เหรยีญดอลลารส์หรฐั และฉ้อโกงเงิน 2.6 ล้านล้าน
เหรยีญดอลลารส์หรฐั คิดเป็น 5% ของ GDP โลก 
ซึ่งใกล้เคียงกับ GDP ของฝรั่งเศสถึงสองเท่า แต่
ไมส่ามารถนำาการทจุรติ การสูญเสยีมลูค่าในราย
ได้ภาษีของประเทศมาคิดในแง่ตัวเงินได้เท่าน้ัน 
บรษัิทต่าง ๆ ท่ีจ่ายสินบนจะบอ่นทำาลายความ
ซื่อสัตยส์ุจรติของประเทศท่ีพวกเขาดำาเนินงานอยู ่
ซึ่งจะทำาใหปั้ญหาความยากจนและธรรมาภิบาล
แยล่ง การทจุรติจะลดประสิทธิภาพของบรกิาร
สาธารณะและคณุภาพของบรกิารเหล่านี ้โดยจะ
ทำาใหป้ระชากรท่ีอ่อนแอท่ีสุดยงัคงอยูใ่นวงจรความ
ยากจนท่ีแยล่ง เพิม่ความไมเ่ท่าเทียมกัน และเน้น
ย้ำาถึงสถานการณ์ท่ีเปราะบาง ปัญหาเหล่านีส้่งผลก
ระทบต่อสังคมท้ังหมด โดยสามารถทำาใหเ้ศรษฐกิจ
เติบโตด้วยทนุมนุษยท่ี์มกีารพฒันา กล่าวคือ ผูท่ี้มี
การศกึษามสีุขภาพท่ีดี อยา่งไรก็ตาม การทจุรติขัด
ขวางการพฒันาทนุมนุษยน์ีแ้ละสามารถวัดถึงผลก
ระทบท่ีน่าท่ึงของมนัได้: การไมรู่ห้นังสือและการ
เสยีชวิีตของทารกจะสัมพนัธ์กับระดับการทจุรติใน
ประเทศ

ในฐานะเลขาธิการแหง่สหประชาชาติ António 
Guterres ได้แสดงความคิดเหน็ถึงเรื่องนีใ้นการ
กล่าวเปิดการประชุมว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติ
ของสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ว่า 
“การต่อสู้กับการทจุรติเป็นสิ่งสำาคัญในการปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อความ
เสมอภาคของสังคม โดยเป็นก้าวสำาคัญสู่การพฒันา
ท่ีทกุคนมสี่วนรว่มอยา่งยั่งยนื”

การต่อต้านการทจุรติจึงเป็นสิ่งจำาเป็น ไมว่่าจะมี
สัดส่วนหรอืขนาดใดก็ตาม! ไมม่ค่ีาตอบแทนใด ๆ 
ท่ีคุ้มค่า โดยต้องมคีวามมุง่มั่นและเผยใหเ้หน็ถึง
บทบาทท่ีบรษัิทพยายามท่ีจะปรบัใช้ในสังคมตลอด
จนค่านิยมท่ีบรษัิทมุง่หวังท่ีจะนำาไปใช้และส่งเสรมิ 
Limagrain ต้ังใจท่ีจะมสี่วนรว่มโดยไมย่อมรบัการก
ระทำาท่ีทจุรติภายในบรษัิท ไมว่่าการทจุรติจะเกิด
ขึ้นท่ีใดในโลกก็ตาม และคณะกรรมการบรหิารของ
กลุ่มบรษัิท (Group Executive Committee) ท่ีเรา
เป็นสมาชิกจะคอยตรวจสอบการทจุรติด้วยความ
มุง่มั่นอยา่งสูงสุด



หลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ - จรรยาบรรณ
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คำาถามไมไ่ด้ส่งผลต่อ
การพยายามวางแผน
สำาหรบัทกุอยา่งหรอื

เพื่อใส่รหสัทกุอยา่ง อยา่งไรก็ตาม 
หลักการท่ีชัดเจนและแมน่ยำา
สองสามประการประกอบกับ

ความรูส้ึกรบัผดิชอบ
ของแต่ละคน

รวมท้ังความรูส้ึกนึกคิด
ท่ีดีของทกุคน 

จะก่อใหเ้กิดข้อมลูอ้างอิง
ท่ีมปีระโยชน์ในแต่ละวัน

ภาพลักษณ์และชื่อเสยีงของ Limagrain เป็นองค์ประกอบ
สำาคัญสำาหรบัความสามารถขององค์กรในการพฒันา
และดึงดดูพนักงานในอนาคต ในแง่นี ้พนักงานแต่ละคน
รกัษาภาพลักษณ์และชื่อเสยีงท่ีดีของ Limagrain ใหอ้ยูใ่น
ขอบเขตหน้าท่ีของตน ทกุคนต้องตระหนักว่าหา้มเผยแพร่
เน้ือหาท่ีทำาให ้Limagrain เสื่อมเสยี ความคิดเหน็เก่ียวกับ
เพื่อนรว่มงาน คู่แข่ง หรอืคู่ค้าท่ีทำาใหเ้สยีชื่อเสยีง และการ
แบง่ปันข้อมลูท่ีเป็นความลับเก่ียวกับ Limagrain โดยไมไ่ด้
รบัอนุญาต
เครื่องมอืดิจิทัล เครอืข่ายสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ท่ีแบง่ปัน
ข้อมลู ฟอรมั และบล็อกต่างๆ มากมายทำาใหท้กุคนสามารถ
แสดงความคิดเหน็ได้อยา่งง่ายดาย ดังน้ัน เราทกุคนจึงต้อง
ดำาเนินการด้วยความสามารถในการตัดสินท่ีดี
เพื่อช่วยในการกำาหนดอาณาเขตท่ีจำาเป็นต้องใหค้วาม
เคารพ พนักงานสามารถเข้าไปอ่านถึงแนวทางสำาหรบัการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมไีว้ใหส้ำาหรบัพนักงานทกุคนบน
ระบบอินทราเน็ตของ Limagrain

พฤติกรรมทีค่าดหวัง 
พนักงานทกุคนต้องพงึระลึกไว้ว่า:
•  ทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูใด ๆ ท่ีลงบนอินเทอรเ์น็ตในทกุ

ท่ี และไมจ่ำากัดเวลา
•  การใช้ทรพัยากรสารสนเทศจะต้องใช้ตามข้อความท่ี

บงัคับใช้ (กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคับ จรยิธรรม สัญญา) 
ภาระผกูพนัในด้านความภักดีและกฎเกณฑ์สำาหรบัความ
ระมดัระวัง ความปลอดภัย และการปฏิบติัท่ีดี

•  พนักงานสามารถรบัผดิชอบต่อเน้ือหาท่ีตนเผยแพรบ่น
อินเทอรเ์น็ต

1. �รกัษาภาพลักษณ์และชื่อเสยีง
อันดงีามของ�Limagrain

จรรยาบรรณทางธุรกิจและ
พฤติกรรมท่ีมจีรยิธรรม
ของพนักงานทกุคนทกุ

เพศท่ี LIMAGRAIN
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ทรพัย์สินทีจั่บต้องไมไ่ด้�รวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่
ละเอยีดอ่อนและทีเ่ป็นความลับ
ข้อมลูท่ีไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะใดๆ ท่ีทำาขึ้นภายใน 
Limagrain โดยรวมถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับทรพัยากร
พนัธุกรรม การวิจัยและพฒันา ข้อมลูการผลิต ต้นทนุ 
ราคา ยอดขาย กำาไร ตลาด ลูกค้า คู่ค้า และแนวทางปฏิบติั
ทางการค้าถือเป็นสินทรพัยท่ี์สำาคัญในด้านกลยุทธ์ของ 
Limagrain และพนักงานไมส่ามารถเปิดเผยข้อมลูเหล่านี้
โดยไมไ่ด้รบัอนุญาตล่วงหน้า
พนักงานทกุคนต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารรกัษาความ
ลับและข้อมลูท่ีเป็นความลับใด ๆ ท่ีบรษัิทหรอืบุคคลท่ีสาม
เป็นเจ้าของต้องได้รบัการคุ้มครองและต้องไมน่ำาไปใช้งาน
โดยไมไ่ด้รบัอนุญาต

