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จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

บุคลากรของเรา

สิ นทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริ ษทั ก็คือบุคลากรของเรา

จากห้ องท�ำงานของ CEO
เรี ยน พนักงานทุกคน:
สิ นทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริ ษทั ก็คือบุคลากรของเรา MSA เป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงอันยาวนานในฐานะผูผ้ ลิตอุปกรณ์
ความปลอดภัยส�ำหรับช่วยชีวติ ชั้นน�ำของโลก และชื่อเสี ยงดังกล่าว ก็เกิดขึ้นได้จากความตั้งใจในการท�ำงานในแต่ละวันของ
ทุก ๆ คน เมื่อเริ่ มต้นวันท�ำงาน พวกเราต่างมีความตั้งใจเป็ นเครื่ องชี้นำ� เราให้ทำ� งานอย่างเต็มที่ เพราะเราตระหนักดีวา ่
ความพยายามของเราสามารถช่วยชีวติ ผูอ้ ื่นได้ บริ ษทั ส่ วนใหญ่และคนอีกมากมายไม่ได้โชคดีพอที่จะพูดประโยคนี้
และเราควรอ่อนน้อมถ่อมตนในภาระหน้าที่น้ ี
การสร้างชื่อเสี ยงนั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย เราใช้เวลาหลายปี ในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจ
และมีความน่าเชื่อมากที่สุดของโลก ด้วยการยึดมัน่ ในค่านิยมหลักที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ การตัดสิ นใจ และการปฏิบตั ิตนของเรา รากฐานของค่านิยม
เหล่านี้กค็ ือคุณธรรม เราด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือคุณธรรม ซึ่งก็คือการท�ำในสิ่ งที่ถกู ต้อง เป็ นสิ่ งส�ำคัญที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าที่เป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ คู่คา้
ทางธุรกิจ ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงพวกเราทุกคนในบริ ษทั จ�ำเป็ นจะต้องด�ำเนินไปโดยยึดถือคุณธรรมในระดับสูงสุ ด
แม้วา่ เราจะยึดมัน่ ในคุณธรรมอยูเ่ สมอ แต่บางครั้ง หนทางที่ถูกต้องนั้นอาจจะไม่ชดั เจน ดังนั้นคณะผูอ้ ำ� นวยการ MSA, ทีมผูบ้ ริ หาร และตัวผม จึงได้จดั เตรี ยม
หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกฉบับนี้ (“หลักจรรยาบรรณ”) ให้กบั คุณ หลักจรรยาบรรณนี้เป็ นนโยบายส�ำคัญของบริ ษทั ที่ใช้อธิบายความคาดหวังของเราที่มีต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ และอธิบายความคาดหวัง ข้อบังคับ ค�ำแนะน�ำ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้มน่ั ใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและการสนับสนุน
ที่ดี เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจทางธุรกิจที่ยากล�ำบาก
ผมขอกล่าวให้ชดั เจนในที่น้ ีเลยว่า พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณดังกล่าวจะช่วยให้เรารักษาและ
เพิ่มพูนชื่อเสี ยงของบริ ษทั ท�ำให้เราประสบความส�ำเร็ จ “ด้วยวิธีการที่ถกู ต้อง” และน�ำพาบริ ษทั ไปอยูใ่ นจุดยืนที่ดีที่สุด เพื่อความรุ่ งเรื องอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปี
ที่กำ� ลังจะมาถึง
ขอขอบคุณทุกคนส�ำหรับความตั้งใจอย่างเต็มที่และความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมอย่างสม�่ำเสมอ!
ขอแสดงความนับถือ

William M. Lambert

ประธานบริ ษทั และ CEO
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พันธกิจและค่ านิยมของเรา
พันธกิจของ MSA ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็ นเวลากว่าศตวรรษแล้วก็คือ การดูแล
พนักงานทุกคนให้ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย โดยที่ครอบครัวและชุมชนของ
พวกเขาทัว่ โลกจะต้องมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี   พูดง่าย ๆ ก็คือ สิ่ งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับ
เราคือการรักษาความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน และในฐานะบริ ษทั ที่
ผลิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย “พันธกิจแห่งความปลอดภัย” นั้นเริ่ มต้นตั้งแต่
ที่บา้ น และได้รับการปลูกฝังลงไปในวัฒนธรรมการท�ำงานและค่านิยมของเรา
อย่างเหนียวแน่น   โดยสรุ ปแล้ว วัฒนธรรมการส่ งเสริ มความปลอดภัยนั้นกิน
ความหมายไปถึงค่านิยมหลักของเรา ซึ่งมีรากฐานมาจากคุณธรรมด้วย เรามุ่ง
มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามสิ่ งที่เรายึดถือไว้  และวัฒนธรรมและค่านิยมของเรานี้เอง
จะเป็ นเครื่ องชี้นำ� เราไปสู่ การปฏิบตั ิพนั ธกิจให้สำ� เร็ จลุล่วงได้
คุณธรรม: เราปฏิบตั ิตนด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็ นมืออาชีพ
และจริ ยธรรมระดับสูงในทุก ๆ ที่ที่เราปฏิบตั ิงาน
มุ่งเน้ นทีล่ ูกค้ า: เรามอบประสบการณ์บริ การอันยอดเยีย่ มให้ลูกค้าโดยมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การสนับสนุนที่มีคุณภาพสูง เพื่อท�ำสิ่ งที่ดีเกินคาดหมายของ
ลูกค้า ท�ำให้ลกู ค้าไว้วางใจและกลับมาใช้บริ การกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง
ความเร็วและความคล่ องแคล่ ว: เราคาดการณ์และตอบสนองต่อปั ญหาและ
โอกาสอันดีทางธุรกิจ รวมถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
เรารับผิดชอบในการตัดสิ นใจด้วยกระบวนการที่รับรองผลการด�ำเนินงานที่มีคุณภาพ
และสื่ อสารกับผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของเราด้วยความรวดเร็ ว
ฉับไว
นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลง: เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน
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การสร้างนวัตกรรมทัว่ ทั้งองค์กร นวัตกรรมหมายถึงกระบวนการพัฒนาและใช้
หนทางใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนกับโอกาสในการปรับปรุ ง และสร้างโซลูชนั
ที่ช่วยเพิม่ คุณค่า 
ความหลากหลาย & การมีส่วนร่ วม: เรายอมรับความหลากหลายของบุคคล
ความคิด มุมมอง และแนวคิดที่ช่วยให้เราสามารถเปิ ดรับและใช้ประโยชน์จาก
แง่มุมที่หลากหลายของบุคคลทุกคน เราเชื่อว่าการเปิ ดกว้างยอมรับบุคคลและ
ความคิดต่าง ๆ จะช่วยสร้างความได้เปรี ยบเพื่อการแข่งขันในระดับโลกแก่ MSA ซึ่ง
ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของเราดีข้ ึนโดยสามารถวัดผลได้ในทุกส่ วนของธุรกิจ
การท�ำงานร่ วมกันเป็ นทีม: เราร่ วมมือกันท�ำงานและประสานงานกันในทุก
ระดับ เพื่อให้ประสบความส�ำเร็ จในวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
ความทุ่มเท: เราสนับสนุนพนักงานที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมัน่ สูงเพื่อสร้าง
ผลงานที่เป็ นเลิศ เรากระตุน้ แนวความคิดดังกล่าวโดยการก�ำหนดความคาดหวัง
ที่ชดั เจน และมอบอ�ำนาจให้กบั พนักงานตามที่จำ� เป็ นเพื่อบรรลุผลการด�ำเนินงาน
ที่กำ� หนดไว้ เราสนับสนุนความทุ่มเทในระดับดังกล่าวโดยการให้ขอ้ เสนอแนะ
ตอบรับอย่างรวดเร็ ว ให้อำ� นาจหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงการ และให้โอกาส
ในการเติบโต

