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จดหมายจากซีีอีโี อของเรา
ถึึง เพื่่อ� นพนัักงานทุุกท่่าน
พวกเราทุกคนที่ PMI มีความเป น็ หนึง่ เดียวกันด้วยเป ้าหมายทีเ่ รามีรว่ มกันเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จในการเปลีย่ นแปลงทาง
ธุรกิจจากอุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นไป นีค่ อื ช่วงเวลาทีน่ า่ ตื่นตาตื่นใจส�ำหรับ PMI และผมมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รับเกียรติให้เป น็
ผู น้ ำพ
� าบริษทั ของเราให้เข้าใกล้เป ้าหมายทีจ่ ะบรรลุวสิ ยั ทัศน์ในการสร า้ งอนาคตไรค้ วันของเราให้เป น็ จริง
ทุกท่านคงทราบแล้วว่า ความพยายามทีเ่ ต็มไปด้วยความมุง่ มัน่ ในเรื่องเหล่านี้ คงหนีไม่พ น้ การรับมือกับความท้าทาย ดัง
นัน้ การเปลีย่ นแปลงจึงต้องรับความเสีย่ ง การเผชิญหนา้ กับความไม่แน่นอน และในบางครัง้ เราก็ตอ้ งยอมรับความล้มเหลว
ขอบคุณทีใ่ น PMI นัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่าสิง่ ใดก็คอื เราได้หลอมรวมความตัง้ มัน่ ไว้เป น็ หนึง่ เดียวกัน ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ยึดถือในหลักจริยธรรม และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ซึง่ เราได้บนั ทึกพันธะหน้าทีเ่ หล่านีไ้ ว้อย่างเป น็ ทางการในคูม่ อื สู ่
ความส�ำเร็จของ PMI ซึง่ ถือเป น็ หลักจรรยาบรรณของเรา
ตลอดการด�ำเนินการในความพยายามเปลีย่ นแปลงของ PMI และสิง่ อื่น ๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากนี้ เมื่อพบกับความท้าทายเรา
จ�ำเป น็ อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมพื้นฐานของเรา ในแง่ของการมีความซื่อตรง การเคารพให้เกียรติ และความยุตธิ รรม
ต้นทุนของการไม่ยดึ ถือตามหลักค่านิยมหลักของเรานัน้ สูงจนยากจะประเมินได้ เนื่องจากเราต้องเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียความเชื่อ
มัน่ ทีเ่ รามีตอ่ กันและ จากผู บ้ ริโภค ผูถื้ อหุน้ และชุมชนของเรา ดังนัน้ เราจะคาดหมายถึงผลลัพธ์ทยี่ อดเยีย่ มได้กต็ อ่ เมื่อ เรา
สามารถปฏิบตั ติ ามทัง้ เนือ้ หาและเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีม่ ไี ด้อย่างครบถ้วน รวมถึงนโยบายภายใน
และค่านิยมของเรา
หลักจรรยาบรรณนีน้ ำ� เสนอหลักการของเรา และจะให้รายละเอียดเกีย่ วกับกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีเ่ ราทุก
คนที่ PMI ต้องปฏิบตั ติ าม หากคุณมีคำถ
� ามหรือข้อกังวลใด ๆ เกีย่ วกับหลักจรรยาบรรณ โปรดติดต่อผูจ้ ดั การของคุณ P&C
ของคุณ หรือเจ้าหนา้ ทีฝ่ า่ ยก�ำกับดูแลจริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของคุณ
ผมขอขอบคุณทีท่ กุ ท่านร่วมกันยึดมัน่ ในกฎระเบียบ หลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริตในการท�ำงานที่ PMI โดยเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
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แนวคิดหลัก

เราหยุดก่อนการด�ำเนินการ การตัดสินใจของเราจะต้องยัง่ ยืน ก่อนด�ำเนินการใด ๆ เราจะต้องถามตัวเองว่าได้มีการ
วางแผนที่เหมาะสมเป็ นไปตาม “วิถีของ PMI” ในการด�ำเนินธุรกิจหรือไม่ - กล่าวคือสอดคล้องกับสิ่งต่อไปนีห
้ รือไม่:
การตัดสินใจบนพื้นฐานจริยธรรมที่ดี

สิ่งที่เราท�ำ

คู่มือฉบับนี ้ และ
กฎหมาย
เราจะไม่ประนีประนอมต่อหลักการพื้นฐานเหล่านี้ กฎหมายอาจดูไม่เข้าท่า เราอาจจะตัง้ ค�ำถาม แต่ก็ยังต้องปฏิบัติตาม
อยู่ดี คู่แข่งอาจลดมาตรฐานของตัวเองลง แต่เราจะยังคงเคารพมาตรฐานของเรา การที่เราเข้าใจกฎระเบียบอย่างเดียวยัง
ไม่เพียงพอ สิ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้กันคือการตัดสินใจบนพื้นฐานจริยธรรมที่ดี
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แนวคิดหลัก
การตัดสินใจบนพื้นฐานจริยธรรมที่ดีต้องอาศัยความซื่อตรง การแสดงออกด้วยความเคารพ และเป็ น
้ นวกรวม
ธรรม ค่านิยมทางจริยธรรมที่เรามีร่วมกันถือเป็ นส่วนหนึ่งการท�ำธุรกิจตาม “วิถีของ PMI” ค่านิยมเหล่านีผ
และน�ำทางเราในฐานะพนักงานของ PMI และเป็ นหัวใจหลักของคู่มือฉบับนี้
ความซื่อตรง ทัง้ นีล
้ ้วนมาจากความน่าเชื่อถือ คนทัง้ ภายในและภายนอกบริษัทสามารถเชื่อถือในตัวเราได้
หรือไม่ เราได้ท�ำในสิ่งที่พูดไปหรือไม่ พูดให้ชัดเจนก็คือ ไม่มีใครอยากท�ำงานร่วมกับ หรือรับค�ำแนะน�ำ หรือ
ซื้อผลิตภัณฑ์ จากคนที่หลอกลวงผู้อ่ น
ื หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เราเข้าใจว่าความเชื่อมัน
่ นัน
้ มาจากกระท�ำที่
ปราศจากสิ่งซ่อนเร้น

วิธีท่เี ราใช้

์ รี
ความเคารพ ทุกคนสมควรได้รับความเคารพรวมถึงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ความเคารพนัน
้ เกี่ยวกับศักดิศ
การยอมรับ ความเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็นใจ ความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน การท้าทาย รวมถึงความขัด
แย้ง เป็ นพลังในการก้าวไปข้างหน้า เมื่อเราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน แต่จะท�ำให้เกิดผลเสีย
หายเราไม่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

ความเป็ นธรรม สิ่งที่ดูเป็ นธรรมส�ำหรับคน ๆ หนึ่ง อาจไม่ได้เป็ นสิ่งที่เป็ นธรรมส�ำหรับผู้อ่ น
ื ด้วย ความเป็ น
ธรรมต้องค�ำนึงถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนัน
้ ความเป็ นธรรมต้องอาศัย
การพิจารณาสถานการณ์ทงั ้ หมด รวมถึงผู้คนทัง้ หมดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในบางสถานการณ์ ความป็ นธรรมต้อง
ใช้ทงั ้ ความคิดและความพยายามเป็ นอย่างมาก และยังจะมีความไม่แน่นอน การบังคับใช้กฎระเบียบอย่างไม่
เท่าเทียมคือความไม่ยุติธรรม อย่างเช่นการไม่ยอมรับบุคคลหรือความคิดของเขา เนื่องจากความแตกต่างด้าน
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือปั จจัยอื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้
นอกจากนีก
้ ารตัดสินใจบนพื้นฐานจริยธรรมที่ดีนน
ั้ ยังจ�ำเป็ นต้องอาศัยการเปลี่ยนมุมมองของคุณอีก
ื คิดนัน
้ ส�ำคัญ ลูกค้าของเรา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสังคมในวงกว้างมีความสนใจในสิ่งที่เราท�ำ แต่ละคน
ด้วย สิ่งที่ผู้อ่ น
ต้องการที่จะเชื่อมัน
่ ในสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราท�ำ ดังนัน
้ ก่อนที่เราจะด�ำเนินการอะไร เราจะถามตัวเราเองก่อนว่า การก
ระท�ำของเราขัดแย้งต่อค่านิยมหรือคุณค่าของเราหรือไม่ เรายอมรับว่า ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราท�ำ แต่เราต้อง
เชื่อมัน
่ อยู่เสมอว่า การกระท�ำของเรานัน
้ มีความซื่อตรง แสดงออกซึ่งความเคารพ และมีความเป็ นธรรม

แนวคิดหลัก

ชีวิตจริงอาจท�ำให้เราพลาดสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ความกดดัน ความเหนื่อยล้า และกิจวัตรประจ�ำวันมาบดบังการ
ตัดสินใจของเรา เราทุกคนอาจไขว้เขว และอาจมีช่วงเวลาที่มองโลกในแง่ดีเกินไป ก่อนจะลงมือกระท�ำการใดๆ ให้ใช้เวลา
สักนิดเพื่อพิจารณาว่า คุณก�ำลังท�ำสิ่งต่าง ๆ ตาม “วิถี PMI” หรือไม่ นัน
่ คือการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ กฎหมาย และการ
แสดงออกถึงการตัดสินใจบนพื้นฐานจริยธรรมที่ดี คิดก่อนเสมอที่จะลงมือท�ำอะไร