พฤติกรรมทีค่าดหวัง
พนักงานทกุคนต้องปฏิบติัตามการรกัษาความลับของข้อมลูท่ี
ตนทราบภายในขอบเขตหน้าท่ีของตน
พนักงานทกุคนท่ีเข้าช่วยเหลือในโครงการใดก็ตามต้องตรวจ
สอบใหแ้น่ใจว่าตนเอง:
• ทราบและปฏิบติัตามภาระผกูพนัในด้านการรกัษาความลับ
•  พยายามระมดัระวังในระหว่างสนทนาในท่ีสาธารณะทกุครั้ง 

(รถไฟ เครื่องบนิ รา้นอาหาร สัมมนา ฯลฯ)
•  ปฏิบติัตามภาระผกูพนัในการไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็น

ความลับโดยวาจา โดยเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืโดยทาง
อิเล็กทรอนิกส์

พนักงานคนใดก็ตามท่ีลาออกจากกลุ่มบรษัิทแล้วต้องปฏิบติั
ตามข้อกำาหนดการรกัษาความลับเดียวกัน

สินทรพัยข์อง Limagrain ประกอบด้วยสินค้าท่ีเป็นวัสด ุ
เช่น อุปกรณ์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร ์สิ่งอำานวยความ
สะดวก และทรพัยส์ินท่ีจับต้องไมไ่ด้ เช่น แบรนด์ สิทธิบตัร 
ใบรบัรองการคุ้มครองพนัธ์ุพชื ทรพัยากรทางพนัธุกรรม 
ความรูแ้ละทักษะ และข้อมลูท่ีเป็นความลับ

สินค้าทีเ่ป็นวัสดุ
พนักงานแต่ละคนต้องตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ามกีารใช้งาน
สินทรพัยข์อง Limagrain อยา่งเหมาะสมและในลักษณะท่ี
วัดได้ ดแูลรกัษาใหส้มบูรณ์และทำาใหค้วามมั่นใจโดยเฉพาะ
ว่าใช้งานสินทรพยัเ์หล่านีใ้นกรอบของกิจกรรมทางวิชาชพี
ของบรษัิทเท่าน้ัน ไมใ่ช่เพื่อการใช้งานส่วนตัวโดยไมไ่ด้รบั
อนุญาต

2. �เคารพและคุ้มครอง
สนิทรพัย์
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พนักงานทกุคนต้องประพฤติปฏิบติัด้วยความซือ่สตัยส์จุรติใน
ความสมัพนัธ์ทางวิชาชพีท้ังหมดของตน
Limagrain มุง่มัน่ท่ีจะบงัคับใชบ้ทบญัญติัภาคบงัคับและ
กฎหมายในการต่อสูกั้บการทจุรติและการฟอกเงิน (ดหูน้า 10 
“ความมุง่มัน่ของบรษัิทในการต่อสูกั้บการทจุรติ”) และในการ
ดำาเนินความสัมพนัธ์ทางการค้าและการเงินของบรษัิท ต้อง
คำานึงถึงขอ้เสนอแนะขององค์กรระดับชาติและองค์กรระหว่าง
ประเทศ เชน่ OFAC เก่ียวกับการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ
ในกรอบการทำางานนี ้Limagrain ทำาหน้าท่ีป้องกันการทจุรติ
หรอืการฟอกเงินทกุรูปแบบ กฎเกณฑ์นีม้คีวามสำาคัญอยา่ง
ยิง่ในกรอบการเจรจากับตัวแทนจากหน่วยงานของรฐัและ
สถาบนัสาธารณะ
พนักงานต้องไมป่ระพฤติตนในลักษณะท่ีพงึพอใจกับการ
ทจุรติเชงิรุก (การใหส้นิบน) หรอืการทจุรติเชงิรบั (การรบั
สนิบน)
Limagrain อนุญาตเฉพาะของขวัญและการต้อนรบัท่ีเหมาะ
สมและชอบด้วยกฎหมายซึง่เสนอใหภ้ายในกรอบความ
สมัพนัธ์ทางการค้า
พนักงานจะสามารถเสนอของขวัญ ความบนัเทิง หรอืบรกิาร
ฟรใีนนามของ Limagrain ได้ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบติัในปัจจุบนัและไมล่ะเมดิกฎหมายปัจจุบนัใดๆ
การได้รบัของขวัญหรอืการได้รบัการต้อนรบัของพนักงาน 
Limagrain จะต้องยดึถือแนวทางปฏิบติันีเ้ชน่เดียวกัน
เมือ่กิจกรรมสว่นตัว ทางสังคม ทางการเงิน หรอืทางการเมอืง
ของพนักงานสง่อิทธิพลหรอืมแีนวโน้มท่ีจะสง่อิทธิพลต่อความ
เป็นกลางและความภักดีของตนเองท่ีมต่ีอ Limagrain ผล
ประโยชน์ทับซอ้นอาจเกิดขึน้และต้องทำาการแก้ไขอยา่งเหมาะ
สม

พฤติกรรมทีค่าดหวัง
พนักงานทกุคนตกลงท่ีจะไมย่อมรบัของขวัญ* การเล้ียงรบัรอง 
หรอืการช่วยเหลือส่วนตัวใด ๆ ในปรมิาณท่ีไมส่มควรเก่ียวกับ
กฎหมายศลุกากรและกฎหมายการต่อต้านการทจุรติ ซึ่งอาจ
โน้มน้าวการตัดสินใจของตนเอง
พนักงานทกุคนต้องหลีกเล่ียงความขัดแยง้* ระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของ Limagrain ตลอดเวลา
ความขัดแยง้ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีมกีารเจรจากับคู่
ค้า เพื่อนรว่มงาน หรอืบุคคลท่ีสาม
(*) อ้างถึงเอกสารข้อเท็จจรงิเชิงปฏิบติัภายใน

3. �ดำาเนินการด้วยความซื่อสตัยส์จุรติและหลกี
เลีย่งผลประโยชน์ทับซ้อน
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พนักงานทกุคนต้องเก็บรกัษาข้อมลูภายในองค์กรและท่ีไม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับ Limagrain ไว้เป็นความลับ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหุน้ 
หา้มใช้ข้อมลูดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผล
กำาไรส่วนบุคคลหรอืของบุคคลท่ีสาม
ซีง่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรพัยโ์ดย
ใช้ข้อมลูวงในหา้มมใิหซ้ื้อ ขาย หรอืแลกเปล่ียนหลักทรพัย์
ของบรษัิทจดทะเบยีนของ Limagrain ไมว่่าโดยตรงหรอื
โดยอ้อม โดยอิงตามข้อมลูท่ีไมไ่ด้เป็นสาธารณสมบติั
สามารถศกึษากฎบตัรของการซื้อขายหลักทรพัยโ์ดยใช้
ข้อมลูวงในได้ท่ีอินทราเน็ตของ Limagrain
โดยท่ัวไปแล้ว Limagrain ประณามการกระทำาใด ๆ ท่ีขัด
ต่อความโปรง่ใสของตลาดและระเบยีบข้อบงัคับของตลาด
หุน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผา่นการเผยแพรข่่าวลือหรอืการใช้
ข้อมลูท่ีเป็นความลับ

พฤติกรรมทีค่าดหวัง
พนักงานทกุคนต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตนจำากัดการเผยแพร่
ข้อมลูท่ีเป็นความลับท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยใหกั้บผู้
ท่ีจำาเป็นต้องรูเ้ท่าน้ัน และใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรบัประกันการ
รกัษาความลับของข้อมลูและการไมเ่ปิดเผยข้อมลูต่อบุคคลท่ี
สาม
พนักงานทกุคนต้องระลึกไว้ว่าตนเองต้องรบัผดิชอบต่อการกระ
ทำาของตนเองได้