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

บทน�ำและวิธีการใช้ หลักจรรยาบรรณ
คุณธรรมนั้นถือเป็ นพื้นฐานของ MSA มาตั้งแต่ปี 1914 เมื่อ John T. Ryan
และ George Deike ยืนกรานว่าจะต้องมีหนทางที่ดีกว่าเพื่อปกป้ องพนักงาน
ของเรา ในระหว่างที่บริ ษทั ของเราพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย
ในตลอดเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา การยึดมัน่ ในคุณธรรมของเรานั้นก็มีแต่จะ
แข็งแกร่ งขึ้น ในความจริ งแล้ว นี่เป็ นหนึ่งในเหตุผลส�ำคัญที่ทำ� ให้ธุรกิจของเรา
เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างต่อเนื่อง และเรายังก�ำหนดให้ค่านิยมนี้เป็ นค่านิยมพื้นฐานของ
บริ ษทั อย่างเป็ นทางการอีกด้วย มีบริ ษทั เพียงไม่กี่แห่งที่มีประวัติความส�ำเร็ จ
อันยาวนานเหมือน MSA เราประสบความส�ำเร็ จเช่นนี้ได้กเ็ พราะการยึดมัน่
ในการท�ำธุรกิจด้วย “วิถีทางแห่ง MSA”
เพื่อให้มน่ั ใจว่าเรายังคงยึดมัน่ ในคุณธรรมอยูเ่ สมอ MSA ได้เตรี ยมหลักจรรยา
บรรณทางธุรกิจระดับโลกฉบับนี้ หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า “หลักจรรยาบรรณ” ให้
กับพนักงานทุกคน  หลักจรรยาบรรณจะเป็ นตัวก�ำหนดหลักจริ ยธรรมและ
ข้อกฎหมายส�ำคัญที่จะต้องปฏิบตั ิตาม หลักจรรยาบรรณจะอธิบายภาระหน้าที่
ของเราในฐานะพนักงานให้เป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย และมอบตัวอย่าง ค�ำแนะ
น�ำ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เราท�ำความเข้าใจถึงหน้าที่รับผิดชอบที่เรามี และ
เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจของเราในแต่ละวัน พนักงาน MSA ทุกคน
ทัว่ โลกจะต้องปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณเสมอในกิจกรรมทางธุรกิจทุกครั้งโดย
ไม่มีขอ้ ยกเว้น
ในบางสถานการณ์ หลักจรรยาบรรณจะระบุนโยบายของบริ ษทั ที่มีรายละเอียด
เพิ่มเติม เพื่ออธิบายกฎเกณฑ์และหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
อย่างละเอียด หลักจรรยาบรรณจะอ้างอิงนโยบายอื่น ๆ อย่างชัดเจน เมื่อมีการ
บังคับใช้นโยบายเหล่านั้น แต่เราไม่สามารถแจกแจงนโยบายทั้งหมดอย่าง
ละเอียดในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ได้ ดังนั้นพนักงานจึงต้องอ่านนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณเป็ นประจ�ำ ตาม
ความเหมาะสม หลักจรรยาบรรณนี้และนโยบายอื่น ๆ จะได้รับการปรับปรุ ง
แก้ไขเป็ นครั้งคราว ดังนั้นพนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขารับรู ้
ถึงกฎระเบียบใหม่ล่าสุ ดที่บงั คับใช้กบั กิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา พนักงาน
ทุกคนมีหน้าที่ในการอ่านหลักจรรยาบรรณและนโยบายต่าง ๆ ของบริ ษทั ฉบับ
ล่าสุ ด และจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