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

กฎระเบียบไม่อาจทดแทนการตัดสินใจที่ดี กฎระเบียบอาจจะส่งผลตรงข้ามกับวัตถุประสงค์ที่เราตัง้ ใจไว้ก็ได้ การ
ตัดสินใจที่ดีจะเป็ นเกราะปกป้ องความล้มเหลวดังกล่าวนัน
้ ถ้ากฎหมายหรือกฎของบริษัทฟั งดูไม่สมเหตุสมผล ให้รายงาน
ปั ญหา เพื่อที่เราจะหาหนทางเปลี่ยนแปลง แต่ต้องเข้าใจว่า ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม เพราะเรามีความจริงใจในการเคารพหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง
ไม่มีใครที่จะมีค�ำตอบทัง้ หมด ซึ่งไม่เป็ นไรเลย หากเราได้พยายามที่จะหาค�ำตอบที่ดีที่สุดอย่างเต็มที่แล้ว เราอยู่ในทีม
เดียวกัน พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากล�ำบากกับผู้อ่ น
ื การตัดสินใจที่ดีคือทักษะที่จะพัฒนาให้ดีข้ น
ึ ได้โดยท�ำงานร่วมกับ
ผู้อ่ น
ื และพิจารณามุมมองอื่น โปรดจ�ำไว้ว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเราในฐานะปั จเจกบุคคลเท่านัน
้ แต่เมื่อคุณได้พูดคุยกับผู้อ่ น
ื
คุณก็จะมีศักยภาพที่จะช่วยให้เราทุกคนได้เรียนรู้
ความผิดพลาดเป็ นสิ่งที่เราต้องรายงานปั ญหา เรียนรู้จากมัน และยอมรับ ทุกคนท�ำผิดได้ ความจริงแล้วหากบุคคล
ที่เหมาะสมรับทราบถึงข้อผิดพลาด นัน
่ คือสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยซ�้ำ เพราะจะมีการใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อผิด
พลาดดังกล่าว แต่ต้องเข้าใจว่า มีความแตกต่างระหว่าง ความผิดพลาด และความไม่ใส่ใจในวิธีการที่เราท�ำธุรกิจ ทัง้ การเพิก
เฉยต่อกฎหมาย ต่อคู่มือฉบับนี้ หรือต่อค่านิยมทางจริยธรรมที่เรามีร่วมกัน ความไม่ใส่ใจน�ำพาเราไปสู่ความเสี่ยงและเราจะ
ไม่ยอมให้ความเสี่ยงนัน
้ เกิดขึ้น
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การรายงาน
ปั ญหา

การรายงานปั ญหา
สิ่งที่เราท�ำ

หากคุณเห็นว่ามีบางสิ่งบางที่
สามารถปรับปรุงให้ดีขน
ึ ้ ได้ หรือ
บางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คุณจะต้อง
รายงานปั ญหา

เรี ย นรู้ เ พิ่ ม
เติ ม

หากคุณเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิด
ปกติ คุณต้องรายงานปั ญหา เมื่อคุณ
รายงานปั ญหา บริษัทจะรับฟั งและ
ด�ำเนินการ การรายงานปั ญหาเพื่อ
ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ก็ถือเป็ นสิ่งส�ำคัญ
เช่นเดียวกัน เมื่อคุณรายงานปั ญหาโดย
สุจริตใจ พีเอ็มไอจะสนับสนุนคุณอย่าง
เต็มที่

PMI 16-C: การรายงาน
ปั ญหา
มาตรฐานการหาข้อเท็จจริง
ของพีเอ็มไอ

วิธีที่เราใช้

แบ่งปั นความคิดเห็นและประสบการณ์ว่าเรา
สามารถปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขน
ึ ้ ได้อย่างไร
หากข้อก�ำหนดหรือกระบวนการต่างๆ ท�ำให้การท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของคุณยากล�ำบากขึ้น หรือมี
ความซับซ้อนมากเกินไป ให้รายงานปั ญหานัน
้ กฎและ
ขัน
้ ตอนต่าง ๆ ควรสมเหตุสมผลและช่วยให้คุณท�ำงาน
ได้ดีข้ น
ึ คุณควรรายงานปั ญหาหากคุณรู้สึกว่าการ
กระท�ำนัน
้ ๆ ไม่ได้ช่วยปกป้ องบริษัทจากความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในทางธุรกิจ กฎหมายหรือกฎระเบียบได้
ถามค�ำถามหากพบสิ่งที่ไม่ชัดเจน PMI ได้จัดหา
วิธีการให้พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
พนักงานที่สามารถตอบค�ำถาม แก้ปัญหาและให้ค�ำ
แนะน�ำได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะท�ำอย่างไร ให้ถาม
ค�ำถาม แล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือ
หยุดยัง้ สิ่งที่ผิด ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และเมื่อ
เกิดขึ้นแล้ว หน้าที่ของคุณคือการช่วยแก้ไขข้อผิด
พลาดนัน
้ ๆ หากมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่ถูกต้องเกิด
ขึ้น หรือดูเหมือนว่าไม่มีการปฏิบัติตามเนื้อหาของคู่มือ
นี้ หลักการและหลักปฏิบัติ หรือกฎหมาย คุณมีหน้าที่
ต้องรายงานปั ญหาดังกล่าว การเพิกเฉยต่อปั ญหาเกี่ยว
กับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจกิด
ขึ้นอาจท�ำให้ปัญหาเล็ก ๆ กลายเป็ นปั ญหาใหญ่ได้ และ
อาจท�ำให้เกิดผลเสียต่อเพื่อนร่วมงานของคุณหรือต่อ
บริษัทเอง

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

เราสืบสวนหาข้อเท็จจริงในรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่ากระท�ำ
ผิด ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อสืบสวนหา
ข้อเท็จจริงในข้อกังวลของคุณ มาตรฐานการหาข้อเท็จจริงของพีเอ็มไอบังคับใช้ในการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงทัง้ หมดเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจาก
นัน
้ เรายังมีโครงการรับรองคุณภาพหลังการหาข้อเท็จจริงเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการหา
ข้อเท็จจริงนัน
้ ยุติธรรม ไม่ล�ำเอียง และแสดงออกซึ่งความเคารพเสมอ
ถามค�ำถามหากคุณไม่แน่ใจ หากคุณกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรายงานปั ญหา
ให้พูดคุยกับผู้บริหารหรือฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ พวกเขา
สามารถจัดการกับข้อกังวลและตอบค�ำถามใดๆ ที่คุณอาจมี เกี่ยวกับขัน
้ ตอนการรายงาน
ปั ญหานี้

วิธีการรายงานปั ญหา

วิธีในการรายงานปั ญหามีหลายทาง ติดต่อโดยตรงกับ:
- หัวหน้างานของคุณ หรือ หัวหน้าแผนกของคุณ
- ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ ายกฎหมาย

- ฝ่ ายจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
		+ ผูอ
้ ำ� นวยงานฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบประจ�ำภูมภ
ิ าค
		+ หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ด�ำเนินการโดยบุคคลภายนอกเปิ ดให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ในทุกๆ ภาษาที่มีการใช้งานในพีเอ็มไอ
โปรดติดต่อสายด่วนบริการความช่วยเหลือทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ รายการหมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อของท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่ไว้บนอินทราเน็ตของคุณ มีบริการโทรศัพท์แบบ
เก็บเงินปลายทาง

คุณสามารถใช้บริการสายด่วนแบบไม่แจ้งชื่อได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณโทรมาจากประเทศบาง
ประเทศที่กฎหมายระบุให้จ�ำกัดการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อ

จ�ำกัดด้านการแจ้งปั ญหาแบบไม่แจ้งชื่อในพื้นที่ของคุณ ให้สอบถามสายด่วนหรือขอค�ำปรึกษา
จากฝ่ ายกฎหมาย

7

ความซื่ อ สัต ย์ในที่
ท� ำ งาน

ความซื่อสัตย์ในที่ท�ำงาน
สิ่งที่เราท�ำ

เรารักษาไว้ซ่ง
ึ สภาพแวดล้อมในที่
ท�ำงานซึ่งให้ความเคารพซึ่งกันและ
กัน ไม่แบ่งแยก ปลอดภัย

เรี ยนรู้ เพิ่ม
เติ ม

พวกเราทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการมีส่วนร่วมและประสบความ
ส�ำเร็จตามผลงานของเรา ทุกคนได้
ประโยชน์เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว การ
เลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และสภาพ
การท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยท�ำให้เกิดความ
อยุติธรรม ซึ่งเป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ
แนวทางการท�ำธุรกิจของเรา

PMI 2-C: ความซื่อสัตย์ใน
ที่ท�ำงาน
PMI 8-C: สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ ความปลอดภัยและ
ความมัน
่ คง

วิธีที่เราใช้

เราด�ำเนินการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานโดยยึดพื้นฐาน
ของคุณธรรม อย่าจ�ำกัดโอกาสบุคคลอื่นในการมี
ส่วนร่วมหรือก้าวหน้าในอาชีพโดยตัดสินจากอายุ
ความรับผิดชอบในการดูแลบุตร ความทุพพลภาพ
ชาติพันธุ์ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิถี ศาสนา การ
ตัง้ ครรภ์ หรือบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลที่ควรได้รับ
การปกป้ องอื่น
การล่วงละเมิดต้องไม่เกิดขึน
้ ที่น่ี ปฏิบัติต่อผู้อ่ น
ื
ด้วยความเคารพ อย่าทนต่อพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
ไม่ให้เกียรติหรือไม่เหมาะสม การล่วงละเมิดทาง
วาจา การรังแกกลัน
่ แกล้ง การเอาเปรียบทางเพศ
ที่ไม่พึงประสงค์ การข่มขู่หรือพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
คือตัวอย่างของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ความ
รุนแรงและการข่มขู่คุกคามเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
เป็ นเด็ดขาด
ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับ
แรก ปกป้ องตัวคุณเองและคนรอบข้างจากการ
บาดเจ็บโดยการปฏิบัติตามกฎด้านสุขภาพ ความ
มัน
่ คง และความปลอดภัยของทัง้ บริษัทและรัฐบาล
แจ้งให้ผู้บริหารของคุณทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์
บาดเจ็บและเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุทงั ้ หมด
การท�ำงานขณะเจ็บป่ วยหรือมึนเมาจากสารที่
ถูกกฎหมายและที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ รวมทัง้
แอลกอฮอล์ ยาที่ได้รับตามใบสัง่ แพทย์ หรือยาเสพ
ติด ถือเป็ นการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับ
อนุญาต ห้ามน�ำอาวุธเข้ามาท�ำงาน หรือพกพาอาวุธ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท เว้นแต่คุณได้รับการ
อนุญาตเป็ นกรณีพิเศษให้กระท�ำการดังกล่าวภายใต้
หลักปฏิบัติของบริษัท