4. �ป้องกันไมใ่ห้เผยแพรข่อ้มลูทางการ
เงินทีไ่มไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะและ
การจัดการกับบุคคลวงใน
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Limagrain พจิารณาว่า การปกป้องสิทธิใน
ทรพัยส์ินทางปัญญาของตน (สิทธิบตัร ใบรบัรอง
การคุ้มครองพนัธ์ุพชื ความลับทางธุรกิจ ภาพวาด
และแบบจำาลอง แบรนด์ ลิขสิทธ์ิ ซอฟต์แวร ์ฐาน
ข้อมลู หรอือ่ืนๆ) เป็นสิ่งจำาเป็นท่ีจะทำาใหบ้รษัิทเกิด
การพฒันาและมคีวามยั่งยนื
ด้วยเหตนุี ้พนักงานทกุคนจึงต้องปกป้องทรพัยส์ิน
ทางปัญญาของกลุ่มบรษัิทโดยเอาใจใส่ต่อการรกัษา
ความลับของสิทธิเหล่านี ้นอกจากนี ้Limagrain ต้อง
เคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของท้ังคู่ค้าและ
คู่แข่งของตน

พฤติกรรมทีค่าดหวัง
พนักงาน Limagrain ทกุคนต้องใช้มาตรการท้ังหมด
เพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า การสรา้งสรรค์ของ 
Limagrain ได้รบัประโยชน์จากการคุ้มครองทรพัยส์ิน
ทางปัญญาท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เคารพการ
รกัษาความลับท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิเหล่านี้

พนักงานทกุคนต้องปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีทำาสัญญา
กับ Limagrain ตลอดจนสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา
ของบุคคลท่ีสามท่ีมผีลบงัคับใช้และมผีลใช้ได้ในแต่ละ
อาณาเขต
พนักงานคนใดก็ตามท่ีลาออกจากกลุ่มบรษัิทแล้วต้อง
ปฏิบติัตามข้อกำาหนดการรกัษาความลับเดียวกันและ
เคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา

5. �ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่ามกีารคุ้มครอง
สทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา
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สงสยัเกีย่วกับสถานการณ์หรอืไม่

ถามคำาถามง่ายๆ�กับตัวเอง:

• สถานการณ์ท่ีคณุกังวลเก่ียวกับกฎหมายหรอืไม่
•  สถานการณ์สอดคล้องกับหลักจรยิธรรมและจรรยา

บรรณทางธุรกิจของ Limagrain หรอืไม่
•  สถานการณ์ทำาให ้Limagrain ต้องเผชิญกับความเสีย่ง

ท่ียอมรบัไมไ่ด้หรอืทำาลายผลประโยชน์ของ Limagrain 
ในระยะสัน้ ระยะกลาง หรอืระยะยาวหรอืไม่

•  สถานการณ์สอดคล้องกับความมุง่มัน่ของ Limagrain 
และการรบัประกันท่ี Limagrain ใหไ้ว้ภายในหรอื
ภายนอกองค์กรหรอืไม่

•  คนอ่ืน ๆ เชน่ ผูจั้ดการ เพือ่นรว่มงาน หรอืครอบครวั
ของคณุ จะมองสถานการณ์นีอ้ยา่งไร

•  ฉันสามารถพดูเก่ียวกับประเด็นนีไ้ด้อยา่งอิสระหรอืไม ่
หรอืเมือ่นึกถึงสถานการณ์นี ้ฉันประสบปัญหาความรูส้กึ
ผดิชอบชัว่ดีหรอืไม่

•  จะเกิดอะไรขึน้หากมกีารรายงานสถานการณ์นีใ้นสือ่
หรอืบนสือ่สงัคมออนไลน์

?

การต้ังคำาถามในฐานะ
แรงขบัเคล่ือนเบือ้งหลัง

หลักจรยิธรรมของบรษัิท

สำาหรบัคำาถามใดๆ เก่ียวกับ
การตีความเอกสาร

ฉบบันี ้พนักงานอาจ
ติดต่อผูจั้ดการของตนเอง 
ผูจั้ดการแผนกทรพัยากร

บุคคล หรอืแผนกกฎหมาย
ภายในบรษัิท

อยา่งเป็นความลับ 
บุคคลเหล่านีอ้าจ

ติดต่อกลับ
แผนกจัดการท่ัวไป

ของพนักงาน

หน่วยงานทีส่ามารถติดต่อเพื่อ
สอบถามคำาถามหรอืข้อกังวลใด�ๆ

การน่ิงเงียบหรอืปิดตาข้างหน่ึงอาจดเูหมอืนทำาได้ง่ายกว่า 
แต่ความมุง่มั่นของกลุ่มบรษัิท หมายความว่า Limagrain 
ไมค่วรละเลยปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับหลักจรรยาบรรณนี ้
พนักงานไมค่วรลังเลใจท่ีจะระงับกิจกรรมหรอืการปฏิบติัท่ี
ดเูหมอืนจะไมส่อดคล้องกับหลักการของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และขอคำาแนะนำาจากผูติ้ดต่อคนอ่ืนท่ีพรอ้มจะหารอื
เก่ียวกับเรื่องนี ้หากจำาเป็น

กรณทีีม่คีำาถาม�โปรดติดต่อ 
code-of-conduct@limagrain.com
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ระบบการ
แจ้งเบาะแส

ระบบการแจ้งเบาะแสมใีหส้ำาหรบั
เพื่อนรว่มงานทกุคนเพื่อแจ้งการก
ระทำาใดๆ ท่ีขัดต่อ “หลักจรยิธรรม

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ”

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของ
พนักงาน�Limagrain

พนักงาน Limagrain ทกุคน รวมถึงพนักงานชั่วคราวหรอื
พนักงานจากภายนอกองค์กร หรอืบุคคลท่ีสามใดๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับ Limagrain อาจเหน็การกระทำาในเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึ้นหรอืพฤติกรรมท่ีขัดต่อบทบญัญติัในหลักจรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจภายในกรอบกิจกรรมทาง
วิชาชพี
พนักงานทกุคนมหีน้าท่ีต้องรายงานเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้น
ใด ๆ ท่ีตนรบัรูโ้ดยเรว็ท่ีสุด โดยแจ้งใหผู้จั้ดการสายงาน
ของตนหรอืแผนกจัดการท่ัวไป (ผูจั้ดการแผนกทรพัยากร
บุคคล หน่วยธุรกิจ หรอื CEO ของบรษัิทในเครอื) ทราบก่อน
สำาหรบัพนักงาน หรอื สำาหรบับุคคลภายนอก ใหแ้จ้งบุคคลท่ี
ติดต่อของตนเองหากมคีวามเป็นไปได้
พนักงานสามารถติดต่อคณะกรรมการบรหิารการเปิดเผย
ข้อมลูของ Limagrain ได้โดยตรงท่ี:
alert@limagrain.com 
การรบัและการจัดการการเปิดเผยข้อมลูจะต้องดำาเนินการ
เป็นความลับอยา่งสิ้นเชิงโดยสอดคล้องกับบทบญัญติัทาง
กฎหมายและขั้นตอนท่ีมผีลบงัคับใช้ใน Limagrain 

การนำาระบบการแจ้งเบาะแสไปใช้เป็นการบงัคับใช้กฎหมายฝรั่งเศสฉบบัท่ี 2016-1691 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2016 
ท่ีเรยีกว่า «Sapin II» ซึ่งเก่ียวข้องกับความโปรง่ใส การต่อต้านการทจุรติ และการพฒันาแฟ้มข้อมลูทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนีย้งัช่วยเสรมิระบบการแจ้งเบาะแสด้วยการกำาหนดกฎเกณฑ์ท่ัวไปในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส
“ระบบการแจ้งเบาะแส” และ “การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส” เป็นกลไกสองประการท่ีกฎหมายกำาหนด การปฏิบติัตาม
ข้อกำาหนดจะเป็นตัวกำาหนดความถูกต้อง
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ี Limagrain ดำาเนินงานมกีฎหมายท่ีสามารถเปรยีบเทียบได้
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ผลสืบเน่ืองตามมาจากการ
ไมป่ฏิบติัตามกฎเกณฑ์
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

พนักงานยงัต้องคำานึงถึงเอกสารท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดับ
สากล เช่น เอกสารท่ีจัดทำาโดยสหประชาชาติ Limagrain 
ต้องปฏิบติัตามกฎหมายเหล่านี ้และการลงนามในโกลบอล
คอมแพก็ (Global Compact) บง่ชีว่้า Limagrain มุง่มั่นเป็น
กำาลังสำาคัญและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในด้านนี้