หลักจรรยาบรรณจะอธิบายหลักจริยธรรมและข้ อกฎหมาย
ส� ำคัญทีจ่ ะต้ องปฏิบัตติ ามโดยใช้ ภาษาทีเ่ ข้ าใจง่ าย เราจะต้ อง
ปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณและนโยบายอืน่ ๆ ของบริษทั
พนักงานทุกคนจ�ำเป็ นต้องปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณใน
กิจกรรมทางธุรกิจทุกครั้งโดยไม่ขอ้ ยกเว้น เราจะต้องรับผิดชอบ
ในการกระท�ำของเราซึ่งได้รับการควบคุมโดยหลักจรรยาบรรณ
ฉบับนี้ ดังนั้นจึงจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ที่คุณจะต้องอ่าน ท�ำความเข้าใจ
และปฏิบตั ิตาม ร่ วมกับนโยบายอื่น ๆ ของบริ ษทั พนักงาน
ทุกคนได้รับการคาดหวังให้ปฏิบตั ิตนด้วยความประพฤติที่ดีเพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและบริ ษทั โดยสอดคล้องกับค่านิยม
ของบริ ษทั และคุณธรรมที่เรายึดมัน่ มาอย่างยาวนาน การไม่
ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณอาจเป็ นผลให้ถกู ลงโทษทางวินยั
ซึ่งรวมไปถึงการถูกให้ออกจากงานด้วย ใช่ แล้ ว เราจริงจังกับ
เรื่องคุณธรรมเป็ นอย่ างยิง่ !
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หน้าที่และแหล่งข้อมูลส�ำหรับการ
รายงาน

จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจทั่วโลกของ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA MSA

ถ้าคุณพบเห็นเรื่ องที่ตอ้ งรายงาน คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบ MSA มีเครื่องมือ
และแหล่ งข้ อมูลโดยเฉพาะเพือ่ ช่ วยให้คุณด�ำเนินการขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้อง
“คุณธรรมคือแนวทางการด�ำเนิ นธุรกิจของเรา” หมายความว่าเราถามค�ำถามที่

เหมาะสม และสอบถามข้อข้องใจก่อนด�ำเนินการ เมื่อพบกับสถานการณ์ที่อาจ
ละเมิดหลักจรรยาบรรณ นโยบายอื่น ๆ ของบริ ษทั หรื อกฎหมาย พูดง่าย ๆ ก็
คือ คุณจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเมื่อพบเห็นสิ่ งที่ไม่ถกู ต้อง ซึ่งหมายความว่า 
หากคุณได้รับรู ้หรื อสงสัยว่ามีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจละเมิดหลักจรรยาบรรณ
ข้อกฎหมาย หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั คุณจะต้องรายงานเหตุดงั กล่าว
ทันที MSA ใช้เวลาหลายปี ในการก้าวสู่ตำ� แหน่งผูน้ ำ� ในตลาดการค้า และ
เป็ นผูน้ ำ� ด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม การแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดย
ทันทีถึงสถานการณ์ที่อาจเป็ นปั ญหา จะช่วยให้เราสามารถเตรี ยมพร้อมแก้ไข
สถานการณ์ดงั กล่าวได้อย่างรวดเร็ วและรักษาชื่อเสี ยงอันดีงามของเราไว้

เครื่องมือและแหล่ งข้ อมูลต่ าง ๆ

MSA ได้เตรี ยมแหล่งข้อมูลมากมายเพื่อช่วยเหลือคุณในการสอบถามข้อ

สงสัย ร้องเรี ยนข้อข้องใจ หรื อรายงานการปฏิบตั ิตนที่ผดิ หลักจริ ยธรรมหรื อ
ผิดกฎหมาย ประการแรกที่สำ� คัญที่สุด บริ ษทั เชื่อมัน่ อย่างยิง่ ในการสื่ อสาร
อย่างเปิ ดกว้างระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน ด้วยเหตุน้ ี เราจึงสนับสนุนให้
พนักงานพูดคุยกับหัวหน้างานของตนก่อนเป็ นอย่างแรก หากมีขอ้ สงสัยหรื อ
ข้อข้องใจ ส�ำหรับสถานการณ์ที่พนักงานไม่สามารถหรื อไม่สะดวกใจที่จะพูดคุย
กับหัวหน้างาน เรามีทางเลือกอื่น ๆ ให้กบั คุณตามที่แสดงทางด้านขวาดังนี้

โปรดรายงานข้ อข้ องใจของคุณ นั่นคือหน้ าทีท่ คี่ ณ
ุ ต้ องปฏิบัติ!
• เมื่อคุณพบข้อสงสัยหรื อข้อข้องใจเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของคุณ
ภายใต้หลักจรรยาบรรณ นโยบายอื่น ๆ ของบริ ษทั หรื อข้อกฎหมาย
คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังและขอรับค�ำแนะน�ำก่อนด�ำเนินการใด ๆ
• ในกรณี ที่เป็ นไปได้นอ้ ยมาก ๆ ว่าคุณพบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการละเมิด
หลักจรรยาบรรณ นโยบายอื่น ๆ ของบริ ษทั หรื อข้อกฎหมาย คุณมี
หน้าที่ตอ้ งรายงานเรื่ องดังกล่าวทันที
โ ปรดทราบว่ า: หลักจรรยาบรรณก�ำหนดให้ เรารายงานเรื่องโดยทันที
หากสงสั ยว่ ามีการละเมิด

คุณสามารถรายงานข้ อข้ องใจของคุณได้ ทใี่ ดบ้ าง:

• หัวหน้างานของคุณ
• หัวหน้าหน่วยธุรกิจประจ�ำภูมิภาคหรื อประจ�ำฝ่ ายงาน
• ตัวแทนฝ่ ายทรัพยาบุคคลระดับท้องที่หรื อระดับภูมิภาค
• ประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (อีเมล: Integrity@
MSASafety.com)

• ฝ่ ายกฎหมาย
• สายด่วนจริ ยธรรมของ MSA (ดูหน้ า 7)

คุณยังสามารถเขียนเรื่ องร้ องเรี ยนไปได้ ท:ี่
MSA
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, Pennsylvania 16066, U.S.A.
Attention: Chief Compliance Officer
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วิจารณญาณ

ความละเอียด
สายด่วนจริ ยธรรมของ MSA:

เรื่ องราวต่าง ๆ จะได้รับการด�ำเนินการ
อย่างรวดเร็ วด้วยความละเอียดอ่อน
และวิจารณญาณที่ดี และบริ ษทั จะใช้
กระบวนการด�ำเนินงานที่ได้มาตรฐาน
เพื่อปกปิ ดชื่อของบุคคลที่ร้องเรี ยนเรื่ อง
ผ่านสายด่วนจริ ยธรรม

ทันที
6

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทั่วโลกของ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA MSA

ดอ่อน
สายด่ วนจริยธรรมของ MSA คืออะไร?