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

หยุดและรับฟั ง พฤติกรรมบางอย่างอาจดูเหมือนไม่เคารพและไม่รับฟั งใคร ถึงแม้ว่าเรา
ไม่ได้ตงั ้ ใจให้เช่นนัน
้ ก็ตาม บางครัง้ คนเราอาจท�ำให้ผู้อ่ น
ื ขุ่นเคืองหรือท�ำให้บริษัทได้รับ
ความอับอายโดยไม่รู้ตัว เพราะพวกเขาไม่สละเวลา เพื่อรับฟั งหรือท�ำความเข้าใจกับความ
รู้สึกหรือปฏิกิริยาของผู้อ่ น
ื ตัวอย่างเช่น บางครัง้ คุณคิดและท�ำตัวเหมือนว่าคุณคือคนที่
ฉลาดที่สุดในห้องและคนอื่นไม่มีความคิดที่ดีเลย คุณอาจจะแสดงออกซึ่งท่าทางที่ขาด
ความเคารพหรือความเข้าใจผู้อ่ น
ื รอบตัวคุณ คุณอาจจะท�ำให้พวกเขาขุ่นเคืองและพลาด
ความคิดที่ฉลาดหลักแหลมไป
บางครัง้ คนเราก็ไม่พด
ู อะไรเพราะความกลัวหรือความเกรงอกเกรงใจ แต่กย
็ งั

้ จ
ี่ ะแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลทีท
่ นการวิจารณ์ได้แต่รส
ู้ ก
ึ ทุกข์
รูส
้ ก
ึ ขุน
่ เคือง เรียนรูท
ใจกับข้อวิจารณ์นน
ั ้ กับอีกคนทีย
่ น
ิ ดีรบ
ั ฟั งคนทีใ่ ห้ทศ
ั นคติหรือค�ำแนะน�ำเพื่อน�ำไปแก้ไข
ซื่อสัตย์ผอ
ู้ ่ น
ื โดยการระมัดระวังเรื่องปฏิกริ ย
ิ าโต้ตอบของคุณเองต่อทัศนคติของพวกเขา
หากคุณไม่ชอบอะไรบางอย่าง หรือคิดว่าบางคนก�ำลังตีความสิง่ ทีค
่ ณ
ุ พูดผิด บอกให้พวกเขา
ทราบ อย่าไปคาดหวังให้ผอ
ู้ ่ น
ื คาดเดาว่าคุณรูส
้ ก
ึ อย่างไร หรือคุณหมายความว่าอะไร

คนเราควรมีอิสระในการแสดงออกในที่ท�ำงาน ธุรกิจของเราได้ประโยชน์จาก
แนวทางและความคิดเห็นที่หลากหลาย เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและ
ครอบคลุม ที่ซ่ งึ พนักงานทุกคนจะรู้สึกสบายใจในการท�ำงาน เราต่างมีความต้องการและ
รูปแบบการท�ำงานที่ต่างกัน เราควรสร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างเหล่านี้
มาตรฐานของเราน�ำไปใช้กับสถานการณ์นอกส�ำนักงานด้วย สถานที่ท�ำงานที่ห่าง
ไกล การประชุมนอกสถานที่ การเดินทางทางธุรกิจ และกิจกรรมทางสังคมร่วมกันต่าง ๆ
ล้วนเป็ นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการท�ำงาน ตัวอย่างเช่น กฎเพื่อต่อต้านการล่วงละเมิดน�ำ
ไปใช้กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในงานสังสรรค์วันเกษียณอายุนอกสถานที่ ในทุกสถานการณ์
คุณควรพิจารณาพฤติกรรมของคุณว่าส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานและชื่อเสียงของ
บริษัทอย่างไร
การแสดงออกของพนักงาน เราเคารพในสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมหรือไม่เข้า
ร่วมในสหภาพแรงงานหรือองค์กรที่ท�ำการแทนต่าง ๆ ที่ต้องการ
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การตลาด
และการขาย

การตลาดและการขาย
สิ่งที่เราท�ำ

เราท�ำการตลาดและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความรับผิด
ชอบ โดยจ�ำหน่ายให้ผู้สูบบุหรี่ท่ี
เป็ นผู้ใหญ่เท่านัน
้
แบรนด์ของเรามีมูลค่ามากที่สุดแบรนด์
หนึ่งของโลก เราใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในการพัฒนาและคงไว้ซ่ งึ
มูลค่าของแบรนด์ ในขณะเดียวกัน เรา
ตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค

เรี ยนรู้เ พิ่ มเติม

ดังนัน
้ เราจึงเข้าร่วมเฉพาะ ในกิจกรรม
การขายและการตลาดที่มีความรับผิด
ชอบเท่านัน
้

PMI 4-C: การตลาดและการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
ต้องผ่านการเผาไหม้
PMI 7-C: กฎข้อบังคับ
การพัฒนา และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอ
หลักการแปลงสภาพส�ำหรับ
IQOS

วิธีที่เราใช้

เราท�ำการตลาดและขายสินค้าให้กับผู้ใหญ่ท่ี
สูบหรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน ผู้ใหญ่สามารถ
ตัดสินใจสูบบุหรี่หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันได้โดย
ไตร่ตรองจากข้อมูลที่ได้รับการบอกกล่าว ผลิตภัณฑ์
ของเราตลอดจนกิจกรรมการตลาดและการขายนัน
้ มุ่ง
เน้นผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่หรือหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้
ควัน เรามีความรับผิดชอบในฐานะบริษัทยาสูบชัน
้ น�ำ
ที่จะต้องด�ำเนินการในส่วนของเราเพื่อป้ องกันไม่ให้
เยาวชนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากผลิตภัณฑ์ของเรา โฆษณาและบรรจุ
ภัณฑ์ใช้แล้วทิง้ ส�ำหรับผู้บริโภคทุกชิน
้ ต้องมีค�ำเตือน
ด้านสุขภาพ แม้ว่ากฎหมายอาจไม่ได้ก�ำหนดให้มีค�ำ
เตือนเหล่านีก
้ ็ตาม
การตลาดต้องซื่อตรงและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อมูลหรือการกล่าวอ้างใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
เราในสื่อทางการตลาดและการขายจะต้องมาจากข้อ
เท็จจริง การอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
กับสุขภาพต้องมีหลักฐานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
ซึ่งสามารถเปิ ดเผยให้สาธารณชนรับทราบได้
เราเคารพกฎหมาย ระเบียบส�ำหรับการตลาดและ
การขายมักจะซับซ้อนและต้องอาศัยแนวทางในการ
ตีความ คุณควรรายงานปั ญหาหากคุณทราบว่าอาจมี
กิจกรรมใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือนโยบายของบริษัท

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

การตลาดทัง้ หมดต้องท�ำผ่านกระบวนการให้ค�ำปรึกษา
เนื่องจากเราต้องด�ำเนินการตามมาตรฐานในระดับสูง กระบวนการ
ในการอนุมัติของเราจึงรวมทัง้ ความไว้วางใจและความเคารพต่อการ
ตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล พร้อมด้วยการตรวจ
สอบที่เหมาะสม เราให้บุคคลที่มีบทบาทและประสบการณ์ที่หลาก
หลายมาร่วมตรวจสอบกระบวนการการตลาดที่มีการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ดง
ั้ เดิมและผลิตภัณฑ์ไร้ควันคือผลิตภัณฑ์ท่ม
ี ี
ความแตกต่างโดยพื้นฐาน หลักการพื้นฐานของเราแสดงให้เห็น
“วิธีการที่เราใช้” ซึ่งน�ำมาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ แต่หลักการเหล่านัน
้
ได้ถูกน�ำมาปฏิบัติ โดยใช้กฎและกระบวนการต่าง ๆ ที่ก�ำหนดขึ้นมา
เฉพาะส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ตัวอย่างเช่น PMI
4-C น�ำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในขณะที่หลักปฏิบัติแนวทางใหม่ที่
ดีนน
ั ้ มีไว้เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้
เรายังถูกตัดสินจากการตรวจสอบของบุคคลภายนอกต่าง
ๆ ด้วย กิจกรรมทางการตลาดและการขายมักเกี่ยวข้องกับบุคคล
ภายนอก เช่น บริษัทตัวแทน และผู้แนะน�ำสินค้า และผู้ฝึกสอน การ
ด�ำเนินงานของพวกเขาสะท้อนถึงบริษัทเรา เช่นเดียวกับการด�ำเนิน
การของเราเอง หากคุณท�ำงานร่วมกับบุคคลภายนอกในกิจกรรม
ทางการตลาดและการขายใด ๆ กรุณาแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับ
หลักการของเรา และเตรียมรับมือกับสิ่งใด ๆ ที่อาจไม่เป็ นไปตามค่า
นิยมหรือบิดเบือนกฎของเรา
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การแข่งขัน

การแข่งขัน
สิ่งที่เราท�ำ

เราเจริญเติบโตมาในตลาด
การค้าที่มีการแข่งขันกันอย่าง
ยุติธรรม

เรี ยนรู้ เพิ่ มเติม

เราแข่งขันอย่างมุ่งมัน
่ ด้วยคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจอย่างลึก
ซึ้งของผู้บริโภค นวัตกรรม ราคา
และวิธีการแข่งขันอื่น ๆ ที่กฎหมาย
อนุญาตให้กระท�ำได้ เรารู้ดีว่าตลาด
ที่มีการแข่งขันกันนัน
้ ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจและผู้บริโภคของเรา

PMI 5-C: การแข่งขัน

วิธีที่เราใช้

เราด�ำเนินการอย่างอิสระจากคู่แข่งของเรา เรา

ไม่คิดแม้แต่จะสนทนา หรือตกลงเรื่องราคา หรือพูดคุย
ในหัวข้ออื่น ๆ ที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการแข่งขันกับคู่
แข่งของเรา หากงานของคุณท�ำให้คุณต้องปฏิสัมพันธ์
กับคู่แข่ง คุณควรขอค�ำแนะน�ำจากฝ่ ายกฎหมายเรื่อง
วิธีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงบท
สนทนาที่กล่าวถึงการก�ำหนดราคา การออกสินค้า
โปรแกรมทางการค้า หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่ละเอียดอ่อน
ด้านการแข่งขัน

เราไม่ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจในการกีดกันคู่
แข่งหรือกระท�ำการให้เกิดผลเสียต่อการแข่งขัน
การตกลงกับลูกค้าหรือคู่ค้าอาจท�ำให้เกิดปั ญหา หาก
การตกลงนัน
้ กีดกันคู่แข่งหรือท�ำให้เกิดต้นทุนที่คู่แข่ง
ไม่อาจแข่งขันได้ หรือหากการตกลงกันนัน
้ ส่งผลเสีย
ต่อการแข่งขันระหว่างผู้แทนจ�ำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้
จ�ำหน่าย ในกรณีที่เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก เรา
ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษเมื่อต้องติดต่อทางการค้าและ
การจัดการสินค้า