การดำาเนินการต่าง ๆ ของ Limagrain คือผลรวมของการ
ดำาเนินการของแต่ละบุคคลท่ีทำาโดยพนักงานของบรษัิท 
ไมว่่าพนักงานจะอยูใ่นตำาแหน่งหรอืในประเทศใดก็ตาม
ท่ีพวกเขาดำาเนินงาน สำาหรบัการดำาเนินการของพนักงาน
ใหส้อดคล้องกับหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
เอกสารข้อเท็จจรงิเชิงปฏิบติัภายในของ Limagrain จะ
อธิบายถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี Limagrain คาดหวังจาก
พนักงาน และสิ่งท่ีหา้มกระทำาการในนามของบรษัิท

ความรบัผดิชอบของ Limagrain และผูบ้รหิารระดับสูง ชื่อ
เสยีงและภาพลักษณ์ท่ีดีของบรษัิทล้วนตกอยูใ่นความเสีย่ง 
แต่ผูบ้รหิารระดับสูงเชื่อว่าบทบาททางสังคมของบรษัิทก็ตก
อยุใ่นความเสีย่งด้วยเช่นกัน

ดังน้ัน ทกุคนจึงต้องปฏิบติัตามหลักจรยิธรรมและจรรยา
บรรณทางธุรกิจและกฎเกณฑ์ท่ีอธิบายไว้ในเอกสารข้อเท็จ
จรงิเชิงปฏิบติัภายในองค์กร!

 

 

การละเมดิหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจจะ
ทำาใหพ้นักงานต้องถูกลงโทษทางวินัยตามท่ีระบุไว้ใน
เอกสารต่าง ๆ ท่ีกำากับดแูลแต่ละบรษัิทในกลุ่มบรษัิท (มกัจะ
เป็นระเบยีบข้อบงัคับภายใน) และอาจส่งผลใหพ้นักงานถูก
ไล่ออกจากงานในขั้นสูงสุด

กฎเกณฑ์ของจรยิธรรม
ทางธุรกิจมจุีดมุง่หมาย

เพื่อใหบ้รษัิท
ปฏิบติัตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศและกฎหมาย
ระดับประเทศต่าง ๆ ท่ีมกัจะขยาย

ออกไปนอกอาณาเขต
ของตน การละเมดิ

กฎเกณฑ์เหล่านีอ้าจมผีลสืบ
เน่ืองท่ีรา้ยแรงตามมา

ต่อพนักงาน 
บรษัิท และกลุ่มบรษัิท

จะมผีลสบืเน่ืองตามมาอยา่งไร
สำาหรบัพนักงานในบรษัิท
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เก่ียวกับการทจุรติ การไมป่ฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการทจุรติอาจก่อใหเ้กิดการลงโทษ
หนัก นอกเหนือจากการลงโทษเหล่าน้ันท่ีบรษัิทอาจกำาหนด 
อันท่ีจรงิ กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติ เช่น กฎหมาย 
Sapin II ในประเทศฝรัง่เศส ตลอดจนระเบยีบขอ้บงัคับอ่ืนๆ 
ท่ีมขีอบเขตนอกอาณาเขต (สหราชอาณาจักร สหรฐัอเมรกิา 
ฯลฯ) กำาหนดใหม้บีทลงโทษทางแพง่และทางอาญาอ่ืนๆ 
สำาหรบัพนักงานและนายจ้าง  บทลงโทษเหล่านีใ้ชกั้บผูก้ระทำา
ผดิและผูส้มรูร้ว่มคิด ไมว่่าจะเป็นบุคคลหรอืนิติบุคคลก็ตาม 
และพนักงานยงัคงมคีวามรบัผดิชอบแมว่้าจะมสีว่นรว่มใน
การกระทำาการทจุรติในนามและเพือ่ประโยชน์ของบรษัิท
ของตนก็ตาม สดุท้ายก็ไมส่ำาคัญว่าการทจุรติจะทำาสำาเรจ็หรอื
ไม ่เพยีงแค่ความพยายามท่ีจะทจุรติก็แสดงถึงการละเมดิท่ี
สามารถถกูลงโทษได้

•  สำาหรบัพนักงาน ในฐานะปัจเจกบุคคล พนักงานอาจต้องรบั
ผดิชอบทางอาญา และบทลงโทษต่าง ๆ อาจสง่ผลใหต้้อง
โทษจำาคกุหลายปี สญูเสยีสทิธิพลเมอืง และถกูหา้มดำาเนิน
ธุรกิจท่ีเป็นปัญหา และอาจรวมถึงเสยีค่าปรบัจำานวนมากอีก
ด้วย

•  สำาหรบั Limagrain หรอืหน่ึงในบรษัิทในเครอื Limagrain 
อาจต้องรบัผดิชอบด้วยเชน่กัน แมว่้าการตัดสนิลงโทษท่ีได้
รบัจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละภมูภิาคก็ตาม 
แต่ระบบกฎหมายเกือบท้ังหมดมโีทษจำาคกุสำาหรบัผูบ้รหิาร
ระดับสงู และค่าปรบัทางอาญาหรอืค่าปรบัทางปกครอง
สำาหรบับรษัิทต่างๆ ค่าปรบัเหล่านีอ้าจรุนแรงถึงขดีสดุและ
สงูถึง 30% ของยอดขายของบรษัิท หรอืมากกว่าน้ัน บรษัิท
อาจต้องพวัพนักับความรบัผดิชอบทางแพง่และสง่ผลใหต้้อง
จ่ายเงินจำานวนมากใหกั้บบุคคลท่ีสามท่ีเป็นเหยือ่ของการกระ
ทำาการทจุรติ

มผีลสบืเน่ืองตามมาทางกฎหมายอยา่งไรในเรือ่ง
การทจุรติ
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•  สามารถประกาศหา้มดำาเนินกิจกรรมบางอยา่ง หา้มดำารง
ตำาแหน่งสาธารณะหรอืหา้มทำากิจกรรมทางวิชาชพีท่ี
เก่ียวขอ้งกับการกระทำาการทจุรติได้ อาจมกีารหา้มบรษัิทท่ี
พบว่ามคีวามผดิฐานทจุรติไมใ่หเ้ขา้รว่มโครงการภาครฐั ใน
สหภาพยุโรป จะมกีารตัดบรษัิทต่างๆ ท่ีพบว่ามคีวามผดิฐาน
ทจุรติออกจากสญัญาของภาครฐัโดยอัตโนมติั ธนาคารต่าง ๆ 
ได้รวบรวมรายชือ่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกับคดีทจุรติใหอ้ยูใ่นบญัชี
ดำา

•  การไมเ่รยีกใหเ้ขา้รว่มโครงการประกวดราคาและโครงการ
ภาคเอกชน

บรษัิทเอกชนมกัปฏิเสธท่ีจะทำาธุรกิจกับบรษัิทท่ีถกูกล่าวหาว่า
ทจุรติหรอืพบว่ามคีวามผดิฐานทจุรติ

• การบอกเลิกสญัญาท่ีมอียู่

มกัจะมกีารประกาศใหส้ญัญาท่ีได้รบัจากการทจุรติเป็นโมฆะ
เน่ืองจากเป็นการฉ้อโกง

• เสยีชือ่เสยีง

จะมกีารตัดบรษัิทต่าง ๆ ท่ีได้รบัแจ้งว่าเก่ียวขอ้งกับการทจุรติ
ออกจากตลาดการเงินท่ีสำาคัญและธุรกรรมระหว่างประเทศ
มากขึน้เรือ่ยๆ

 

บทลงโทษอ่ืนๆ�ทีเ่ป็นไปได้:
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อภิธานศพัท์

การใช้สนิทรพัยข์องบรษัิทในทางท่ีผดิ: 
คำาศพัท์นีจ้ะเก่ียวขอ้งกับการจงใจใชส้นิทรพัยห์รอืช่ือเสยีง
ของบรษัิท หรอือำานาจท่ีเจ้าหน้าท่ีบรษัิทครอบครองอยู่
เป็นการสว่นตัว

เจ้าหน้าท่ีของรฐัหรอืตัวแทนของรฐับาล: 
เจ้าหน้าท่ีของรฐัหรอืตัวแทนของรฐับาลหมายถึง:
•  เจ้าหน้าท่ีของรฐัคนใด ๆ ท่ีได้รบัการเลือกต้ังหรอืแต่งต้ังให้