สายด่วนจริ ยธรรมของ MSA เป็ นอีกวิธีหนึ่งในการถามค�ำถามหรื อร้องเรี ยนข้อ
ข้องใจที่เปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมงทุกวัน ไม่มีวนั หยุด คุณสามารถเข้าถึง
สายด่วนนี้ได้โดยโทรไปที่หมายเลขโทรฟรี ของศูนย์รับเรื่ อง เจ้าหน้าที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ที่ผา่ นการฝึ กอบรมของศูนย์สามารถพูดภาษาท้องถิ่นของคุณได้ หรื อคุณจะ
รายงานข้อข้องใจผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยโดยใช้ภาษาท้องถิ่นของ
คุณก็ได้ หมายเลขโทรฟรี ของศูนย์รับเรื่ องในแต่ละประเทศจะอยูท่ ี่ส่วนท้ายของ
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ เมื่อติดต่อสายด่วนจริ ยธรรม คุณสามารถเลือกได้วา่ จะ
เปิ ดเผยชื่อของคุณ หรื อต้องการปิ ดชื่อของคุณไว้เป็ นความลับก็ได้
เรื่ องที่รายงานผ่านสายด่วนจริ ยธรรมทุกเรื่ องจะถูกส่ งต่อถึงประธานฝ่ ายควบคุม
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Chief Compliance Officer) ซึ่งจะร่ วมมือกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงในการตรวจสอบและด�ำเนินการกับเรื่ องดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เรื่ องราวต่าง ๆ จะได้รับการด�ำเนินการอย่างรวดเร็ วด้วยความละเอียดอ่อนและ
รอบคอบ และบริ ษทั จะใช้กระบวนการด�ำเนินงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อปกปิ ด
ชื่อของบุคคลที่ร้องเรี ยนเรื่ องผ่านสายด่วนจริ ยธรรม

นโยบายของเรา: ไม่ ตอบโต้

ไม่วา่ คุณจะเลือกรายงานข้อข้องใจของคุณอย่างไร เราสามารถรับรองกับคุณ
ได้อย่างเต็มที่วา่ บริ ษทั จะไม่ดำ� เนินการตอบโต้คุณในทุกกรณี หากคุณรายงาน
ข้อข้องใจด้วยเจตนาอันดี นอกจากนี้ พนักงานใด ๆ ที่พยายามจะแก้แค้นคุณ
เนื่องจากการร้องเรี ยนดังกล่าว จะต้องได้รับโทษทางวินยั ซึ่งอาจรุ นแรงถึงขั้น
ให้ออกจากงาน เราจริ งจังกับเรื่ องนี้มาก!
ห้ามไม่ให้ใช้แหล่งข้อมูลในการรายงานของเรา รวมถึงสายด่วนจริ ยธรรมใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่นการรายงานเรื่ องที่ไม่จริ ง เราไม่ยนิ ยอมให้มีการ
ปฏิบตั ิดงั กล่าวโดยเด็ดขาด

สายด่ วนจริยธรรมเป็ นวิธีการที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ ในการ
สอบถามข้อสงสัยหรื อร้องเรี ยนข้อข้องใจเกี่ยวกับสิ่ งที่อาจละเมิด
หลักจรรยาบรรณ คุณสามารถติดต่อเราได้สองวิธีดงั นี้:
ทางโทรศัพท์ :

1-800-205-5119 (โทรจากในสหรัฐอเมริ กาเท่านั้น)*

ออนไลน์ :

http://www.msasafety.com/ethicsguideline
*อ่ านหมายเลขโทรศัพท์ ส�ำหรั บทุกประเทศได้ ทส
ี่ ่ วนท้ ายของหลักจรรยาบรรณ

ฉันควรร้ องเรี ยนเมื่อใด?
คุณจะต้องร้องเรี ยนทุกครั้งที่คุณพบกับสถานการณ์ที่อาจเป็ นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
ข้อกฎหมาย หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ตัวอย่างได้แก่:
• ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
• การมอบของก�ำนัลหรื อความบันเทิงที่ไม่เหมาะสมหรื อน่าสงสัย
• การท�ำงบดุลบัญชีที่ไม่เหมาะสมหรื อน่าสงสัย
• การฉ้อโกงหรื อโจรกรรม
• แนวทางปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำ� งานที่ไม่เหมาะสม
• การข่มขู่หรื อใช้ความรุ นแรง
• การล่วงละเมิดหรื อเลือกปฏิบตั ิในสถานที่ทำ� งาน
• เหตุน่าสงสัยว่ามีการมอบสิ นบนหรื อทุจริ ตในการด�ำเนินธุรกิจ
• ปัญหาการปฏิบตั ิตามกฎหมายส่ งออกหรื อคว�่ำบาตรทางการค้า
• ปัญหาการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
อย่างเป็ นธรรม)
• ปัญหาเรื่ องคุณภาพหรื อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
• ปัญหาเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
• การด�ำเนินการอื่น ๆ ที่อาจผิดกฎหมายหรื อผิดต่อหลักจริ ยธรรม
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หน้าที่พ้ืนฐานของเรา

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

พวกเราปฏิบัตติ นอย่ างมีคุณธรรม ซื่อสั ตย์ และยุตธิ รรมต่อคู่คา้ ทางธุรกิจ บริ ษทั
ของเรา และเพื่อนพนักงานทุกคน
การท�ำธุรกิจอย่ างซื่อตรงและยุตธิ รรม

หลักจรรยาบรรณนี้จะอธิบายและแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม
พร้อมแสดงตัวอย่างตลอดทุกบท แต่โดยพื้นฐานที่สุดแล้ว การปฏิบตั ิตนอย่างมี
คุณธรรมหมายถึงการปฏิบตั ิตนอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม ไม่วา่ สถานการณ์ทาง
ธุรกิจจะเป็ นอย่างไร พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องตามหลักจริ ยธรรม
ยุติธรรม และซื่อสัตย์ เมื่อต้องร่ วมงานกับคู่คา้ ทางธุรกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยราย
ส�ำคัญ เช่น ลูกค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย และตัวแทนอื่น ๆ ผูถ้ ือหุน้ ซัพพลายเออร์
คู่แข่ง เพื่อนร่ วมงาน และหน่วยงานรัฐ ข้อบังคับนี้ยงั มีผลไปถึงการปฏิบตั ิตนกับ
บริ ษทั เอง เช่น เวลาที่คุณส่ งงบการเงินหรื อบันทึกชัว่ โมงการท�ำงาน ทุกคนจะ
ต้องยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเสมอ

การปฏิบัตติ ามกฎหมาย

พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายในทุกกรณี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น แม้
MSA จะเป็ นบริ ษท
ั ของประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่เราก็มีสำ� นักงานและศูนย์
ปฏิบตั ิงานอยูท่ ว่ั โลก ดังนั้น การปฏิบตั ิตามกฎหมายจึงไม่จำ� กัดเฉพาะกฎหมาย
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงกฎหมายในทุกประเทศที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ เราเป็ นบริ ษทั ระดับโลกที่มีภาระผูกพันในการปฏิบตั ิตามข้อ
กฎหมายในระดับสากล
กฎหมายที่เราจ�ำเป็ นต้องปฏิบตั ิตามนั้น ใช้เพื่อควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น
การรายงานงบการเงิน การให้สินบนและทุจริ ต การซื้อขายหลักทรัพย์ดว้ ย
ข้อมูลภายใน การน�ำเข้าและส่ งออกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา 
การแข่งขันทางการค้า (ต่อต้านการผูกขาด) สุ ขภาพและความปลอดภัยใน
ที่ทำ� งาน การต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ การปกป้ องสิ่ งแวดล้อม และอื่น ๆ อีกมากมาย
MSA บังคับใช้นโยบายมากมายซึ่ งสอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้ และจะให้
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่พบบ่อยในหัวข้อต่าง ๆ ของ
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้

ภาระหน้ าทีเ่ พิม่ เติมส� ำหรับผู้จดั การ

ผูจ้ ดั การของทุกฝ่ ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ที่กระตุน้ ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการปฏิบตั ิตนตามหลักจรรยาบรรณ ข้อ
กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ซึ่งหมายความว่าผูจ้ ดั การจะต้อง
ปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่าง และแสดงความรับผิดชอบต่อหลักจรรยาบรรณผ่าน
การปฏิบตั ิงานของตนในทุก ๆ วัน ผูจ้ ดั การยังจะต้องใช้นโยบายที่เปิ ด
รับฟังความคิดเห็นของพนักงานใต้บงั คับบัญชาอย่างเปิ ดกว้าง เพื่อให้พวกเขา
สามารถสอบถามข้อสงสัยหรื อข้อข้องใจต่าง ๆ ได้ ผูจ้ ดั การยังต้องรับผิดชอบ
ติดตามว่ามีการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณในส่ วนงานที่ตนรับผิดชอบหรื อ
ไม่ ซึ่งหมายความว่าผูจ้ ดั การจะต้องเอาใจใส่ กบั สภาพแวดล้อมการท�ำงาน และ
ท�ำความเข้าใจกับการตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ประการ
สุ ดท้าย ผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองได้รับแจ้งถึงปัญหาเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมหรื อการปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับอย่างครบถ้วน และส่ งเรื่ องถึงประธาน
ฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ซึ่งหมายความว่า เมื่อหัวหน้างานหรื อ
ผูจ้ ดั การได้รับเรื่ องร้องเรี ยนจากพนักงาน และเชื่อว่าเรื่ องดังกล่าวอาจเป็ นการ
ละเมิดหลักจรรยาบรรณ ข้อกฎหมาย หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั จะต้อง
ส่ งเรื่ องต่อให้กบั ประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทันที

ผลของการละเมิดหลักจรรยาบรรณหรือข้ อกฎหมาย

การละเมิดหลักจรรยาบรรณ ข้อกฎหมาย หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั
อาจท�ำให้ MSA ตกอยูใ่ นความเสี่ ยง การละเมิดดังกล่าวจะเป็ นผลให้ถกู ลงโทษ
ทางวินยั ตามสมควร ซึ่งอาจรุ นแรงถึงขั้นให้ออกจากงาน

MSA ยังเตรี ยมการฝึ กอบรมด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ

มากมายให้กบั พนักงาน ส�ำหรับพนักงานส่ วนใหญ่ จะเป็ นการฝึ กอบรมขั้นพื้น
ฐาน แต่สำ� หรับพนักงานบางกลุ่ม จะต้องรับฝึ กอบรมที่ละเอียดยิง่ ขึ้น รู ปแบบ
ของการฝึ กอบรมที่เราเตรี ยมให้คุณนั้น ขึ้นอยูก่ บั หน้าที่งานของคุณที่ MSA แต่
ไม่วา่ คุณจะมีบทบาทอะไร เมื่อเราเตรี ยมหลักสูตรการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายให้
แล้ว คุณจะต้องเข้ารับการอบรมให้เรี ยบร้อย
ผูจ้ ดั การทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานที่กระตุน้ ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการปฏิบตั ิตนอย่างมีจริ ยธรรม
และสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและข้อกฎหมาย
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สถานที่ทำ� งานของเรา

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการให้ เกียรติและความเคารพในสถานที่ทำ� งาน โดย
ไม่มีขอ้ ยกเว้น
สภาพแวดล้ อมทีใ่ ห้ ความเคารพซึ่งกันและกัน

(ดูนโยบายสภาพแวดล้ อมที่ ปราศจากการล่ วงละเมิดเพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
สิ่ งส�ำคัญที่สุดต่อความส�ำเร็ จของ MSA ก็คือบุคลากรของเรา เมื่อตระหนัก
ถึงสิ่ งนี้ เราจึงมุ่งมัน่ สร้างสถานที่ทำ� งานที่ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ การล่วง
ละเมิด และการกลัน่ แกล้งกัน และพวกเราทุกคนจ�ำเป็ นต้องช่วยกันส่ งเสริ มการ
ให้เกียรติและความเคารพในสถานที่ทำ� งาน MSA จะไม่ยนิ ยอมให้มีการเลือก
ปฏิบตั ิหรื อการล่วงละเมิดใด ๆ ในสถานที่ทำ� งานทุกรู ปแบบและทุกกรณี และ
จะด�ำเนินการกับผูท้ ี่ละเมิดข้อก�ำหนดดังกล่าวโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