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

การด�ำเนินการให้ถูกต้องคือการขอความช่วยเหลือ กฎ
ของการแข่งขันมีความซับซ้อนและอาจขัดต่อสัญชาตญาณได้ ฝ่ าย
กฎหมายและผู้บริหารบริษัทในเครือเข้าใจสิ่งที่เหมาะสมส�ำหรับตลาด
ของคุณและสามารถแนะแนวทางได้ ก่อนด�ำเนินการใด ๆ ถามตัวคุณ
เองว่าการตัดสินใจของคุณนัน
้ อาจเป็ นการร่วมมือกับคู่แข่ง หรือมีข้ น
ึ
เพื่อกีดกันหรือท�ำให้เกิดต้นทุนที่คู่แข่งไม่อาจแข่งขันได้หรือไม่ หาก
เป็ นไปในทางดังกล่าว คุณต้องปรึกษากับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน
ในฝ่ ายกฎหมายของคุณ
การมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับคู่แข่งอาจท�ำให้เกิดปั ญหาทาง
กฎหมาย บ่อยครัง้ ที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการติดต่อ
กับคู่แข่งโดยไม่จ�ำเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากงานหรือสภาวการณ์
ของคุณนัน
้ อาจท�ำให้เกิดความรู้สึกว่ามีการสนทนาเรื่องการก�ำหนด
ราคา ข้อก�ำหนดและโปรแกรมทางการค้าหรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขัน หากมีบุคคลใดเริ่มพูดเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ให้ยุติ
การสนทนานัน
้ แสดงให้บุคคลเหล่านัน
้ เห็นชัดเจนว่าคุณไม่ยินดีที่จะ
เข้าร่วมในข้อตกลงที่ต่อต้านการแข่งขันใด ๆ จากนัน
้ ให้ติดต่อฝ่ าย
กฎหมายทันที

วิธีการที่เราแข่งขันมีความส�ำคัญเท่ากับผลลัพธ์ท่ไี ด้ วิธีการ
บางอย่างที่ใช้ในการเพิ่มยอดขายและผลก�ำไรไม่ใช่วิธีทางท�ำธุรกิจ
ของเรา ในลักษณะเดียวกัน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคู่แข่ง
ก็อาจไม่ใช่เป็ นการท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง ประเภทของข้อมูลและวิธีการ
เก็บข้อมูลนัน
้ มักมีข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย ประสานงานกับนักกฏหมาย
ในบริษัทสาขาของคุณ เพื่อศึกษาและปฏิบัติตามกฎของประเทศนัน
้ ๆ
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การป้ องกัน การติ ด
สินบนและการทุ จ ริ ต

การป้ องกันการติดสินบนและการทุ จ ริ ต
สิ่งที่เราท�ำ

เราไม่ติดสินบนผู้ใด ไม่ว่าที่
ไหน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
การติดสินบนเป็ นสิ่งที่ท�ำลายหลัก
นิติธรรมและท�ำให้ความเป็ นอยู่ที่
ดีของสังคมเสื่อมลง เราตระหนัก
ดีว่าการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการทุจริตอาจท�ำให้การท�ำ
ธุรกิจเป็ นไปได้ยากขึ้นในบางตลาด
แต่การติดสินบนเป็ นสิ่งที่พีเอ็มไอ
ไม่สามารถยอมรับได้อย่างเด็ดขาด

เรี ยนรู้ เพิ่ ม
เติม

เรามีความสม�่ำเสมอและมัน
่ คง
ในต�ำแหน่งนี้ และเราก็ได้พิสูจน์
ในหลายต่อหลายครัง้ แล้วว่าเรา
สามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ
สูงสุดได้ โดยไม่ต้องใช้ทางลัดซึ่งไม่
เป็ นที่ยอมรับพวกนัน
้

PMI 14-C: การมี
ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและคู่ค้าทางธุรกิจ
กิจกรรมทางการเมือง

วิธีที่เราใช้

ห้ามเสนอหรือให้สินบนหรือยอมให้ผู้อ่ น
ื ติด
สินบนในนามของเราเป็ นอันขาด เราจ�ำเป็ น
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อมีการให้สิ่ง
ของใดๆ ที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะเป็ นเงิน ของขวัญ ของ
สมนาคุณ หรือนันทนาการต่าง ๆ ที่อาจดูเหมือนว่า
เป็ นความพยายามในการจูงใจให้บุคคลหนึ่งกระท�ำ
การหรือตัดสินใจในทางใดอย่างไม่เหมาะสม ขอให้ใช้
วิจารณญาณในการกระท�ำต่าง ๆ และหากมีข้อสงสัย
ให้ท�ำงานร่วมกับฝ่ ายกฎหมายเพื่อท�ำความเข้าใจว่าสิ่ง
ใดที่คุณสามารถท�ำหรือไม่สามารถท�ำได้
ห้ามท�ำการจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แม้ว่ากฎหมายของท้องถิ่นจะอนุญาตให้ท�ำได้
หรือการกระท�ำดังกล่าวเป็ น “เรื่องปกติ” ใน
สังคมนัน
้ การจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก คือการ
จ่ายเงินตามที่ก�ำหนดหรือการให้ของขวัญเล็กน้อยแก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อเร่งกระบวนการหรือการให้บริการ
ให้เสร็จสิน
้ โดยเร็ว แม้ว่าคุณมีความจ�ำเป็ นหรือมีแรง
กดดันให้ท�ำการจ่ายเงินดังกล่าว ก็ห้ามกระท�ำการดัง
กล่าวเด็ดขาด ให้พูดคุยกับฝ่ ายกฎหมายเพื่อหาวิธีการ
ที่ดีที่สุดเพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว
เก็บเอกสารเกี่ยวกับสิ่งของที่มีมูลค่าทุกชิน
้
ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ คุณควรที่จะจด
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับของขวัญหรือการนันทนาการ
ทุกรายการที่ได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ การด�ำเนิน
การดังกล่าวจะเป็ นการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายในการเก็บเอกสารหรือบันทึกที่ถูกต้องเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดใด ๆ

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

ก่อนน�ำเสนอหรือมอบสิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่าให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้
ท�ำความเข้าใจทัง้ ข้อก�ำหนดของพีเอ็มไอและกฎหมายในประเทศของ
คุณก่อน การกระท�ำดังกล่าวอาจเหมาะสมในประเทศหนึ่งแต่อาจเป็ นเรื่องที่ผิด
กฎหมายหรือยอมรับไม่ได้ในประเทศอื่น ตัวอย่างเช่น การเสนอเลีย
้ งอาหารแก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอาจเป็ นการกระท�ำที่ผิดกฎหมายในบางประเทศ แต่เป็ นสิ่งที่
สามารถท�ำได้ตามกฎหมายและเป็ นธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติในประเทศอื่น ๆ
กรณีท่ส
ี ินบนหรือการจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวก ดูเหมือนว่าเป็ น
ทางเลือกเพียงทางเดียว หากคุณเชื่อว่าสินบนเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นหรือมีบุคคลอื่น
กดดันให้คุณกระท�ำการให้สินบน คุณจ�ำเป็ นต้องรายงานปั ญหาดังกล่าว บริษัทจะ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาร่วมหาวิธีทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องต่อไป บ่อยครัง้ เรา
สามารถแก้ปัญหาได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงหรือสมาคมทางธุรกิจ
บ่อยครัง้ เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงหรือ
สมาคมทางธุรกิจ
ค�ำจ�ำกัดความของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอาจท�ำให้คุณประหลาดใจ คุณต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมื่อต้องร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทัง้ นีเ้ นื่องจาก
กฎหมายมีข้อก�ำหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาค
รัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐหมายรวมถึงพนักงานของรัฐบาลทัง้ ในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น รวมทัง้ ผู้ลงสมัครชิงต�ำแหน่งทางการเมืองด้วย ค�ำจ�ำกัดความนีอ
้ าจหมาย
รวมถึงพนักงานของหน่วยงานทางธุรกิจที่รัฐเป็ นเจ้าของ เช่น ผู้ส่ อ
ื ข่าวที่ท�ำงาน
ให้กับหนังสือพิมพ์ที่บริหารโดยภาครัฐ หรือแม้กระทัง่ ผู้จัดการของสถานีน้�ำมัน
ของรัฐวิสาหกิจ
บุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ ของเรา บุคคลภายนอกใด

ที่ท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในนามของเราจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เดียวกันที่เราปฏิบัติตามและงดการจ่ายสินบนใด ๆ (ทัง้ ทางตรงหรือผ่านตัวกลาง)
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การปกป้ อง
ข้ อ มู ล

การปกป้ องข้อมูล
สิ่งที่เราท�ำ
เราปกป้ องข้อมูลเพื่อเหตุผล
ทางการแข่งขัน ทางจริยธรรม
และทางกฎหมาย
โดยทัว
่ ไปแล้วการแบ่งปั นข้อมูล
นัน
้ เป็ นสิ่งที่ดี แต่บางครัง้ ก็เป็ นสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง ลองคิดถึงข้อมูลที่คุณ
ใช้และศึกษาถึงภาระผูกพันเฉพาะ
ที่เรามีในเรื่องของการเก็บรวบรวม
การประมวลผล การเก็บรักษา และ
การกระจายข้อมูล

วิธีที่เราใช้

ปกป้ องผลประโยชน์ด้านการแข่งขันที่เกิดขึน
้ จาก
การท�ำงานหนักของเรา หากข้อมูลดังกล่าวสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเป็ นข้อมูลที่คู่แข่งอาจจะ
ต้องการ เป็ นไปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเป็ นข้อมูลที่มี
การจัดการอย่างระมัดระวังในเชิงพาณิชย์ ที่ต้องการการ
ปกป้ องคุ้มครอง ตัวอย่างของข้อมูลที่มีการจัดการอย่าง
ระมัดระวังในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ กลยุทธ์ด้านการตลาด
และบรรษัทสัมพันธ์ ข้อมูลการวิจัย งบประมาณ และข้อมูล
ทางการเงินอื่น ๆ

