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หลกัจรยิธรรมใน
การท างานของเราชีน้ า
โดยความซือ่สตัยแ์ละ
ความเป็นมอือาชพี
ในการตดัสนิใจของเรา

3
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1.1. บทน า

จรรยาบรรณของเราชีน้ าโดยความซือ่สตัย์
และความเป็นมอือาชพีในการตดัสนิใจของ
เรา โดยก าหนดหลกัการท ัว่ไปเพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางปฏบิตัใินทุกๆ วนัของเราในฐานะ
สมาชกิของ Applus+ และไดก้ ำหนดกรอบ
หลักปฏิบัติที่มำกกว่ำเพียงแค่กำรปฏิบัตติำม
กฎหมำยไวอ้ยำ่งชดัเจน

เรำทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
ปฏิบัติง ำนด ว้ยควำมซื่อสัตย์และมีควำม
รับผดิชอบ ควำมซือ่สัตย์ช่วยใหเ้รำสรำ้งและ
รักษำสภำพแวดลอ้มที่ยั่ งยืนที่ เ รำทุกคน
ภำคภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งและสรำ้งควำม
แข็งแกร่งในกำรด ำเนนิงำนอย่ำงมอือำชพีของ
เรำ นอกจำกนี้โดยกำรปฏบิัตติำมจรรยำบรรณนี้
พฤตกิรรมของเรำยังมสีว่นชว่ยสังคมในวงกวำ้ง
อกีดว้ย 

กำรเติบโตของธุรกจิและกำรรักษำมำตรฐำน
ระดับสูงในดำ้นกำรจัดกำรและกำรปฏบิัตติำม
กฎระ เบียบ  เ ป็นองค์ป ร ะกอบที่ ส่ ง เ ส ริม
ซึ่งกันและกัน กำรสรำ้งควำมไวว้ำงใจต่อ
สำธำรณะในวงกวำ้ง เป็นกระบวนกำรทีค่่อยเป็น
คอ่ยไปและตอ้งใชค้วำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่ง

ดังนัน้ จงึเป็นควำมรับผดิชอบของเรำทกุคนทีจ่ะ
ปกป้องชือ่เสยีงของกลุ่มบรษัิท ซึง่หมำยถงึกำร
ปฏบิัตงิำนดว้ยควำมซือ่สัตย ์และกำรปฏบิัตติ่อ
ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียของเรำ ไม่ว่ำจะเป็นผูท้ี่
ท ำงำนร่วมกันภำยในและภำยนอก ลูกคำ้ 
ผูถ้ือหุน้ คู่คำ้ และซัพพลำยเออร์ของเรำอย่ำง
เป็นธรรมและซือ่สตัย์

เรำเชือ่มั่นในกำรสนับสนุนและควำมมุง่มั่นอยำ่ง
เต็มทีข่องคุณในกำรชว่ยให ้Applus+ ด ำรงอยู่
ในฐำนะบรษัิทแหง่อนำคตทีส่รำ้งขึน้จำกค่ำนยิม
หลักทีร่ะบไุวใ้นหลักจรยิธรรมในกำรท ำงำนนี้

เ รำคำดหวั งและส่ง เสริมใหคุ้ณอ่ำนหลัก
จริยธรรมนี้อย่ำงละเอียดรอบคอบและเป็น
ผูป้กป้องที่ย ึดมั่นในหลักจริยธรรมนี้ และเรำ
ขอขอบคณุลว่งหนำ้ส ำหรับควำมรว่มมอืของคุณ
ในกำรน ำหลักจรยิธรรมในกำรท ำงำนไปปฏบิัติ
ภำยในกลุม่บรษัิท 

ดว้ยควำมชว่ยเหลอืของคุณ Applus+ จะยังคง
สรำ้งควำมเชือ่มัน่ทีเ่รำทกุคนมอียูต่อ่ไป

Joan Amigó

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรสงูสดุ Applus+

Christopher Cole

ประธำนบรษัิท Applus+ 
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1
Applus+ หรอืกลุม่บรษิทั 
หมำยถงึ Applus Services, 
S.A. และบรษัิทในเครอืและ
บรษัิททีเ่ขำ้รว่มทัง้หมด รวมถงึ
กจิกำรรว่มคำ้กบัคูค่ำ้ธรุกจิอืน่ๆ 
ซึง่ Applus+ Services, S.A. 
มอี ำนำจในกำรควบคมุโดยตรง

หรอืโดยออ้ม

CCO ยอ่มำจำก Chief

Compliance Officer
(ประธานเจา้หนา้ทีก่ ากบัดแูล
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ) 
โดยทั่วไป CCO มหีนำ้ที่

รับผดิชอบสง่เสรมิและตดิตำม
กำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมใน

กำรท ำงำนของกลุม่บรษัิทและ
กฎระเบยีบภำยในในแตล่ะ

สถำนทีป่ฏบิตังิำน 

1.2. ค าจ ากดัความ

ดำ้นลำ่งนีค้อืค ำจ ำกดัควำมของค ำศัพทบ์ำงค ำทีใ่ชใ้นจรรยำบรรณนี:้

2 3
Divisional Compliance

Officer (DCO) หมำยถงึ

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีท่ ำหนำ้ที่
เป็นผูป้ระสำนงำนของแผนกหรอื
ภมูภิำคแลว้แตก่รณี และท ำงำน
รว่มกบั CCO เมือ่ตอ้งปฏบิตั ิ

หนำ้ทีง่ำนของตน

54
บคุคลทีส่าม หมำยถงึ 

ตำมค ำจ ำกดัควำมในขัน้ตอน
กระบวนกำรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ

สำกล บคุคลธรรมดำหรอื
นติบิคุคลภำยนอก Applus+ 

ทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำร
ในนำมของ Applus+ เชน่ 

ตัวแทนและผูรั้บเหมำชว่งและ
ทีป่รกึษำเฉพำะดำ้น 

ผูป้ฏบิตังิานมอือาชพีของ 
Apple+ หมำยถงึ พนักงำน
ทกุคนและบคุคลอืน่ทีใ่หบ้รกิำร
ในนำมของ Applus+ โดยไม่
ค ำนงึถงึประเภทควำมสมัพันธ์
ตำมสญัญำทีท่ ำกบั Applus+ 

โดยรวมถงึพนักงำน 
ผูรั้บเหมำอสิระ ผูจ้ัดกำร ผูบ้รหิำร 
กรรมกำร และผูรั้บเหมำกำรจัด
จำ้งภำยนอกในกระบวนกำรทำง
ธรุกจิทีท่ ำงำนใหก้บั Applus+
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กลุม่งานยทุธศาสตรข์องเรา

ทีก่ าหนดขึน้ภายใตก้รอบงาน

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคมและ

การก ากบัดแูลกจิการ (ESG) 

สากล ยดึม ัน่ตอ่หลกัการ

ความซือ่สตัย ์ความเป็นกลาง 

ความเป็นอสิระ และ

ความรบัผดิชอบของเรา 

6
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คณุภำพของบรกิำรของเรำและควำมส ำเร็จของธรุกจิของเรำขึน้อยูก่บัหลำยตวัแปร แตห่นึง่ในนัน้โดยไมม่ขีอ้สงสยั คอื 

กำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและซือ่สตัยใ์นทกุๆ วันในฐำนะบคุคลทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม

เรำเชือ่มัน่อยำ่งยิง่ในกำรสรำ้งคำ่นยิมสิง่แวดลอ้ม สงัคมและการก ากบัดแูลกจิการ (ESG) ในบรบิททีก่ำรด ำเนนิ
ธรุกจิของเรำสรำ้งมลูคำ่เกนิกวำ่ผลตอบแทนทำงกำรเงนิของเรำ โดยสรำ้งใหเ้กดิประโยชนท์ัง้โดยตรงและโดยออ้มตอ่สงัคม 
และสรำ้งผลกระทบดำ้นบวกทีส่ ำคัญตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชนทอ้งถิน่ทีเ่รำปฏบิตังิำน

Applus+ มุง่มัน่ด ำเนนิธรุกจิอยำ่งมคีวำมรับผดิขอบและอยำ่งยัง่ยนื ทัง้ในแงก่ำรจัดกำร
กำรด ำเนนิงำนของเรำ (ควำมคำดหวงัของทมี Applus+ ลกูคำ้ และนักลงทนุ) และวธิกีำร
ทีเ่รำจะมสีว่นรว่มในชมุชนทีก่วำ้งขึน้และทั่วโลก

ในฐำนะกลุม่บรษัิททีม่กีำรด ำเนนิงำนทั่วโลก เรำตระหนักวำ่กำรด ำเนนิงำนของเรำอำจเชือ่มโยงในหลำยสถำนทีแ่ละหลำย
อตุสำหกรรมทีแ่ตกตำ่งกนั ควำมเขำ้ใจใน ‛กำรด ำเนนิธรุกจิทีด่’ี คำดหวังใหเ้รำปฏบิตัติำมแนวทำงนี ้และตระหนักถงึ
ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกจิกรรมของเรำโดยรวบรวมแนวปฏบิตัทิำงธรุกจิทีย่ัง่ยนืและมคีวำมรับผดิชอบ