ตัวอย่ างของการล่ วงละเมิด ได้ แก่ : การกล่ าวร้ าย การข่ มขู่ มุกตลก หรือ
การข่ มขู่ คุกคาม หรือท่ าทีไม่ เป็ นมิตรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับเชื้อชาติ สี ผวิ
เพศ อัตลักษณ์ ทางเพศ ชาติกำ� เนิด อายุ ความพิการ ศาสนา และการจ�ำแนก
อืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับการคุ้มครอง การเกีย้ วพาราสี ทไี่ ม่ พงึ ประสงค์ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
การเข้ าหาหรือเสนอตัวทีเ่ กีย่ วข้ องกับเรื่องทางเพศ การแสดงสิ่ งทีไ่ ม่ เหมาะ
สมในสถานทีท่ ำ� งาน หรือการสั มผัสทางร่ างกายทีไ่ ม่ ต้องการ

การปฏิบัตอิ ย่ างเท่ าเทียมและความหลากหลาย

MSA ส่ งเสริ มความหลากหลายทางความคิดและการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่า

เทียมส�ำหรับพนักงานและผูส้ มัครงานทุกคน โดยไม่คำ� นึงถึงอายุ สี ผวิ ชาติพนั ธุ์
ความพิการ เชื้อชาติ สถานะการแต่งงาน ประเทศที่กำ� เนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะทหารผ่านศึก และการจ�ำแนกใด ๆ ที่ได้รับความ
คุม้ ครองโดยกฎหมาย

เพื่อนร่ วมงานของฉันเป็ นคนอารมณ์รุนแรงมาก เขามักจะ
ตะโกนเสี ยงดัง ใช้คำ� หยาบคาย และขู่พนักงานบางคนในกลุ่ม
ของเรา ฉันกลัวว่าเขาจะแก้แค้น หากฉันบอกให้เขาหยุดประพฤติตวั เช่น
นี้ ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?
คุณควรติดต่ อตัวแทนฝ่ ายทรั พยากรบุคคลในท้ องที่ หรื อสาย
ด่ วนจริ ยธรรม พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ ได้ รับการปฏิบัติด้วย
ความเคารพ ปราศจากความเกรงกลัวหรื อการถูกคุกคาม เราไม่ ยินยอมให้
มีการตอบโต้ หากคุณร้ องเรี ยนด้ วยเจตนาอันดี
หัวหน้างานของฉันล้อเลียนฉันเป็ นประจ�ำ มุกตลกบางอย่าง
ท�ำให้ฉนั รู ้สึกไม่สบายใจ เพราะมีความโจ่งแจ้งและ
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำ� งาน ฉันควรท�ำอย่างไร?
คุณมีสิทธิ์ ที่จะอยู่ในสถานที่ทำ� งานที่ส่งเสริ มการให้ เกียรติและ
เคารพซึ่ งกันและกัน ถ้ าคุณไม่ สะดวกใจที่ จะติดต่ อหั วหน้ างาน
โดยตรง คุณควรติดต่ อตัวแทนฝ่ ายทรั พยากรบุคคลหรื อใช้ สายด่ วน
จริ ยธรรม MSA ไม่ ยินยอมให้ พนักงานรู้ สึกถูกล่ วงละเมิดหรื อถูกคุกคาม
ในสถานที่ทำ� งาน

การปฏิบัตติ นอย่ างเท่ าเทียม นั้นเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนของการจ้างงาน
เช่น:
• การว่าจ้าง การเลื่อนต�ำแหน่ง และการให้ออกจากงาน
• การก�ำหนดค่าจ้างและสวัสดิการ
• การเลือกโครงการฝึ กอบรม
• ค่าเล่าเรี ยนและความช่วยเหลือทางการศึกษา
• การปลดพนักงานออกตามนโยบาย การเรี ยกกลับมาท�ำงาน และการ
ส�ำรองพนักงาน
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ความปลอดภัย

สถานทีท่ ำ� งานทีป่ ลอดภัย

(ดูนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ ทำ� งานเพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
MSA เป็ นบริ ษท
ั ที่ผลิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย แม้ความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของเรานั้นจะปรากฏชัดเจนต่อลูกค้าทุกครั้งเมื่อพวกเขาสวมใส่ หรื อใช้
ผลิตภัณฑ์ของเรา แต่ความปลอดภัยนั้นควรเริ่ มต้นจากการปฏิบตั ิงานของเราใน
แต่ละวัน เรามุ่งมัน่ ต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้มนั่ ใจถึงสุ ขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานทุกคนในขณะปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อบริ ษทั ของเรา ศูนย์ปฏิบตั ิงานของ
MSA ทุกแห่ งทัว่ โลกใช้ระเบียบวิธีและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อรับรองความ
ปลอดภัยของสถานที่ทำ� งาน และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามแนวทาง
เหล่านั้น แม้ความปลอดภัยในสถานที่ทำ� งานจะเป็ นข้อบังคับที่ตอ้ งปฏิบตั ิอยู่
แล้ว แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ความปลอดภัยเป็ นหน้าที่ที่สำ� คัญกว่านั้น ความ
ปลอดภัยในสถานที่ทำ� งานนั้นเป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคลเพื่อตัวเราเองและ
เพื่อเพื่อนร่ วมงานของเราด้วย
ความมุ่งมัน่ ของ MSA เพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำ� งานนั้น ยังรวม
ถึงการป้ องกันไม่ให้เกิดความรุ นแรงในสถานที่ทำ� งานอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า 
เราจะไม่ยนิ ยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม หรื อความรุ นแรงทุกรู ปแบบ การป้ องกัน
ความรุ นแรงในสถานที่ทำ� งาน ยังหมายถึง การห้ามน�ำอาวุธเข้ามาในเขตบริ ษทั
ยานพาหนะของบริ ษทั หรื อยานพาหนะส่ วนตัวที่จอดอยูใ่ นเขตบริ ษทั
ในกรณี ที่คุณพบสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเกิดขึ้นได้
ยากมาก เราต้องการให้คุณรายงานเรื่ องดังกล่าวแก่หวั หน้างานหรื อตัวแทนฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลได้รับทราบ หรื อแจ้งสายด่วนจริ ยธรรม