เป็นสมาชกิของกระทรวงหรอืผูบ้ญัญติักฎหมาย
•  พนักงานหรอืบุคคลคนใด ๆ ท่ีทำาหน้าท่ีเพื่อหรอืในนามของ

เจ้าหน้าท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หรอืบรษัิทท่ีทำางานให้
กับ หรอืหน่วยงานของรฐัเป็นเจ้าของหรอืทำาการควบคมุ 
เชน่ นักวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยของรฐัว่าจ้าง

•  เจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมอืง ผูส้มคัรท่ีได้รบัมอบอำานาจ
อยา่งเป็นทางการ เจ้าหน้าท่ีหรอืพนักงานหรอืบุคคลท่ีทำา
หน้าท่ีเพื่อหรอืในนามของพรรคการเมอืงหรอืผูส้มคัรท่ีได้
รบัมอบอำานาจอยา่งเป็นทางการ

•  พนักงานหรอืบุคคลคนใด ๆ ท่ีทำาหน้าท่ีเพื่อหรอืในนามของ
องค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ

• สมาชกิคนใด ๆ ในราชวงศห์รอืกองทัพ
•  สมาชิกคนใดๆ ของ «รฐับาล» ซึง่เป็นคำาศพัท์ท่ีอ้างถึงทกุ

ระดับและแผนกยอ่ยของรฐับาล (ระดับท้องถ่ิน ภูมภิาค 
หรอืระดับชาติ และการบรหิาร ฝ่ายนิติบญัญติั หรอืผู้
บรหิาร)

อีกท้ัง ยงัถือว่าญาติสนิทของบุคคลเหล่านีท้ั้งหมดเป็น
ขา้ราชการด้วย

ความได้เปรยีบท่ีไมยุ่ติธรรมหรอืไมเ่หมาะสม: 
ความได้เปรยีบท่ีไมยุ่ติธรรม หมายถึง วัตถหุรอืบรกิารใดๆ ท่ี
มมีลูค่าท่ีมอบใหแ้ก่ผูร้บัโดยมวัีตถปุระสงค์เพื่อใหไ้ด้มาซึง่
การตัดสนิใจหรอืการละเว้น หรอืเพื่อโน้มน้าวการตัดสนิใจ 
ผูร้บัอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั พนักงานจากภาคเอกชน ญาติ
ของบุคคลน้ัน ๆ (เชน่ สมาชกิในครอบครวัของบุคคลเหล่านี)้ 
หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (มลูนิธิ บรษัิทท่ีมแีต่เปลือก ฯลฯ)
ความได้เปรยีบท่ีไมยุ่ติธรรมนีอ้าจเป็น:
•  โดยทางตรง (เช่น การจ่ายเงินใต้โต๊ะ ค่าธรรมเนยีมท่ีไม่

เหมาะสมหรอืค่าคอมมชิชนัยอ้นหลัง การจ่ายเงินหรอืให้
เงินสดเพื่ออำานวยความสะดวก บรกิาร สว่นลด ของขวัญ
ฟุ่ มเฟือยหรอืผลประโยชน์ท่ีเกินควร การเรยีกเก็บเงินค่า
บรกิารเกินกว่าท่ีเรยีกเก็บ เงินกู ้เครดิต)

•  หรอืโดยทางอ้อม (เชน่ การจ่ายเงินใหพ้รรคการเมอืง การ
กศุลและการเป็นสปอนเซอร ์การเสนอตำาแหน่งหรอืการ
ฝึกงาน เป็นต้น)

การฟอกเงินหรอืการฟอกเงินทนุ: 
การฟอกเงินหรอืการฟอกเงินทนุประกอบด้วยการใหสิ้นค้า
หรอืเงินท่ีมลัีกษณะชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ในความเป็นจรงิ ได้
มาจากกิจกรรมท่ีผดิกฎหมาย (การก่อการรา้ย การค้ายาเสพ
ติด การปลอมแปลง การแฮ็ก การทจุรติ การหลีกเล่ียงภาษี 
ฯลฯ) โดยปกปิดท่ีมาของเงินเหล่าน้ัน นอกจากนี ้ยงัเก่ียวขอ้ง
กับการโอนเงินท่ีผดิกฎหมายเพื่อหลีกเล่ียงการควบคมุและ/
หรอืการตรวจจับการแลกเปล่ียนโดยหน่วยงานด้านภาษีใน
ท้องถ่ิน
อาจใชรู้ปแบบต่อไปนี:้
• ธุรกรรมท่ีไมท่ราบชื่อและรายละเอียดของฝ่ายต่างๆ
• ธุรกรรมท่ีดำาเนินการโดยคนกลางท่ีไมรู่จั้กหรอืไมจ่ำาเป็น
• ธุรกรรมท่ีไมม่คีำาอธิบาย
• การใชวิ้ธกีารชำาระเงินท่ีผดิปกติ
•  ธุรกรรมไปยงัประเทศอ่ืนท่ีไมใ่ช่ประเทศท่ีใหบ้รกิารหรอื

ประเทศอ่ืนท่ีไมไ่ด้ต้ังสำานักงานใหญ่

ของขวัญ*: 
ของขวัญหรอืการเล้ียงรบัรองทำาได้หลายรูปแบบ เชน่ สนิค้า 
อาหาร การเดินทาง การเขา้พกัในโรงแรม การเชญิเขา้รว่ม
งานกิจกรรมด้านอาชพี วัฒนธรรม หรอืกีฬา หรอืความบนั
เทิงอ่ืนๆ

การสมรูร้ว่มคิด: 
การสมรูร้ว่มคิดเป็นขอ้ตกลงท่ีผดิกฎหมาย ซึง่มกัจะเป็น
ความลับระหว่างบุคคลต้ังแต่สองรายขึน้ไปเพื่อทำารา้ยบุคคล
ท่ีสามโดยการฉ้อโกงสทิธิของบุคคลเหล่านีห้รอืเพื่อใช้ข้ัน
ตอนในทางท่ีผดิ ซึง่อาจรวมถึง การเผยแพรข้่อมลูท่ีเป็น
ความลับในตลาดโดยบุคคลท่ีต้องการใหอ้ภิสิทธ์ิต่อผูด้ำาเนิน
การเพื่อทำาใหเ้ขาสามารถเขา้ถึงและได้ครอบครองตลาดน้ัน 
ๆ หรอืการโยกยา้ยพนักงานเพื่ออำาพรางแผนทางสงัคม

(*) อ้างถึงเอกสารข้อเท็จจรงิเชิงปฏิบติัภายใน
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ผลประโยชน์ทับซอ้น:*
สำาหรบัผูท่ี้ดำาเนินกิจกรรมทางวิชาชพี (ภาครฐัหรอืเอกชน) 
ดำารงตำาแหน่งท่ีได้รบัการเลือกต้ังหรอืใช้บรกิารสาธารณะ 
ผลประโยชน์ทับซอ้น หมายถึง การทำาใหตั้วเองตกอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดข้อสงสยัเก่ียวกับแรงจูงใจ
ท่ีแท้จรงิของการตัดสนิใจของตน ผลประโยชน์เหล่านีอ้าจ
เป็นความเช่ือมโยง การกศุล วัฒนธรรม การเงิน การเมอืง 
ศาสนา กีฬา หรอืเป็นผลจากความสัมพนัธ์ทางครอบครวั
หรอืทางอารมณ์
ในบรษัิท มคีวามเสีย่งท่ีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรอืสว่น
ตัวของพนักงานจะขดัขวางผลประโยชน์ของบรษัิทของ
พนักงาน ในกรณดัีงกล่าว พนักงานอาจไมส่ามารถปฏิบติั
ตามภาระผกูพนัของตนในการจงรกัภักดีต่อบรษัิทได้อีกต่อ
ไป
ผลประโยชน์ทับซอ้นอาจได้แก่:
•  ความสมัพนัธ์แบบมอีภิสทิธ์ิ (ครอบครวัหรอืการเงิน) กับ

ลกูค้า ผูร้บัจ้างรว่ม หรอืผูร้บัจ้างชว่ง
• การใชส้ำานักงานทางการเมอืงหรอืทางวิชาชพี
• การสะสมกิจกรรมทางวิชาชพี
• ญาติหรอืคนใกล้ชดิท่ีสมคัรงานบรษัิท
•  การใช้หรอืแบง่ปันขอ้มลูท่ีเป็นความลับเพื่อผลประโยชน์