ให้ความเคารพต่อบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังข้อมูลที่คุณ
รวบรวมและใช้งาน เรายอมรับได้หากบริษัทในเครือพีเอ็มไอจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจตามปกติ (เช่น ทรัพยากรบุคคล การตลาด และอื่น ๆ) แต่
ทัง้ นีเ้ ราต้องปฏิบัติตามกฎพื้นฐานในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วย กฎหลักนัน
้ ได้แก่:

การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ความคิดดี
ๆ ในการท�ำงานอาจสูญเสียคุณค่าไปได้ในหลาย ๆ ทางหาก
ความคิดนัน
้ ไม่ได้รับการปกป้ อง ตรวจสอบให้มน
ั ่ ใจว่าได้มี
การปกป้ องข้อมูลอย่างเหมาะสมก่อนที่จะแบ่งปั นทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของเรากับผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนธุรกิจ
ภายนอกพีเอ็มไอ ขอให้ร่วมท�ำงานกับฝ่ ายกฎหมายเพื่อ
ท�ำความเข้าใจว่าลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญารูปแบบอื่น ๆ นัน
้ ช่วยปกป้ อง
คุณค่าของความคิดและงานอย่างไร

2) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงวัตถุประสงค์

1) ระบุถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามปกติที่ชัดแจ้ง และถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพื่อการใช้งานที่ไม่มีเจตนาละเมิดความเป็ นส่วนตัว
ของบุคคลเบื้องหลังข้อมูล

3) ใช้ข้อมูลอย่างเป็ นธรรม ใช้ข้อมูลเท่าที่จ�ำเป็ นเพื่อให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ และลบ (หรือใช้แบบไม่ระบุตัวตน) ข้อมูลเหล่านัน
้
เมื่อได้ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว
4) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
5) เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง และอนุญาตให้บุคคลเบื้องหลัง
ข้อมูลนีส
้ ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้หากพวกเขาร้องขอ และ
6) ตรวจสอบให้มน
ั ่ ใจว่าว่าบุคคลภายนอกนัน
้ ยอมรับและปฏิบัติ
ตามในการปกป้ องข้อมูลด้วยวิธีการเดียวกันกับเรา

17

การปกป้ องข้อมูล
วิธีที่เราใช้ (ต่อ)
ห้ามมีส่วนร่วมหรืออ�ำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน คุณอาจมีข้อมูลซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
ซึ่งนักลงทุนอาจเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีผลในการตัดสินใจที่จะซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์นน
ั ้ การตัดสินใจที่ดีและกฎหมายป้ องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือ “การให้ข้อมูลผู้อ่ น
ื ” (ไม่ว่าจะเป็ นคู่
สมรส เพื่อนร่วมงาน เพื่อน นายหน้า และอื่น ๆ) โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นัน
้ กลุ่มเลขานุการบริษัทของฝ่ ายกฎหมายพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณ
ท�ำความเข้าใจเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและหัวข้อ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่คุณอาจจะมี
เคารพข้อมูลที่เป็ นความลับและสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ื ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สิน
ผู้อ่ น
ื ห้ามขโมยความลับหรือทรัพย์สินของผู้อ่ น
ทางปั ญญาหรือไม่ก็ตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าวใช้กับทัง้ เรื่องใหญ่ ๆ เช่น
กระบวนการที่เป็ นความลับของบริษัท ไปจนถึงเรื่องเล็ก ๆ เช่น รูปภาพที่มี
์ ่ งึ อาจพบได้บนอินเทอร์เน็ต
ลิขสิทธิซ
โปรดระมัดระวังการน�ำเสนอแนวความคิดที่ไม่ได้ร้องขอ หากมี
บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัทมาติดต่อคุณพร้อมเสนอแนวความคิดที่คุณ
ไม่ได้ร้องขอ ให้ติดต่อฝ่ ายกฎหมายในทันทีก่อนที่จะใช้งานหรือแบ่งปั น
แนวคิดนัน
้ การปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลที่สาม
มาอ้างสิทธิในความคิดนัน
้ ที่เราครอบครองไว้แล้ว หรือกล่าวหาว่าเราเป็ นผู้
ที่ขโมยความคิดนัน
้

การปกป้ องข้อมูล
สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ
ไม่ว่าเรื่องนัน
้ จะเป็ นความลับหรือไม่ สิ่งที่เราก�ำลังด�ำเนินการจ�ำเป็ น
ต้องผ่านการทดสอบในเรื่องการตัดสินใจบนพื้นฐานจริยธรรมที่ดี
กฎหมาย และคู่มือฉบับนี ้ จ�ำไว้ว่า ในขณะที่การสูญเสียข้อมูลอันเป็ นความ
ลับคือสิ่งที่น่าละอาย ตัวข้อมูลเองก็ไม่ควรจะสร้างความอับอายให้ใคร เราปกป้ อง
ข้อมูลด้วยเหตุผลทางการค้า กฎหมาย และในแง่จริยธรรม แต่เราไม่ได้ซ่อนเร้น
์ ี่จะรับรู้ แม้ว่าจะเป็ นเรื่องที่ไม่น่าพึงใจก็ตาม
สิ่งใดที่ประชาชนมีสิทธิท
ความประมาทสะเพร่านัน
้ เป็ นสาเหตุหลักของการสูญเสียข้อมูล บางครัง้
ก็เป็ นเรื่องง่าย ๆ เช่น แล็ปท็อปที่ไม่ได้เข้ารหัส หรือ USB ไดรฟ์ ถูกขโมยไป หรือ
บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เป็ นความลับระหว่างอยู่บนรถไฟ แต่บางทีก็เป็ นเรื่อง
ของความกระตือรือร้นอยากจะร่วมงานกับหุ้นส่วนภายนอกองค์กรมากเกินไป
ก่อนจะเตรียมการป้ องกันข้อมูลอย่างเหมาะสมไว้รองรับ
PMI 1-C: การบริหารข้อมูล
บริษัท

เรีย นรู้เ พิ่ม เติ ม

วิธีการที่ใช้ในการขโมยข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยี
นัน
้ สามารถช่วยปกป้ องข้อมูลได้ส่วนหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วพวกคุณคือปราการส�ำคัญ
ท�ำตัวเป็ นคนช่างสงสัย ให้รู้ว่าคุณก�ำลังท�ำงานร่วมกับใคร และจ�ำไว้ให้ดีว่า การ
แอบอ้างเป็ นพนักงานของพีเอ็มไอ คืออุบายที่อาชญากรชอบใช้ที่สุดเพื่อที่จะขโมย
สิ่งที่เป็ นของเรา

PMI 3-C: การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
PMI 6-C: สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
PMI 17-C: การซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
PMI 18-C: การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
PMI 18-CG2: คู่มือการใช้ส่ อ
ื
สังคมออนไลน์
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งบการเงินและ
ข้ อ มู ล ของบริษัท

งบการเงิน และข้อมูลของบริษัท
สิ่งที่เราท�ำ

เราสื่อสารอย่างซื่อตรง
ยุติธรรม และแสดงออกซึ่ง
ความเคารพ
ความไว้วางใจจากสาธารณชนที่มี
ต่อพีเอ็มไอมีความส�ำคัญต่อความ
ยัง่ ยืนของธุรกิจเราในระยะยาว
เพื่อรักษาความไว้วางใจนีเ้ อาไว้ได้
การสื่อสารสู่ภายนอกทัง้ หมด ทัง้ ใน
รูปแบบที่เป็ นทางการหรือไม่เป็ น
ทางก็แล้วแต่ ต้องเป็ นข้อเท็จจริง
เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด เราควรหลักการดังกล่าว
มาใช้ส�ำหรับการสื่อสารและการเก็บ
บันทึกภายในบริษัทด้วย

วิธีที่เราใช้

งบการเงินของเรามีความถูกต้องและสามารถเข้าใจได้ บรรดานัก
ลงทุนตัดสินใจด้านการลงทุนจากสิ่งที่เราพูด งบการเงินและข้อมูลทางการ
เงินอื่น ๆ ที่เราน�ำเสนอต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล และสาธารณชนต้อง
สามารถอธิบายภาพรวมของธุรกิจได้ครบถ้วนและสามารถเข้าใจได้ ปรึกษา
ส�ำนักงานลงทุนสัมพันธ์ก่อนให้ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลธุรกิจที่ไม่ใช่
ข้อมูลสาธารณะกับสมาชิกของชุมชนการลงทุน
เราเปิ ดเผยรายละเอียดของการสนับสนุนของเรา เรามีความโปร่งใส
ในเรื่องของบทบาทในการจัดท�ำข้อมูลหรือเอกสารรายงานที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจด้านนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัท ซึ่งรวมถึงผลงานวิจัย
ต่าง ๆ เรื่องผลกระทบด้านสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ของเราที่เราได้ให้การ
สนับสนุนด้านการเงิน การน�ำเสนอข้อมูลและความคิดจากบุคคลอื่นที่เรา
ว่าจ้างให้ด�ำเนินการในนามบริษัทเรา เพื่อให้ข้อมูลต่อการตัดสินใจในด้าน
นโยบาย หากการทราบถึงความช่วยเหลือทางการเงินของเราหรือการ
เข้าไปข้องเกี่ยวกับโครงการ หรือการมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดก็ตาม
อันจะเป็ นปั จจัยส�ำคัญส�ำหรับบางคนในการตัดสินใจในเรื่องของประเด็นที่
เกี่ยวกับบริษัท เช่นนัน
้ แล้วเราสมควรจะเปิ ดเผยข้อมูลนี้

เรีย นรู้ เพิ่ม
เติ ม

เราเก็บรักษาสมุดบัญชีและข้อมูลที่ถูกต้อง การมีสมุดบัญชีและ
ข้อมูลที่ถูกต้องไม่จ�ำกัดเพียงข้อมูลส�ำหรับงบการเงินของเราเท่านัน
้ การ
รายงานข้อมูลทางธุรกิจโดยพนักงานหรือบริษัทจะต้องมีความถูกต้อง ครบ
ถ้วนและทันเวลา
PMI 1-C: การบริหารข้อมูล
บริษัท
PMI 18-CG2: คู่มือการใช้
สื่อสังคมออนไลน์
PMI 31-C: การสื่อสาร
ภายนอกและข้อความต่อ
สาธารณะ

