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ความซื่อสัตย์ 

น่ีเป็นเร่ืองของความน่าเช่ือถือ บุคคล

ภายในและภายนอกบริษทัเช่ือเราได้

หรือไม่ และควรเช่ือหรือไม่ ไม่มีใคร

อยากร่วมงาน รับคำาแนะนำา หรือซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์ากผูท่ี้บิดเบือนขอ้เทจ็จริง

หลกัจรรยาบรรณของเราไม่สามารถครอบคลุมทุกประเดน็ท่ีเป็นไปไดท่ี้เราจะพบในการทำางานของเรา แต่เราควรใชห้ลกัจรรยาบรรณและค่านิยมหลกัทาง

จริยธรรมของเราเป็นเคร่ืองมือ เพื่อช่วยใหเ้ราใชว้จิารณญาณท่ีดีและมีจริยธรรมเม่ือตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจท่ียากลำาบาก ก่อนดำาเนินการใด ๆ เราควรมัน่ใจ

เสมอวา่การดำาเนินการนั้นเป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณของเรา และสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัทางจริยธรรมของเรา การทำาเช่นน้ีจะช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่เราสามารถ

ส่งมอบสงัคมไร้ควนัดว้ยความซ่ือตรง

หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของ PMI (“หลกัจรรยาบรรณ”) ทำาหนา้ท่ีเป็นแนวทางสำาหรับกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของ PMI ในการดำาเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมในนามของบริษทั 

บริษทัสาขา และบริษทัในเครือของ PMI ทัว่โลก เราแต่ละคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการท่ีจะตอ้งทราบและปฏิบติัตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นหลกัจรรยาบรรณของเรา ค่านิยมหลกัทางจริยธรรม

ของเรา ไดแ้ก่ ความซื่อสัตย์ ความเคารพ และและความยุติธรรม คือหวัใจสำาคญัของเอกสารน้ี และเป็นส่วนหน่ึงใน “แนวทางของ PMI” ในการดำาเนินธุรกิจ

วัฒนธรรมและค่า 
นิยมของเรา

วฒันธรรมและค่านิยมของเรา

ความเคารพ 

ทุกคนสมควรไดรั้บความเคารพ และแนว

ความคิดกส็มควรไดรั้บความเคารพเช่น

กนั ความเคารพเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศกัด์ิศรี 

การยอมรับ การเอาใจใส่ และความเห็น

อกเห็นใจ การถกเถียง การทา้ทาย และ

แมก้ระทัง่ความขดัแยง้ท่ีเป็นไปอยา่ง

สร้างสรรคจ์ะก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ใน

เชิงบวกเม่ืออยูค่วบคู่กบัการใหค้วามเคารพ 

แต่จะส่งผลเสียหากไม่เป็นไปในทางนั้น

ความยุติธรรม

ส่ิงท่ีดูเหมือนยติุธรรมสำาหรับคนหน่ึง อาจไม่

ยติุธรรมสำาหรับคนอ่ืน ๆ ความยติุธรรมตอ้ง

คำานึงถึงทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบ

จากการตดัสินใจ ความยติุธรรมจำาเป็นตอ้งคำานึง

ถึงสถานการณ์ทั้งหมดท่ีผูค้นตอ้งเผชิญ การใช้

กฎอยา่งไม่เท่าเทียมกนันั้นไม่ยติุธรรม เช่นเดียว

กบัการกีดกนับุคคลหรือแนวความคิดของบุคคล

โดยมีสาเหตุมาจากลกัษณะเฉพาะตวั
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สาส์นจากประธานเจา้หนา้ท่ี 
บริหารของเรา
เรียนพนกังานทุกท่าน 

พวกเราทุกคนท่ี PMI มีเป้าหมายร่วมกนัในการสร้างความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจเพื่อยกระดบัอุตสาหกรรม

ของเรา น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีน่าต่ืนเตน้สำาหรับ PMI และผมรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดรั้บเกียรติในการท่ีบริษทัของเรา

เขา้สู่การบรรลุวสิยัทศันส์งัคมไร้ควนั 

ดงัท่ีท่านทราบดีวา่ ความพยายามท่ีมาจากความปรารถนาอนัแรงกลา้เช่นน้ียงัตอ้งมีปัญหาทา้ทายอีกมาก ใน

การเปล่ียนแปลงนั้น เราจำาเป็นตอ้งรับความเส่ียง เผชิญกบัความไม่แน่นอน และบางคร้ังกต็อ้งยอมรับความ

ลม้เหลว และท่ีสำาคญัยิง่กวา่นั้น เราโชคดีท่ีทุกคนใน PMI เป็นหน่ึงเดียวกนัดว้ยความมุ่งมัน่ของเราท่ีมีต่อ

การปฏิบติัตามกฎระเบียบ หลกัจริยธรรม และความซ่ือตรง ซ่ึงไดรั้บการบนัทึกไวอ้ยา่งเป็นทางการในหลกั

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบบัน้ี 

ดว้ยความพยายามในการสร้างการเปล่ียนแปลงและการดำาเนินการอ่ืน ๆ ทั้งหมดของ PMI ส่ิงสำาคญัเม่ือเรา

ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายคือเรายงัคงยดึมัน่ในค่านิยมหลกัทางจริยธรรม ทั้งในดา้นความซ่ือสตัย ์ความเคารพ 

และความยติุธรรม การผอ่นปรนท่ีจะไม่ปฏิบติัตามค่านิยมของเรานั้นมีผลเสียหายท่ีร้ายแรง เราเส่ียงท่ีจะสูญ

เสียความไวว้างใจท่ีเคยไดรั้บจากทั้งพนกังานดว้ยกนัเอง ผูบ้ริโภค ผูถื้อหุน้ และชุมชนของเรา ดงันั้นเราจึง

คาดหวงัวา่จะไดผ้ลลพัธ์ท่ียอดเยีย่ม โดยจะตอ้งมีความสอดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์กบับทบญัญติัและเจตนารมณ์

ของกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งนโยบายภายใน และค่านิยมของเรา

หลกัจรรยาบรรณน้ีไดน้ำาเสนอหลกัการของเราและสรุปกฎและแนวทางท่ีเราทุกคนใน PMI จะตอ้งปฏิบติัตาม 

หากท่านมีคำาถามหรือขอ้กงัวลใด ๆ เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณของเรา โปรดติดต่อหวัหนา้งาน ท่ีปรึกษาดา้น

บุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร (P&C) หรือท่ีปรึกษาดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบของท่าน 

ขอขอบคุณสำาหรับความมุ่งมัน่อยา่งต่อเน่ืองในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ หลกัจริยธรรม และความซ่ือตรงท่ี 

PMI

ขอแสดงความนบัถือ  

ยาเซค โอลแซค
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สาส์นจากประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของเรา 
เรียนพนกังานทุกท่าน 

เรารู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะนำาเสนอหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของ PMI ใหก้บัท่าน หลกัจรรยาบรรณไดส้รุปถึงการ

ท่ีเราในฐานะเจา้หนา้ท่ีและพนกังานของ PMI ควรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัทางจริยธรรมท่ีเรามี

ร่วมกนั คือ ความซ่ือสตัย ์ความเคารพ และความยติุธรรม เราแต่ละคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการท่ีจะตอ้งทราบ

และปฏิบติัตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นหลกัจรรยาบรรณน้ี

เราไดจ้ดัใหมี้หลกัจรรยาบรรณตามความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งมอบสงัคมไร้ควนัดว้ยความซ่ือตรงในทุกดา้นของ

ธุรกิจ ไดแ้ก่ ในสถานท่ีทำางาน ในตลาดของเรา สำาหรับผูถื้อหุน้ของเรา และสำาหรับชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจ 

ดงัท่ีท่านจะไดเ้ห็นในหนา้ต่อไปน้ี ท่ี PMI เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงในทีมจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎ

ระเบียบ เราทุกคนจะตอ้งรับผดิชอบในการปฏิบติัตนอยา่งมีจริยธรรมและปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  

เม่ือพบเห็นส่ิงท่ีท่านคิดวา่เป็นการละเมิดท่ีเกิดข้ึนจริง หรือแมแ้ต่กรณีท่ีมีความเป็นไปไดว้า่มีการละเมิด

กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือนโยบายภายในบริษทั ท่านควรรายงานปัญหา เราทำาส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยยนืหยดัเพื่อ

กนัและกนั ปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือตรง และยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณของเรา 

โปรดอยา่ลืมวา่ท่านไม่ไดอ้ยูเ่พียงลำาพงั มีบุคลากรมากมายใน PMI ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือท่าน รวมถึง

หวัหนา้งานและเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบในทอ้งถ่ิน 

ขอขอบคุณล่วงหนา้สำาหรับการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของเราและช่วยให ้PMI สามารถส่งมอบ

สงัคมไร้ควนัดว้ยความซ่ือตรง

ขอแสดงความนบัถือ  

ไมเคิล เยอร์
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หลกัจรรยาบรรณของเราคือส่ิงท่ีกำาหนดวา่เรา
เป็นใครและเราทำาธุรกิจอยา่งไร

หลกัจรรยาบรรณเป็นแผนท่ีนำาทางสำาหรับกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และพนกังาน

ของ PMI ในการดำาเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมในนามของบริษทั บริษทัสาขา 

และบริษทัในเครือของ PMI ทัว่โลก ควรใชเ้อกสารน้ีเป็นแหล่งขอ้มูลหลกั

เพื่อช่วยแนะนำาเก่ียวกบัการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจแต่ละวนัของเราท่ี PMI  

ควรใชส้ามญัสำานึกและวจิารณญาณท่ีดีในการใชห้ลกัจรรยาบรรณน้ี หลกั

จรรยาบรรณของเราไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน ในหลกั

จรรยาบรรณน้ีเราไดเ้นน้ย ้ ำาถึงแหล่งขอ้มูลและขอ้มูลเพิ่มเติม รวมถึงลิงกไ์ป

ถึงนโยบายภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เราไม่คาดหมายวา่ใครจะสามารถตอบไดทุ้ก

คำาถาม ซ่ึงกไ็ม่เป็นไร ตราบใดท่ีเราติดต่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือขอความช่วย

เหลือในยามท่ีเราตอ้งการ

หลกัจรรยาบรรณของเรานำาไปใชก้บัใครบา้ง

หลกัจรรยาบรรณของเรานำาไปใชก้บักรรมการ เจา้หนา้ท่ี และพนกังานทุกคนของ PMI อยา่งเท่าเทียมกนั ในเอกสารน้ีทั้งหมด คำาวา่ "PMI" และ "บริษทั" หมายถึง 

Philip Morris International, Inc. และบริษทัสาขาและบริษทัในเครือทั้งทางตรงและทางออ้ม มาตรฐานจริยธรรมระดบัสูงเดียวกนัน้ีนำาไปใชก้บัทุกคนท่ี 

PMI โดยไม่คำานึงถึงตำาแหน่งงานหรือระดบัชั้นในบริษทั  

พนัธมิตรทางธุรกิจของ PMI เช่น ผูรั้บจา้ง ท่ีปรึกษา ผูข้าย ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ และบุคคลภายนอกอ่ืนใดท่ีดำาเนินการในนามของ PMI ควรตอ้งปฏิบติัตาม

เจตนารมณ์ในหลกัจรรยาบรรณของเรา ตลอดจนหลกัการจดัหาอยา่งมีความรับผดิชอบ และขอ้กำาหนดในสญัญา ตามความเหมาะสม 

การยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณของเรา 

ทำาไมเราจึงตอ้งมีหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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การยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณของเรา 

ความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล
พวกเราทุกคนท่ี PMI มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการอ่าน ทำาความเขา้ใจ และปฏิบติัตาม

บทบญัญติัและเจตนารมณ์ในหลกัจรรยาบรรณของเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทุกคนใน 

PMI ควรตอ้ง

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัจรรยาบรรณของเรา และนโยบาย

ของ PMI

• ขอคำาแนะนำาจากหวัหนา้งานของคุณหรือผูติ้ดต่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น เจา้หนา้ท่ี

ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบในทอ้งถ่ินของคุณ เม่ือคุณมีคำาถาม

• รายงานปัญหาการละเมิด หรือความเป็นไปไดท่ี้จะมีการละเมิดกฎหมายและขอ้

บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัจรรยาบรรณของเรา หรือนโยบายของ PMI

• ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนภายใน การตรวจสอบ การสอบทานทางบญัชี และ

การสอบถามอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั และ

• เขา้ร่วมหลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีไดรั้บ

มอบหมายทั้งหมด

ท่ี PMI เราใหก้ารปฎิเสธท่ีจะยอมรับการกระทำาท่ีละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง หลกัจรรยาบรรณ หรือนโยบายของเราไม่วา่ในกรณีใด ๆ กต็าม แมว้า่จะการก

ระทำาทำาเช่นนั้นจะทำาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจ เป้าหมาย และผลสำาเร็จอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของ 
เราคืออะไร 
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การยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณของเรา 

ความรับผดิชอบเพิ่มเติมสำาหรับหวัหนา้งาน
ในฐานะหวัหนา้งาน คุณคือแบบอยา่งทางจริยธรรม และมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการสร้าง

วฒันธรรมแห่งความไวว้างใจและจริยธรรมภายในทีมของคุณ การท่ีคุณแสดงใหเ้ห็น

ถึงความมุ่งมัน่ต่อค่านิยมหลกัทางจริยธรรมของ PMI จะเป็นส่ิงท่ีกำาหนดมาตรฐาน

สำาหรับพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และความไวว้างใจสำาหรับทีมของคุณท่ีจะปฏิบติัตาม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หวัหนา้งานท่ี PMI ควรตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี

• ส่ือสารถึงการท่ีคุณสนบัสนุนค่านิยมหลกัทางจริยธรรมและวตัถุประสงคข์องเรา 

และส่ือสารอยา่งชดัเจนวา่คุณคาดหวงัใหมี้การดำาเนินการท่ีสอดคลอ้งตามนั้น  

• ช่วยใหที้มของคุณเขา้ใจเก่ียวกบัความคาดหวงัของ PMI เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม

หลกัจริยธรรม และการนำาไปใชซ่ึ้งกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัจรรยา

บรรณและนโยบายของ PMI สำาหรับการทำางานในแต่ละวนั 

• ทำาหนา้ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี ใหที้มของคุณเขา้ใจความหมายของการปฏิบติัตนดว้ยความ

ซ่ือตรง และการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัจรรยาบรรณของเรา 

และนโยบายของ PMI 

• เปิดกวา้ง พร้อมทำางาน และตอบสนองต่อขอ้กงัวลท่ีเกิดข้ึน ระบุและแจง้ขอ้กงัวลตาม

ความเหมาะสม  

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สมาชิกในทีมของคุณเขา้ร่วมหลกัสูตรการฝึกอบรมดา้น

จริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งหมดจนจบ

ในฐานะหัวหน้างาน สมาชิกในทีมของคุณหรือพนักงานคนอ่ืน ๆ อาจติดต่อคุณเพ่ือ

แจง้ขอ้กงัวลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ เม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงสำาคญัคือคุณตอ้ง

ไม่สอบสวนขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดว้ยตวัคุณเอง แต่ควร

ติดต่อเจา้หน้าท่ีดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบในตลาดของคุณ หรือรายงานเร่ือง

ดงักล่าวไปยงัสายด่วนช่วยเหลือดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ PMI เพ่ือให้

บุคลากรดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเหมาะสมสามารถสอบสวน

และแกไ้ขขอ้กงัวลไดอ้ย่างเป็นกลาง
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การยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณของเรา 

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติของสหรัฐอเมริกาท่ีดำาเนินธุรกิจในตลาด 180 แห่งทัว่

โลก และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก กฎหมายและขอ้บงัคบัหลายฉบบัจะ

มีผลบงัคบัใชก้บัธุรกิจของเรา รวมถึงกฎหมายบางฉบบัของสหรัฐอเมริกาในทุกท่ีท่ีเรา

ดำาเนินธุรกิจ ท่ี PMI เรามุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

หากคุณมีคำาถามใด ๆ เก่ียวกบักฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณหรือธุรกิจของคุณ 

หรือหากคุณมีขอ้กงัวลใด ๆ เก่ียวกบัการขดักนัแห่งกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึน โปรดติดต่อ

ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และข้อบังคับ
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การยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณของเรา 

สิ่งนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
ส่ิงน้ีถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งหมดหรือไม่

ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับ
หลักจรรยาบรรณของ PMI นโยบาย และค่านิยมหลักทาง

จริยธรรมของเราหรือไม่ 
สอดคลอ้งกบัแนวทางการทำาธุรกิจของ PMI  

และหลกัจรรยาบรรณของเราหรือไม่ 

คุณรู้สึกสบายใจหรือไม่ที่จะอธิบายการกระทำาของคุณกับ
สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน หรือหากรายละเอียดถูก 

เปิดเผยต่อสาธารณะ 

สิ่งนี้จะช่วยให้ PMI บรรลุเป้าหมาย และในขณะเดียวกัน 
ก็ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและชื่อเสียงของเราหรือไม่

การตดัสินใจตาม
แนวทางของ PMI
เราหยดุและคิดก่อนท่ีจะดำาเนินการ การ

ตดัสินใจของเราตอ้งไดรั้บการยอมรับแม้

เวลาจะผา่นไปนานแค่ไหน ก่อนดำาเนิน

การในขั้นสุดทา้ย ใหถ้ามตวัเองวา่

เลือกคำาตอบสำาหรับคำาถามแต่ละข้อต่อไปนี้

https://pmicloud.sharepoint.com/sites/RefLawHub
https://pmicloud.sharepoint.com/sites/refInsideEC
https://pmicloud.sharepoint.com/sites/RefLawHub
https://pmicloud.sharepoint.com/sites/RefLawHub
https://pmicloud.sharepoint.com/sites/RefLawHub
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การถามคำาถามและการ 
รายงานขอ้กงัวล

การถามคำาถามและการ
รายงานข้อกังวล
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การถามคำาถามและการ
รายงานข้อกังวล

การรายงานปัญหาที่ PMI
การรายงานปัญหาเป็นส่วนสำาคญัในงานของเรา 

ในฐานะพนกังานของ PMI คุณมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรายงานปัญหาหาก

คุณทราบวา่มีการละเมิดกฎหมายท่ีสงสยัวา่อาจเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนจริง รวมทั้ง

การละเมิดหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายใด ๆ ของเรา เราหวงัวา่คุณ

จะรายงานส่ิงเหล่าน้ีเพื่อใหเ้ราสามารถสอบสวนและแกไ้ขปัญหาได ้ท่ี PMI เรา

จริงจงักบัการรายงานอยา่งสุจริตใจถึงการประพฤติมิชอบท่ีสงัเกตเห็นหรือน่า

สงสยัทั้งหมด ไม่วา่ใครกต็ามท่ีเก่ียวขอ้ง และเราสอบสวนขอ้กล่าวหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามกฎระเบียบทั้งหมดตามมาตรฐานและแนวทางท่ีกำาหนด  

พนกังานของ PMI อาจถามคำาถาม แจง้ขอ้กงัวล หรือรายงานกรณีการประพฤติ

มิชอบท่ีสงัเกตเห็นหรือน่าสงสยั รวมถึงการไม่ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของเรา โดยติดต่อผา่นช่องทางต่อไปน้ี

• หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้งานในเครือหรือสายงานของคุณ

• ผูติ้ดต่อหลกัของฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ PMI

• ท่ีอยูอี่เมลท่ีเกบ็ขอ้มูลเป็นความลบัของฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎ

ระเบียบของ PMI ท่ี PMI.EthicsandCompliance@pmi.com หรือ 

• สายด่วนช่วยเหลือดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ PMI ซ่ึงเป็นช่องทางการ

รายงานท่ีดำาเนินการโดยบุคคลท่ีสาม ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง เจด็วนัต่อ

สปัดาห์ ในทุกภาษาท่ีใชใ้น PMI คุณสามารถติดต่อสายด่วนช่วยเหลือทาง

ออนไลนไ์ดท่ี้ www.compliance-speakup.pmi.com หรือทาง

โทรศพัทท่ี์หมายเลข +1 303-623-0588 คุณสามารถใชส้ายด่วนช่วยเหลือ

ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ PMI โดยไม่เปิดเผยตวัตนได ้โดยอยูภ่ายใต้

กฎหมายและขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน  หากคุณเลือกท่ีจะรายงานโดยไม่เปิดเผยตวัตน 

ขอ้มูลระบุตวัตนของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันโดยบุคคลท่ีสามกบั PMI 
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การถามคำาถามและการ
รายงานข้อกังวล

การสอบสวนการประพฤติมิชอบ

เราทราบดีวา่การรายงานปัญหาและแจง้ขอ้กงัวลเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบนั้นไม่ใช่

เร่ืองง่าย และตอ้งใชค้วามกลา้หาญอยา่งมาก ท่ี PMI เราสนบัสนุนวฒันธรรมท่ีเปิด

กวา้ง โดยมีการหารือเก่ียวกบัประเดน็ดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่ง

เปิดเผย โดยไม่ตอ้งกลวัการตอบโต ้ส่ิงน้ีช่วยใหเ้ราสามารถตรวจพบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

ไดต้ั้งแต่เน่ิน ๆ และดำาเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว 

เรามีมาตรฐานการสอบสวนท่ีเขม้งวด ทีมจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

เราปฏิบติัตามมาตรฐานเหล่าน้ีเพื่อตรวจสอบรายงานท่ีทำาข้ึนโดยสุจริตใจอยา่งยติุธรรม 

เป็นกลาง และใหค้วามเคารพ เรารักษาความลบัของผูร้ายงาน และเคารพในสิทธิของผู ้

ถูกกล่าวหา โดยการเปิดเผยขอ้กล่าวหาและการสอบสวนตามความจำาเป็นเท่านั้น

ไม่ยอมใหมี้การตอบโต้
ท่ี PMI เราปกป้องคนท่ีรายงานปัญหาโดยสุจริตใจในกรณีท่ีสงสยัวา่มีการละเมิดกฎ

ระเบียบ หรือใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน เราไม่ยอมใหมี้การตอบโต้

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

ฉนัตอ้งแน่ใจหรือไม่วา่มีการละเมิดหลกัจรรยาบรรณ นโยบายของ
เรา หรือกฎหมายซ่ึงเกิดข้ึนจริงก่อนท่ีจะรายงานขอ้กงัวลไปยงั PMI

ไม่ เราสนบัสนุนใหบุ้คลากรรายงานหากสงสยัวา่มีการกระทำา
ผดิ คุณไม่จำาเป็นตอ้งมัน่ใจก่อนท่ีจะรายงาน และเราขอใหคุ้ณ
อยา่สอบสวนเร่ืองน้ีดว้ยตวัเอง ในความเป็นจริง เราสนบัสนุนให้
บุคลากรรายงานปัญหาโดยเร็วท่ีสุดเม่ือคิดวา่ไดเ้จอปัญหาแลว้ 
เพื่อใหเ้ราสามารถสอบสวนไดต้ามความเหมาะสม และจดัการ
กบัการกระทำาผดิท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ถาม
ตอบ
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การลงโทษทางวนิยั
การละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัจรรยาบรรณของ

เรา หรือนโยบายอ่ืน ๆ ของ PMI อาจส่งผลใหเ้กิดการลงโทษทาง

วนิยักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไปจนถึงและรวมถึงการเลิกจา้ง 

การยกเวน้
การยกเวน้ขอ้บญัญติัใด ๆ ของหลกัจรรยาบรรณนั้นเป็นกรณีท่ีไม่

เกิดข้ึนบ่อยนกั และอาจไดรั้บอนุญาตจากประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบกต่็อเม่ือมีการปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาทัว่ไป

แลว้เท่านั้น การยกเวน้สำาหรับเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการอาจ

ทำาไดโ้ดยคณะกรรมการบริษทัเท่านั้น 

การถามคำาถามและการ
รายงานข้อกังวล

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือฉนัรายงานไปยงัสายด่วนช่วยเหลือดา้นการปฏิบติั

ตามกฎระเบียบของ PMI

ผูรั้บจา้งอิสระซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามของเราจะรับรายงานของคุณและส่ง

รายละเอียดไปยงัทีมจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ PMI 
ทีมจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบจะอ่านรายงาน และหากมี

การละเมิดกฎระเบียบท่ีอาจเกิดข้ึน กจ็ะเร่ิมการสอบสวนตามมาตรฐาน

การสอบสวนของ PMI 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทีมจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ 

PMI จะดำาเนินการดงัน้ี

• ประเมินรายงานเพื่อกำาหนดแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด

• แต่งตั้งผู้สอบสวนท่ีมีความสามารถและเป็นกลาง เพื่อสอบสวนขอ้

กล่าวหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและรวบรวมหลกัฐาน

• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัขอ้กล่าวหาเพ่ือพิจารณาความถูกตอ้ง  

• บรรลุข้อสรุป วา่ขอ้กล่าวหานั้นพิสูจนไ์ดห้รือไม่ และสาเหตุท่ีแท ้

จริงคืออะไร

• สำาหรับข้อกล่าวหาท่ีพิสูจน์ได้ แนะนำาให้ดำาเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม เพ่ือ

แกไ้ขปัญหาและป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัซ้ ำาอีกในอนาคต

• ปิดการสอบสวน และแจ้งผู้ถูกกล่าวหาและคนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เกี่ยวกับ

ผลการสอบสวน

ถาม
ตอบ



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา

การส่งมอบดว้ยความ 
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การเปิดรับความ
หลากหลาย ความ
เท่าเทียม และการไม่
แบ่งแยก 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมท่ีไม่แบ่ง

แยกและเท่าเทียมกนั ซ่ึงสะทอ้นถึงความ

หลากหลายของผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และ

พนกังานของเรา

ความหลากหลายจะช่วยส่งเสริมความคิด แนวคิด และประสบการณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัในหลายดา้น 

ดว้ยชุมชนท่ีหลากหลายของเราท่ี PMI เราจึงสามารถเติบโต แกปั้ญหา และสร้างนวตักรรมไดอ้ยา่ง

สร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ

เราสามารถมีส่วนช่วยและทำางานใหดี้ท่ีสุดไดก้ต่็อเม่ือเรารู้สึกสบายใจ ปลอดภยั มีส่วนร่วม และสามารถ

เป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของเราได ้ท่ี PMI เราส่งเสริมวฒันธรรมท่ีไม่แบ่งแยกซ่ึงเราปลูกฝังความรู้สึกเป็น

เจา้ของ เขา้ใจสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ใหคุ้ณค่ากบัความแตกต่าง และปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความ

ยติุธรรม ใหเ้กียรติ และเคารพ

การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การเคารพสิทธิ 
มนุษยชน

เรายนืหยดัและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติของสหรัฐอเมริกา เราเคารพสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่

คุณค่าทั้งหมดของเรา และปฏิบติัตามหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจและ

สิทธิมนุษยชน ท่ี PMI เราหา้มไม่ใหมี้การใชแ้รงงานเดก็ แรงงานบงัคบัหรือแรงงานคา้

มนุษย ์และการใชแ้รงงานทาสในทุกรูปแบบ 

เราไดท้ำาใหค้วามมุ่งมัน่น้ีเป็นทางการในพนัธกรณีท่ีมีต่อสิทธิมนุษยชนของ PMI

นอกจากน้ี หลกัการจดัหาอยา่งมีความรับผดิชอบ และหลกัปฏิบติัดา้นแรงงานทางการ

เกษตรของเราไดก้ำาหนดความคาดหวงัของเราท่ีมีต่อผูจ้ดัหาสินคา้และบริการเก่ียวกบั

การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิแรงงานของคนงานในห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ท่ี