เรำเชือ่มัน่อยำ่งยิง่วำ่ แนวคดิรเิร ิม่ในปจัจบุนัและในอนาคตท ัง้หมดทีพ่ฒันาขึน้ภายใตก้รอบ ESG จะมสีว่น
ชว่ยสรา้งคณุคา่ในระยะยาวใหก้บัเรา ลกูคำ้ของเรำ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของเรำทัง้หมด

กลุม่งำนยทุธศำสตรข์องเรำทีก่ ำหนดขึน้ภำยใตก้รอบงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคมและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร (ESG) สำกล 
ยดึมัน่ในหลักกำรความซือ่สตัย ์ความโปรง่ใส ความเป็นกลาง ความเป็นอสิระ และความรบัผดิชอบ เพือ่ยกระดับ
ประสทิธภิำพกำรจัดกำร ESG ในทัง้องคก์ร และเนน้ย ้ำควำมมุง่มัน่ของเรำ 

เรามุง่เนน้การยดึม ัน่ในคา่นยิมเหลา่นีอ้ยา่งสงูสดุเพือ่สรา้งธุรกจิของเราใหเ้ตบิโตอยา่งประสบความส าเร็จ และ
สรา้งคณุคา่ทีย่ ัง่ยนืใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีของเราท ัง้หมด 7

การมุง่ม ัน่ตอ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ Applus +
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ทีส่ ำคัญอยำ่งยิง่ ที ่Applus+ เรามุง่ใหบ้รกิารดว้ยความซือ่สตัย ์ความเป็นอสิระและความเป็นกลาง และใหบ้รกิารทีเ่กนิกวา่ความคาดหวงัของผูท้ ีไ่วว้างใจในผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของเราอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ

ความซือ่สตัย:์ เรำเชือ่มั่นและสง่เสรมิกำรปฏบิัติ

ตนดว้ยควำมซือ่สัตยใ์นทุกควำมสัมพันธ ์และกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่มีผลบังคับใชท้ัง้หมดโดย
เคร่งครัด Applus+ เคำรพในศักดิ์ศรีของทุกคน
และใสใ่จควำมเป็นอยูแ่ละควำมปลอดภยัของผูอ้ ืน่ 

ความรบัผดิชอบ: เรำตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ำ 

พนักงำนและคู่ค ำ้ของเรำมีสถำนที่ท ำงำนที่
ปลอดภัยและเอือ้ต่อกำรมสีุขภำพดีในกำรด ำเนิน
กจิกรรมทำงธุรกจิ และเคำรพต่อสิง่แวดลอ้มและ
ชมุชนทีเ่รำด ำเนนิธรุกจิ

ความเป็นกลางและความเป็นอสิระ : เรำ

ด ำเนนิธรุกจิอยำ่งเป็นอสิระ อยำ่งมวีัตถปุระสงคแ์ละ
ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลตนเอง และหลีกเลี่ยงกำร
ทจุรติหรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์กุรปูแบบ
ทีอ่ำจกระทบตอ่กำรตัดสนิใจของเรำ

ความโปร่งใส: กำรเคำรพซึง่กันและกัน กำรมี

ปฏิสัมพันธ์และควำมโปร่งใส คือรำกฐำนของ
ควำมสัมพันธข์องเรำ ควำมสัมพันธก์ับเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ 
หน่วยงำนก ำกับดูแลกฎระเบยีบ และหน่วยงำนรัฐ
ตอ้งด ำเนินกำรตำมหลักกำรกำรใหค้วำมร่วมมือ 
ควำมซือ่สตัยแ์ละกำรเปิดเผยอยำ่งตรงไปตรงมำ

ความมุง่ม ัน่ตอ่ความย ัง่ยนืของเรำถกูรวมไวใ้นเป้ำหมำยทีเ่ฉพำะเจำะจง ซึง่สนับสนุนและน ำไปปฏบิตัผิำ่นกจิกรรมตำ่งๆ ทีก่ ำหนดขึน้ภำยใต ้5 แกนหลักตอ่ไปนี ้ซ ึง่เนน้ย ้ำคณุคำ่ของชือ่เสยีงและ

กำรด ำเนนิงำนของเรำ และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDG) ขององคก์ารสหประชาชาติ

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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กฎในจรยิธรรมในการท างาน 

ถอืเป็นมาตรฐานข ัน้ต า่ใน

การปฏบิตัตินอยา่งมจีรยิธรรม

ภายใน Applus+ ซึง่มี

ผลบงัคบัใชก้บัทกุประเทศ 

ทกุบรษิทัและทกุระบบกฎหมาย

9

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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หลกัจรยิธรรม คือ กฎที่มผีลผูกพันซึง่ก ำหนดควำมคำดหวังในกำรปฏบิัตแิละก ำหนด
หลักกำรทีใ่ชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินกำรท ำงำนของ Applus+ และพนักงำนมอือำชพีทุกคนในกำร
ปฏบิตัหินำ้ทีข่องตน และในควำมสมัพันธท์ำงกำรคำ้และกำรท ำงำนของตน 

บคุลากรของ Applus+ ทกุคนตอ้งปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัทิ ี่
ก าหนดไวใ้นหลกัจรยิธรรมนี ้

กฎในจรยิธรรมในกำรท ำงำน ถอืเป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรปฏบิัตตินอยำ่งมจีรยิธรรมภำยใน 
Applus+ ซึง่มผีลบังคับใชก้ับทุกประเทศ ทุกบรษัิท และทุกระบบกฎหมำย จรรยำบรรณใน

กำรท ำงำนนี้เมือ่รวมกับกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบ เนน้ย า้ถงึความมุง่ม ัน่อยา่งแทจ้รงิ
ของ Applus+ ในการสง่เสรมิความรบัผดิชอบตอ่ ESG ทีด่ ี

จรยิธรรมในกำรท ำงำนนี้อำจไมส่ำมำรถใหค้ ำตอบในแต่ละสถำนกำรณ์ และในประเด็นทำง

จรยิธรรมทีย่ำกในกำรตัดสนิใจทีเ่รำเผชญิในทีท่ ำงำน เราแตล่ะคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบ
ในการด าเนนิการใหม้ ัน่ใจว่า เราเขา้ใจนโยบายและข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ของ Applus+ และในการปฏบิตัตินดว้ยความซือ่สตัยแ์ละมสีามญัส านกึ โดย
ปฏบิตัติามหลกัการส าคญัของ Applus+ ในการปฏบิตังิานของเราในทกุดา้น  

หำกมขีอ้สงสัย Applus+ ไดก้ ำหนดช่องทางการตดิตอ่สือ่สารดา้นจรยิธรรมและ
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (E&C) ซึง่มอีธบิำยอยูใ่นสว่นที ่4 ของหลักจรยิธรรมนี้ เพือ่

ใหบ้รกิำรกับทุกคนทีต่อ้งปฏบิัตติำมหลักจรยิธรรมนี้ รวมถงึลูกคำ้ ซพัพลำยเออร์ และคู่คำ้
ธรุกจิของเรำ

10

3.1. จดุมุง่หมายของจรรยาบรรณในการท างานคอือะไร

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล

https://www.applus.com/global/es/about-us/ethics-and-compliance/communication-channel
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3.2. ใครตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณนี้

บคุลำกรของ Applus+ ทกุคนมหีนำ้ทีต่อ้งทรำบและปฏบิตัติำมจรรยำบรรณนี ้โดยไมค่ ำนงึถงึระดับ 

สถำนที ่หรอืบรษัิท Applus+ ทีพ่วกเขำใหบ้รกิำร บคุลากรของ Applus+ แตล่ะคนและทกุคน
ตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณนีโ้ดยแสดงออกอยา่งชดัเจน ดว้ยเหตนุี ้Applus+ จงึจัดหำกำร

เขำ้ถงึจรรยำบรรณนี ้และจัดใหม้กีำรฝึกอบรมทีเ่ฉพำะเจำะจงในเรือ่งนี ้กำรไมอ่ำ่นจรรยำบรรณของเรำ 
กำรไมเ่ขำ้รว่มกำรฝึกอบรมกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ หรอืกำรไมล่งชือ่กำรรับทรำบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไมไ่ดม้ผีลใหพ้นักงำนของ Applus+ สิน้สดุกำรมภีำระผกูพันในกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณนี้

กำรเคำรพและกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณนี ้และควำมมุง่มัน่ตอ่คำ่นยิมของ Applus+ ตอ้งน ำมำ
พจิำรณำในกำรเลือ่นต ำแหน่งภำยใน Applus+ 