การเก็บรักษาบันทึกเป็ นสิ่งที่กฎหมายและบริษัทก�ำหนด บริษัทใน
เครือทุกแห่งจะมีก�ำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งระบุว่าเอกสารใด
ที่ต้องเก็บไว้และเป็ นระยะเวลานานเท่าใด ก�ำหนดเวลานีจ
้ ะท�ำให้แน่ใจได้
ว่าธุรกิจจะมีข้อมูลที่จ�ำเป็ นที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงานอยู่เสมอและเรา
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่ใช้บังคับ หากคุณได้รับการแจ้งให้เก็บรักษาเอกสาร
ไว้ตามกฎหมาย คุณต้องปฏิบัติตามค�ำสัง่ และเก็บรักษาเอกสารทัง้ หมดตาม
ที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

เราทุกคนเป็ นผู้ให้ค�ำจ�ำกัดความของพีเอ็มไอ แม้ว่า
จะมีเราเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการฝึ กฝนและได้รับอนุญาตให้
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน นักลงทุน รัฐบาล หรือองค์กรด้าน
วิทยาศาสตร์ แต่เราทุกคนก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชน
จ�ำไว้ว่า เราจะสื่อสารอย่างซื่อตรง และจะไม่อวดอ้างสรรพคุณ
ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์มารองรับ
แม้แต่กับครอบครัวหรือเพื่อนของเรา
หลักการเดียวกันนีจ
้ ะใช้กับแนวทางการสื่อสาร
ื สารในชีวิตประจ�ำวัน
ภายในองค์กรของเราด้วย ขอให้ส่ อ
ด้วยข้อมูลที่ซ่ อ
ื สัตย์ ถูกต้อง และสมบูรณ์ ใช้เวลาอย่างเต็ม
ที่เพื่อท�ำความเข้าใจ อย่าสับสนระหว่างข้อเท็จจริงกับความ
คิดเห็น หากคุณต้องการสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่ง
ๆ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณก�ำลังสร้างสมมติฐานเท่านัน
้ ห้าม
ท�ำการคาดคะเนในเรื่องของกฎหมายหรือให้ความเห็นทาง
ด้านกฎหมายในงานเขียนของคุณ เว้นแต่นี่คือหน้าที่รับผิด
ชอบของคุณ
การใช้ส่ อ
ื สังคมออนไลน์ส่วนตัวของคุณอาจไม่ใช่
ื สังคมออนไลน์ส่วนตัวใน
เรื่องส่วนตัวเสมอไป ห้ามใช้ส่ อ
การโฆษณาหรือส่งเสริมตราสินค้ายาสูบดัง้ เดิมหรือยาสูบ
ไร้ควันของเรา กรุณาปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทด้าน
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เข้าใจว่าสิ่งที่คุณพูดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์คือการสื่อสารสู่สาธารณะ และอาจท�ำให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าเป็ นแถลงการณ์ของบริษัท มากกว่าจะ
เป็ นมุมมองส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเป็ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทโดยไม่ตงั ้ ใจ เราต้องไม่ชน
ี้ �ำ
สาธารณชนในทางที่ผิด หรือละเมิดกฎหมายด้านการลงทุน
และการรักษาความลับ
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ความซื่ อ สัต ย์ทาง
วิ ทยาศาสตร์

ความซื่อสัตย์ท างวิทยาศาสตร์
สิ่งที่เราท�ำ

เราท�ำงานด้านวิทยาศาสตร์ซ่ง
ึ
ผู้คนให้คุณค่าและวางใจได้
การทดลองของเราเป็ นเรื่องของการ
เข้าใจผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้น
นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับงานด้าน
วิทยาศาสตร์ทว
ั ่ ทุกแขนงของเรา
ที่เราด�ำเนินการเองและที่มีคนด�ำเนิน
การให้เรา สิ่งที่เรามุ่งเน้นในส่วนนีค
้ ือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน แต่งานด้าน
วิทยาศาสตร์ทงั ้ หมดต้องหนักแน่น
โปร่งใส และเป็ นรูปธรรม

เรี ยนรู้ เพิ่ ม
เติม

ความน่าเชื่อถือของงานวิทยาศาสตร์
ของเราเป็ นพื้นฐานในการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ของเรา เรารู้ว่าถ้าเราไม่
ยึดมัน
่ กับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือ
ไม่เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ทาง
วิทยาศาสตร์ เราก็จะไม่ประสบผล
ส�ำเร็จ

วิธีที่เราใช้

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันโดยใช้วิธีการด้านวิทยาศาสตร์
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ที่รวบรวมเอาศาสตร์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เรา
ปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหลักของการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดี ในการออกแบบการศึกษาวิจัย การตีความหมายของข้อมูล และ
การประเมินด้านกฎระเบียบ เราเป็ นผู้น�ำในการพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ หากไม่
เคยมีปรากฏมาก่อน เราใช้ความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ของเราใน
หลายสาขาวิชา เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามหรือเกินกว่าข้อก�ำหนดที่ออก
โดยหน่วยงานก�ำกับควบคุมดูแล
การควบคุมคุณภาพและกระบวนการอื่น ๆ เป็ นสิ่งที่รับประกัน
ว่าข้อมูลของเราถูกต้องและน่าเชื่อถือ เรามีกรอบการท�ำงานด้าน
คุณภาพที่แข็งแกร่งเพื่อด�ำเนินการวิจัยด้านยาสูบไร้ควัน ทัง้ ในระหว่าง
ระยะการพัฒนา การประเมิน และการเฝ้ าติดตามหลังจากวางจ�ำหน่าย
เราไม่ใช้ทางลัดกับงานด้านวิทยาศาสตร์ของเรา เรารับประกันว่าผลการ
ทดลองนัน
้ สามารถสืบค้นและติดตามได้

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

งานวิจัยของเราท�ำขึน
้ โดยปราศจากแรงกดดันเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ท่ก
ี �ำหนดไว้ วิธีการท�ำงานของเราส่งเสริมให้
นักวิทยาศาสตร์ของเราปฏิบัติงานอย่างเป็ นอิสระ และเปิ ด
เผยเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา แต่ละคนที่ท�ำงานในโครงการ
วิทยาศาสตร์มีภาระผูกพันที่จะต้องรายงานปั ญหาเกี่ยวกับ
การประพฤติที่ผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ผู้คนจะตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญบนพื้นฐานของข้อมูล
วิทยาศาสตร์ท่เี รามอบให้ ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจ
สอบภายในที่มีก่อนท�ำการสื่อสารผลลัพธ์ด้านวิทยาศาสตร์
ออกแถลงการณ์ของบริษัท หรือเรียกร้องสิทธิโดยมุ่งเน้นที่
ตัวผู้บริโภค ท�ำความเข้าใจหลักการเบื้องลึกด้านวิทยาศาสตร์
ก่อนจะท�ำการสื่อสารเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์

เราสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของการค้นคว้าของเรา
งานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันของเราได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการที่มีการกลัน
่ กรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเราสนับสนุนข้อสรุปด้าน
วิทยาศาสตร์ของเราโดยการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ของเราออกสู่
สาธารณะ เราให้ความร่วมมือด้วยความเต็มอกเต็มใจกับนักวิจัยภายนอก
และด�ำเนินการกับผลงานค้นคว้าของพวกเขา

PMI 7-C: กฎข้อบังคับ
การพัฒนา และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอ
PMIScience.com
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การคลังและ
การค้ า

การคลังและการค้า
สิ่งที่เราท�ำ

เราป้ องกันการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของเราในทางมิชอบและการใช้
ทรัพยากรของบริษัทไปในทางที่ผิด

เรี ยนรู้ เ พิ่ มเติ ม

ผู้สูบบุหรี่จ�ำนวนมากทัว
่ โลกชื่นชอบ
ยี่ห้อของเรามากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ ทัง้ หมด
ซึ่งถือเป็ นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามสิ่งนี้
ได้เพิ่มแรงจูงใจให้อาชญากรซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ของเราในฐานะสินค้าเถื่อน
โดยละเมิดกฎหมายศุลกากรและภาษี
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือใช้บริษัทของเรา
เพื่อประโยชน์ในการฟอกเงิน มาตรฐาน
ของพีเอ็มไอมีความชัดเจน กล่าวคือ เรา
ไม่ให้อภัย มองข้าม อ�ำนวยความสะดวก
หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์เถื่อนหรือ
กระบวนการฟอกเงิน เราท�ำงานร่วมกับ
รัฐบาลเพื่อหยุดการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของเราในทางที่ผิดกฎหมาย ความน่าเชื่อ
ถือของเราในประเด็นนีข
้ ้น
ึ อยู่กับว่าเราตื่น
ตัวและรับรู้ถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติใดที่
อาจส่งผลต่อมาตรฐานการท�ำงานของเรา
PMI 9-C: รู้จักคู่ค้า
PMI 10-C - รู้จักลูกค้าของคุณ
และต่อต้านการลักลอบขายสินค้า
โดยผิดกฎหมาย
PMI 11-C: รูปแบบการช�ำระเงินที่
ยอมรับได้
PMI 15-C: การจัดเก็บภาษี

วิธีที่เราใช้

เรามีหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ก�ำหนดขึน
้ เพื่อป้ องกันการแสวงหา
ประโยชน์ของอาชญากร การฟอกเงินคือกระบวนการที่บุคคลใดหรือ

นิติบุคคลใดพยายามที่จะปกปิ ดแหล่งที่มาของแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมาย
หรือการท�ำให้แหล่งที่มาของแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมายนัน
้ ดูเหมือนได้มา
โดยถูกต้องตามกฎหมาย พีเอ็มไอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปราบ
ปรามการฟอกเงินโดยการใช้กระบวนการที่หลีกเลี่ยงการรับเงินสดหรือ
สิ่งที่เทียบเท่าเงินสดที่ได้จากการก่ออาชญากรรม เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ผลิตภัณฑ์เถื่อน บริษัทในเครือจะติดตามปริมาณยอดขายสินค้าให้ลูกค้า
และด�ำเนินการโดยทันทีหากพบเห็นการด�ำเนินการขายสินค้าโดยผิด
กฎหมาย