สว่นตัว

การทจุรติ:
การทจุรติจะเก่ียวขอ้งกับ:
•  ขอ้เสนอ คำามัน่สญัญา หรอืของขวัญท่ีเป็นขอ้ได้เปรยีบท่ี

ไมเ่ป็นธรรมแก่บุคคลสาธารณะหรอืเอกชน (การทจุรติเชงิ
รุก) หรอื

•  การเรยีกรอ้ง รอ้งขอ หรอืการได้รบัผลประโยชน์ท่ีไมเ่ป็น
ธรรมจากบุคคลสาธารณะหรอืเอกชน (การทจุรติเชงิรบั) 
เพื่อท่ีจะปฏิบติัตามหรอืไมป่ฏิบติัตามการดำาเนินการซึง่เป็น
สว่นหน่ึงของหน้าท่ีทางวิชาชพีของพนักงาน

นิยามนีห้มายความว่า:
•  ขอ้เสนอหรอืคำามัน่สญัญาอาจทำาโดยตรงหรอืโดยอ้อม 

ตัวอยา่งเชน่ ผา่นตัวกลาง
• สิง่ท่ีเสนออาจเป็นเงินสดหรอืเป็นสิง่ของน้ันๆ
ตัวอยา่งเชน่ ของขวัญ คำาเชิญ หรอืบรกิารบางอยา่ง
•  ผลตอบแทนท่ีคาดหวังอาจเป็นการกระทำาหรอืการละเว้น

กระทำาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

การตกแต่งงบการเงิน: 
การตกแต่งงบการเงินจะครอบคลมุถึงความไมถ่กูต้องหรอืการ
ละเว้นโดยเจตนาในงบการเงิน ตลอดจนการกระจายงบการ
เงินท่ีมจุีดประสงค์เพือ่ใชป้ระโยชน์จากผูร้บั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ผูล้งทนุและเจ้าหนี ้ตัวอยา่งเชน่ อาจหมายถึงการปลอม
แปลงหรอืแก้ไขแฟ้มข้อมลูทางบญัชแีละการเงิน การไม่
ปฏิบติัตามหลักการบญัชโีดยเจตนา การนำาเสนอธุรกรรมท่ีผดิ
พลาด การละเว้นโดยเจตนาหรอืการเปิดเผยขอ้มลู เป็นต้น
นอกเหนือจากขอบเขตการเงินแล้ว การตกแต่งงบการเงินยงั
หมายถึงความไมถู่กต้องหรอืการละเว้นขอ้มลูโดยสมคัรใจ 
(ทรพัยากรบุคคล เชงิพาณิชย ์ฯลฯ) ในเอกสารสาธารณะโดย
มเีจตนาเพือ่หลอกลวงผูร้บั

การซื้อขายหลักทรพัยโ์ดยใชข้้อมลูวงใน: 
คำาศพัท์นีจ้ะเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูหรอืการใชข้อ้มลู
กับตลาดหุน้ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สำาหรบัการซื้อ ขาย แลก
เปล่ียน สมคัรหรอืใช้ตัวเลือก) ขอ้มลูท่ีม ี«เอกสทิธ์ิ» เชน่ 
ขอ้มลูเฉพาะและท่ีเป็นความลับซึง่หากเปิดเผยต่อสาธารณะ 
อาจมอิีทธิพลอยา่งแท้จรงิต่อราคาหุน้ .
การกระทำาดังกล่าวจะถือเป็นความผดิท่ีทำาใหผู้ก้ระทำาผดิถูก
ดำาเนินคดีอาญา หน่วยงานกำากับดแูลของตลาดหลักทรพัย์
ท่ีมกีารจดทะเบยีนหุน้ของบรษัิทยงัทำาหน้าท่ีกำากับดแูลและ
ลงโทษการละเมดินีด้้วย

การยกัยอกสนิทรพัยห์รอืกองทนุ: 
คำาศพัท์นี ้หมายถึง การท่ีผูบ้รหิารระดับสงูหรอืพนักงาน
ขโมยหรอืยกัยอกใชท้รพัยส์นิของบรษัิท การยกัยอกนีอ้าจ
เก่ียวขอ้งกับทรพัยส์นิทกุประเภท รวมถึงทรพัยากรทางการ
เงิน ผลิตภัณฑ์ หรอืทรพัยส์นิประเภทอ่ืนใด (ลกูหนี ้อุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กรของบรษัิทหรอื
คูค้่า เชน่ ขอ้มลูอ้างอิงของลูกค้า ขอ้มลูทางเทคนิคเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร หรอื ขอ้มลูท่ีเป็นความลับอ่ืนใด)

(*) อ้างถึงเอกสารข้อเท็จจรงิเชิงปฏิบติัภายใน
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หลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ - อภิธานศพัท์

การเลือกปฏิบติั: 
คำาศพัท์นีเ้ก่ียวขอ้งกับความไมเ่ท่าเทียมกันในการปฏิบติั
ต่อบุคคลโดยอิงตามเกณฑ์อยา่งน้อยหน่ึงอยา่ง เชน่ แหล่ง
กำาเนิด เพศ ความทพุพลภาพ สผีวิ ศาสนา ฯลฯ

ขอ้มลูสว่นบุคคล: 
คำาศพัท์นีห้มายถึงขอ้มลูท่ีระบุตัวบุคคลโดยตรงหรอืโดยอ้อม 
เชน่ นามสกลุ ชื่อ หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยูอี่เมล ฯลฯ

การระงับการค้าขาย: 
การระงับการค้าขายเป็นมาตรการท่ีหา้มการทำาธุรกรรมกับ
ประเทศท่ีกำาหนดไว้หรอืธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสนิค้า
เป้าหมายกับประเทศท่ีกำาหนดไว้ ซึง่หมายถึงการรูเ้หตผุล
ทางเศรษฐกิจสำาหรบัการทำาธุรกรรม (เช่น การหา้มขาย
อาวุธใหกั้บประเทศ X) การสัง่หา้มจะอิงตามการตัดสนิใจ
ของสหประชาชาติหรอืสหภาพยุโรปหรอืระเบยีบขอ้บงัคับ
ระดับประเทศ

บรษัิทท่ีรฐัเป็นเจ้าของ (บรษัิทมหาชน):
บรษัิทมหาชนจำากัดเป็นนิติบุคคลท่ีรฐับาลเป็นเจ้าของ
ท้ังหมดหรอืบางสว่น หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุของรฐับาล 
พนักงานและตัวแทนของบรษัิทท่ีรฐัเป็นเจ้าของจะถือว่าเป็น
ตัวแทนของรฐับาลหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัตามกฎหมายต่อ
ต้านการทจุรติส่วนใหญ่

การกรรโชก: 
การกรรโชกจะเก่ียวขอ้งกับการรบัเงิน ทรพัยส์นิ หรอืบรกิาร
ต่าง ๆ จากบุคคลโดยการหลอกลวงหรอืการขูเ่ขญ็ บอ่ยครัง้
ท่ีมกัจะเก่ียวขอ้งกับการขม่ขูว่่าจะยุยงหรอืบงัคับบุคคลอ่ืนให้
ดำาเนินการหรอืทำาอะไรบางอยา่งท่ีขดัต่อเจตจำานงของบุคคล
น้ัน และมกัจะส่งผลใหเ้หยื่อสญูเสยีเงินหรอืต้องยอมเสยีผล
ประโยชน์บางอยา่ง
ในบรบิทของการทจุรติ อาจเก่ียวขอ้งกับขา้ราชการหรอืเจ้า
หน้าท่ีท่ีต้องการรบัเงินจำานวนหน่ึง โดยขม่ขูว่่าจะใชอิ้ทธิพล
ของตนสรา้งความเสยีหายใหกั้บบรษัิทหรอืบุคคล ตัวอยา่ง
เชน่ เจ้าหน้าท่ีศลุกากรหรอืเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย
ท่ีเสนอว่าจะไมท่ำาการ «ตรวจสอบ» สนิค้าหรอืกระเป๋าบาง
รายการเป็นเวลานานและมรีาคาแพงเพื่อแลกกับสนิบน