หลากหลายของเรา



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การป้องกันการเลือก
ปฏิบัติ การล่วงละเมิด 
และการข่มขู่
เราพฒันาสถานท่ีทำางานท่ีมีความยติุธรรม 

ใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั และปราศจาก

การเลือกปฏิบติั การล่วงละเมิด และการข่มขู่

การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา

การปฏิบติัต่อผูค้นดว้ยความเคารพเป็นค่านิยมหลกัท่ีช้ีนำาและรวมเราใหเ้ป็นหน่ึงเดียว 

PMI มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มการทำางานท่ีปราศจากการเลือกปฏิบติั การล่วง

ละเมิด และการข่มขู่  

เราห้ามไม่ให้ปฏิบัติต่อบุคคลใดอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน อนัเน่ืองมาจาก

ลกัษณะเฉพาะ เช่น เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ อาย ุรสนิยมทางเพศ ความเช่ือทางศาสนา ชาติกำาเนิด 

วงศต์ระกลู สีผวิ ครอบครัวหรือการลาป่วย อตัลกัษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ ขอ้มูล

ทางพนัธุกรรม สถานภาพการสมรสหรือครอบครัว โรคประจำาตวั ความพิการทางร่างกาย

หรือจิตใจ การเขา้ร่วมทางการเมือง สถานะทหารผา่นศึกท่ีไดรั้บการคุม้ครอง เพศ (รวมถึง

การตั้งครรภ)์ หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ี PMI จะตอ้งไม่มีการล่วงละเมิดซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการเลือกปฏิบติัในสถานท่ี

ทำางาน และการล่วงละเมิดทางเพศยงัเป็นขอ้หา้มท่ี PMI 

มาตรฐานและขอ้หา้มท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีใชก้บัสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทั้งหมด ไดแ้ก่ 

สำานกังานของเรา สถานท่ีทำางานระยะไกล การประชุมนอกสถานท่ี การเดินทางเพื่อ

ติดต่อธุรกิจ และกิจกรรมทางสงัคมของทีมงาน สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน

นโยบายสากลดา้นการไม่เลือกปฏิบติัและการต่อตา้นการล่วงละเมิดของ PMI



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

ทีมงานของฉนัเขา้กนัไดดี้และชอบเล่าเร่ืองตลก ในช่วงหลงัน้ีพฤติกรรม

เร่ิมออกนอกลู่นอกทาง และเร่ิมท่ีจะน่ารังเกียจเม่ือมีคนพดูเร่ืองตลกท่ี

เป็นการเหยยีดเพศ ฉนัควรทำาอยา่งไรดี ฉนัไม่ตอ้งการทำาใหเ้กิดปัญหาใด ๆ

การพดูเร่ืองตลกท่ีมีลกัษณะส่อไปในทางเพศหรือเหยยีดเพศเป็นส่ิงท่ียอมรับ

ไม่ได ้คุณควรแจง้ขอ้กงัวลน้ีกบัหวัหนา้งาน ปรึกษาดา้นบุคลากรและ

วฒันธรรมองคก์ร (P&C) หรือทีมจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ถาม

ตอบ

พึงระลึกไว้ว่า 

การล่วงละเมิดมีหลายรูปแบบ PMI หา้มไม่ใหมี้การล่วงละเมิดทุกรูปแบบ ซ่ึงรวม

ถึงแต่ไม่จำากดัเพียงการกระทำาต่อไปน้ี

พฤติกรรมทางวาจา เช่น การตั้งช่ือแบบเล่น ๆ การพดูตลกหรือแสดงขอ้คิดเห็นใน

ทางเส่ือมเสีย การใส่ร้ายป้ายสี ค ำาพดูท่ีไม่น่าฟังเก่ียวกบัร่างกาย สีผวิ ลกัษณะทาง

กายภาพหรือรูปลกัษณ์ของบุคคล หรือการล่วงเกิน การเช้ือเชิญ หรือการแสดงขอ้คิด

เห็นทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์

พฤติกรรมทางภาพหรือข้อความ เช่น การส่งขอ้ความในทางเส่ือมเสียและ/หรือในเชิง

ชูส้าว รวมถึงขอ้ความโตต้อบแบบทนัที อีเมล ทวตี และการโพสตท์างอินเทอร์เน็ต 

โปสเตอร์ ภาพถ่าย การ์ตูน ภาพวาด หรือท่าทาง หรือการคุกคาม ข่มขู่ หรือการ

แสดงออกท่ีไม่เป็นมิตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะท่ีไดรั้บการคุม้ครอง หรือ

พฤติกรรมทางกาย เช่น การทำาร้ายร่างกาย การชายตามองร่างกายของบุคคล พฤติกรรม

ทางกายท่ีไม่พึงประสงค ์หรือการขดัขวางหรือปิดกั้นการเคล่ือนไหวตามปกติของผูอ่ื้น



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การทำาให้สถานท่ี
ทำางานของเราปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ และ
ม่ันคงอยู่เสมอ
เราใหค้วามสำาคญักบัความปลอดภยั สุขภาพ และ

ความมัน่คงในทุกท่ี ทุกเวลา 

การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา

PMI มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหาสถานท่ีทำางานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และมัน่คงสำาหรับ

พนกังาน ผูรั้บเหมา ผูม้าเยอืน และคนอ่ืน ๆ ท่ีเรามีปฏิสมัพนัธ์ดว้ยในการทำาธุรกิจ เราให้

ความสำาคญักบัสุขภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คงมากกวา่วตัถุประสงคท์างธุรกิจ 

และดำาเนินการเพื่อขจดัหรือหลีกเล่ียงสภาวะท่ีไม่ปลอดภยั และเพื่อปกป้องการดำาเนิน

งาน ทรัพยสิ์น สินทรัพย ์และช่ือเสียงของเรา

เราสนบัสนุนวฒันธรรมการทำางานท่ีส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ

สงัคมของพนกังาน



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

ความปลอดภัยคือสิ่งสำาคัญอันดับแรก ปกป้องกนัและ

กนัใหพ้น้จากการบาดเจบ็ โดยปฏิบติัตามนโยบาย 

กฎหมาย และขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัทั้งหมด

ของบริษทั 

ทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

ส่ิงสำาคญัคือตอ้งทราบวา่จะทำาอยา่งไรเม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม ้ภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์

ดา้นความมัน่คง และปฏิบติัตามขั้นตอนเหล่านั้น

อยา่งสงบและเป็นระเบียบ 

รายงานความเส่ียง อันตราย การบาดเจ็บ และพฤติกรรมท่ีไม่

ปลอดภัย รายงานทุกคร้ังท่ีมีการบาดเจบ็ สถานการณ์

เฉียดฉิว สภาวะท่ีอาจไม่ปลอดภยั และความเส่ียง

ดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั หรือความมัน่คง รวมถึง

อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และการคุกคามหรือการก

ระทำาท่ีรุนแรง โดยรายงานไปยงัหวัหนา้งานของคุณ

หรือทีมรักษาความปลอดภยัและตลาดของ PMI 

ห้ามทำางานเมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ ยา หรือสารอื่น ๆ 

พฤติกรรมประเภทน้ีเป็นขอ้หา้มท่ี PMI นอกจาก

น้ีท่ี PMI ยงัหา้มใช ้ขาย หรือครอบครองยาเสพติด

ท่ีผดิกฎหมาย  

ห้ามนำาอาวุธมายังสถานท่ีทำางาน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต

เป็นการเฉพาะจากบริษทั (เช่น เจา้หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยั) หา้มนำาอาวธุไปทำางานหรือพกพาขณะท่ี

กำาลงัทำาธุรกิจของ PMI

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

ฉนัทำางานเป็นส่วนหน่ึงของทีม และเม่ือไม่นานมาน้ีเพื่อนร่วมงาน

คนหน่ึงมาทำางานโดยอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิของแอลกอฮอล ์ฉนักงัวลวา่เขา

จะเกิดอุบติัเหตุและไดรั้บบาดเจบ็ หรืออาจทำาใหผู้อ่ื้นบาดเจบ็ดว้ย

ซ้ ำา ฉนัควรทำาอยา่งไรดี

ความปลอดภยัเป็นส่ิงสำาคญั คุณควรแจง้เร่ืองน้ีกบัหวัหนา้งานของ

คุณทนัที ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เพื่อนร่วมงานของคุณ

ไม่ไดท้ำาใหต้นเองหรือผูอ่ื้นตกอยูใ่นอนัตราย  

ถาม

ตอบ



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี 
ทำางานของเรา

ให้การสนับสนุนตามความต้องการของแต่ละบุคคล

เรามุ่งมัน่ท่ีจะทำาใหพ้นกังานทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม เราใหก้าร

สนบัสนุนอยา่งยติุธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อปรับเปล่ียนตามความ

ตอ้งการและแนวทางของแต่ละบุคคล 

เคารพในตัวแทนของพนักงาน

เราเคารพในสิทธิของพนกังานท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม

สหภาพแรงงานและองคก์รท่ีเป็นตวัแทนซ่ึงพนกังานเลือกเอง และ

เรายอมรับในสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง เราสนบัสนุนการมีส่วน

ร่วม การพดูคุย และความร่วมมือกนัอยา่งมีประสิทธิภาพในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพนกังานของเรา และตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งถูก

ตอ้งตามความเหมาะสม

ยึดมั่นในพันธกรณีของเราที่มีต่อสิทธิมนุษยชน

เราเคารพสิทธิของบุคคลท่ีเราอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

ของพวกเขา รวมถึงพนกังานในห่วงโซ่อุปทานของเรา เราหา้มไม่ให้

มีการใชแ้รงงานเดก็ แรงงานบงัคบัหรือแรงงานคา้มนุษย ์และการใช้

แรงงานทาสในทุกรูปแบบ

ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมหรือยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือการข่มขู่

เราเคารพและคำานึงถึงผูอ่ื้นในการใชค้ ำาพดูและการกระทำาของเรา 

เราปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ตดัสินใจเก่ียวกบัการจา้งงาน

โดยพิจารณาจากความดีความชอบ และไม่แสดงความลำาเอียงท่ีมา

จากลกัษณะท่ีไดรั้บการคุม้ครองของแต่ละบุคคล เราไม่เขา้ไปมี

ส่วนร่วมหรือยอมใหมี้พฤติกรรมท่ีกา้วร้าว ทำาใหเ้ส่ือมเสีย หรือ

เป็นการล่วงละเมิด

จัดให้มีสภาพการทำางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมั่นคง

เราทำาใหแ้น่ใจวา่พนกังาน ผูรั้บเหมา ผูม้าเยอืน และคนอ่ืน ๆ ท่ีเรา

มีปฏิสมัพนัธ์ดว้ยในการทำาธุรกิจจะไดท้ำางานในสภาพแวดลอ้มท่ี

ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และมัน่คง เราสนบัสนุนวฒันธรรมการ

ทำางานท่ีส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม 

การรายงานปัญหา

เม่ือเราพบเห็นส่ิงผดิปกติ หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ีอาจผดิปกติ เราควรรายงาน

ปัญหาและดำาเนินการ 

การท่ีเราส่งมอบดว้ยความซ่ือตรงในสถานท่ีทำางานของเรา 



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การส่งมอบดว้ยความ 
ซ่ือตรงในตลาดของเรา

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์

คุณภาพสูง 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูง 

เรามุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในดา้นคุณภาพ ผลิตภณัฑข์อง PMI ทั้งหมดไดรั้บการออกแบบ 

ผลิต บำารุงรักษา และจำาหน่ายโดยสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัภายนอกบริษทั มาตรฐานภายใน  

บริษทั และการมุ่งเนน้ท่ีจะตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง

PMI ลงทุนในดา้นวทิยาศาสตร์ ขีดความสามารถทางเทคนิค และการควบคุมท่ีเขม้งวด 

เพ่ือ ดำาเนินการวจิยั การทดสอบ การผลิต และการกำากบัดูแล เพ่ือใหแ้น่ใจวา่แต่ละส่วนของ 

กระบวนการผลิตบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคของเรา

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การทำาการตลาดยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ที่มี
นิโคตินของเราอย่างมี
ความรับผิดชอบ
เราทำาการตลาดและขายผลิตภณัฑท่ี์เผา

ไหมไ้ดแ้ละผลิตภณัฑไ์ร้ควนัอยา่งมี

ความรับผดิชอบ และเฉพาะกบัผูบ้ริโภค

ท่ีเป็นผูใ้หญ่เท่านั้น

ความซ่ือสตัยเ์ป็นหวัใจสำาคญัในการทำาธุรกิจของเรา เราซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบใน

กิจกรรมทางการตลาดของเรา และโปร่งใสเก่ียวกบัความเส่ียงและประโยชนข์องผลิตภณัฑ์

ยาสูบและผลิตภณัฑท่ี์มีนิโคตินของเรา ซ่ึงเราส่ือสารอยา่งชดัเจนกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้หญ่ 

เราแจง้ใหผู้บ้ริโภคทราบเก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพของผลิตภณัฑย์าสูบและผลิตภณัฑ์

ท่ีมีนิโคตินของเรา โฆษณาและบรรจุภณัฑข์องสินคา้ทั้งหมดจะตอ้งมีคำาเตือนเก่ียวกบั

สุขภาพสำาหรับผูบ้ริโภค แมว้า่กฎหมายจะไม่ไดก้ำาหนดใหมี้คำาเตือนเหล่าน้ีกต็าม

เราทำาการตลาดผลิตภณัฑย์าสูบและผลิตภณัฑท่ี์มีนิโคตินกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้หญ่