หา้มมใิหม้กีารละเมดิจรรยาบรรณในการท างานนีโ้ดยเด็ดขาด หำ้มมใิหบ้คุลำกรของ

Applus+ ปฏบิตัตินโดยขดัตอ่ขอ้ก ำหนดในหลกัจรยิธรรมในกำรท ำงำนนี ้โดยปฏบิตัติำมค ำสัง่ของ

ผูบ้งัคับบญัชำหรอืโดยกำรรับรูก้ำรปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชำ นอกจำกนี ้ในกรณีนี้ บคุลากรของ 
Applus+ ตอ้งรายงานกรณีทีเ่กดิข ึน้ผา่นชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร E&C

Applus + ก าหนดใหก้รรมการและผูป้ฏบิตังิานทกุคน:

ควำมส ำเร็จของจรรยำบรรณในกำรท ำงำนขึน้อยูก่บัควำมมุง่มัน่ของเรำแตล่ะคน ขณะที่
ภำระหนำ้ทีใ่นกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในจรรยำบรรณนีโ้ดยเครง่ครัดมคีวำมส ำคญัอยำ่งยิง่

ตอ่กรรมกำรและผูจ้ัดกำร

ข ัน้ตอนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการและผูจ้ดัการ ตอ้งพจิารณาถงึคณุคา่ 
ความสามารถ และความมุง่ม ัน่ตอ่คา่นยิมของจรรยาบรรณนี้ ระดับกำรปฏบิตัติำม
ภำระหนำ้ทีท่ีร่ะบไุวข้ำ้งตน้จะถกูน ำมำพจิำรณำทัง้ในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และกำร
ตัดสนิใจกำรเลือ่นต ำแหน่ง รวมถงึกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทน

เรำคำดหวังใหล้กูคำ้ คูค่ำ้ธรุกจิ และซพัพลำยเออรข์องเรำ ปฏบิตัตินอยำ่งมอือำชพีและดว้ย
ควำมซือ่สตัย ์และยอมรับในหลักกำรส ำคญัของเรำ เพือ่บรรลเุป้ำหมำยนี ้Applus+ มุง่มัน่ให ้
กำรสนับสนุนและสง่เสรมิแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรมในกำรท ำงำนของเรำแก่
พวกเขำ โดยด ำเนนิตำมขัน้ตอนกระบวนกำรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติสำกล บคุคลทีส่ำมตอ้งปฏบิตั ิ
ตำมจรรยำบรรณในกำรท ำงำนของเรำ
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สนบัสนนุและสง่เสรมิวฒันธรรมดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ในกำรปฏบิตังิำนในทกุๆ วัน

เพิม่การรบัรูแ้ละสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยำบรรณในกำรท ำงำนโดยเครง่ครดั

ก าหนดมาตรการการก ากบัดแูลทีเ่พยีงพอเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏบิตั ิ
ตำมจรรยำบรรณในกำรท ำงำน 

คดัเลอืกและเลือ่นต าแหนง่ใหก้บัพนกังานและผูท้ ีป่ฏบิตังิานรว่มกนัโดย
พจิำรณำถงึความซือ่สตัย ์คณุสมบตัทิ ีเ่หมาะสม และผลการปฏบิตังิานของบคุคล 
นอกเหนอืจำกเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ

ขอค าแนะน าจาก CCO หากมขีอ้สงสยัในกำรใชห้รอืกำรตคีวำมจรรยำบรรณใน
กำรท ำงำน

รายงานการละเมดิจรรยาบรรณทีเ่กดิข ึน้จรงิหรอืทีต่อ้งสงสยัโดยทนัที
รวมถงึกำรละเมดิจรรยำบรรณทีร่ว่มกนักระท ำกบัผูอ้ ืน่

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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3.3. คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคมและการก ากบัดแูลกจิการ (ESG) และ Chief Compliance Officer (CCO)

คณะกรรมกำร Applus+ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร ESG ดแูลรับผดิชอบกำรสง่เสรมิกำรน ำนโยบาย ESG ของกลุม่บรษิทัไปปฏบิตั ิและโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ในกำรจัดกำรประเด็นเกีย่วกบั ESG
ความรบัผดิชอบตอ่ ESG จรยิธรรมและความโปรง่ใส

CCO ภำยใตก้ำรสัง่กำรและกำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำร ESG ตอ้งด ำเนนิกำรทีจ่ ำเป็นในกำรสง่เสรมิหลกัจรยิธรรมในกำรท ำงำน และตดิตำมตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของบคุลำกรของ 
Applus+ ทัง้หมด

โดย CCO มหีนำ้ทีรั่บผดิชอบ:

เผยแพรเ่นือ้หาใน
หลกัจรยิธรรม

ออกแบบและจัดกำร
ฝึกอบรมการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบ

ทีจ่ ำเป็น

สง่เสรมิและ
ประสานงานการน า
หลกัจรยิธรรมใน

การท างานไปปฏบิตั ิ
โดยบรษัิทตำ่งๆ 
ในกลุม่บรษัิท

สง่เสรมิและ
สนบัสนนุการอนมุตั ิ

นโยบายและ
ข ัน้ตอนภายใน
ทีก่ ำหนดเพือ่การ
ปฏบิตัติามคา่นยิม
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

รบัและจดัการ
ค าถามและ
ขอ้รอ้งเรยีน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
จรรยำบรรณและ

รำยงำนควำมผดิปกติ
ทีอ่ำจเกดิขึน้

ตรวจสอบการละเมดิ
จรรยาบรรณใน
การท างานทีม่ ี

การกลา่วหา และรว่ม
ก ำหนดขอ้เสนอ

มำตรกำร กำรลงโทษ
ทำงวนัิยและอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง

ประเมนิความเสีย่ง
ทีจ่ ำเป็นเพือ่ประเมนิ
ควำมจ ำเป็นในกำร
ปรับปรงุจรรยำบรรณ

ในกำรท ำงำน

ก ากบัดแูลและตดิตาม
ตรวจสอบการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบและ
การน าจรรยาบรรณใน
การท างานไปปฏบิตั ิ

อยา่งถกูตอ้ง
โดยปรำศจำกอคตติอ่
กำรปฏบิตัหินำ้ทีข่อง
แผนกตรวจสอบภำยใน
และใหค้วำมชว่ยเหลอื

หำกจ ำเป็น

CCO มหีนำ้ทีจ่ัดท ำและเสนอรำยงำนประจ ำปีของกำรด ำเนนิกำรทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัภำระหนำ้ทีท่ีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ตอ่คณะกรรมการ ESG เพือ่ประเมนิระดับกำรปฏบิตัติำมหลกัจรยิธรรมในกำร

ท ำงำน เพือ่ชว่ยให ้CCO ปฏบิตังิำนดังกลำ่วขำ้งตน้อยำ่งมปีระสทิธภิำพ Applus+ ไดแ้ตง่ตัง้ Divisional Compliance Officer ใหท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบในระดับแผนกและภมูภิำค 

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล

https://www.applus.com/en/dam/jcr:ca59d767-a2fe-485b-a328-d4c30b985546/Applus+_ESG Policy.docx.pdf
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3.4. การสือ่สารและการฝึกอบรม

Applus+ จะจัดหำส ำเนำจรรยำบรรณในกำรท ำงำนใหก้ับบุคลำกรของ Applus+ และ
บคุคลทีส่ำมเมือ่เริม่กำรว่ำจำ้งหรอืเริม่ควำมสัมพันธท์ำงกำรคำ้ บุคลำกรของ Applus+ และ
บคุคลทีส่ำมตอ้งแสดงควำมมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในกำรท ำงำนโดยชดัแจง้

CCO มีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่เนือ้หาในหลกัจรยิธรรมในการ
ท างานใหก้บับคุลากรของ Applus+ ลกูคา้ ซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ธุรกจิ โดย 

CCO ตอ้งจัดท ำและปรับปรุงแผนกำรสือ่สำรภำยในทีม่ขีอ้มลูล่ำสดุเพือ่สรำ้งกำรรับรูเ้กีย่วกับ
จรรยำบรรณในกำรท ำงำนใหก้บับคุลำกรของ Applus+

บุคลำกรของ Applus+ ทุกคนมีภาระหนา้ทีผู่กพนัในกำรเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรมเรื่อง
จรรยำบรรณในกำรท ำงำน และเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ถำ้มี

หลักจริยธรรมในกำรท ำงำนจะไดรั้บกำรแกไ้ขและปรับปรุงเป็นระยะ คณะกรรมการ ESG
แผนกตรวจสอบภายในและ CCO จะจัดท ำขอ้เสนอกำรปรับปรุงหลักจรยิธรรมในกำรท ำงำน 

กำรแกไ้ขใดๆ ในหลักจริยธรรมในกำรท ำงำนตอ้งไดรั้บกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร ESG และ
คณะกรรมกำรบรษัิท

3.5. การทบทวนจรรยาบรรณในการท างาน

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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เราทกุคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบ

ในการด ารงไวซ้ึง่คา่นยิมของ

Applus+ และป้องกนัไมใ่หม้ ี

การประพฤตผิดิจรยิธรรมเกดิขึน้

14

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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หำกคุณมขีอ้สงสัยเกีย่วกับหลักจรยิธรรมในกำรท ำงำนนี้ คุณสำมำรถขอ

ค าแนะน าจากหวัหนา้งานของคุณหรอืจากแผนกก ากบัดูแล
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ Applus+ นอกจำกนี้บุคลำกรของ 

Applus+ ทัง้หมด รวมถงึลูกคำ้ ซัพพลำยเออร์ และคู่คำ้ธุรกจิของเรำ

สำมำรถใชช้่องทางการตดิตอ่เกีย่วกบัขอ้มูลจรยิธรรมและการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (E&C) ของ Applus+ ในกำรถำมค ำถำมหรอื

ขอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบักำรตคีวำมและกำรน ำหลักจรยิธรรมในกำรท ำงำนไป
ปฏบิตั ิ

เรำพรอ้มตอบค ำถำมทุกค ำถำมและจะจัดกำรอย่ำงทันท่วงทีและอย่ำง
รอบคอบ

CCO มหีนำ้ที่ก ำกับดูแลกำรจัดกำรช่องทำง E&C และส่งขอ้สงสัยที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบัจรรยำบรรณในกำรท ำงำนไปยงับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง

การถามค าถาม

การเขา้ใชง้าน

กำรตดิตอ่ชอ่งทางการตดิตอ่ E&C ท ำไดโ้ดยกรอก
แบบฟอรม์ทำงอเิล็กทรอนกิสบ์นอนิทรำเน็ตสว่นกลำง
ของ Applus+ และผำ่นชอ่งทำงตอ่ไปนีบ้นเว็บไซต์
Applus+

15

เรำทกุคนมหีนำ้ทีรั่บผดิชอบในการด ารงไวซ้ึง่คา่นยิมของ Applus+ และป้องกนัไมใ่หม้กีารประพฤตผิดิจรยิธรรมเกดิขึน้ ดังนัน้จงึจ ำเป็นอยำ่งยิง่ทีเ่รำทกุคนสำมำรถถำมค ำถำมหรอืแจง้ขอ้กงัวล
ไดอ้ยำ่งอสิระ เมือ่ไมแ่น่ใจวำ่ตอ้งท ำสิง่ใดหรอืเมือ่รูส้กึวำ่มบีำงสิง่ไมถ่กูตอ้งเกดิขึน้

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล

https://www.applus.com/global/es/about-us/ethics-and-compliance/communication-channel
https://www.applus.com/global/es/about-us/ethics-and-compliance/communication-channel
http://www.applus.com/en/aboutUs/ethicsAndCompliance/communication-channel
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บคุลำกรของ Applus+ ทัง้หมด รวมถงึบคุคลทีส่ำม ตอ้งรำยงำนขอ้บง่ชีแ้ละขอ้สงสยัใดๆ ทีม่ี

เหตุผลอันควรเชือ่ไดว้่ำเป็นกำรกระท ำหรือกำรละเวน้อันเป็นกำรละเมดิกฎที่ก ำหนดไวใ้น

หลักจริยธรรมนี้ผ่ำนช่องทางการตดิต่อเกีย่วกบัจรยิธรรมและการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบ (E&C) กำรรำยงำนขอ้กังวลไม่ใช่ทำงเลือก หำกคุณเชือ่ว่ำมีกำรละเมดิ

จรรยำบรรณ กฎระเบยีบภายใน Applus+ หรอืกฎหมาย คุณตอ้งรายงาน

ขอ้กงัวลทีค่ณุมโีดยทนัที

ในกรณีทีก่ำรรอ้งเรยีนเกีย่วขอ้งกบัควำมสมัพันธใ์ดๆ กบั CCO หรอืแผนกก ำกบัดแูลกำรปฏบิตั ิ

ตำมกฎระเบยีบของกลุ่มบรษัิท สำมำรถรำยงำนโดยตรงต่อหัวหนำ้งำน เจำ้หนำ้ทีก่ ำกับดูแล

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของแผนกหรือระดับภูมภิำค แผนกกฎหมำยของบริษัท หรือ

คณะกรรมกำร ESG ของ Applus+ ผูซ้ ึง่จะปฏบิตัติำมกฎทีก่ ำหนดไวต้อ่ไปนี้

การรายงานขอ้กงัวล

ตำมข ัน้ตอนการแจง้เบาะแสของ Applus+ CCO มีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล

ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ E&C และด ำเนนิกำรกบัขอ้กงัวลใดๆ ทีไ่ดรั้บรำยงำนผำ่นชอ่งทำงนี ้CCO จะดแูล

กำรสั่งกำรและประสำนงำนกำรตรวจสอบ และบุคลำกรของ Applus+ ทัง้หมดจะปฏบิัตติำมค ำสั่ง

ของ CCO ในเรือ่งดังกลำ่ว

จรรยำบรรณในกำรท ำงำนนี้และนโยบายทีเ่ก ีย่วขอ้งไมใ่ชเ่ป็นเพยีงแค ่“แนวปฏบิตัทิ ีด่”ี 

หรอืขอ้เสนอแนะเทา่น ัน้ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบถอืเป็นขอ้บังคับ ดังนัน้ กำรละเมดิใดๆ อำจ

น ำไปสู่กำรบังคับใชม้ำตรกำรทำงวนัิยสูงสุดและรวมถงึกำรสิน้สุดกำรจำ้งงำน แลว้แต่กรณีโดย

สอดคลอ้งตำมกฎหมำยและแนวปฏบิตัทิีม่ผีลบงัคับใช ้

16

เพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจสงูสดุดำ้นควำมปลอดภยัและกำรปกป้องบคุคลทีร่ำยงำน
กำรละเมดิ Applus+ ใหค้ ำมัน่สญัญำทีจ่ะ:

• ป้องกนั ตรวจสอบ และจัดกำรกำรคกุคำมหรอืกำรตอบโตท้กุรปูแบบ
ตอ่บคุคลทีร่ำยงำน (หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลทีร่ำยงำน)

• ปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนและกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล และนโยบำยภำยในทีเ่กีย่วขอ้ง

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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หลกัปฏบิตัขิองเรา
อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการ
ส าคญัของ Applus+ 

17

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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5.1. การเคารพในศกัดิศ์รใีนทีท่ างาน

ควำมมุ่งมั่นต่อค่ำนิยมในจรรยำบรรณนี้ของ Applus+ 
จะขำดควำมน่ำเชือ่ถอื หำกไมส่ะทอ้นถงึควำมสัมพันธ์

ในกำรจำ้งงำนที่อยู่บนพื้นฐำนของการเคารพใน
ศกัด ิศ์รขีองพนกังานทุกคน ควำมสัมพันธใ์นกำร

จำ้งงำนตอ้งปรำศจำกกำรใชอ้ ำนำจโดยมชิอบหรอืกำร
กระท ำใดๆ ทีส่รำ้งควำมขุน่เคอืงตอ่ผูอ้ ืน่อยำ่งรำ้ยแรง

Applus+ ไมย่อมรบัการเลอืกปฏบิตัทิ ีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่ป็นธรรมทกุรูปแบบ 

การกล ัน่แกลง้และการคกุคามในทีท่ างาน รวมถงึการคกุคามทางเพศ 
เป็นพฤตกิรรมทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัและทกุคนตอ้งรายงานการกระท าดงักลา่ว

18

หลกัปฏบิตัซิึง่อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการส าคญัของ Applus+ มรีะบไุวใ้นสว่นตอ่ไปนีใ้นหลกัจรยิธรรมกำรท ำงำน

Applus+ ด ำเนินธุรกิจในหลำยวัฒนธรรมซึ่งมี
ขนบธรรมเนยีมทีแ่ตกต่ำงกัน ซึง่เรำตอ้งเรยีนรูแ้ละ

เคำรพโดยด าเนินการอย่างเคารพและ
เป็นไปตามบรรทดัฐานทางสงัคม

นโยบายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัขิอง
เรำมุ่งเนน้กำรป้องกันกำรเลือกปฏิบัติทุก
รูปแบบในกำรตัดสินใจกำรจำ้งงำน กำร
เลื่อนต ำแหน่ง กำรจัดสถำนที่ท ำงำนหรือ
กำรลงโทษทำงวนัิย

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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5.2. การสง่เสรมิความหลากหลาย การยอมรบัความแตกตา่งและความเทา่เทยีมกนัของก าลงัคนของเรา 

19

Applus+ เชือ่มัน่อยำ่งยิง่ในสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีห่ลำกหลำยและกำรยอมรับ
ควำมแตกต่ำง ซึง่แต่ละคนสำมำรถเติบโตทัง้ในดำ้นส่วนตัวและหนำ้ที่กำรงำน 