การฉ้อโกง: 
การฉ้อโกงจะเก่ียวขอ้งกับการจงใจหลอกลวงบุคคลอ่ืนเพื่อ
ใหไ้ด้ผลประโยชน์ท่ีผดิกฎหมายหรอืไมช่อบด้วยกฎหมาย
หรอืเพื่อหลบเล่ียงภาระผกูพนัทางกฎหมาย ธรรมเนยีม
ปฏิบติั หรอืตามสญัญา
พฤติกรรมฉ้อโกงหมายถึงการกระทำาโดยเจตนา (ไมใ่ชข่อ้
ผดิพลาดหรอืความประมาท) พรอ้มด้วยกระบวนการในการ
ปกปิดการกระทำาท่ีไมไ่ด้รบัอนุญาต
การฉ้อโกงอาจมแีรงจูงใจท่ีหลากหลาย และอาจเกิดจาก
เหตผุลทางการเงิน ศลีธรรม หรอืด้านวัตถุ
บรษัิทอาจเป็นเหยื่อหรอืผูร้บัผลประโยชน์จากการฉ้อโกง
การฉ้อโกงอาจอยูใ่นรูปแบบ:
•  การยกัยอกเงิน อุปกรณ์ หรอืขอ้มลูท่ีเป็นความลับ หรอื

แมก้ระท่ังความไมซ่ื่อสตัยต่์อคณุภาพของผลิตภัณฑ์หรอื
บรกิาร ตัวอยา่งเชน่ การอ้างอยา่งปลอม ๆ ว่ามฉีลากบาง
อยา่งหรอืปฏิบติัตามมาตรฐานบางอยา่ง

• การทำาลายเอกสารประกอบ
• การปลอมรายการบญัชี
•  การลงลายเซน็ท่ีสแกนโดยไมไ่ด้รบัความยนิยอมจากผูม้ี

สว่นได้สว่นเสยี
•  การไมแ่จ้งบุคคลสาธารณะหรอืเอกชน หรอืการประกาศท่ี

ผดิพลาด
•  การบดิเบอืนความจรงิในเอกสารสัญญา การบญัช ีหรอื

การบรหิาร เช่น การไมป่ฏิบติัตามมาตรฐานหรอืขอ้จำากัดท่ี
กฎหมายกำาหนด

การระงับสนิทรพัย:์ 
การระงับสนิทรพัยข์องบุคคลซึง่ตัดสนิใจโดยหน่วยงาน
ของรฐั (OFAC กระทรวงเศรษฐกิจ ฯลฯ ) ตามระเบยีบขอ้
บงัคับระดับชาติ นอกอาณาเขตหรอือยา่งอ่ืน หรอืระเบยีบ
ขอ้บงัคับระหว่างประเทศ (UN) หรอืระเบยีบขอ้บงัคับของ
สหภาพยุโรป
การตัดสนิใจนีจ้ะเก่ียวขอ้งกับสนิทรพัยท่ี์ธนาคารใด ๆ ถือ
ครองอยูใ่นนามของบุคคลนีแ้ละครอบคลุมสนิทรพัยท้ั์งหมด
หรอืบางสว่น แล้วแต่กรณี
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ค่าตอบแทนท่ีผดิกฎหมาย: 
ค่าตอบแทนผดิกฎหมายได้หากเป็นการใหเ้พื่อใหบ้รกิาร
คืน (การตัดสินใจหรอืการละเว้น) โดยอาจอยูใ่นรูปแบบของ
สว่นลดเป็นจำานวนเงินหรอืของขวัญท่ีมมีลูค่าระดับหน่ึง 
ค่าตอบแทนท่ีผดิกฎหมายเป็นการทจุรติรูปแบบหน่ึง ค่า
ตอบแทนท่ีผดิกฎหมายไมใ่ชส่ว่นลดเพื่อโน้มน้าวการตัดสนิ
ใจหรอืการละเว้นก่อนท่ีจะทำา แต่เป็นสว่นลดท่ีใหโ้ดยตรง
เน่ืองจากการตัดสนิใจหรอืการละเว้นหลังจากทำาไปแล้ว

ผลประโยชน์ทางการเงิน:
คำาว่า “ผลประโยชน์ทางการเงิน” จะรวมถึงแต่ไมจ่ำากัด
เฉพาะผลประโยชน์ทางหุน้หรอืตราสารทนุ การลงทนุ เงินกู้
ท่ีใหห้รอืรบั หรอืการจัดการทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีทำากับบุคคลท่ี
สาม

ผลประโยชน์สว่นบุคคล/สว่นตัว: 
คำาว่า «ผลประโยชน์ส่วนบุคคล/สว่นตัว» จะต้องเขา้ใจใน
ความหมายโดยกว้าง น่ันคือ การเก่ียวขอ้งกับท้ังผลประโยชน์
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ลกูจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของรฐั 
สมาชกิฝ่ายบรหิาร บรกิารสาธารณะ หรอืรฐับาล) และ ผล
ประโยชน์ของคนในครอบครวัหรอืญาติสนิทของเขา/เธอ 
(บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคล)

การว่ิงเต้นหรอืการเป็นตัวแทนด้านผลประโยชน์:
คำาศพัท์นี ้คือ การท่ีบรษัิทสนับสนุนอยา่งสรา้งสรรค์
และโปรง่ใสในการพฒันาระเบยีบข้อบงัคับหรอืนโยบาย
สาธารณะในเรื่องผลประโยชน์ การสนับสนุนนีม้จุีดมุง่หมาย
เพื่อแจ้งขอ้พจิารณาของผูม้อีำานาจตัดสนิใจสาธารณะ

สมาชิกในครอบครวั:
คำาศพัท์นีจ้ะรวมถึง ญาติโดยทางสายเลือดหรอืโดยการ
แต่งงาน (หรอืความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่ป็นทางการท่ีคล้ายกัน) รวม
ถึงคูส่มรส คูค่รอง บดิามารดาหรอืบุตร โดยรวมถึงบุตรจาก
บดิามารดาเดียวกัน โดยการแต่งงานหรอืการรบัเล้ียงเป็น
บุตรบุญธรรม พอ่แมบุ่ญธรรม ปู่ยา่ตายาย ลงุ น้าอาและ
ญาติพีน้่อง หลานหรอืญาติคนใดๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นของคณุ

การเหน็แก่ญาติหรอืการเล่นพรรคเล่นพวก:
คำาศพัท์นีจ้ะเก่ียวขอ้งกับการใหผ้ลประโยชน์ท่ีไมเ่ป็นธรรม
แก่สมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืเครอืญาติ

ผูม้สีว่นได้ส่วนเสยี:
ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีคือบุคคลตามกฎหมายหรอืทางศลีธรรม
ใด ๆ หรอืกลุม่บุคคลหรอืองค์กรท่ีอาจเก่ียวขอ้งโดยตรงหรอื
โดยอ้อมกับกิจกรรมขององค์กร บรษัิท หรอืกลุ่มบรษัิท 
ซึง่ครอบคลมุถึงคนสำาคัญมากมาย เช่น นักลงทนุ ผูถื้อ
หุน้ พนักงาน ลูกจ้าง ซพัพลายเออร ์ผูร้บัจ้างชว่ง ลูกค้า 
เจ้าหน้าท่ีของรฐั องค์กรวิชาชพี ตลอดจนองค์กรระหว่าง
ประเทศ, NGO, ชุมชนท้องถ่ิน นักขา่ว และสื่อ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเมอืง (POLITICALLY 
EXPOSED PERSONS (PEP)):
บุคคลเหล่านีคื้อบุคคลท่ีครอบครอง หรอืได้ครอบครอง
ตำาแหน่งท่ีได้รบัความไว้วางใจและอำานาจในระดับสงูของ
การบรกิารสาธารณะ หรอืหน้าท่ีทางการเมอืง กฎหมายหรอื
การบรหิาร หรอืหน้าท่ีภายในองค์กรระหว่างประเทศ ตลอด
จนสมาชกิในครอบครวัท่ีใกล้ชิดหรอืญาติสนิทของพวก
เขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บุคคลเหล่านีเ้ป็นผูด้ำารงตำาแหน่ง
ทางการเมอืงระดับสงู เชน่ ผูน้ำารฐับาล นักการเมอืงหรอืเจ้า
หน้าท่ีระดับสงู เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีทหาร
ระดับสงู ตลอดจนผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทมหาชนหรอื
พรรคการเมอืงท่ีสำาคัญ
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สนิบน:* 
สนิบนถือเป็นรูปแบบการทจุรติท่ีคุน้เคยท่ีสดุอยา่งไมต้่อง
สงสยั โดยยงัเป็นเป้าหมายหลักของกฎหมายต่อต้านการ
ทจุรติสว่นใหญ ่ตามกฎเกณฑ์ท่ัวไปน้ัน สินบนคือเงินจำานวน
หน่ึงหรอืของขวัญท่ีเสนอเพื่อใหไ้ด้ขอ้ได้เปรยีบท่ีไมยุ่ติธรรม 
ไมส่มควร หรอืไมเ่หมาะสม
สนิบนสามารถครอบคลมุหลายฝ่ายในการทำาธุรกรรม แต่
มกัเก่ียวขอ้งกับฝ่ายหลักอยา่งน้อยสองฝ่าย คือ บุคคลท่ีจ่าย
สนิบน (ผูจ่้าย) และบุคคลท่ีได้รบัสนิบน (ผูข้อ)
สนิบนไมจ่ำาเป็นต้องเป็นเงินอยา่งเดียว อาจอยูใ่นรูปแบบ
ของส่ิงจูงใจทางการเงิน การใหบ้รกิารหรอืการใหค้วามชว่ย
เหลือ ตัวอยา่งเชน่ การเสนอจ้างญาติของผูไ้ด้รบัสนิบน แม้
กระท่ังคำามัน่สญัญาง่ายๆ ท่ีจะเสนอบางส่ิงในอนาคตเพื่อ
แลกกับความได้เปรยีบทางการค้าก็ถือเป็นการใหสิ้นบน
สนิบนครอบคลุมหลายสถานการณ์และหมวดยอ่ยต่าง ๆ 
เชน่:
•  เงินใต้โต๊ะ: สินบนรูปแบบหน่ึง แต่จะจ่ายหลังจากทำาสญัญา

แล้ว ไมใ่ชก่่อนทำาสญัญา ตัวอยา่งเชน่ ผูป้ระกอบการ
เอกชนท่ีต้องการรบัสญัญาใหส้ญัญากับเจ้าหน้าท่ีของรฐัว่า
จะจ่าย «เงินใต้โต๊ะ» ใหทั้นทีท่ีเขาได้รบัสญัญา

•  การจ่ายค่าอำานวยความสะดวก: การจ่ายค่าอำานวยความ
สะดวก เรยีกอีกอยา่งว่า การทำาใหร้าบรื่น การกรรโชก 
หรอืการจ่ายใต้โต๊ะ เป็นเงินจำานวนเล็กน้อยท่ีจ่ายโดยตรง
หรอืโดยอ้อม «โดยมกีารปกปิด» ใหกั้บตัวแทนอยา่งเป็น
ทางการของรฐับาล เพื่อรบัประกันหรอื เพื่อเรง่การดำาเนิน
การตามปกติและไมไ่ด้ใช้ดลุยพนิิจ เชน่ การได้รบัวีซา่ คำา
สัง่ซื้อ หรอืการเชื่อมต่อกับเครอืข่าย (ดิจิทัล ไฟฟ้า น้ำา) 
ผา่นพธิกีารทางศลุกากรของสินค้าท่ีเรว็ข้ึน

•  การเรยีกเก็บเงินท่ีผดิกฎหมาย: หมายถึง ภาษีหรอืค่า
บรกิารท่ีเรยีกเก็บอยา่งผดิกฎหมายโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีไมม่ี
อำานาจตามกฎหมายในการทำาเช่นน้ัน

แรงงานปกปิด:
คำาศพัท์นีจ้ะเก่ียวขอ้งกับการไมแ่จ้งเรื่องบุคคลท่ีทำางานใน
บรษัิทอยา่งเป็นทางการใหเ้จ้าหน้าท่ีผูม้อีำานาจทราบ

แรงงานบงัคับ:
คำาศพัท์นีเ้ป็นการทำางานท่ีทำาภายใต้การบบีบงัคับหรอืการ
ขม่ขู่

แรงงานเด็ก:
คำาศพัท์นีห้มายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใดก็ตามท่ี
ดำาเนินการโดยเด็กซึง่สง่ผลต่อพฒันาการปกติ ทางรา่งกาย
และจิตใจของเด็ก

28
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(*) อ้างถึงเอกสารข้อเท็จจรงิเชิงปฏิบติัภายใน
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หมายเหตุ

29
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สนิบน: รูปแบบการทจุรติท่ีคุ้นเคยมาก
ท่ีสุดมหีลายรูปแบบท่ัวโลก

สหรฐัฯ 
• Bribe สินบน
• Kickback เงินใต้โต๊ะ
• Payola สินบน
• Sweetener ค่าขนมหวาน
• Hush money ค่าปิดปาด
• Grease หยอดน้ำามนั
• Wet my beak ค่าน้ำา

เม็กซโิก 
• Soborno (สินบน)
• Mordida (ชิ้นอาหาร)
• Refresco (เครื่องด่ืม)
•  Dinero por debajo 

de la mesa (หยอดน้ำามนั)

เปรู 
•  Coima (คำาสแลงสำาหรบั

สินบน)

อิรกั 
• Kahwa (กาแฟท่ีดี)

ไนจเีรยี 
•  Kola, dash, egunje 

(สินบน)

แองโกลา 
• Gaseoso (เครื่องด่ืม)

โรมาเนยี 
•  Rasplata (รางวัลสำาหรบั

การบรกิาร)

ประเทศไทย
•  Sin bone  

(ค่าน้ำารอ้นน้ำาชา)

อินเดยี 
•  Rishwat (หยอดน้ำามนั)
•  Baksheesh; ghoos, hafta 

(สินบน)
•  Chai-pani  

(ค่าน้ำาและน้ำาชา)

ตุรก ี
• Rusvet (สินบน)

ฟิลิปปินส์ 
• Lagay (แปะมอื)
• Kotong, suhol (สินบน)

รสัเซยี 
• Vzyatka (สินบน)
• Dat’ na lapu (หยอดน้ำามนั)

ประเทศจนี
• Chaqian (ค่าน้ำาชา)
• Zou hou mien (เข้าทางหลังบา้น)

อยีปิต์ 
•  Ashaan ad-dukhaan (ค่าบุหรี)่
•  Ashaan ash-shay (ค่าน้ำาชา)
• Bakchich (ของขวัญ สินบน เงินบรจิาค)
• Barteel rashwah (สินบน)
• Kahwa (กาแฟ)
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หลักจรยิธรรมเหล่านีแ้ละจรรยาบรรณทางธุรกิจนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของขอบเขตของข้อความระหว่าง
ประเทศหลายข้อความซึ่ง Limagrain แบง่ปันหลักการ:
• ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
• อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ อนุสัญญาฉบบัท่ี 29, 105, 138 
และ 182 (แรงงานเด็กและแรงงานบงัคับ) ฉบบัท่ี 155 (สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน) 
ฉบบัท่ี 111 (การต่อสู้การเลือกปฏิบติั) ฉบบัท่ี 100 (ค่าตอบแทน) ฉบบัท่ี 87 และ 98 (เสรภีาพใน
การสมาคม สิทธิในการจัดต้ัง และสิทธิในการเจรจารว่มกัน)
• อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (United Nations Convention on the Rights of the 
Child)
• แนวปฏิบติัของ OECD สำาหรบับรษัิทข้ามชาติ
• หลักการของโกลบอลคอมแพก็แหง่สหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ซึ่งลง
นามโดย Limagrain ในเดือนธันวาคม 2556
• กฎหมายฝรั่งเศสท่ีเรยีกว่า “Sapin II” มผีลบงัคับใช้ ณ วันท่ี 1 มถิุนายน 2560
• การเปล่ียนผา่นสู่กฎหมายฝรั่งเศสตามคำาสั่งยุโรปเมื่อวันท่ี 22 ตลุาคม 2557 เรยีกว่า “CSR” 

Al
l C

on
te

nt
s –

 R
CS

 4
95

 2
89

 3
99

 –
 R

CS
 3

52
 3

21
 2

85
 - 

22
02

00
50

 - 
05

/2
02

2