เท่านั้น และไม่สนบัสนุนใหป้ระชาชนเร่ิมสูบบุหร่ีหรือใชผ้ลิตภณัฑข์องเรา หรือกีดกนัผู ้

บริโภคไม่ใหเ้ลิกสูบบุหร่ี นอกจากน้ีเรายงัไม่พฒันาผลิตภณัฑห์รือทำาการตลาดดว้ยวธีิท่ี

เป็นการดึงดูดผูเ้ยาวโ์ดยเฉพาะ 

สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายสากลของ PMI เก่ียวกบัการออกแบบ การ

ตลาด และการขายผลิตภณัฑย์าสูบเผาไหม ้และการออกแบบ การตลาด และการขาย

ผลิตภณัฑท์ดแทนท่ีไม่เผาไหม ้

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเราพึงระลึกไว้ว่า 

แนวปฏิบติัดา้นการตลาดของ PMI ทัว่โลกเป็นไปตามหลกัการสำาคญั  

4 ประการ

 เราทำาการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ของเราให้กับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่

 เราเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา

 การตลาดของเรามีความซื่อสัตย์และถูกต้อง

 เราเคารพกฎหมาย

1
2
3
4



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การใช้วิทยาการอันน่า

เช่ือถือท่ีผู้คนไว้วางใจได้
เราดำาเนินงานทางวทิยาศาสตร์อยา่งเป็น 

กลาง น่าเช่ือถือ และโปร่งใส

ความน่าเช่ือถือทางวทิยาศาสตร์คือพ้ืนฐานความสำาเร็จของเรา เราตดัสินใจบนพ้ืนฐานของ

การวจิยัทางวทิยาศาสตร์ท่ีดำาเนินการดว้ยความซ่ือตรง โปร่งใส และถูกตอ้ง เรายดึแนว

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดท่ีเก่ียวขอ้งในวธีิการทางวทิยาศาสตร์ การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลของเราถูกตอ้ง ครอบคลุม และเช่ือถือได ้เราเผยแพร่ขอ้คน้พบ

ของเรา และสนบัสนุนการวจิยัอิสระและการตรวจสอบวธีิการและผลลพัธ์ของเรา 

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

ท่ี PMI เราสนบัสนุนใหน้กัวทิยาศาสตร์ของเราดำาเนินการ

อยา่งอิสระและพดูในส่ิงท่ีคิด เราไม่ใชท้างลดัในการทำางานทาง

วทิยาศาสตร์ของเรา  

เราปฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบท่ีน่าเช่ือถือ ก่อนท่ีจะเผยแพร่

ผลงานทางวทิยาศาสตร์ในวารสารท่ีผา่นการทบทวนโดยนกัวชิาการ

ในระดบัเดียวกนั 
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ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การทำางานร่วมกับ

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการ 
เราทำางานร่วมกบัผูจ้ดัหาสินคา้และ

บริการท่ีมีความมุ่งมัน่ร่วมกนัในการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบและความซ่ือตรง เราคาดหวงัวา่ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการทุกรายของเราจะยดึตามเจตนารมณ์ในหลกัจรรยา

บรรณของเรา และปฏิบติัตามหลกัการจดัหาอยา่งมีความรับผดิชอบ และขอ้กำาหนดใน

สญัญา ตลอดจนขอ้กำาหนดและคำาแนะนำาเฉพาะอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเราออกใหต้าม

ความเก่ียวขอ้ง เช่น แนวปฏิบติัดา้นการเกษตรท่ีดี (GAP) และมาตรฐานแนวปฏิบติั

ดา้นแรงงานทางการเกษตร (ALP)

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

เราคาดหวงัวา่ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการของเราจะยดึตามเจตนารมณ์

ของหลกัจรรยาบรรณของเรา และปฏิบติัตามหลกัการจดัหาอยา่ง

มีความรับผดิชอบ ซ่ึงระบุถึงขอ้กำาหนดดา้นกระบวนการและ

ประสิทธิภาพสำาหรับผูจ้ดัหาสินคา้และบริการทุกรายของเรา
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การป้องกันการติด

สินบนและการทุจริต 
เราไม่ติดสินบนใคร ไม่วา่ท่ีใด ไม่วา่ดว้ย

เหตุผลใดกต็าม 

PMI หา้มไม่ใหมี้การติดสินบนและการทุจริต เราตอ้งไม่พยายามหรือดูเหมือน

จะพยายามชกัจูงหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางทางวชิาชีพของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

บุคคลธรรมดา หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีเราทำาธุรกิจดว้ยอยา่งไม่เหมาะสม เราใช้

วจิารณญาณท่ีดีและมีความพอประมาณอยูเ่สมอเม่ือใหห้รือรับส่ิงใดกต็ามท่ีมีมูลค่า

กรรมการ เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ ตวัแทน หรือบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ ของ 

PMI ทั้งหมดท่ีดำาเนินการในนามของเรา ไม่วา่จะมีสถานท่ีตั้งอยูท่ี่ใด จะตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมายต่อตา้นการทุจริต รวมถึงกฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ

เราเกบ็บญัชีและบนัทึกท่ีถูกตอ้งของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงส่ิงใดกต็ามท่ีมีมูลค่าท่ี

มอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ

สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายสากลดา้นการต่อตา้นการทุจริตของ PMI

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา
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การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

สิ่งที่ควรทำา

 เปิดเผยและขอรับการอนุมติัล่วงหนา้ท่ีจำาเป็นทั้งหมดสำาหรับของขวญั 

การเดินทาง และการตอ้นรับ

 ดำาเนินการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะอยา่งละเอียดถ่ีถว้นกบับุคคลท่ี

สามท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในนาม PMI

 บนัทึกการชำาระเงินและค่าใชจ่้ายทั้งหมดอยา่งถูกตอ้งในบญัชีและ

บนัทึกของเรา

สิ่งที่ไม่ควรทำา 

 อยา่มอบส่ิงใดกต็ามท่ีมีมูลค่าท่ีอาจทำาใหเ้กิดอิทธิพลอยา่งไม่เหมาะ

สมหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางทางวชิาชีพในการตดัสินใจ

ทางธุรกิจกบับุคคลท่ีสาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ

 หา้มใหเ้งินสดหรือส่ิงท่ีเทียบเท่าเงินสด

 อยา่จ่ายค่าอำานวยความสะดวก แมว้า่จะมีผลในเชิงลบต่อธุรกิจ

  หา้มใชบุ้คคลท่ีสามเพื่อชำาระเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือดำาเนินการท่ี 

ผดิกฎหมาย

ส่ิงท่ีควรทำาและไม่ควรทำาในการต่อตา้นการทุจริต
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การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

ท่ี PMI เราเอาชนะในธุรกิจดว้ยคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละความ

สามารถของบุคลากรเรา เราไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการติดสินบนและ

การทุจริตในรูปแบบใดกต็าม แมว้า่นัน่จะหมายถึงการละท้ิงโอกาสทาง

ธุรกิจหรือการพลาดกำาหนดเวลา

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

ฉนักำาลงัส่งขอ้เสนอไปยงัหน่วยงานของรัฐ เพื่อนของฉนัแนะนำาวา่ถา้

ฉนัเชิญเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นผูต้ดัสินใจเร่ืองน้ีไปทานอาหารม้ือเยน็

ท่ีร้านอาหารท่ีดีท่ีสุดในเมือง จะช่วยไดม้ากในการไดผ้ลลพัธ์ในเชิง

บวก แบบน้ีทำาไดห้รือไม่

ไม่ได ้น่ีคือการติดสินบน แมว้า่การพบปะกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจ

เป็นเร่ืองเหมาะสมเพ่ือพดูคุยเก่ียวกบัมุมมองของเรา แต่การจดัหาส่ิง

ใดกต็ามท่ีฟุ่ มเฟือยเพื่อโนม้นา้วเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีทำาได ้

เราโนม้นา้วดว้ยจุดแขง็ในขอ้โตแ้ยง้ของเรา ไม่ใช่การตอ้นรับท่ีเกิน

ขอบเขต การตอ้นรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีวางแผนไวจ้ะตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้กำาหนดของนโยบายสากลดา้นการต่อตา้นการทุจริตของ PMI 
และมาตรฐานและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง

ถาม

ตอบ
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แข่งขันอย่างตรงไป

ตรงมาและยุติธรรม 
เราเติบโตในตลาดท่ียติุธรรม 

และมีการแข่งขนั

PMI แข่งขนัอยา่งจริงจงัดว้ยคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลเชิงลึกของผูบ้ริโภค 

นวตักรรม และราคา เราไม่ร่วมมือกบัคู่แข่งเพื่อกำาหนดราคา แบ่งตลาด คว่ ำาบาตรผู ้

จดัหาสินคา้และบริการ หรือเปล่ียนแปลงตลาดดว้ยแนวทางท่ีไม่เป็นธรรม

เราไม่พดูคุยเร่ืองราคา การเปิดตวัแบรนด ์โปรแกรมการคา้ หรือหวัขอ้อ่ืน ๆ ท่ีละเอียด

อ่อนในการแข่งขนักบัคู่แข่ง หากคู่แข่งพยายามพดูคุยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนั เราจะ

ยติุการสนทนา โดยแจง้ใหค้นรอบขา้งทราบชดัเจนวา่เราไม่เตม็ใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในขอ้ตกลงท่ีต่อตา้นการแข่งขนัใด ๆ

เรารวบรวมและใชข้อ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งของเราในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกั

จริยธรรมเท่านั้น

สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน นโยบายสากลดา้นการแข่งขนัของ PMI

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคู่แข่งอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงทางกฎหมาย หากคุณอยูใ่นการ

สนทนาหรือการประชุมท่ีมีคู่แข่งอยู ่และมีคนเร่ิมพดูถึงราคาหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ี

ละเอียดอ่อนทางการแข่งขนั คุณตอ้งทำาส่ิงต่อไปน้ี

 หยดุการสนทนาในหวัขอ้เหล่าน้ี เช่น คุณอาจพดูวา่ “หยดุก่อน เราไม่

สมควรท่ีจะพดูคุยเร่ืองเหล่านั้น”

 ออกจากการสนทนาหรือการประชุมถา้ยงัมีการสนทนาในหวัขอ้เหล่าน้ี

ต่อไป ขอใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมวา่คุณไดอ้อกจากหอ้งประชุม 

หรือทำาใหเ้ห็นไดช้ดัวา่คุณออกจากหอ้งประชุม (ส่ิงน้ีอาจเป็นเร่ืองท่ีน่า

อึดอดัใจ แต่แมแ้ต่การนัง่อยูเ่งียบ ๆ ในท่ีท่ีมีการสนทนาเก่ียวกบักิจกรรม

การแข่งขนักอ็าจนำาไปสู่ความรับผดิภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนั

สำาหรับบุคคลและบริษทั)

 รายงานเหตุการณ์ต่อฝ่ายกฎหมายทนัที

การทำาใหถู้กตอ้งหมายถึงการขอความช่วยเหลือ กฎการแข่งขนัและการต่อตา้นการ

ผกูขาดนั้นซบัซอ้นและอาจขดักบัความรู้สึก ฝ่ายกฎหมายเขา้ใจวา่อะไรเหมาะสม 

และสามารถใหค้ ำาแนะนำาได้
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การหลีกเลี่ยงผล

ประโยชน์ทับซ้อน 
เราตดัสินใจอยา่งยติุธรรมและเป็นกลาง 

และหลีกเล่ียงผลประโยชนท์บัซอ้น

การตดัสินใจเก่ียวกบังานของเราและวธีิการปฏิบติังานของเราควรพิจารณาจากส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดสำาหรับ PMI เสมอ ไม่ใช่เพื่อตวัเราเอง  

ผลประโยชนท์บัซอ้นคือสถานการณ์ท่ีความเป็นกลางในการปฏิบติังานของคุณถูกลดทอน 

หรืออาจถูกลดทอน โดยส่ิงท่ีเป็นผลประโยชนส่์วนตวัของคุณ ไม่วา่จะเป็นทางการเงิน 

จิตใจ หรือในทางอ่ืนใด หากบุคคลท่ีมีเหตุผลจะมองวา่สถานการณ์น้ีลดทอนความเป็นกลาง

ของคุณ แสดงวา่คุณมีผลประโยชนท์บัซอ้น  

ท่ี PMI เราหลีกเล่ียงผลประโยชนท์บัซอ้นทั้งหมด และในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียง

ได ้เราจะจดัการกบัผลประโยชนท์บัซอ้นเหล่านั้น พนกังานท่ีมีผลประโยชนท์บัซอ้น

ทั้งท่ีกำาลงัเกิดข้ึนอยูห่รือท่ีอาจเกิดข้ึนจะตอ้งเปิดเผยเก่ียวกบัผลประโยชนท์บัซอ้น และ

ไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่วนร่วมในการดำาเนินการหรือธุรกรรมต่อไป จนกวา่จะไดรั้บการ

อนุมติัท่ีเหมาะสมจากฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ  

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเราประเภทของผลประโยชนท์บัซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลและ

อนุมติัล่วงหนา้ รวมถึงแต่ไม่จำากดัเพียงส่ิงต่อไปน้ี

• ความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัพนกังานรายอ่ืนของ PMI
• ความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ

• เครือญาติท่ีมาเป็นลูกคา้

• การลงทุนทางการเงินกบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ

• งานท่ีไดรั้บค่าจา้งหรือไม่ไดรั้บค่าจา้งนอกบริษทั PMI
• การเป็นสมาชิกคณะกรรมการนอกบริษทั PMI และ

• การติดต่อเป็นการส่วนตวักบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการของ PMI
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การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

หลงัจากไดรั้บขอ้มูลท่ีเปิดเผยของคุณ ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบจะ

ปรึกษาคุณและหวัหนา้งานของคุณตามความเหมาะสม และอาจแนะนำามาตรการเพ่ือ

ลดผลประโยชนท์บัซอ้น จากนั้นคุณมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดำาเนินการตามมาตรการ 

และแกไ้ขขอ้มูลท่ีเปิดเผยของคุณทนัทีหากมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสำาคญัของ

สถานการณ์ท่ีไดรั้บการอนุมติั 

หากฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบพิจารณาวา่ไม่สามารถลดผลประโยชน์

ทบัซอ้นได ้คุณจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมหรือยงัคงมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินการหรือธุรกรรม 

การพยายามจดัการกบัผลประโยชนท์บัซอ้นดว้ยตวัคุณเอง แทนท่ีจะเปิดเผย อาจนำาไปสู่

สถานการณ์ท่ีลดทอนความเป็นกลางของคุณ การเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นและการ

ปฏิบติัตามคำาแนะนำาจากฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบจะช่วยปกป้องทั้ง

คุณและบริษทั สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลประโยชนท์บัซอ้น โปรดอ่านนโยบาย

สากลดา้นผลประโยชนท์บัซอ้นของ PMI
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การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

วิธีการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น 

กระบวนการเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นนั้นเรียบง่าย เป็นความลบั และยติุธรรม คุณ

สามารถใชร้ะบบเปิดเผยขอ้มูล หรือติดต่อฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

โดยตรงเพ่ือเปิดเผยเก่ียวกบัผลประโยชนท์บัซอ้น อยา่งไรกต็าม ส่ิงสำาคญัคือตอ้งจำาไวว้า่คุณ

ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการดำาเนินการหรือธุรกรรมต่อไป จนกวา่คุณจะได้

รับการอนุมติัท่ีเหมาะสมจากฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

ลูกชายของฉนัเป็นเจา้ของธุรกิจการพิมพข์นาดเลก็ และตอ้งการเป็น

ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการใหก้บั PMI ฉนักำาลงัทำางานในโครงการ

ท่ีเราตอ้งพิมพข์อ้มูลบางอยา่งสำาหรับแคมเปญการส่ือสาร ฉนั

สามารถใหง้านน้ีแก่เขาไดห้รือไม่

ไม่ได ้หากคุณมีความสมัพนัธ์กบัผูท่ี้เป็นหรืออาจจะไดเ้ป็นผูจ้ดัหา

สินคา้และบริการของ PMI คุณจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการ

อนุมติั จดัการ หรือมีอิทธิพลต่อความสมัพนัธ์ของ PMI กบัธุรกิจ

นั้นไม่วา่ในทางใด นอกจากน้ี คุณควรเปิดเผยเก่ียวกบัผลประโยชน์

ทบัซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนน้ี หากธุรกิจของลูกชายคุณไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผู ้

จดัหาสินคา้และบริการสำาหรับ PMI ในอนาคต

ถาม

ตอบ
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การต่อต้านการฟอก
เงินและการค้าผิด
กฎหมาย 
เราช่วยป้องกนัการขายผลิตภณัฑ์

ของเราอยา่งผดิกฎหมายและการใช้

ทรัพยากรของเราในทางท่ีผดิ

PMI ไม่ยอมใหมี้ ไม่มองขา้ม ไม่อำานวยความสะดวกหรือสนบัสนุนสินคา้ผดิกฎหมาย 

การฟอกเงิน หรือการหนีภาษี 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะทำาธุรกิจเฉพาะกบับุคคลและหน่วยงานท่ีมีความรับผดิชอบและถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย ซ่ึงปฏิบติัตามกฎหมายการเงิน ศุลกากร และการคา้ ขายผลิตภณัฑข์องเรา

เฉพาะในตลาดปลายทางตามท่ีตั้งใจไว ้และมีความมุ่งมัน่ร่วมกบัเราในการป้องกนัไม่ให้

มีการเปล่ียนเสน้ทางผลิตภณัฑข์อง PMI 

เราร่วมมือกบัรัฐบาลเพื่อหยดุย ั้งการขายผลิตภณัฑข์องเราอยา่งผดิกฎหมาย และปรับปรุง

การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของเราอยา่งต่อเน่ือง เช่น มาตรการติดตามและตรวจสอบ

สถานะของผลิตภณัฑ ์เราทำางานร่วมกบัผูผ้ลิตท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม ผูใ้หบ้ริการระบบการ

จดัการส่งสินคา้ ผูจ้ดัจ ำาหน่าย ผูค้า้ปลีก และผูบ้ริโภคเพื่อใชม้าตรการควบคุมเหล่านั้น 

โปรดอ่านนโยบายสากลดา้นการทำาความรู้จกักบัลูกคา้และต่อตา้นการเปล่ียนเสน้ทาง

สินคา้ของ PMI เพื่อทราบขอ้มูลเพิ่มเติม

PMI ไม่ยอมใหมี้ และไม่อำานวยความสะดวกหรือสนบัสนุนการฟอกเงิน การหนีภาษี หรือ

กิจกรรมท่ีผดิกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลิตภณัฑห์รือสินทรัพยข์องบริษทัเรา เรา

ไดก้ำาหนดแนวปฏิบติัเพ่ือตรวจจบัและป้องกนักิจกรรมท่ีผดิกฎหมาย เช่น การไม่สนบัสนุน

ใหใ้ชก้ารชำาระเงินแบบเงินสด และการกำาหนดใหท้ำาธุรกรรมทางการเงินกบับุคคลหรือ

นิติบุคคลท่ีทำาสญัญา โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงในการชำาระเงิน สำาหรับขอ้มูลเพิม่เติม โปรด

อ่าน นโยบายสากลดา้นรูปแบบการชำาระเงินท่ียอมรับไดข้อง PMI

การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา
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การดำาเนินธุรกิจ

ระหว่างประเทศด้วย

ความซื่อตรง  
เราเติบโตในระดบัโลกโดยการเป็น

ผูน้ำาดว้ยความซ่ือตรง และปฏิบติัตาม

กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติของสหรัฐฯ เราปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้น

การคา้ระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมาตรการคว่ ำาบาตรทางการคา้และเศรษฐกิจท่ี

บริหารโดยสำานกังานควบคุมสินทรัพยต่์างประเทศของกระทรวงการคลงัสหรัฐฯ และ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

มาตรการคว่ ำาบาตรจะจำากดัการคา้และการทำาธุรกรรมกบับางประเทศ ดินแดน นิติบุคคล 

เรือ และบุคคล ซ่ึงอาจรวมถึงการหา้มคา้ขายหรือการคว่ ำาบาตร การหา้มเดินทาง หรือการ

อายดัสินทรัพยห์รืออายดัการโอน เราปกป้องบริษทัของเราและชุมชนทัว่โลกดว้ยการ

ปฏิบติัตามขอ้กำาหนดเหล่าน้ี และดำาเนินการตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้ถูกคว่ ำาบาตรและการ

ตรวจสอบวเิคราะห์สถานะอ่ืน ๆ ก่อนทำาธุรกิจกบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการหรือลูกคา้ 

PMI ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการคว่ ำาบาตรในต่างประเทศท่ีผดิกฎหมาย พนกังานตอ้งไม่

ดำาเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมกบัการคว่ ำาบาตรในต่างประเทศท่ีไม่ไดรั้บ

การอนุมติัจากรัฐบาลสหรัฐฯ 

สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายสากลดา้นการทำาความรู้จกักบัผูข้ายของ PMI 
และนโยบายสากลดา้นรูปแบบการชำาระเงินท่ียอมรับไดข้อง PMI การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงในตลาดของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติของสหรัฐฯ หน่วยงานและพนกังานของ 

PMI อาจตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการคว่ ำาบาตรของ

สหรัฐฯ รวมถึงกฎหมายและขอ้บงัคบัในเขตอำานาจอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 
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การติดต่อธุรกิจกับ

ภาครัฐ
เราใหคุ้ณค่ากบัโอกาสในการทำางาน

ร่วมกบัรัฐบาลและความรับผดิ 

ชอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการติดต่อธุรกิจกบัรัฐบาลระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติทุกแห่งในโลก เราตอ้งมีความ

รับผดิชอบเป็นพิเศษ เราอาจตอ้งทำางานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเขม้งวดกวา่ลูกคา้รายอ่ืน กฎเพิ่ม

เติมเหล่าน้ีมีไวเ้พื่อใหแ้น่ใจวา่มีการใชเ้งินของประชาชนอยา่งเหมาะสม เรารักษาความ

ไวว้างใจและความเคารพจากประชาชน โดยปฏิบติัตามขอ้กำาหนดเหล่าน้ีอยา่งขนัแขง็ 

แมว้า่เราจะไม่ไดท้ำาสญัญากบัรัฐบาลโดยตรง แต่อาจมีกฎและขอ้บงัคบัพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเรา เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้รัฐบาลคือผูจ่้ายค่าสินคา้และบริการ หลกัการเดียวกนัน้ีใชก้บั

พนัธมิตรทางธุรกิจและผูจ้ดัหาสินคา้และบริการของเราดว้ย การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

ท่ี PMI การจา้งงาน การรักษาความสมัพนัธ์ หรือการทำาสญัญากบัหน่วย

งานภาครัฐ (รวมถึงแต่ไม่จำากดัเพียง หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานท่ีรัฐบาล

เป็นเจา้ของหรือควบคุม และองคก์รสาธารณะระหวา่งประเทศ) หรือเจา้

หนา้ท่ีของรัฐ อาจทำาใหเ้ราไดข้อ้มูลเชิงลึกและโอกาสท่ีพิเศษ อยา่งไรกต็าม 

ส่ิงน้ีอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงในการทุจริตเพ่ิมข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาน้ี 

เราจะจา้งงานหรือรักษาความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีสามเหล่าน้ีเพ่ือความจำาเป็น

ทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น โดยมีมูลค่าตลาดท่ียติุธรรม โปร่งใส 

และพิจารณาจากคุณสมบติัของบุคคลท่ีบนัทึกเป็นเอกสาร  
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นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 
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การส่งมอบด้วยความ
ซื่อตรงในตลาดของเรา

ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกลางและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

และปฏิบัติตามข้อบังคับภายนอกและมาตรฐานภายในที่เกี่ยวข้อง

เราปฏิบติัตามมาตรการควบคุมคุณภาพอยา่งเขม้งวด เพื่อใหแ้น่ใจวา่

ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ของเราถูกตอ้ง เรามีความซ่ือสตัยแ์ละโปร่งใส 

และมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้และปรับปรุงวธีิการทำางานของเราอยา่งต่อเน่ือง เรา

พฒันาผลิตภณัฑโ์ดยใชห้ลกัการของแนวปฏิบติัทางหอ้งปฏิบติัการท่ีดี 

และแนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีดี และเราเป็นผูน้ำาในการพฒันาวธีิการใหม่  

ๆ ถา้ยงัไม่มีวธีิการนั้นอยู่

ทำาการตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ

เราซ่ือสตัยอ์ยูเ่สมอและใชเ้ฉพาะขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละการกล่าวอา้งท่ีมา

จากขอ้เทจ็จริง และมีหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์สนบัสนุนเท่านั้น เรา

ปฏิบติัตามกฎของการตลาดและการขาย

ทำางานร่วมกับผู้จัดหาสินค้าและบริการและลูกค้าที่ยึดมั่นในความซื่อตรง

เราคาดหวงัใหผู้จ้ดัหาสินคา้และบริการของเราปฏิบติัตามหลกัการจดัหา

อยา่งมีความรับผดิชอบ และขอ้กำาหนดเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น แนว

ปฏิบติัดา้นการเกษตรท่ีดี และแนวปฏิบติัดา้นแรงงานทางการเกษตร 

เราปฏิบติัตามนโยบายดา้นการทำาความรู้จกักบัผูข้าย เพื่อใหแ้น่ใจวา่

เราปฏิบติัตามมาตรการคว่ ำาบาตรท่ีเก่ียวขอ้ง เราดำาเนินการตรวจสอบ

วเิคราะห์สถานะของผูจ้ดัหาสินคา้และบริการอยา่งสม่ ำาเสมอ เพื่อให้

มัน่ใจวา่เราตระหนกัถึงสญัญาณอนัตราย 

ห้ามทำาให้เกิดอิทธิพลต่อธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม

เราไม่ให ้เสนอ ร้องขอ รับ สญัญาวา่จะให ้จ่ายเงิน หรืออนุมติัเก่ียวกบั

ส่ิงใดกต็ามท่ีมีมูลค่าท่ีอาจทำาใหเ้กิดอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อความ

เป็นกลางทางวชิาชีพในการตดัสินใจทางธุรกิจกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ บุคคล

ธรรมดา และบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ อยา่งไม่เหมาะสม เรามีความแขง็ขนัและ

ละเอียดถ่ีถว้นเม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

เปิดเผยเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเสมอ

เราเปิดเผยเก่ียวกบัผลประโยชนท์บัซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนกบัฝ่ายจริยธรรมและ

การปฏิบติัตามกฎระเบียบ เราต่ืนตวัอยูเ่สมอสำาหรับสถานการณ์ท่ีอาจนำา

ไปสู่ผลประโยชนท์บัซอ้น และกรณีท่ีความสมัพนัธ์หรือกิจกรรมส่วนตวั

ของเราอาจมีอิทธิพลต่อการใชว้จิารณญาณของเรา 

ป้องกันไม่ให้มีสินค้าผิดกฎหมาย

เราติดตามตรวจสอบปริมาณการขายของลูกคา้ เพื่อระบุกิจกรรมท่ีผดิ

กฎหมาย เราดำาเนินการหากสงสยัวา่มีการเปล่ียนเสน้ทางผลิตภณัฑข์องเรา

รายงานเกี่ยวกับคำาขอให้มีการคว่ำาบาตร

เรารายงานเก่ียวกบัคำาขอใด ๆ ใหเ้ขา้ร่วมในการคว่ ำาบาตรต่อฝ่ายกฎหมาย

การรายงานปัญหา

เม่ือเราพบเห็นส่ิงผดิปกติ หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ีอาจผดิปกติ เราควรรายงานปัญหา