เราคัดกรองลูกค้า คู่ค้า และผู้ผลิตภายนอกรายใหม่ ๆ เราจะท�ำ
ธุรกิจกับบุคคลที่มีมาตรฐานในการท�ำงานเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และความซื่อสัตย์เหมือนเราเท่านัน
้ ฝ่ ายควบคุมภายในมีกระบวนการใน
การระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคู่ค้าทางธุรกิจต่าง ๆ เราตรวจสอบซ�้ำหลาย
ครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ท�ำธุรกิจกับประเทศ กองก�ำลัง องค์กรหรือ
บุคคลใด ๆ ที่มีแนวโน้มสมควรได้รับการปฏิบัติคว�่ำบาตรทางการค้าที่เรา
ต้องปฏิบัติตาม การคัดกรองนัน
้ ต้องเกิดขึ้นก่อนการเริ่มความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจใหม่ร่วมกัน

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

การรู้จักลูกค้าของคุณและมาตรฐานด้านการคลังและ
การค้าจะช่วยให้คุณท�ำงานได้รวดเร็วขึน
้ และท�ำให้
เราทุกคนไม่ต้องตกอยู่ในที่น่ง
ั ล�ำบาก หลักปฏิบัติของ
บริษัทในการตรวจสอบลูกค้าและบุคคลภายนอกอื่น ๆ อาจ
ดูเหมือนเป็ นอุปสรรคในการท�ำงานและใช้เวลามาก แต่หลัก
ปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยท�ำให้เราสามารถด�ำเนินการทางธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักกฎหมายมากขึ้น
สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดด้านการติดต่อ
ทางธุรกิจกับหลาย ๆ ประเทศ และบุคคลมากมายหลายพัน
และรายการประเทศและบุคคลดังกล่าวก็มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ระบบของเราจะช่วยมิให้มีการละเมิดกฎและ
ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราต้องการใช้เมื่อมีค�ำร้องขอจาก
รัฐบาล

เราปฏิบัติตามข้อจ�ำกัดด้านการต่อต้านการคว�่ำบาตร ภายใต้
กฎหมายของสหรัฐฯ พีเอ็มไอจ�ำเป็ นต้องรายงานต่อรัฐบาลของสหรัฐฯ และ
ไม่ร่วมมือกับค�ำขอให้คว�่ำบาตรต่อต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการขัดต่อนโยบาย
ของรัฐบาลของสหรัฐฯ พนักงานจะต้องไม่ด�ำเนินการใด ๆ ปรับแต่งข้อมูล
ใด ๆ หรือมีแถลงการณ์ใด ๆ ที่อาจถูกมองว่ามีส่วนร่วมในการคว�่ำบาตรต่อ
ต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย ข้อมูลในปั จจุบันเกี่ยวกับการคว�่ำบาตรต่อ
ต่างประเทศที่ต้องห้ามสามารถศึกษาได้จากฝ่ ายกฎหมาย
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ผลประโยชน์ ทับซ้อ น และ
ของขวัญและนั นทนาการ

ผลประโยชน์ ทับซ้อ น และของขวั ญ และนั น ทนาการ
สิ่งที่เราท�ำ

เราตัดสินใจอย่างยุติธรรมและไม่ล�ำเอียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมทัง้

ที่เป็ นกิจกรรมส่วนตัว สังคม ทางการเงิน หรือ
กิจกรรมทางการเมืองซ�้ำซ้อนกับหน้าที่รับผิด

ชอบของพนักงาน ผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เช่น การมี

ญาติสนิทที่ท�ำงานให้กับบริษัทที่ต้องการท�ำธุรกิจ
กับพีเอ็มไอ การตัดสินใจในการท�ำงานของเรา

ควรมีพ้ น
ื ฐานมาจากสิ่งที่เราเชื่อเสมอว่าจะส่งผล
ดีที่สุดต่อพีเอ็มไอไม่ใช่ต่อตัวเราเอง การมีความ

ขัดแย้งอาจไม่เป็ นปั ญหาเสมอไป ข้อก�ำหนดด้าน

วิธีที่เราใช้

เปิ ดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึน
้ ชีวิตส่วนตัวของ

คุณคือเรื่องส่วนตัว บริษัทให้ความเคารพในเรื่องดังกล่าว แต่ก็มีความจ�ำเป็ น

ขัน
้ ตอนของการเปิ ดเผยข้อมูลด้านผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อนเป็ น
เรื่องทีไ่ ม่ยง
ุ่ ยาก เป็ นความลับและมีความยุตธ
ิ รรม บริษท
ั จัดหา

ซ้อนกับความรับผิดชอบทางการงานของคุณ คุณต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่อาจ

ให้แก่พนักงาน ในความเป็ นจริงแล้ว กรณีผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อนส่วนใหญ่

ต้องทราบว่ามีสถานการณ์ใดหรือไม่ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณอาจจะทับ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ แม้ว่าคุณคิดว่าคุณจะสามารถจัดการประเด็นปั ญหาดังกล่าวได้

โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ คนหลายคนประเมินความสามารถของตนเอง
ในการตัดสินใจโดยไม่ล�ำเอียงไว้สูงเกินไปเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีผล

มีการรับหรือเสนอสิ่งของใด ๆ ที่อาจส่งอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจในการท�ำงาน ซึ่งก็หมายความว่า
เราสามารถวางใจซึ่งกันและกันในการตัดสินใจที่
ดีและสร้างชื่อเสียงของเราผ่านการท�ำธุรกิจด้วย

เรี ยนรู้
เพิ่ม เติ ม

ความซื่อสัตย์ได้

PMI 13-C: ผลประโยชน์ทับซ้อน
PMI 14-C: การมีปฏิสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและคู่ค้าทางธุรกิจ
กิจกรรมทางการเมือง

ทบทวนการเปิ ดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อนของคุณ

ชายหรือพี่สาวน้องสาวต่างบิดาหรือต่างมารดา หลานชายหรือหลานสาว

ของขวัญหรือนันทนาการไม่ควรน�ำมาใช้เพื่อสร้างอิทธิพลต่อความสามารถ

ไว้ในเรื่องของของขวัญและนันทนาการห้ามมิให้

ผูท
้ เี่ กีย
่ วข้อง บุคคลทีจ
่ ำ� เป็ นต้องรูเ้ กีย
่ วกับเหตุการณ์ดงั กล่าวเท่านัน
้ ทีจ
่ ะ

จะสามารถหาวิธีในการลดความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนนัน
้ ได้

ของคุณคือการให้ผู้อ่ น
ื เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็ นบุคคลที่โดยปกติแล้ว

อาจจะส่งผลกระทบต่อการท�ำงานโดยไม่ล�ำเอียง
ของเรา ในลักษณะเดียวกัน กฎของเราที่กล่าว

มักได้รบ
ั อนุญาตให้กระท�ำได้หากมีการชีแ
้ จงเงื่อนไขทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ

ใครคือญาติสนิท “ญาติสนิท” คือคู่ชีวิต บิดามารดา หรือพ่อเลีย
้ งและ

ห้ามเสนอของขวัญหรือนันทนาการเพื่อท�ำให้ผู้อ่ น
ื บิดเบือนการ
ตัดสินใจด้านวิชาชีพ การมอบของขวัญหรือนันทนาการเป็ นวิธีการใน

และลดความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้งที่

เครื่องมือทีใ่ ช้งานง่ายส�ำหรับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน

ประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง วิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบความไม่ล�ำเอียง

ตัดสินใจที่ยุติธรรม ผ่านการเปิ ดเผย ทบทวน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของเราส่งเสริมให้เกิดการ

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายและแสดงถึงความนับถือ แต่
ในการคงไว้ซ่ งึ ความยุติธรรมของบุคคลที่เราร่วมธุรกิจด้วย ข้อมูลที่เฉพาะ
เจาะจงแสดงรายละเอียดอยู่ในกฎเกี่ยวกับการให้ของขวัญของเรา โปรด

ใช้วิจารณญาณก่อนกระท�ำการใด ๆ อยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ดู

แม่เลีย
้ ง ลูก ๆ หรือลูกเลีย
้ ง พี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาว พี่ชายน้อง
ลุงป้ า น้าอา ปู่ย่าตายาย หลานย่าหลายยาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันผ่าน
การสมรส กฎเกี่ยวกับ “ญาติสนิท” นัน
้ ยังหมายรวมถึงครอบคลุมถึง

บุคคลที่คุณมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลด้วยอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ติดต่อฝ่ าย

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อขอค�ำแนะน�ำหากคุณไม่แน่ใจ
ว่าบุคคลนัน
้ ๆ เป็ น “ญาติสนิท” หรือไม่

ห้ามน�ำหลักเกณฑ์ท่ใี ช้กับของขวัญมาใช้ในสถานการณ์ท่ค
ี ุณไม่
ได้ให้ของขวัญแก่ใคร ต้องมัน
่ ใจว่าคุณเข้าใจว่าของขวัญคืออะไร ใน

ฟุ่มเฟื อยหรือไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ หรือที่จะท�ำให้เพื่อนร่วมงาน

ระหว่างการท�ำงานร่วมกับผู้ก�ำหนดนโยบายหรือบุคคลอื่นในบริบทที่เกี่ยว

หรือส่อไปในทางเพศ โดยปกติคุณจ�ำเป็ นต้องได้รับการอนุญาตก่อนการมอบ

ยาสูบจ�ำนวนที่เพียงพอต่อการบริโภคไว้ แต่ต้องไม่ใช่เพื่อการใช้งานส่วน

หรือบริษัทเกิดความอับอาย ห้ามมีส่วนร่วมในนันทนาการใด ๆ ที่น่ารังเกียจ
ของขวัญที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี ปฏิทินหนึ่ง
โดยที่บริษัทในเครืออาจก�ำหนดมูลค่ารวมขัน
้ สูงสุดให้น้อยกว่านัน
้ ก็ได้

ห้ามรับของขวัญหรือนันทนาการใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสิน
ใจในการท�ำงานโดยไม่ล�ำเอียงของคุณ ห้ามยอมรับสิ่งของใด ๆ ที่ขัด