ความรับผิดชอบ
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ความรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยหมายถึงอะไร?
• การท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของ
บริ ษทั
• การท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยใน
ประเทศ
• การรับทราบถึงหน้าที่ที่คุณต้องท�ำ เมื่อมีเหตุร้ายที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรื อความมัน่ คง
• การเข้าด�ำเนินการแก้ไขเมื่อพบเห็นสภาวะหรื อการกระท�ำที่
ไม่ปลอดภัย
• การรับผิดชอบเรื่ องความปลอดภัยให้กบั ผูอ้ ื่นนอกเหนือจากการท�ำงาน
เช่น เพื่อน ครอบครัว และบุคคลอื่น ๆ

คุณภาพ

ย

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

การใช้ สารเสพติด

สารเสพติดเป็ นอันตรายต่อคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ความสมบูรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ และท้ายที่สุดแล้วก็เป็ นผลเสี ยต่อลูกค้าของเรา ซึ่งขัดแย้งกับพันธกิจ
ของเราอย่างสิ้ นเชิง  ด้วยเหตุน้ ี MSA จึงไม่ยนิ ยอมให้ใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาด
เราคาดหวังให้พนักงานของ MSA ทุกคนปฏิบตั ิงานโดยไม่อยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ของ
แอลกอฮอล์หรื อยาชนิดต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าพนักงานของ MSA จะต้องไม่
เข้าท�ำงาน ใช้ทรัพย์สินของ MSA หรื อด�ำเนินธุรกิจให้กบั MSA เมื่อมีสภาพ
ร่ างกายไม่สมบูรณ์ อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของยา หรื อมีการรับยาเข้าสู่ร่างกาย
MSA ได้กำ� หนดนโยบายควบคุมการใช้สารเสพติดไว้อย่างละเอียด และมีผล

บังคับใช้ทว่ั โลก โดยมีเนื้อหาต่าง ๆ เช่นปริ มาณแอลกอฮอล์ในร่ างกายขณะ
ท�ำงาน (ในกรณี ที่อาจมีแอลกอฮอล์ในร่ างกายหลงเหลือจากการดื่มเหล้าคืนเมื่อ
วาน) ข้อยกเว้นเฉพาะกรณี เช่น การใช้ยาตามที่แพทย์สงั่ หน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
เมื่อมีผถู ้ กู จับกุมในคดียาเสพติด และสิ ทธิ์ของ MSA ในการทดสอบปริ มาณ
สารเคมีในร่ างกาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อสอบถามตัวแทนฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

ในวันนี้ เพื่อนร่ วมงานของฉันเข้ามาท�ำงานในโรงงานโดยที่
ร่ างกายยังมีกลิ่นแอลกอฮอล์ เขาเป็ นคนดี และฉันไม่อยากให้
เขาตกที่นง่ั ล�ำบาก แต่ฉนั ก็กงั วลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขาและ
ผูอ้ ื่น ฉันควรท�ำอย่างไร?
คุณมีสิทธิ์ ที่จะกังวลใจ ถ้ าคุณเชื่ อว่ าเขาอาจมาท�ำงานโดยอยู่
ภายใต้ ฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์ หรื อยา แม้ คุณจะไม่ แน่ ใจ คุณ
ก็ยงั สามารถหารื อเรื่ องนีก้ ับหั วหน้ างาน ตัวแทนฝ่ ายทรั พยากรบุคคล
หรื อสายด่ วนจริ ยธรรมของ MSA ได้ เรื่ องดังกล่ าวจะได้ รับการตรวจ
สอบอย่ างจริ งจังตามความเหมาะสม และบริ ษทั จะให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้ องมาช่ วยรั กษาความปลอดภัยของเพื่อนร่ วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับเขา

การรักษาความลับ

(ดูนโยบายข้ อมูลอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
ในการท�ำงานของเราที่ MSA มักจะมีการมอบหมายข้อมูลของบริ ษทั ซึ่งเป็ น
ความลับในการท�ำงานเสมอ เมื่อพูดถึงข้อมูลลับ โดยทัว่ ไปแล้วเราจะหมายถึง
ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจเป็ นประโยชน์ต่อคู่แข่งหรื อบุคคลอื่น
และเป็ นอันตรายต่อบริ ษทั หากถูกเปิ ดเผยออกไป หรื อข้อมูลที่คู่คา้ ทางธุรกิจ
ได้ไว้วางใจมอบให้แก่เรา และเราได้ตกลงยินยอมรักษาความลับให้
พนักงานของ MSA ทุกคนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว ซึ่ง
หมายความว่า เราจะต้องไม่อนุญาตให้ผอู ้ ื่นเข้าใช้งานข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม
เราจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่สมควร และเราจะต้องดูแล
ไม่ทำ� ข้อมูลหาย วางข้อมูลผิดที่ หรื อวางข้อมูลลับ (หรื ออุปกรณ์ที่มีขอ้ มูลดังกล่าว
เช่น แล็ปท็อปหรื อสมาร์ตโฟน) เอาไว้โดยไม่มีผดู ้ ูแล การดูแลข้อมูลลับอย่าง
ถูกต้องเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญยิง่ ต่อความส�ำเร็ จของบริ ษทั

พชีวติ ที่ดี

ตัวอย่ างข้ อมูลทีเ่ ป็ นความลับได้ แก่ :
• แผนงานวิจยั และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• กลยุทธ์ ทางการตลาด
• ข้ อมูลราคา
• ข้ อมูลส่ วนบุคคล
• ผลประกอบการทางการเงินทีย่ งั ไม่ เผยแพร่
• และอีกมากมาย!