และดำาเนินการ

การท่ีเราส่งมอบดว้ยความซ่ือตรงในตลาดของเรา:



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 
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การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ของเรา การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 
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การเก็บรักษาบันทึก

ทางธุรกิจที่ถูกต้อง
เราปกป้องและจดัการขอ้มูลของบริษทั

อยา่งมีความรับผดิชอบ 
พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการปกป้องขอ้มูลของบริษทัในตลาดและสายงาน

ของตน ขอ้มูลของบริษทัเป็นสินทรัพย ์เราตอ้งจดัการและปกป้องขอ้มูลดงักล่าวเพื่อ

ประโยชนสู์งสุดของ PMI

การเกบ็บนัทึกท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดเ้ป็นส่ิงสำาคญัในการรักษาไวซ่ึ้งความไวว้างใจ

ในธุรกิจของเรา ผูถื้อหุน้ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกำากบัดูแล และสาธารณชนใช้

ขอ้มูลบริษทัของเรา รวมถึงรายงานทางการเงิน เพื่อใหเ้ห็นภาพธุรกิจของเราเป็นธรรม

และถูกตอ้ง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ีตอ้งพึ่งพาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเขา้ใจไดง่้าย เพื่อ

ทำาความเขา้ใจผลลพัธ์ทางการเงินและทิศทางธุรกิจของเรา PMI มุ่งมัน่ท่ีจะบนัทึก 

ดำาเนินการ และวเิคราะห์ขอ้มูลของบริษทั รวมถึงขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเป็น

ไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

การจดัการขอ้มูลของบริษทัอยา่งมีความรับผดิชอบช่วยให ้PMI สามารถปฏิบติัตามขอ้

กำาหนดทางธุรกิจและกฎหมาย ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำาเนินงาน และช่วยป้องกนั

การเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ดงันั้น PMI จึงมีกำาหนดการเกบ็รักษาท่ีเป็นขอ้

บงัคบัสำาหรับบนัทึกของบริษทับางอยา่ง พนกังานควรตอ้งเกบ็รักษาและกำาจดัเอกสาร

ตามความเหมาะสม หากไม่ไดมี้การกำาหนดใหเ้กบ็รักษาเอกสารหรือขอ้มูลนั้น ๆ ตาม

ท่ีประกาศการเกบ็รักษาขอ้มูลเพื่อใชใ้นทางกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช ้โปรดอ่านนโยบาย

สากลดา้นการจดัการขอ้มูลบริษทัของ PMI เพื่อทราบขอ้มูลเพิ่มเติม

การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
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การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

เก็บรักษาบันทึกของบริษัทตามกำาหนดการเก็บรักษาที่เหมาะสม เราตอ้ง

กำาจดับนัทึกชัว่คราวเม่ือไม่จำาเป็นตอ้งใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจอีกต่อ

ไป หรือเกินระยะเวลาตามขอ้กำาหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมด

เก็บรักษาบันทึกของบริษัทและข้อมูลของบริษัท เมื่ออยู่ภายใต้กระบวนการ

เก็บรักษาข้อมูลเพื่อใช้ในทางกฎหมาย สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อดูวา่

กระบวนการเกบ็รักษาขอ้มูลเพื่อใชใ้นทางกฎหมายมีความเก่ียวขอ้งกบัคุณ

หรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ทบทวนบันทึกของบริษัทอย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือระบุบนัทึกท่ีควรกำาจดัเม่ือส้ิน

สุดระยะเวลาการเกบ็รักษา หากไม่มีกระบวนการเกบ็รักษาขอ้มูลเพ่ือใชใ้นทาง

กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้
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การปกป้องข้อมูล 

ส่วนบุคคล
เรามีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการปกป้องขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีเรารวบรวมและใชง้าน 

ท่ี PMI เรามีขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ หลายประเภท ขอ้มูลส่วนบุคคล คือ ขอ้มูล

ใด ๆ ท่ีสามารถระบุตวับุคคลไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 

พนกังาน ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ และบุคคลท่ีสามของเรา 

กฎหมายทัว่โลกใชก้ำากบัดูแลการรวบรวม ดำาเนินการ จดัเกบ็ และลบขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเรา เพื่อปกป้องสิทธ์ิของบุคคล ท่ี PMI การรวบรวมและดำาเนินการกบัขอ้มูลอยา่ง

โปร่งใสและรับประกนัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นส่ิงสำาคญัสำาหรับเราใน

การรักษาความสมัพนัธ์และช่ือเสียงของเรา เราดำาเนินการดว้ยความซ่ือตรงเม่ือเราดำาเนิน

การกบัขอ้มูลส่วนบุคคล

การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและนโยบายของเรา ดำาเนินการกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้และตามแนวปฏิบติัดา้นความเป็นส่วนตวั

ของขอ้มูลท่ีดี และนโยบายสากลดา้นความเป็นส่วนตวัของเราเสมอ 

เคารพต่อผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล ใหค้วามเคารพเม่ือรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจำาเป็นเท่านั้น มีความโปร่งใสเก่ียว

กบัการใชง้าน การดำาเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย

และปลอดภยั และกำาจดัขอ้มูลเม่ือไม่จำาเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามจัดการกับข้อมูลอย่างเหมาะสม บางคร้ังบุคคลท่ี

สามจำาเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรารวบรวม ควรตรวจสอบให้

แน่ใจเสมอวา่บุคคลท่ีสามปกป้องขอ้มูล และใชข้อ้มูลอยา่งซ่ือตรง

รายงานการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นทันที ไม่วา่จะเป็น

ท่ี PMI หรือบุคคลท่ีสามท่ี PMI ทำางานดว้ย โดยรายงานไปยงัฝ่ายรักษา

ความปลอดภยัขอ้มูลท่ี soc@pmi.com

mailto:soc%40pmi.com?subject=
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การปกป้องสินทรัพย์

ทางการเงินของเรา
เราปกป้องสินทรัพยท์างการเงินของเรา 

เพื่อใหเ้ราสามารถส่งมอบวสิยัทศันแ์ห่ง

สงัคมไร้ควนั 

สินทรัพยท์างการเงินมีความสำาคญัต่องานของเราท่ี PMI สินทรัพยเ์หล่าน้ีคือทุนสนบัสนุน

ความพยายามของเราในการดำาเนินการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ เรา

ปกป้องสินทรัพยท์างการเงินของเรา เพ่ือใหเ้ราสามารถดำาเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได ้

PMI มีการควบคุมภายในเพื่อปกป้องสินทรัพยท์างการเงินของเรา การควบคุมของเรา

ช่วยใหเ้ราป้องกนัและตรวจจบัการฉอ้โกง เกบ็บนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้ง และปฏิบติัตาม

กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

เราระมดัระวงัในการใชเ้งินทุนของ PMI โดยใชเ้งินทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายของเรา 

และเพื่อเหตุผลทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น

การส่งมอบด้วยความ
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การปกป้องสินทรัพย์

ข้อมูลของเรา
เราบรรลุส่ิงท่ียิง่ใหญ่โดยการพฒันา  

ใช ้และปกป้องสินทรัพยข์อ้มูลของเรา 

การปกป้องขอ้มูลของเราท่ี PMI เป็นส่ิงสำาคญั ในบทบาทของเรา เราพฒันาและ

ใชสิ้นทรัพยข์อ้มูลท่ีหลากหลาย ตวัอยา่งเช่น เราอาจเกบ็ขอ้มูลในไฟล ์เวร์ิกสเตชนั 

โทรศพัทมื์อถือ และเซิร์ฟเวอร์ของเราท่ีมีขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(IP) และ/หรือขอ้มูลของบุคคลท่ีสาม ขอ้มูลน้ีมีค่า และอาจทำาลายช่ือเสียงของเรา 

ทำาใหค้วามคืบหนา้ของเราชา้ลง หรือทำาใหบ้ริษทัอ่ืนไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหากเปิด

เผยอยา่งไม่เหมาะสม

เราระมดัระวงัในการรวบรวม จดัเกบ็ ดำาเนินการ หรือแจกจ่ายขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศของเรา คอมพิวเตอร์และระบบของเรา รวมถึงสินทรัพยข์อ้มูล

ภายในเคร่ือง อาจถูกทำาใหไ้ม่ปลอดภยัไดห้ากเราไม่ดำาเนินการเพื่อป้องกนั เราเขา้ใจและ

ใชข้อ้กำาหนดในการจดัประเภทขอ้มูลสำาหรับขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน และเราตรวจสอบให้

แน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของเรามีการป้องกนัก่อนท่ีเราจะ

แบ่งปันกบัผูอ่ื้น ท่ี PMI เราแบ่งปันขอ้มูลเฉพาะท่ีจำาเป็นตอ้งทราบเท่านั้น

การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา
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การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

เราเคารพในความลบัของขอ้มูลและสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ่ื้น เราไม่ขโมยความลบัหรือทรัพยสิ์นของผู ้
อ่ืน ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
หลกัการน้ีใชไ้ดก้บัเร่ืองใหญ่ ๆ เช่น กระบวนการลบัของ
บริษทัอ่ืน และเร่ืองเลก็ ๆ เช่น ภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิซ่ึงพบบน
อินเทอร์เน็ต 

คุณมีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งทราบวา่ขอ้มูลใดท่ีอยูใ่นการ
ควบคุมของคุณคือข้อมูลที่เป็นความลับ ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบั รวมถึงแต่ไม่จำากดัเพียงส่ิงต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลจำาเพาะสำาหรับผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี
ใหม่หรือปัจจุบนั

 งบประมาณและขอ้มูลทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่
สาธารณะ 

 กลยุทธ์ทางการตลาดและเน้ือหาของแบรนด์ท่ี
เป็นความลบัอ่ืน ๆ

 ขอ้มูลและบนัทึกเก่ียวกบับุคลากร 

 ขอ้มูลและการคน้พบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสร้างข้ึน
ระหวา่งการวจิยัตลาด 

 การวจิยัและขอ้มูลทางเทคนิค 

 แผนการลงทุน

 ความลบัทางการคา้ และ 

 ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนทางการแข่งขนั

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

ฉนัไดรั้บอีเมลจากบุคคลท่ีแจง้วา่พวกเขาอยูใ่นทีมการตลาดของ 

PMI พวกเขาขอใหฉ้นัเขา้ถึงไฟลท่ี์มีขอ้มูลจำาเพาะของผลิตภณัฑ์

ท่ีเป็นความลบั ปกติฉนัไม่ไดท้ำางานกบัทีมการตลาด และคำาขอน้ีดู

แปลก แต่ถา้เป็นคนของ PMI ฉนัแน่ใจวา่ไม่เป็นไร ใช่ไหม 

ผดิ อยา่แบ่งปันขอ้มูลกบับุคคลใดท่ี "ไม่จำาเป็นตอ้งทราบ" ทั้ง

ภายในและภายนอกบริษทั คุณตอ้งยนืยนัก่อนวา่บุคคลน้ีเป็น

พนกังานของ PMI และถา้เป็นเช่นนั้น ใหต้รวจสอบกบัหวัหนา้

ของคุณเพื่อดูวา่สามารถแบ่งปันขอ้มูลน้ีกบับุคคลดงักล่าวไดห้รือ

ไม่ โปรดจำาไวว้า่การแอบอา้งเป็นพนกังานของ PMI เป็นกลอุบาย

ท่ีอาชญากรสามารถใชเ้พื่อขโมยขอ้มูลของเราได ้

ถาม

ตอบ
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การรักษาความ
ปลอดภัยสินทรัพย์
ที่จับต้องได้
และสินทรัพย์
อิเล็กทรอนิกส์ของเรา
การปกป้องสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไดแ้ละ

สินทรัพยอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นส่ิงสำาคญัใน

การปฏิบติังานแต่ละวนัของเรา 

เราใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ PMI เช่น เวิร์กสเตชนัแบบเดสก์ท็อป/
แล็ปท็อป อุปกรณ์เครือข่าย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์แท็บเล็ต โทรศพัท์มือถือและ

อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทุกวนัเพ่ือสร้างหรือเก็บรักษาขอ้มูลของบริษทั 

สินทรัพยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความสำาคญัในการปฏิบติังานเท่ากบัสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได้

ของเรา ส่ิงเหล่าน้ีคือหัวใจของการทำางาน และมีความสำาคญัต่อความสำาเร็จของธุรกิจ 

เราแต่ละคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการปกป้องสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไดแ้ละสินทรัพย์

อิเลก็ทรอนิกส์ของเรา ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนท่ีเรามีไวเ้พ่ือ

ความปลอดภยั แต่กข้ึ็นอยูก่บัวจิารณญาณท่ีดีดว้ย เราใชส้ามญัสำานึกในการดูแลและบำารุง

รักษาอุปกรณ์และระบบของเราอยา่งมีความรับผดิชอบ และเราจะไม่ปล่อยใหผู้ท่ี้ไม่ไดรั้บ

อนุญาตใชง้าน การใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัในทางท่ีผดิคือส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท่ี้ PMI 

การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

ควรรายงานกรณีท่ีสงสยัวา่มีการใชสิ้นทรัพยท่ี์จบัตอ้งไดห้รือสินทรัพย์

อิเลก็ทรอนิกส์ในทางท่ีผดิโดยทนัทีไปยงัฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตาม 

กฎระเบียบ 
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การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