แตล่ะคนมคีวามแตกตา่งกนั และเราตอ้งการใหทุ้กคนปฏบิตังิานอยา่ง
สุดความสามารถ เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำก ำลังคนของเรำจะเตบิโตกำ้วหนำ้และรักษำ
ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เพศ วัย ควำมสำมำรถ และทักษะควำมสำมำรถอืน่ๆ 
เนือ่งจำก Applus+ ตระหนักในคณุคำ่ของควำมแตกตำ่ง

ความหลากหลายท ำใหเ้รำแข็งแกรง่ยิง่ขึน้ในฐำนะบรษัิท และชว่ยใหเ้รำมสีถำนที่
ท ำงำนที่ดีข ึน้และยอมรับควำมแตกต่ำงซึง่กันและกันมำกขึน้ เรำทุกคนมีหนำ้ที่
รับผดิชอบในกำรสนับสนุน ส่งเสรมิ และมสี่วนร่วมในกำรสรำ้งสถำนที่ท ำงำนที่มี
ควำมหลำกหลำย

ความหลากหลายมบีทบำทส ำคัญต่อกำรปฏบิัตงิำน ค่ำนยิมและสภำพแวดลอ้ม
กำรท ำงำนทีเ่นน้กำรท ำงำนเป็นทมีของเรำ  

Applus+ มคีวำมภำคภมูใิจในกำรสนับสนุนนโยบายวา่ดว้ยความหลากหลาย
และความเท่าเทยีมของเรำ ซึง่เนน้กำรส่งเสรมิหลักกำรควำมหลำกหลำยและ
ควำมเท่ำเทียมเพื่อสรำ้งสถำนที่ท ำงำนที่ดีย ิง่ขึน้ร่วมกัน นอกจำกนี้ Applus+ ยัง

เขำ้ร่วมในโครงกำรต่ำงๆ ที่ส่งเสริมความหลากหลาย การยอมรบัความ
แตกตา่ง และความเทา่เทยีมกนัในทกุบรษัิทในกลุม่บรษัิท Applus+

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล

https://www.applus.com/en/dam/jcr:f308a24c-b640-43f9-9138-8c89f42d1490/Diversity and Equality Policy.pdf
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5.3. การยดึม ัน่ในสทิธมินษุยชน และการปฏเิสธการใชแ้รงงานเด็กและทาสสมยัใหม ่

โดยเป็นสว่นหนึง่ของพนัธกจิของเรำตอ่หลกักำรสบิประการของกรอบความรว่มมอืการพฒันาเพือ่ความย ัง่ยนืแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations
Global Compact) Applus+ สนับสนุนและเคำรพกำรคุม้ครองสทิธมินุษยชนทีป่ระกำศเป็นสำกลและชว่ยป้องกนัและยตุกิำรละเมดิสทิธิเ์หลำ่นีท้กุวถิทีำง

ในสว่นของกำรใชแ้รงงำนเด็ก Applus+ เชือ่วำ่การแสวงหาประโยชนจ์าก
เด็กเป็นการกระท าทีน่า่รงัเกยีจและขดัตอ่หลกัความเชือ่ของเรา
ในฐำนะบรษัิททีเ่ชือ่วำ่ ทกุคนควรไดรั้บสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐำน เชน่ 

กำรเขำ้ถงึกำรศกึษำ ดว้ยเหตนุี ้ส ำนักงำนทกุแหง่ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย
ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดอำยขุัน้ต ่ำในกำรเขำ้ท ำงำน/กำรออกจำก

สถำนศกึษำ และผูบ้รหิำรทกุระดับตอ้งจัดกำรกบักำรไมป่ฏบิตัติำม
กฎระเบยีบใดๆ ทีท่รำบโดยทันที

ทัง้นีต้อ้งไมส่บัสนกบัประสบการณ์การท างาน โครงการฝึกงานหรอื
การฝึกหดั ทีอ่อกแบบมาเพือ่มอบประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่

คนรุน่ใหม่ โครงกำรดังกลำ่วตอ้งด ำเนนิกำรอยำ่งเป็นทำงกำรเพือ่ใหม้ัน่ใจ
ในสวัสดภิำพของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง

Applus+ ประณำมกำรกระท ำอนัเป็นกำรกดขีเ่ยีย่งทำสและกำรคำ้มนุษย์
หรอืกำรรับรูว้ำ่มกีำรกระท ำดังกลำ่วเกดิขึน้ หา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงาน
ทีถ่กูบงัคบัหรอืแรงงานบงัคบัโดยเด็ดขาด พนักงำนตอ้งไมถ่กูบงัคบัให ้
ท ำงำนโดยไมส่มคัรใจและโดยถกูบบีบงัคบั

ทาสสมยัใหมถ่อืเป็นการกระท าผดิอาญาและละเมดิสทิธมินษุยชน
ข ัน้พืน้ฐาน ทำสสมยัใหมท่กุรปูแบบมสีิง่ทีเ่หมอืนกนัคอื กำรกดีกนัเสรภีำพ
ของบคุคลหนึง่โดยอกีบคุคลหนึง่เพือ่แสวงหำผลประโยชนส์ว่นตวัหรอื
ทำงกำรคำ้ Applus+ มุง่มัน่สนับสนุนกำรก ำจัดทำสสมยัใหมท่กุรปูแบบ 
และปฏบิตัติำมภำระหนำ้ทีอ่ยำ่งเต็มทีภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดทำงกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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5.4. การป้องกนัความเสีย่งดา้นสขุภาพและความปลอดภยั และการเคารพสทิธิข์องพนกังาน 

กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีเ่อือ้ต่อกำรมสีุขภำพทีด่ี และ
กำรเคำรพในศักดิศ์รีของพนักงำน รวมถึงการเคารพสทิธิข์อง
พนกังาน กลุ่มบริษัทของเรำจะปฏิบัติตำมมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศที่ไดรั้บกำรส่งเสรมิโดยองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 

ไมว่่ำจะปฏบิัตงิำนอยู่ทีใ่ด Applus+ ตระหนกัถงึเสรภีาพใน
การสมาคม ซึง่หมำยถึง ทุกคนภำยในองค์กรของเรำมีสิทธิ์
เขำ้ร่วมในสหภำพแรงงำนไดอ้ย่ำงอสิระและมีสทิธิใ์นกำรเจรจำ
ตอ่รองรว่ม

นโยบายดา้นสขุภาพและความปลอดภยั
ในการท างานของ Applus+ ป้องกนั
ความเสีย่งและสง่เสรมิสขุภาพและ
ความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน

Applus+ เอำใจใส่และปกป้องสุขภำพ ควำมปลอดภัย และ
สวัสดภิำพของบุคลำกร และบุคลำกรทุกคนมสีทิธิเ์รียกรอ้งและมี
สิทธิ์หยุดปฏิบัติงำนเมื่อมีข อ้กังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 

ในทำงกลับกนั บคุลากรของ Applus+ ทุกคนมภีาระหนา้ที่
ในการรบัทราบและปฏบิตัติามนโยบายดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัของกลุม่บรษิทั และขัน้ตอนกระบวนกำรต่ำงๆ 

และตรวจสอบใหม้ั่นใจในควำมปลอดภัยของตนเองและควำม
ปลอดภยัของทกุคนทีอ่ำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรปฏบิตังิำนของตน 
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https://www.applus.com/global/en/about-us/ESG/HSQE
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5.5 การคุม้ครองขอ้มลูและขอ้มลูสว่นบคุคล 

การจ ากดัการเขา้ถงึไฟลข์องบคุลากรของ Applus+ โดยสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรใชท้รัพยำกรเทคโนโลยสีำรสนเทศของกลุม่บรษัิท

ขอ้มลูสว่นบคุคลอำจถกูเกบ็รวบรวมและจัดเกบ็ภำยในขอบเขตทีจ่ ำเป็น และเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์างธุรกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายเทำ่นัน้ และขอ้มลูดังกลำ่ว
อำจถกูน ำไปใชต้ำมวัตถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมเทำ่นัน้

เพือ่ปฏบิัตติำมนโยบำยภำยใน ขอ้มลูสว่นบคุคลทีด่ ำเนนิกำรโดยบรษัิทอำจถูกเปิดเผยหรอืจัดหำใหก้ับบคุคลทีส่ำม เพือ่ปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามกฎหมายของ Applus+
หำกจ ำเป็นเพือ่กำรปฏบิัตติำมสัญญำหรอืเพือ่วัตถุประสงคข์องผลประโยชน์ทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับโดย Applus+ หรอืโดยบคุคลทีส่ำม ยกเวน้ผลประโยชน์ดังกล่ำวถูก
เพกิถอนโดยสทิธิใ์นผลประโยชน์หรอืสทิธพิืน้ฐำนและอสิระในขอ้มูล นอกจำกนี้ Applus+ อำจส่งขอ้มูลส่วนตัวทีม่อียูห่ำกไดรั้บกำรรอ้งขอโดยเจำ้หนำ้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งหรอืภำยใน
ขอบเขตทีข่อ้มลูใหส้ทิธิย์นิยอมในกำรเปิดเผยขอ้มลู