ต่อกฎเรื่องของขวัญของบริษัท หรือที่จะท�ำให้เพื่อนร่วมงานหรือบริษัทเกิด

ความอับอาย คุณอาจต้องได้รับการอนุมัติเพื่อรับของขวัญหรือนันทนาการที่

มีมูลค่าสูงกว่าที่ก�ำหนดในปี ปฏิทินหนึ่ง ๆ ดังนัน
้ โปรดตรวจสอบหลักปฏิบัติ
ของพีเอ็มไอ หรือมูลค่าขัน
้ ต�่ำที่ก�ำหนดไว้ของแต่ละท้องถิ่น

กับการท�ำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน บางครัง้ เราได้ทงิ้ อุปกรณ์หรือ

บุคคล แต่เพื่อสร้างการรับรู้ หรือเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าคุณเองมีความเข้าใจกฎที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ทงิ้ ไว้เบื้องหลัง

การเปิ ดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน

ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเรา หรือติดต่อฝ่ ายจริยธรรมและ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยตรง โปรดแจ้งหัวหน้างานของ
คุณ เว้นแต่คุณคิดว่าเรื่องนัน
้ ๆ จ�ำเป็ นต้องเก็บรักษาไว้เป็ น
ความลับ
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ความรับ ผิดชอบใน
การจั ด การสิน ค้า

ความรับผิดชอบในการจัดการสิ นค้ า
สิ่งที่เราท�ำ

เรายึดมั่นในการเติบโตระยะ
ยาว
ความส�ำเร็จของการเติบโตระยะ
ยาวขึ้นอยู่กับความยัง่ ยืนทัง้ ภายใน
และภายนอกของการจัดการสินค้า
เราก�ำลังพยายามลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
งานของเราและเรายังส่งเสริมความ
ยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติที่เรา
พึ่งพิง

เรี ยนรู้ เพิ่ม เติ ม

เราใส่ใจและท�ำงานเพื่อจัดการข้อ
กังวลในเรื่องการใช้แรงงานเด็กและ
การบังคับใช้แรงงาน การกระท�ำ
เหล่านีช
้ ่วยให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจของ
เราดีข้ น
ึ และช่วยพัฒนาชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนที่เราด�ำเนินกิจการ

ประมวลหลักปฏิบัติส�ำหรับ
แรงงานภาคการเกษตรของพี
เอ็มไอ
PMI 8-C: สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
ความปลอดภัยและความมัน
่ คง
PMI 12-C: การบริจาคเพื่อการกุศล
หลักเกณฑ์ด้านการแสวงหา
วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
ของพีเอ็มไอ

วิธีที่เราใช้

เราพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่อง เรามีเป้ าหมายประจ�ำปี ทุกห้าปี และยี่สิบปี ใน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจัดการสินค้า
ของเรา การด�ำเนินงานของเราครอบคลุมถึงความยัง่ ยืนใน
การผลิตทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงการตัดไม้ท�ำลายป่ า การ
ใช้พลังงานและน�้ำ การน�ำกลับมาใช้ใหม่และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เรารายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนิน
การเป็ นประจ�ำทุกปี

สิ่งที่เราต้องจดจ�ำ

เราท�ำงานร่วมกับผู้ขายหรือให้บริการที่มีพันธสัญญาต่อการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความซื่อสัตย์เหมือนกันกับเรา
บุคคลหรือหน่วยงานที่เราเลือกท�ำงานด้วยในการจัดการสินค้าของ
เราและวิธีการที่คู่ค้าและผู้ขายหรือให้บริการของเราด�ำเนินธุรกิจนัน
้
มีผลต่อชื่อเสียงและธุรกิจของเรา หากคุณก�ำลังเลือกผู้ขายหรือให้
บริการรายใหม่หรือประเมินผลการท�ำงานของผู้ขายหรือให้บริการ
รายปั จจุบัน ควรแน่ใจว่าผู้ขายหรือให้บริการเข้าใจหลักการของเรา
และควรระวังการกระท�ำที่อาจท�ำให้มาตรฐานของเราลดลงได้

เราก�ำลังท�ำงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก การบังคับ
ใช้แรงงาน และการกดขี่ทางด้านแรงงานอื่น ๆ ในการ
จัดการสินค้าของเรา เราไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กหรือ
การบังคับใช้แรงงาน และจะไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการ
บังคับใช้แรงงานในบริษัทของเรา เราร่วมมือกับเกษตรกร
ในการด�ำเนินตามหลักปฏิบ
ฺ ัติด้านการเกษตรที่ดีเพื่อพัฒนา
ผลิตผลของเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน เราคาดหวังให้เกษตรกร
ด�ำเนินการตามหลักปฏิบัติด้านแรงงานภาคการเกษตร
โครงการเพื่อการกุศลของเราช่วยสร้างโอกาสให้กับชุมชนใน
ถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ
เราคาดหวังให้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ น�ำเอาหลัก
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบของเราไป
ปฏิบัติ ด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส ที่พีเอ็มไอ เรา
ยึดมัน
่ ในการท�ำธุรกิจโดยสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษย
ชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์ด้านธุรกิจ
ตลอดจนการต่อต้านการทุจริตอันเป็ นที่ยอมรับกันในระดับ
นานาชาติ เราเชื่อมัน
่ ว่า ความพยายามร่วมกันที่มีกับผู้ขาย
สินค้าหรือให้บริการเพื่อวางรากฐานการจัดการสินค้าที่ยงั ่ ยืน
จะน�ำมาซึ่งโอกาสที่จะท�ำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา
เข้มแข็งขึ้น และสร้างค่านิยมให้กับบริษัทของเราตามล�ำดับ
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หน้ าที่รับ ผิดชอบ
ของหั ว หน้างาน

หน้ าที่รับ ผิดชอบของหัวหน้างาน
วัฒนธรรมขององค์กรของเรามีอิทธิพลต่อการกระท�ำของเรา
ปั จจัยหลายอย่างที่สร้างวัฒนธรรมขององค์กรขึน
้ ตัวอย่างเช่น แนวทางในการท�ำงานร่วมกันเป็ นทีม ชื่อเสียงของเราในเรื่อง
ความซื่อตรง ความยุติธรรมในองค์กร ความเคารพที่เราแสดงต่อกันและกัน รวมทัง้ ต่อผู้บริโภค ความเข้าใจนโยบายของบริษัท แรง
กดดันจากการแข่งขัน หรือแม้แต่ข่าวลือทัง้ หลายล้วนก่อให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรไม่ว่าในทางที่ดีข้ น
ึ หรือแย่ลง ผู้ที่บริษัทให้
ความไว้วางใจให้ท�ำหน้าที่เป็ นหัวหน้างานมักจะมีความรับผิดชอบพิเศษในการก�ำหนดรูปแบบวัฒนธรรมของบริษัทรวมทัง้ สภาพ
แวดล้อมในที่ท�ำงานในทีมของตน
รู้และเข้าใจคู่มือเล่มนีร้ วมทัง้ หลักการและหลักปฏิบัติของพีเอ็มไอที่เกี่ยวข้องกับงานของตน
ผู้ท่เี ป็ นหัวหน้างาน
ทุกคนควรแน่ใจ
ว่าผู้ท่อ
ี ยู่ใต้บังคับ
บัญชาของตนนัน
้

เข้าใจว่าได้มีการน�ำคู่มือนีแ
้ ละหลักการและหลักปฏิบัติของพีเอ็มไอมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและ
สม�่ำเสมอ
รายงานปั ญหาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเสรีและคาดหวังให้บริษัทรับฟั งข้อ
กังวลของตน
มองเห็นว่าเราท�ำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ แสดงออกถึงความซื่อตรง ความยุติธรรม และความเคารพ

การรักษาวัฒนธรรมที่ถูกต้องไว้นน
ั้ ยากกว่าการบอกให้พนักงานท�ำตามกฎต่าง ๆ ทัง้ หมดนี้ ล้วนต้องการความเป็ นผู้น�ำที่แท้จริง แสดงให้
เห็นว่าการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์หมายความว่าอะไร สร้างความไว้วางใจให้กับทีมของคุณโดยการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อในคู่มือนี้ ถามค�ำถาม รับฟั ง
และตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขาพูด
การเป็ นผู้บังคับบัญชาผู้อ่ น
ื นัน
้ ต้องใช้ความกล้าหาญ ความสม�่ำเสมอและความน่าเชื่อถือต้องด�ำเนินไปพร้อมกัน จ�ำไว้เสมอว่าการเป็ นผู้น�ำไม่
เกี่ยวกับการท�ำให้คนส่วนใหญ่มีความสุขหรือการเอาอกเอาใจเฉพาะกับสมาชิกที่เอาใจยาก แต่เป็ นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจผู้อ่ น
ื เพื่อให้พวกเขาท�ำ
ตามเรา การสร้างขวัญก�ำลังใจของชุมชน และการท้าทายเชิงสร้างสรรค์
หากมีคนรายงานปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย โปรดจ�ำไว้ว่าพวกเขาเคารพในหน้าที่ของตนในฐานะพนักงาน และจะต้องได้รับ
การปฏิบัติตอบด้วยความเคารพเช่นกัน โปรดอย่าด�ำเนินการสืบสวนด้วยตนเอง ให้ติดต่อฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยทันที
เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการกับข้อกังวลนัน
้ ๆ ได้อย่างยุติธรรม
ความไว้วางใจควรได้รับมาจากทัง้ สองฝ่ าย หากคุณคิดว่าหัวหน้างานของคุณควรสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบให้ได้มากกว่านี้ ให้แจ้งให้หัวหน้างานหรือบุคคลอื่นในบริษัททราบ
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การบั ง คับใช้แ ละการยกเว้น
ไม่ ป ฏิ บัติตาม
คู่มือนีไ้ ด้รวมข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็ นส�ำหรับน�ำมาปฏิบัติใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่และกรรมการของพีเอ็มไอ หรือ
บุคคลใดก็ตามที่ท�ำธุรกิจในนามของเรา การฝ่ าฝื นข้อก�ำหนดในคู่มือนีห
้ รือหลักการและหลักปฏิบัติอาจมีบท
ลงโทษทางวินัยรวมทัง้ การบอกเลิกสัญญาจ้างงาน
จะไม่มีการยกเว้นข้อก�ำหนดใดๆ ของคู่มือนี้ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน
คู่มือนีใ้ ช้กับบริษัทฟิ ลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน
่ แนล และบริษัทย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมกันเรียก
ว่า ฟิ ลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน
่ แนล พีเอ็มไอหรือบริษัท
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