ฉนักำาลงัจะลาหยดุยาวสองสามเดือน ฉนัสามารถใหร้ายละเอียดการ

เขา้สู่ระบบ PMI แก่เพื่อนร่วมงานของฉนัไดห้รือไม่ เผือ่วา่พวกเขา

จำาเป็นตอ้งเขา้ไปดูอะไรในแลป็ทอ็ปของฉนั

ไม่ได ้เพ่ือเหตุผลดา้นความปลอดภยั ส่ิงสำาคญัคือคุณตอ้งไม่

เปิดเผยรหัสผ่านและรายละเอียดการเขา้สู่ระบบกบัใครก็ตาม 

ก่อนออกเดินทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดจ้ดัเตรียมหรือบนัทึก

เอกสารสำาคญัทั้ งหมดท่ีทีมของคุณอาจจำาเป็นตอ้งใชไ้วใ้น

โฟลเดอร์ท่ีใชร่้วมกนั ซ่ึงเฉพาะผูท่ี้ "จำาเป็นตอ้งทราบ" เท่านั้นท่ี

สามารถเขา้ถึงได้

ลูกชายของฉนัจำาเป็นตอ้งใชแ้ลป็ทอ็ปเพ่ือทำาการบา้น ฉนัจะใหเ้ขาใช้

แลป็ทอ็ป PMI ของฉนั เม่ือแลป็ทอ็ปส่วนตวัของฉนัไม่วา่งไดไ้หม

ไม่ได ้คุณสามารถใชแ้ลป็ทอ็ป PMI ของคุณเพ่ือทำางานใหบ้ริษทัและ

ในนามของบริษทั PMI เท่านั้น ทั้งน้ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลลบัท่ีเขา้ถึง

ไดบ้นเครือข่ายของ PMI ไดรั้บการปกป้องและรักษาความปลอดภยั 

คุณคือผูเ้ดียวท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชแ้ลป็ทอ็ป PMI ของคุณ ครอบครัว

และเพ่ือนของคุณจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ช้

ถาม

ถาม

ตอบ

ตอบ



วฒันธรรมและค่า 
นิยมของเรา 

การยดึมัน่ในหลกั 
จรรยาบรรณของเรา 

การถามคำาถามและการ
รายงานขอ้กงัวล 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในสถานท่ี
ทำางานของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงในตลาดของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ 

ซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ 

ของเรา 

การส่งมอบดว้ยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา 

แหล่งขอ้มูล 

49

การป้องกันการซื้อ

ขายหลักทรัพย์โดยใช้

ข้อมูลภายใน
เราดำาเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสตัยแ์ละยติุธรรม

โดยป้องกนัการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้

ขอ้มูลภายใน 

ในการทำางานของเรา เราอาจเขา้ถึงขอ้มูลสำาคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซ่ึงนกัลงทุนท่ีมี

เหตุผลอาจพิจารณาวา่มีความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจวา่จะซ้ือ ขาย หรือถือครองหลกัทรัพย ์

ขอ้มูลใด ๆ ท่ีคาดไดว้า่จะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั ไม่วา่จะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ 

ควรไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นขอ้มูลสำาคญั

พนกังานของ PMI ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสำาคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจะตอ้งใชค้วาม

ระมดัระวงัเป็นพิเศษเพ่ือรักษาความลบัของขอ้มูล รวมถึงการเกบ็ไวใ้นท่ีปลอดภยั พวกเขาอาจเปิด

เผยขอ้มูลดงักล่าวแก่พนกังานคนอ่ืน ๆ และบุคคลภายนอกท่ีจำาเป็นตอ้งทราบเพ่ือใชใ้นการปฏิบติั

งานเท่านั้น ซ่ึงจะตอ้งเกบ็ขอ้มูลเป็นความลบัดว้ยเช่นกนั

การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหน่ึงทำาการซ้ือขายหลกัทรัพย์

โดยพิจารณาจากขอ้มูลสำาคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือส่งต่อขอ้มูลไปยงับุคคลอ่ืน

ท่ีทำาการซ้ือขายโดยใชข้อ้มูลดงักล่าว (หรือท่ีเรียกวา่ "การแจง้ข่าวลบั") การซ้ือขายหลกัทรัพย์

โดยใชข้อ้มูลภายในเป็นส่ิงผดิกฎหมาย เราจะไม่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์ม่ือเราทราบขอ้มูล

สำาคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั PMI หรือเม่ือเราทราบขอ้มูลสำาคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะเก่ียวกบับริษทัท่ี PMI ทำาธุรกิจดว้ย

นอกจากน้ี บุคคลท่ีถูกกำาหนดตามท่ีระบุไวเ้พิ่มเติมในนโยบายสากลดา้นการซ้ือขายหลกั

ทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในของ PMI ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเลขานุการบริษทัของ PMI ก่อน

ท่ีจะเขา้ไปทำาธุรกรรมในหลกัทรัพยข์อง PMI ทุกคร้ัง นอกจากน้ี หา้มมิใหบุ้คคลเหล่าน้ีทำา

ธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์อง PMI ในทุกช่วงท่ีหา้มซ้ือขายหุน้บริษทั

การท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสำาคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะใด ๆ ของ PMI ใหส้าธารณชนทราบนั้น 

จะตอ้งกระทำาโดยโฆษกของ PMI ท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น และตอ้งเป็นไปตามขอ้กำาหนดทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

เม่ือพดูถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง PMI ส่ิงสำาคญัคือตอ้งระมดัระวงั

อยูเ่สมอ หากคุณมีคำาถามใด ๆ วา่ขอ้มูลท่ีคุณครอบครองอยูน่ั้นเป็นขอ้มูล

สำาคญัหรือเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ โปรดติดต่อกลุ่มเลขานุการ

บริษทั PMI ของฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
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การสื่อสารเกี่ยวกับ
บริษัทและในนาม 
ของบริษัท PMI
เราส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา  

ยติุธรรม และดว้ยความเคารพ

เสียงของ PMI คือเสียงของพวกเราทุกคนรวมกนั การส่ือสารของเราตอ้งเป็นความจริง 

ถูกตอ้ง และไม่ทำาใหเ้ขา้ใจผดิ หลกัการน้ีใชก้บัการส่ือสารภายใน ภายนอก การส่ือสาร

อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการโพสตบ์นส่ือสงัคมออนไลน์

เราตอ้งใชว้จิารณญาณท่ีดีอยูเ่สมอเม่ือมีการส่ือสารในนามของ PMI และเราตอ้ง

ระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ือส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน มีพนกังานของ PMI เพียงไม่

ก่ีคนเท่านั้นท่ีไดรั้บอำานาจในการแถลงต่อส่ือ นกัลงทุน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และหน่วยงาน

ดา้นวทิยาศาสตร์ ในนามของบริษทั อยา่แถลงต่อสาธารณะหรือตอบคำาถามในนามของ 

PMI โดยไม่ไดรั้บการอนุญาตและการอนุมติัท่ีเหมาะสม

เม่ือใชส่ื้อสงัคมออนไลนใ์นการทำางาน เราตอ้งใชอ้ยา่งมีความรับผดิชอบ และเราตอ้ง

แยกใหช้ดัเจนระหวา่งการใชส่ื้อสงัคมออนไลนใ์นเร่ืองส่วนตวักบัเร่ืองงาน พนกังาน

ของ PMI ไม่ควรใชท่ี้อยูอี่เมลหรือรายละเอียดการติดต่อของท่ีทำางานเพื่อใชง้านส่วน

ตวับนส่ือสงัคมออนไลน์

PMI มีส่วนร่วมในการสนทนาเก่ียวกบันโยบายสาธารณะอยา่งสร้างสรรค ์และตรง

ไปตรงมาเก่ียวกบับทบาทของเราในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นนโยบายท่ีเป็น

ประโยชนต่์อบริษทั และสนบัสนุนองคก์รต่าง ๆ ใหท้ำาเช่นเดียวกนั ซ่ึงรวมถึงผลการ

วจิยัหรือการศึกษาท่ีเราใหทุ้นสนบัสนุน ตลอดจนเม่ือบุคคลท่ีสามนำาเสนอขอ้มูลหรือ

มุมมองในนามของเราและ/หรือดว้ยทุนสนบัสนุนของเรา เพื่อแจง้เก่ียวกบัการตดัสิน

ใจดา้นนโยบาย พนกังานของ PMI ท่ีเป็นผูส่้งมอบเน้ือหา ขอรับการติดต่อ และ/
หรือวา่จา้งหรือใหทุ้นในการศึกษามีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การ

สนบัสนุนทางการเงินของบริษทัไดรั้บการเปิดเผยอยา่งเหมาะสม

สำาหรับขอ้มูลเพิม่เติม โปรดอ่านนโยบายสากลดา้นการส่ือสารภายนอกและแถลงการณ์

ภายนอกของ PMI และนโยบายสากลดา้นการใหข้อ้มูลทางการเงินแก่บุคคลท่ีสามของ PMI

การส่งมอบด้วยความ

ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา
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ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา

พึงระลึกไว้ว่า 

สอบถามไปยังทีมท่ีเหมาะสมโดยตรง หากเราไดรั้บคำาขอจากส่ือหรือนกัข่าว 

เราจะตอ้งแจง้ไปยงัทีมการส่ือสารสากลของเรา หากเราไดรั้บคำาถามจากผู ้

ถือหุน้หรือนกัลงทุน เราตอ้งส่งคำาถามไปยงัทีมนกัลงทุนสมัพนัธ์ ผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นของเราคือผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุดในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัจุดยนืของ

บริษทั และลดความเส่ียงจากการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยไม่ไดต้ั้งใจ

ให้ความเคารพต่อหน่วยงานกำากับดูแลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐหรือหน่วยงานกำากบัดูแลติดต่อเรา เราจะปฏิบติัดว้ยความเคารพ 

ยติุธรรม และซ่ือสตัยเ์สมอ เราจะติดต่อใหฝ่้ายกฎหมายและการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบเขา้มาร่วมดว้ยทนัที 
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ซื่อตรงเพื่อผู้ถือหุ้น 

ของเรา

เก็บรักษาบัญชีและบันทึกที่ถูกต้อง

เราบนัทึกและรายงานขอ้มูลทางธุรกิจทั้งหมดอยา่งถูกตอ้งและครบ

ถว้น เราเกบ็รักษาบนัทึกตามตารางการเกบ็รักษาและกระบวนการ

เกบ็รักษาขอ้มูลเพื่อใชใ้นทางกฎหมายใด ๆ

รายงานการใช้สินทรัพย์ทางการเงินในทางที่ผิด

เรารายงานกรณีท่ีสงสัยว่ามีการใชเ้งินทุนในทางท่ีผิดอย่างไปยงั

ฝ่ายท่ีเหมาะสมทนัที 

ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว 

เราดำาเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้และตาม

แนวปฏิบติัดา้นความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลท่ีดี และนโยบายสากล 

ปกป้องความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลบริษัท 

เราปฏิบติัตามแนวปฏิบติัมาตรฐานดา้นการปกป้องขอ้มูล เพื่อรักษา

ความลบัและความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน 

ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

เราไม่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์ม่ือเราทราบขอ้มูลสำาคญัท่ีไม่เปิด

เผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั PMI หรือเม่ือเราทราบขอ้มูลสำาคญัท่ี

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบับริษทัท่ี PMI ทำาธุรกิจดว้ย 

มีความตรงไปตรงมาในทุกการสื่อสารของเรา

เราส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง เป็นความจริง และไม่ทำาใหเ้ขา้ใจผดิใน

ทุกการส่ือสารของเรา เราตอ้งไม่กล่าวอา้งในเร่ืองสุขภาพเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑไ์ม่วา่โดยนยัและ/หรือโดยชดัแจง้ โดยไม่มีหลกัฐาน

ทางวทิยาศาสตร์ แมแ้ต่กบัครอบครัวและเพื่อนฝงู 

การรายงานปัญหา

เม่ือเราพบเห็นส่ิงผดิปกติ หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ีอาจผดิปกติ เราควรรายงาน

ปัญหาและดำาเนินการ  

การท่ีเราส่งมอบดว้ยความซ่ือตรงเพื่อผูถื้อหุน้ของเรา:
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ซ่ือตรงเพื่อชุมชนของเรา
การส่งมอบด้วยความ
ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา
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ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา

การมุ่งเน้นความยั่งยืน
เราพยายามปลูกฝังความยัง่ยนืในทุก 

ส่ิงท่ีเราทำา 

สำาหรับ PMI ความยัง่ยนืเป็นพื้นฐานสำาหรับนวตักรรม การเติบโต และการสร้างมูลค่า

ในระยะยาวท่ีช้ีนำาโดยวตัถุประสงคแ์ละขบัเคล่ือนดว้ยผลกระทบ เราทำางานอยา่งหนกั

เพื่อบูรณาการความยัง่ยนืเขา้กบัทุกแง่มุมของธุรกิจและกิจกรรมของเรา

แนวทางสู่ความยัง่ยนืของ PMI ใหค้วามสำาคญักบัส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 

ผา่นกลยทุธ์และเป้าหมายท่ีขบัเคล่ือนดว้ยผลกระทบ ซ่ึงบางส่วนไดร้ะบุไวใ้นแผนงาน

ประจำาปี 2025 ของ PMI เพื่อติดตามความคืบหนา้ในการบรรลุเป้าหมายดา้นความ

ยัง่ยนืของเรา ในปี 2021 เราไดพ้ฒันาดชันีความยัง่ยนืของ PMI ซ่ึงเป็นชุดของดชันี

ช้ีวดัความสำาเร็จท่ีกำาหนดไวช้ดัเจนและวดัผลได ้ซ่ึงไดอ้ธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไวใ้น

รายงานฉบบัรวมประจำาปี 2021 ของ PMI และในระเบียบการของดชันีช้ีวดัความ

สำาเร็จดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG KPI Protocol) ฉบบัแรกของเรา

สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการและกิจกรรมเพื่อความยัง่ยนืของ PMI โปรด