กำรบรหิำรจัดกำรธรุกจิในปัจจบุนัตอ้งมกีำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัในบรบิทของการด าเนนิธุรกจิในแตล่ะวนัทีห่ลากหลาย ซึง่ตอ้งอำศัยกำรประมวลผลขอ้มลูทีแ่ตกตำ่งกนั โดยค ำนงึถงึขอ้พจิำรณำ
ขำ้งตน้ Applus+ จะพยำยำมทกุวถิทีำงในกำรคุม้ครองบคุคลและสทิธพิืน้ฐานทีเ่ก ีย่วขอ้งของบคุคล

แมว้ำ่กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอำจแตกตำ่งกนัในแตล่ะประเทศทีเ่รำด ำเนนิธรุกจิ บคุลำกรของ Applus+ ทกุคนตอ้งเคำรพกฎพืน้ฐำนดังนี:้

ขอ้มลูสว่นตัวของบคุลำกรของ Applus+ อำจถกูเขำ้ถงึในระหวำ่งกำรตรวจสอบ เมือ่มเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่บคุคลน ัน้ละเมดิจรรยาบรรณ โดยสอดคลอ้งกบักฎหมำยและนโยบำย
ภำยในทีม่ผีลบงัคับใช ้

ตอ้งรายงานขอ้บ่งชีห้รอืขอ้สงสยัทีม่เีหตุผลอนัควรเชือ่ไดว้่ามกีารร ัว่ไหลหรอืการละเมดิ (โดยเจตนาหรอืโดยบงัเอญิ) ของขอ้มูล
สว่นบุคคลหรอืขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั หรอืการใชข้อ้มูลดงักลา่วเป็นการสว่นตวั โดยทนัทโีดยผูท้ ีท่ราบขอ้มูลดงักลา่วผา่นชอ่งทางการ
ตดิตอ่เกีย่วกบัจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (E&C)

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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5.6. การจดัการขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์

บคุลำกรของ Applus+ ทกุคนตอ้งเก็บรักษำขอ้มลูทัง้หมดทีเ่ก็บรวบรวมเป็นควำมลับสงูสดุและเขำ้ถงึ

ขอ้มูลเมือ่ตอ้งปฏบิัตงิำนใหก้ับ Applus+ เท่ำนัน้ เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกจิของเรำ เราสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูส าคญัทีอ่อ่นไหวของซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้ ซึง่เรามหีนา้ทีป่กป้องและ

ปฏบิตักิบัขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ซึง่รวมถงึกำรปฏบิัตติำมภำระผูกพันในกำรไม่เปิดเผย

ขอ้มูลที่เป็นควำมลับโดยไม่เคำรพเงื่อนไขที่มผีลบังคับใชก้ับขอ้มูลนัน้หรือกำรใชข้อ้มูลนัน้อย่ำง

ไมเ่หมำะสม ขอ้ผูกพันในกำรรักษำควำมลับจะยังคงอยูจ่นถงึสิน้สดุกำรว่ำจำ้งหรอืควำมสัมพันธต์ำม

สญัญำตำมทีบ่งัคับใช ้

นอกจำกนี้ บุคลำกรของ Applus+ ควรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไดรั้บจำกโอกำสที่ไดรั้บรู ้

ขอ้มลู อันเป็นผลมำจำกกำรเขำ้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับในระหว่ำงกำรท ำงำน นโยบายการรกัษา
ความปลอดภยัขอ้มูลของ Applus+ มรีายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัภาระผูกพนั
ขา้งตน้

หำ้มใชข้อ้มูลที่เป็นควำมลับหรือขอ้มูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะของบริษัทจดทะเบียนรวมถึง 
Applus+ เพือ่ด ำเนนิกำร (หรอืแนะน ำบคุคลทีส่ำมใหด้ ำเนนิกำร) ธุรกรรมประเภทใดๆ ในหุน้ของตน 

อนุพันธท์ำงกำรเงนิ หรอืหลักทรัพยอ์ืน่ๆ ไมว่่ำโดยตรงหรอืโดยออ้ม กฎระเบยีบภายในเกีย่วกบั
การปฏบิตัใินตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดกฎทีม่ผีลบงัคบัใชก้บับุคลากรของ Applus+ 
อยา่งเฉพาะเจาะจง 

กำรคุกคำมทำงไซเบอร์และควำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ มคีวำมรุนแรงและซับซอ้น
มำกขึน้ เนื่องจำกแฮกเกอรใ์ชว้ธิกีำรทีท่ันสมัยมำกขึน้ในกำรเจำะเขำ้ระบบและขอ้มลูขององคก์รโดย
ผดิกฎหมำย ดังนัน้ จงึจ ำเป็นอยำ่งยิง่ทีเ่รำทกุคนตอ้งระแวดระวังภยัคกุคำมเหลำ่นีอ้ยู่เสมอ เพือ่ปกป้อง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลที่เป็นควำมลับ รวมถงึควำมรูค้วำมช ำนำญของเรำ Applus+ ด าเนนิ
มาตรการทีเ่หมาะสมท ัง้หมดเพือ่ป้องกันกำรเขำ้ถงึขอ้มูล กำรเปิดเผยขอ้มูล หรอืกำรใชข้อ้มูล
ในทำงทีผ่ดิโดยไมไ่ดรั้บอนุญำตในทกุกจิกรรมทำงธรุกจิทัง้หมดของเรำและทกุรปูแบบกำรสือ่สำร 

เราทกุคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัทาง
ไซเบอร ์และเราตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจสิง่ท ีเ่ราตอ้งท า
เพือ่ปกป้องเครอืขา่ย ระบบอปุกรณ์ และขอ้มลูทีเ่ราใชใ้นทกุๆ วนั 

Applus+ มทีมีเฉพำะกจิทีค่อยรับมอืกับเหตุกำรณ์ประเภทต่ำงๆ และจัดท ำแผนและขัน้ตอนในกำร
รักษำธุรกจิใหด้ ำเนนิต่อไปได ้และชว่ยใหท้มีของเรำสำมำรถกูค้นืจำกกำรโจมตทีำงอนิเทอรเ์น็ตได ้
อยำ่งมปีระสทิธภิำพ ทัง้หมดนีค้อืสว่นส ำคัญของกำรปกป้อง Applus+ และขอ้มลูลกูคำ้ และมอบกำร
บรกิำรระดับสงูสดุใหก้บัลกูคำ้ของเรำ

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอาจรวมถงึ:

ความลบัทางธุรกจิหรอืการคา้ของ Applus+ หรอืของบคุคลทีส่าม เชน่ นโยบายการก าหนดราคา
โครงการวจิยั ฐานขอ้มลูลกูคา้ ขอ้มลูทางบญัช ีหรอืขอ้มลูทางการเงนิ ความรูค้วามช านาญ 
แผนพฒันาธุรกจิ หรอืขอ้มลูใดๆ ทีร่ะบวุา่ “เป็นความลบั”

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล

https://applusglobal.sharepoint.com/sites/globalintranet/it/Policies/Forms/AllItems.aspx
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5.7. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและการปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทของเรำมุง่มัน่ตอ่การด าเนนิธุรกจิอยา่งย ัง่ยนื บนพืน้ฐำนของควำมเขำ้ใจทีว่ำ่ ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของเรำตอ้งไมส่ง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถของคนรุน่ใหมใ่นอนำคต
ในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของพวกเขำ 

ความมุง่ม ัน่ดา้นสิง่แวดลอ้มของกลุม่บรษัิทเกดิจำกกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรป้องกนัและการลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิจาก
การปฏบิตังิานของเรา รวมถงึกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรบรกิำรทีเ่รำจัดหำเพือ่ลดหรอืบรรเทำผลกระทบของลกูคำ้ของเรำ

ในกำรปฏบิตังิำนของเรำ เรำมุง่มัน่ลดผลกระทบจำกกำรด ำเนนิงำนของเรำตอ่สิง่แวดลอ้มใหต้ ำ่ทีส่ดุ โดยลดกำรใชพ้ลงังำนในไซตง์ำนของเรำ ใชแ้หลง่พลังงำนหมนุเวยีนใชแ้นวปฏบิตักิำรจัดกำรขยะ 
‘สเีขยีว’ และกำรควบคมุระบบกำรจัดกำรคณุภำพและสิง่แวดลอ้ม

24

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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5.8. การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและลกูคา้

ที่ Applus+ เรำเชือ่วำ่นวตักรรมและกำรปฏบิตัติำมกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทีไ่ม่

เป็นธรรม เป็นรากฐานของการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ดังนัน้ หำ้มมใิหด้ ำเนนิกำรตอ่ไปนีโ้ดยเด็ดขำด:

• ขอ้ตกลงที่ผดิกฎหมำยใดๆ ที่มวีัตถุประสงค์เพือ่แบ่งตลาดหรอืเพือ่ก าหนดราคาหรือการ
ฮ ัว้ประมลู ในภำครัฐหรอืเอกชน

• การใช้และ/หรอืการเปิดเผยความลบัทางการคา้ ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั หรอืสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิทางปัญญา (เชน่ เครือ่งหมำยกำรคำ้ ลขิสทิธิ ์และสทิธบิัตร) ของบุคคลทีส่ำมโดย
ไมเ่หมำะสม

• กำรใหข้อ้เสนอหรอืกำรโฆษณำดว้ยขอ้มูลทีไ่มเ่ป็นความจรงิ หรอือำจท ำใหเ้ขำ้ใจผดิหรอืเป็น
กำรหลอกลวงลกูคำ้

นโยบายการแขง่ขนัทางการคา้ของเรำ มขีอ้มูลเกีย่วกับกฎหมำยว่ำดว้ยกำรแข่งขันทำงกำรคำ้และ
แนวปฏบิัตสิ ำหรับพนักงำนของเรำเพือ่ระบสุถำนกำรณ์ทีอ่อ่นไหว และกฎหมำยทีม่ผีลบังคับใชท้ีอ่ำจมี
ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมของพนักงำนเมือ่ท ำธรุกจิหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทคูแ่ขง่ 25

หำ้มมใิหม้กีำรตกลงใดๆ กับบรษัิทคู่แข่งอันเป็นกำรขัดต่อกฎหมำยโดยเด็ดขำด ใชค้วำมระมัดระวัง
รอบคอบเมือ่ตอบกลับบรษัิทคูแ่ขง่ 

เรำเชือ่มัน่อยำ่งยิง่วำ่ กำรทจุรติสง่ผลกระทบดำ้นลบไมเ่ฉพำะแตบ่รษัิทเทำ่นัน้ แตร่วมถงึทกุคนในบรษัิท
และสังคมโดยรวม อกีทัง้น ำไปสู่กำรสูญเสยีประสทิธภิำพและควำมน่ำเชือ่ถืออกีดว้ย บรษัิทของเรำ
ไมย่อมรับกำรทจุรติทกุรปูแบบ

หำกคุณมคี ำถำมใดๆ เกีย่วกับกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ โปรดตดิต่อ CCO ทันทีผ่ำนช่องทำงกำรตดิต่อ
เกีย่วกบัจรยิธรรมและกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ (E&C)

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล

https://applusglobal.sharepoint.com/sites/globalintranet/governance/gbeo/Forms/AllItems.aspx
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5.9. การตอ่ตา้นการทจุรติใน Applus+ 

Applus+ ปฏบิตัติำมกฎหมายในประเทศและระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัการทจุรติในทกุประเทศทีเ่รำกอ่ตัง้ขึน้

บคุลำกรของ Applus+ และบคุคลทีส่ำมมหีนำ้ทีห่ลกีเลีย่งกำรกระท ำกำรอนัเป็นกำรทจุรติ Applus+ น ำนโยบำยและขัน้ตอนกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติสำกลมำใชใ้นทกุประเทศทีเ่รำด ำเนนิธรุกจิ

นโยบำยและขัน้ตอนนีห้ำ้มมใิหท้ ำกจิกรรมตอ่ไปนี้:

ใหส้ญัญำหรอืใหข้องมคีำ่
แกเ่จำ้หนำ้ทีรั่ฐหรอืพนักงำน
ของบรษัิทอืน่เพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่การปฏบิตัหิรอื
ผลประโยชนท์ีไ่มช่อบ

ดว้ยกฎหมาย

ใหข้องมคีำ่แกเ่จำ้หนำ้ที่
รัฐหรอืพนักงำนของบรษัิท
อืน่ทีเ่กนิกวา่ขดีจ ากดัที่
ก าหนดไวใ้นนโยบาย
ของเรำ หรอืโดยไมป่ฏบิตั ิ
ตำมขัน้ตอนกำรตอ่ตำ้น

กำรทจุรติสำกล

รอ้งขอหรอืยอมรบัของ
มคีำ่จำกบรษัิทอืน่เพือ่
มอบผลประโยชนท์ี่
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย
แกบ่รษัิทดังกลำ่วหรอื

บคุคลทีส่ำม

ใชค้วำมสมัพันธส์ว่นตัวทีม่ี
กบัเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ สมำชกิ
ครอบครัวของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ
หรอืสมาชกิทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ของพรรคการเมอืง 

ในลักษณะทีไ่มเ่หมำะสม
เพือ่ใหไ้ดรั้บกำรปฏบิตัเิป็น
พเิศษหรอืผลประโยชนท์ี่
ไมช่อบดว้ยกฎหมำยแก ่

Applus+

รเิริม่ควำมสมัพันธท์ำง
ธรุกจิกบับคุคลทีส่ำมที่
กระท ำกำรในนำมของ 

Applus+ โดยไมย่นืยนั
ความซือ่สตัยส์จุรติใน

วชิาชพีและ
ความสามารถในการ
ปฏบิตัติามนโยบาย

ตอ่ตา้นการทจุรติของเรา
กอ่นลว่งหนา้

จำ่ยเงนิใหก้บัเจำ้หนำ้ที่
รัฐทีน่อกเหนอืจำก
ภำษี อำกร และ

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่ป็น
ทำงกำรแมว้ำ่กฎหมำย
ทอ้งถิน่อำจอนุญำต เพือ่
ขออนญุาต หรอืเรง่รดั

หรอือ านวย
ความสะดวกใน

การด าเนนิงานธุรการ

ในบำงประเทศหรอืบำงพืน้ทีภ่มูศิำสตร ์Applus+ อำจบงัคับใชน้โยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติทีเ่ฉพำะเจำะจง ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในนโยบำยทั่วไป 

1 2 3 4 5 6

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล

https://www.applus.com/global/es/about-us/ethics-and-compliance
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เงนิสดหรอืบตัร

ของขวญั

ของขวญั การเชญิเขา้รว่มงานหรอื
กจิกรรมสนัทนาการ 

(การแขง่ขนักฬีา 
การลา่สตัว ์ฯลฯ)

การเลีย้งอาหาร

และคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทาง

ขอ้เสนองานแก่
สมาชกิใน

ครอบครวัหรอื
เพือ่นสนทิ

การตดัหนี้

Applus+ ไมส่นบัสนนุใหบ้คุลำกรของบรษัิทและบคุคลทีส่ำมใหห้รอืรับของขวัญหรอืกำรรับรองในนำมของ Applus+ การรบัหรอืใหข้องขวญั หรอืการรบัรองใดๆ ตอ้งปฏบิตัติามข ัน้ตอน
การตอ่ตา้นการทจุรติสากลโดยเครง่ครดั

ของมคีำ่ ไดแ้ก:่

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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5.10. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม การใหก้ารสนบัสนนุ
และการบรจิาค

กำรรับประกันควำมซื่อสัตย์เ ป็นจริง ควำมน่ำเชื่อถือ และควำมถูกตอ้งของขอ้มูลเป็น

ควำมรับผดิชอบของทกุคน เราตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งและความเป็นจรงิของขอ้มูล
ทีเ่ราเปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้ของเรำ ในตลำดทีจ่ดทะเบยีนหุน้ของเรำ และหน่วยงำนก ำกับดูแลดำ้น
กฎระเบยีบ รวมถงึกำรด ำเนนิกำรของภำครัฐ 

หำ้มมใิหบ้คุลำกรของ Applus+ ใหข้อ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งในทกุกรณี

Applus+ มหีนำ้ทีแ่ละจัดหำขอ้มลูทีเ่พยีงพอ เป็นจรงิและเป็นกลำงเกีย่วกบักำรประเมนิคำ่ของกลุม่

บรษัิทแก่ผูถ้ือหุน้ ธุรกรรมทางการเงนิของ Applus+ ท ัง้หมดตอ้งไดร้บัการบนัทกึ
และเก็บรกัษาไวอ้ยา่งชดัเจนและถกูตอ้ง

5.11. ความถกูตอ้งของขอ้มลูและการเก็บบนัทกึขอ้มลู 

ในฐานะสมาชกิของสงัคม Applus+ ส่งเสรมิวฒันธรรม วทิยาศาสตร ์และ
ศลิปะผ่านกจิกรรมการสนบัสนุนและการบรจิาค ที่ Applus+ เรำเชือ่ว่ำ เรำควร

ตอบแทนคนืกลับสูช่มุชนของเรำ

กำรสนับสนุนหรือกำรบรจิำคใดๆ ตอ้งมีวัตถุประสงค์ที่ชอบดว้ยกฎหมำย ตอ้งจัดท ำเ ป็น
ลำยลักษณ์อกัษร และไดรั้บกำรอนุมตัติำมขัน้ตอนกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติสำกล

หำ้มบรจิำคแก่พรรคกำรเมอืงหรอืสหภำพแรงงำนในนำมของ Applus+ ไม่ว่ำในสถำนทีใ่ด
โดยเด็ดขำด

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล

https://applusglobal.sharepoint.com/sites/globalintranet/ethicscompliance/EC%20Documents/Forms/All%20Assets.aspx?FilterField1=Policy_x0020_Language&FilterValue1=English%20(en-US)&RootFolder=/sites/globalintranet/ethicscompliance/EC%20Documents/Anti-Corruption
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5.12. ความซือ่สตัยใ์นบรกิารของเรา 

บรกิำรของเรำตอ้งจัดหำใหอ้ย่างเป็นมอือาชพี เป็นอสิระและเป็นกลาง ตำมวธิีกำร
ขัน้ตอน แนวปฏบิตั ิและนโยบำยของ Applus+ และกฎหมำยของแตล่ะประเทศ โดยทั่วไปแลว้
ค ำแนะน ำ ควำมคดิเห็นทำงวชิำชพี ขอ้มลู ผลลัพธ ์และขอ้เท็จจรงิทีไ่ดรั้บกำรยนืยัน ตอ้งถูก
บนัทกึไวอ้ยำ่งรอบคอบตำมนโยบำยและระเบยีบกำรภำยใน

รำยงำนและกำรรับรองต่ำงๆ ตอ้งระบุวัตถุประสงคแ์ละผลลัพธท์ีถู่กตอ้งและเป็นจรงิ และสิง่ที่

คน้พบ รวมถงึควำมเห็นที่เกี่ยวขอ้งของบุคลำกรที่เกี่ยวขอ้ง ในการใหบ้รกิารของเรา 
Applus+ สงวนสทิธิแ์ละหลกีเลีย่งขอ้จ ากดัทางกฎหมายหรอืขอ้จ ากดัใดๆ ของ
บรกิารทีจ่ดัหาใหโ้ดยสอดคลอ้งกบันโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ากล
และกฎระเบยีบภายในทีม่ผีลบงัคบัใช้

5.13 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์เกดิขึน้เมือ่ผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคลำกรของ Applus+ ขัด

หรืออำจขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโดยตรงหรือโดยออ้ม ความเสีย่งที่ตอ้ง

หลกีเลีย่งคอื สถานการณ์ทีผ่ลประโยชนส์ว่นตวัทีบ่คุลากรของ Applus+ อาจม ี

สง่ผลตอ่การตดัสนิใจในนามของ Applus+ ทีค่วรมุง่เนน้ผลประโยชนส์งูสุดของ

กลุม่บรษิทัเสมอ ดังนัน้ ภำยในกรอบควำมสัมพันธใ์นกำรท ำงำนกับ Applus+ บุคลำกรที่มี

อ ำนำจหนำ้ที่หรือมีอ ิทธิพลในกำรตัดสินใจควรมุ่งเนน้ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทก่อน

ผลประโยชน์ส่วนตัวเสมอ บุคลำกรของ Applus+ มหีนำ้ทีใ่นกำรรักษำควำมภักดตี่อ Applus+ 

ดังนั้นโดยหลักกำรทั่ วไป พวกเขาต้องป้องกนัและหลีกเลี่ยงการตกอยู่ใน

สถานการณ์ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ซึง่ท ำใหจ้ ำเป็นตอ้งก ำหนดมำตรกำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ป้องกันไม่ใหค้วำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์

เกดิขึน้ อยำ่งไรก็ด ีกำรหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์อำจไมส่ำมำรถท ำได ้

ในทกุสถำนกำรณ์ ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถหรอืไมส่ำมำรถท ำไดใ้นกำรหลกีเลีย่งควำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชน์ บุคลำกรตอ้งแจง้ใหห้ัวหนำ้งำนและ/หรอืทมีแผนกทรัพยำกรบุคคลทรำบ เพื่อ

จัดกำรกบัสถำนกำรณ์และด ำเนนิมำตรกำรทีเ่หมำะสม

นโยบายวา่ดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ากล มรีายละเอยีด
เพิม่เตมิเกีย่วกบักฎเกณฑท์ีร่ะบวุา่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เกดิข ึน้ และวธิกีารจดัการในแตล่ะกรณีอยา่งเหมาะสม

บทน าและค าจ ากดัความ หลกัการส าคญั หลกัจรยิธรรมในการท างาน หลกัปฏบิตั ิการถามค าถามและการรายงานขอ้กงัวล
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ตวัอยา่งสถานการณ์ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีพ่บบอ่ย เชน่:

กำรด ำเนนิกำรบำงอยำ่งขำ้งตน้อำจไดรั้บกำรอนุมตัโิดยสอดคลอ้งกบันโยบำยภำยในและนโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ีม่ผีลบงัคบัใช ้

การวา่จา้งสมาชกิในครอบครวัหรอืเพือ่น

การมผีลประโยชนท์างการเงนิในบรษิทั

คูแ่ขง่ของ Applus+ หรอืเป็นลกูคา้หรอื

ซพัพลายเออรข์องกลุม่บรษิทั

การด าเนนิกจิกรรมการช าระเงนิใดๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทของบรกิารที่

จดัหาโดย Applus+ ทีน่อกเหนอืจาก

งานทีด่ าเนนิการโดย Applus+

การใหบ้รกิารอืน่แกล่กูคา้ของ Applus+ โดย

บรกิารน ัน้จดัหาใหก้บัลกูคา้ผา่นการปฏบิตังิานที่

ผา่นมาภายใต ้Applus+ แกล่กูคา้ หรอืโดย

บรกิารน ัน้กดีกนัไมใ่หบ้คุลากรของ Applus+ 

สามารถปฏบิตังิานใน Applus+ โดยไมเ่ป็นกลาง

และไมเ่ป็นธรรม เวน้แตไ่ดรั้บอนุญำตอยำ่งถกูตอ้ง

การใชก้ารจา้งงานภายใน Applus+ เพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่ธรุกจิหรอืโอกำสทำงกำรคำ้ใดๆ เพือ่แสวงหำ

ผลประโยชนส์ว่นตัว 
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ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรใชท้รัพยำกรเทคโนโลยสีำรสนเทศของกลุ่มบรษัิท บญัชี

อเีมลของบรษิทัถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั ดงัน ัน้จงึไม่เหมาะสมในการ
น าไปใชส้่วนตวั กำรใชบ้ัญชีอีเมลของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวถือเป็นกำร

สละสทิธิค์วำมเป็นสว่นตัวในเนือ้หำของอเีมล

ทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เช่น พีซ ีแล็ปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท์ กำรเขำ้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต และระบบกำรสือ่สำรอืน่ๆ) ซึง่ Applus+ จัดหำใหส้ ำหรับใชโ้ดยบคุลำกร มไีว ้
ใหใ้ชใ้นกำรท ำงำน และอำจใชเ้พือ่วัตถุประสงคส์่วนตัวเมือ่กำรใชง้ำนดังกล่ำวไม่ส่งผล

กระทบต่อประสทิธภิำพกำรท ำงำนเท่ำนัน้ Applus+ สงวนสทิธิใ์นการควบคมุการ
ใช้ทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศเหล่านี้รวมถงึการสือ่สารที่เกดิข ึน้
ทีผ่่านมา โดยสอดคลอ้งตามกฎหมายและ/ หรอืนโยบายภายในทีม่ผีล
บงัคบัใช้

บุคลำกรที่มบีัญชอีเีมลของบรษัิท Applus+ ตอ้งใชบ้ัญชดีังกล่ำวเพื่อกำรสือ่สำรในกำร
ท ำงำนในนำมของ Applus+ เสมอ

การใช้ไฟลแ์ละซอฟตแ์วรภ์ายนอกก่อให้เกดิความเสีย่งต่อการรกัษา
ความปลอดภยัของเรา และอำจน ำไปสูก่ำรถกูลงโทษทำงแพ่งและอำญำทีร่ำ้ยแรงต่อ 
Applus+ ดังนั้น หา้มมใิหด้าวนโ์หลดหรอืใช้ซอฟตแ์วรใ์ดๆ โดยไม่ไดร้บั
อนุญาต การดาวนโ์หลดเนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสม หรอืการกระท าใดๆ อนัเป็น
การละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปญัญา

ทรัพยำกรของ Applus+ อืน่ๆ จัดหำใหเ้พือ่กำรพัฒนำกำรด ำเนนิธุรกจิของเรำเท่ำนัน้ และ
หำ้มใชเ้พือ่วัตถปุระสงคส์ว่นตัวโดยเด็ดขำด บคุลำกรของ Applus+ ทุกคนตอ้งดูแลรักษำ
ทรัพยำกรทีไ่ดรั้บมอบหมำยอย่ำงเหมำะสม และตอ้งหลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย 
กำรถกูขโมย หรอืกำรใชง้ำนทรัพยำกรอยำ่งไมเ่หมำะสม
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5.14. การใชแ้หลง่ขอ้มลูของ Applus+ 
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