เขา้ไปท่ี: https://www.pmi.com/sustainability   

https://www.pmi.com/sustainability
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ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา

การปกป้องสิ่ง
แวดล้อมของเรา 
เราคือผูน้ำาทางไปสู่อนาคตท่ีดีข้ึนและ

ยัง่ยนืมากข้ึน โดยลดผลกระทบท่ี

ผลิตภณัฑ ์การดำาเนินงาน และห่วงโซ่

คุณค่าของเรามีต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั
เรากำาลงัแกปั้ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษร์ะบบนิเวศทางธรรมชาติ

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบจากผลิตภณัฑข์องเรา โดยการ

ออกแบบในลกัษณะท่ีใชว้สัดุอยา่งมีความรับผดิชอบและปรับปรุงการหมุนเวยีน และ

โดยการจดัการผลิตภณัฑท่ี์ส้ินอายขุยัของเรา 

PMI ปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสูงสุดของความ

ยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการปกป้องสภาพอากาศ การต่อตา้น

การท้ิงขยะ การออกแบบเชิงนิเวศน ์น้ ำา ของเสีย และความหลากหลายทางชีวภาพ 

สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัความมุ่งมัน่ของเราในดา้นน้ีโดยเฉพาะ โปรดอ่านนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มของ PMI  
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ซ่ือตรงเพ่ือชุมชนของเรา

การตอบแทนชุมชน 
ของเรา 
เรามีความใส่ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัชุมชน

ท่ีเราดำาเนินธุรกิจ และเป็นร่วมมือกบั

คนในชุมชนเพื่อช่วยจดัการกบัปัญหา

ทา้ทายทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เราสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจ โดยพยายามจดัการกบัผลกระ

ทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมท่ีเกิดข้ึนตามห่วงโซ่คุณค่าของเรา

การบริจาคเพื่อการกศุลและการลงทุนเพื่อชุมชนของเรามุ่งเนน้ไปท่ีการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวติในชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจ และรองรับความตอ้งการของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี เรายงัมี

ส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบัภยัพิบติัและความพยายามในการบรรเทาทุกข์

PMI สนบัสนุนพนกังานในการเป็นอาสาสมคัรกบัองคก์รการกศุลและองคก์รชุมชนท่ี

ไดรั้บการยอมรับ โดยใหเ้วลาถึงหา้วนัในทุกปีปฏิทินสำาหรับกิจกรรมอาสาสมคัร

นอกจากน้ี PMI ยงัสนบัสนุนการบริจาคของพนกังาน โดยการจบัคู่การบริจาคของ

พนกังานกบัองคก์รการกศุล

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เก่าอยูใ่นสำานกังานของฉนัซ่ึงไม่ไดใ้ชง้าน

แลว้ และฉนัตอ้งการบริจาคใหก้บัโรงเรียนในชุมชนทอ้งถ่ินของ

ฉนั ฉนัสามารถทำาส่ิงน้ีไดห้รือไม่

เพื่อใหแ้น่ใจวา่การตอบแทนสงัคมทั้งหมดเป็นไปอยา่งโปร่งใส

และมีความรับผดิชอบ คุณตอ้งตรวจสอบและปฏิบติัตามนโยบาย

การตอบแทนสงัคมของเราก่อนท่ีจะทำาการบริจาคใด ๆ  

ถาม

ตอบ
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การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการ
เมืองอย่างมีความรับ
ผิดชอบ 
เราสร้างความแตกต่างในเชิงบวกใน

ชีวติและชุมชนของเราเม่ือเรามีส่วนร่วม

อยา่งมีความรับผดิชอบในกระบวนการ

ทางการเมือง  

เราเช่ือวา่กระบวนการทางการเมืองท่ียติุธรรมและเปิดเผยช่วยพฒันาสงัคมของเราใหดี้ข้ึน  

ท่ี PMI เรามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในฐานะพลเมืองของบริษทั และไม่วา่ท่ี

ใดท่ีเราทำาธุรกิจ เราจะปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ินทั้งหมดท่ีวา่ดว้ยการจดัหาเงินทุนเพ่ือการ

รณรงคห์าเสียง การเลือกตั้ง และการวิง่เตน้

แมว้า่เราจะสนบัสนุนสิทธิของทุกคนในการแสดงออกในส่ิงท่ีตนเช่ือและมีส่วนร่วม

ในกระบวนการทางการเมือง แต่พนกังานของ PMI จะตอ้งไม่ใชเ้วลาทำางานหรือ

ทรัพยากรของ PMI สำาหรับกิจกรรมทางการเมืองส่วนตวั

ฉันควรทำาอย่างไรดี 

ฉนักำาลงัช่วยเพื่อนสนิทของฉนัในการลงสมคัรรับตำาแหน่งในทอ้งถ่ิน 

ฉนัคิดวา่จะมีคนลงคะแนนใหเ้ขามากข้ึนถา้ฉนัโพสตเ์น้ือหาโดยใช้

บญัชีส่ือสงัคมออนไลนข์อง PMI ฉนัสามารถทำาไดห้รือไม่

ไม่ได ้คุณมีอิสระท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคล

ท่ีถูกกฎหมายและไดรั้บอนุญาต อยา่งไรกต็าม คุณตอ้งแยกความแตก

ต่างอยา่งชดัเจนระหวา่งมุมมองของคุณกบัมุมมองของบริษทั และตอ้ง

แน่ใจวา่กิจกรรมของคุณไม่ไดส้ะทอ้นภาพของ PMI ในทางท่ีไม่ดี 

การใชบ้ญัชีส่ือสงัคมออนไลนข์อง PMI เพื่อสนบัสนุนเพื่อนของคุณ

อาจทำาใหเ้ขา้ใจผดิ และอาจส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของเรา

ถาม
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ส่งมอบด้วยแนวทางที่ยั่งยืน

เรามุ่งเนน้การบูรณาการความยัง่ยนืท่ี PMI โดยบรรลุเป้าหมายดา้น

ความยัง่ยนืท่ีกำาหนดไวใ้นแผนงานประจำาปี 2025 ของ PMI 

ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เราดำาเนินการเพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้มของเรา และเขา้ใจวา่การกระทำา

ของเราแต่ละคนช่วยใหเ้ราบรรลุเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และนำาไปสู่

อนาคตท่ีดีกวา่

สื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับการบริจาคของเรา

เราปฏิบติัตามนโยบายการตอบแทนสงัคมของเราเสมอ เรามีความโปร่งใส

เก่ียวกบัการบริจาคของเรา เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บญัชีและบนัทึกของเราสะทอ้น

ถึงการบริจาคของเราอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณะในแต่ละปี  

มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ 

เราดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองในเวลาส่วนตวัของเราเองและออกค่า

ใชจ่้ายเอง และช้ีแจงใหช้ดัเจนวา่ทุกความคิดเห็นเป็นของเราเอง เราแจง้

ใหห้วัหนา้งานของเราทราบและเปิดเผยเก่ียวกบัผลประโยชนท์บัซอ้นท่ี

อาจเกิดข้ึนสำาหรับการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบก่อนท่ีจะลง

สมคัรรับตำาแหน่ง หากเราตอ้งการจะสนบัสนุนทางการเมืองหรือค่าใช้

จ่ายในนามของ PMI เราตอ้งขอการอนุมติัล่วงหนา้ เราปฏิบติัตามกฎ

เก่ียวกบัการเปิดเผยต่อสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการวิง่เตน้ เรา

ติดต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐกต่็อเม่ือไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

การรายงานปัญหา

เม่ือเราพบเห็นส่ิงผดิปกติ หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ีอาจผดิปกติ เราควรรายงาน

ปัญหาและดำาเนินการ  

การท่ีเราส่งมอบดว้ยความซ่ือตรงเพื่อชุมชนของเรา:
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แหล่งข้อมูล
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ท่ี PMI เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของทีมเดียวกนัท่ีทำางานร่วมกนัเพ่ือส่งมอบสังคมไร้

ควนัดว้ยความซ่ือตรง มีฝ่ายสนับสนุนมากมายท่ีเราสามารถติดต่อเพ่ือถามคำาถาม แจง้

ขอ้กงัวล หรือรายงานกรณีท่ีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบ รวมถึงการ

ไม่ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของ PMI หรือนโยบายใด ๆ ของ PMI 
ติดต่อหน่วยงานใด ๆ ต่อไปน้ี

• หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้งานในเครือหรือสายงานของคุณ

• ผูติ้ดต่อหลกัของทีมจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ PMI

• ท่ีอยูอี่เมลท่ีเกบ็ขอ้มูลเป็นความลบัของทีมจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ของ PMI ท่ี PMI.EthicsandCompliance@pmi.com หรือ

• สายด่วนช่วยเหลือดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ PMI ซ่ึงเป็นช่องทางการ

รายงานท่ีดำาเนินการโดยบุคคลท่ีสาม ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง เจด็วนัต่อ

สปัดาห์ ในทุกภาษาท่ีใชใ้น PMI  คุณสามารถติดต่อสายด่วนช่วยเหลือทาง

ออนไลนไ์ดท่ี้ www.compliance-speakup.pmi.com หรือทาง

โทรศพัทท่ี์หมายเลข +1 303-623-0588 คุณสามารถใชส้ายด่วนช่วยเหลือ

ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ PMI โดยไม่เปิดเผยตวัตนได ้โดยอยูภ่ายใต้

กฎหมายและขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน

PMI ไม่ยอมใหมี้การตอบโตพ้นกังานท่ีพดูโดยสุจริตใจในกรณีท่ีสงสยัวา่มีการละเมิด

กฎระเบียบ หรือใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน  

โปรดอ่านนโยบายสากลดา้นการรายงานขอ้กงัวลของ PMI (PMI-16C) เพื่อทราบ

ขอ้มูลเพิ่มเติม แหล่งข้อมูล
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แหล่งข้อมูล

สำาหรับขอ้มูลเพิ่มเติม

พอร์ทลัการอนุมติัดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

มาตรฐานแนวปฏิบติัดา้นแรงงานทางการเกษตร (ALP) ของ PMI

ความมุ่งมัน่ของ PMI ท่ีมีต่อสิทธิมนุษยชน

มาตรฐานการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะและการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบของ PMI

มาตรฐานการมีส่วนสนบัสนุนของ PMI

มาตรฐานการจา้งงานและค่าธรรมเนียมการบริการของ PMI

ความมุ่งมัน่ดา้นส่ิงแวดลอ้มของ PMI

มาตรฐานของขวญั การเดินทาง และความเอ้ือเฟ้ือของ PMI

นโยบายสากลดา้นรูปแบบการชำาระเงินท่ียอมรับไดข้อง PMI (PMI 11-C)

นการต่อตา้นการทุจริตของ PMI (PMI 14-C)

ไซตอิ์นทราเน็ตสากลดา้นการต่อตา้นการทุจริตของ PMI

นโยบายสากลดา้นการแข่งขนัของ PMI (PMI 5-C)

นโยบายสากลดา้นผลประโยชนท์บัซอ้นของ PMI (PMI 13-C)

นโยบายสากลดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คงของ PMI (PMI 8-C)

หลกัการสากลดา้นการส่ือสารภายนอกและการมีส่วนร่วมของ PMI (PMI 31-C)

แนวทางปฏิบติัสากลดา้นการจดัการขอ้มูลบริษทัของ PMI (PMI 1-CG1)

นโยบายสากลดา้นการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในของ PMI (PMI 17-C)

นโยบายสากลดา้นสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ PMI (PMI 6-C)

นโยบายสากลดา้นการทำาความรู้จกักบัลูกคา้และต่อตา้นการเปล่ียนเสน้ทางสินคา้ของ  
PMI (PMI 10-C)

นโยบายสากลดา้นการทำาความรู้จกักบัผูข้ายของ PMI (PMI 9-C)

นโยบายสากลดา้นการจดัการขอ้มูลบริษทัของ PMI (PMI 1-C)

หลกัจรรยาบรรณสากลดา้นการตลาดของ PMI: การออกแบบ การตลาด และการขายผลิตภณัฑ์

ยาสูบเผาไหม ้(PMI 04-C)

หลกัจรรยาบรรณสากลดา้นการตลาดของ PMI: การออกแบบ การตลาด และการขาย

ผลิตภณัฑ์ทดแทนท่ีไม่เผาไหม ้(PMI 04A-C)

นโยบายสากลดา้นการไม่เลือกปฏิบติัและการต่อตา้นการล่วงละเมิดของ PMI

นโยบายสากลดา้นการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของ PMI (PMI 3-C)

นโยบายสากลของ PMI ดา้นขอ้บงัคบั การพฒันา และการผลิตผลิตภณัฑข์อง PMI (PMI 7-C)

นโยบายสากลดา้นคุณภาพของ PMI (PMI 30-C)

นโยบายสากลดา้นการตอบแทนสงัคมของ PMI (PMI 12-C)

แนวทางปฏิบติัสากลดา้นส่ือสงัคมออนไลนข์อง PMI (PMI 18-CG2)

นโยบายสากลดา้นภาษีของ PMI (PMI 15-C)

นโยบายสากลดา้นการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ของ PMI (PMI 18-C)

นโยบายสากลดา้นความซ่ือตรงในท่ีทำางานของ PMI (PMI 2-C)

แนวปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ของ PMI

แนวปฏิบติัดา้นการเปล่ียนแปลงท่ีดีของ PMI สำาหรับ IQOS

แผนการเปล่ียนผา่นคาร์บอนต่ ำาของ PMI

มาตรฐานตรวจสอบวเิคราะห์สถานะการปฏิบติัตามกฎระเบียบการควบรวมและเขา้ซ้ือกิจการ 

(M&A) ของ PMI

หลกัการจดัหาอยา่งมีความรับผดิชอบ (RSP) ของ PMI

ศูนยค์วามมัน่คงและความปลอดภยัดา้นตลาดของ PMI

PMIScience.com
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