ไว้วางใจ
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ทรัพย์ สินทางปัญญา

(ดูนโยบายข้ อมูลอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
ที่ MSA เราใช้ทรัพยากรไปมากมายเพื่อสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปั ญญาขึ้นมา 
ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้รวมถึงสิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ และ
ความลับทางการค้าของ MSA โดยทัว่ ไปเรามักจะเรี ยกทรัพย์สินเหล่านี้วา่ เป็ น
“ทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้” ซึ่งรวมถึงแนวคิด การค้นพบ กระบวนการ และการ
ออกแบบที่สร้างขึ้นในเวลาท�ำงานที่บริ ษทั โดยใช้เงินทุนและทรัพยากรของ
บริ ษทั หรื ออยูภ่ ายในขอบเขตหน้าที่การท�ำงาน แม้วา่ ทรัพย์สินทางปัญญาอาจอยู่
ในรู ปแบบเอกสาร โดยทัว่ ไปแล้ว ทรัพย์สินเหล่านี้มกั จะเก็บอยูใ่ นหลายรู ปแบบ
เช่นเอกสารเชิงวิศวกรรม เอกสารที่เป็ นไฟล์ Word, Excel และข้อมูลอื่น ๆ ที่
อยูใ่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวเป็ นทรัพย์สินของ MSA ทั้งสิ้ น ไม่วา่
จะอยูใ่ นรู ปแบบการจัดเก็บหรื อน�ำเสนอแบบใดก็ตาม คุณจ�ำเป็ นจะต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายข้อมูลอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ MSA เพื่อการปกป้ องทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของ MSA อย่างถูกต้อง
เมื่อเราคาดหวังให้ผอู ้ ื่นเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของ MSA เราเองก็จะต้อง
เคารพสิ ทธิ์ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า เรา
จะต้องไม่ต้ งั ใจละเมิดสิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า หรื อลิขสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่น ห้าม
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิ ทธิ์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั หรื อ
ท�ำส�ำเนา เผยแพร่ หรื อแจกจ่ายข้อมูลที่มีลิขสิ ทธิ์ ห้ามดาวน์โหลดเพลง รู ปภาพ
หรื อวิดีโอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ไม่วา่ คุณจะปฏิบตั ิงานกับทรัพย์สินทางปั ญญาของ MSA หรื อทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของคู่คา้ ทางธุรกิจของ MSA คุณจะต้องดูแลทรัพย์สินเหล่านี้อย่างเหมาะ
สม หากคุณสงสัยว่ามีการใช้งานทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างไม่เหมาะสม คุณจะ
ต้องรายงานหัวหน้างาน ฝ่ ายกฎหมายของ MSA หรื อสายด่วนจริ ยธรรม

ลิขสิ ทธิ์
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ทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจรวมถึงสิ่ งต่อไปนี้ คุณจะ
ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนี้ให้คนอื่นทราบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MSA
• แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
• สิ่ งประดิษฐ์
• กระบวนการหรื อการปรับปรุ งกระบวนการ
• การออกแบบ
• ความลับทางการค้า
• และอีกมากมาย!

สิ่ งป

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

เครื่ องหมายการค้า
เมื่อเราคาดหวังให้ผอู ้ ื่นเคารพ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของ
MSA เราเองก็จะต้องเคารพ
สิ ทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน

ประดิษฐ์
แนวคิด
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คู่คา้ ทางธุรกิจของเรา

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

เราจะต้องให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ ของ MSA เป็ นสิ่ งแรก
ในการท�ำงานของเราแต่ละวัน
ในทุก ๆ วันทัว่ โลก พนักงานของ MSA จะต้องโต้ตอบกับหน่วยธุรกิจและ
บุคคลต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็ นพนักงานของ MSA เรามักจะเรี ยกหน่วยงานและบุคคล
เหล่านี้วา่ เป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจ ตัวอย่างของคู่คา้ ทางธุรกิจได้แก่ ลูกค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ตัวแทนหรื อนายหน้าของบุคคลภายนอก ผูใ้ ห้บริ การ ผูจ้ ำ� หน่าย และอีกมากมาย
หัวข้อนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเมื่อด�ำเนินงานร่ วม
กับคู่คา้ ทางธุรกิจ และจะก�ำหนดความคาดหวังของบริ ษทั ที่มีต่อการด�ำเนินงาน
เหล่านั้น

ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน

บริ ษทั คาดหวังให้พวกเราทุกคนปฏิบตั ิตนเพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ได้รับผล
ประโยชน์สูงสุ ด ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับคู่คา้ ทางธุรกิจและบุคคลภายนอก
อื่น ๆ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจหรื อการด�ำเนินการเพื่อให้ MSA
ได้รับประโยชน์สูงสุ ด ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะต้องไม่ส่งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั โดยท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อท�ำให้สงสัยได้วา่ เป็ นสถานการณ์
ที่ไม่เหมาะสม วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้คุณถามค�ำถามเหล่านี้: ผูอ้ ื่นจะมองการกระท�ำ
ของฉันว่าเป็ นอย่างไร? ถ้าเรื่ องราวของฉันถูกน�ำไปลงข่าวในอินเทอร์เน็ตหรื อ
หนังสื อพิมพ์ ฉันจะรู ้สึกสบายใจหรื อไม่?
เราจะต้องตัดสิ นใจทางธุรกิจโดยยึดถือวิจารณญาณที่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์
สูงสุ ดของ MSA “ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” เกิดขึ้นเมื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
ของเรา ถูกบดบังโดยผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่เกิดจากการท�ำธุรกรรม
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อผลประโยชน์ส่วนบุคคลนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ น
ใจ การปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์ หรื อความภักดีต่อบริ ษทั

การกระท�ำต่ อไปนีถ้ อื เป็ นตัวอย่ างของผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนซึ่งไม่ อนุญาต
ให้ ทำ� โดยเด็ดขาก:
• ก ารให้ หรือรับของขวัญหรือสิ่ งตอบแทนทีไ่ ม่ เหมาะสม
• การให้ MSA ท�ำธุรกรรมกับสมาชิกครอบครัว

• ก ารท�ำธุรกรรมส่ วนบุคคลกับคู่ค้าทางธุรกิจของ MSA ด้ วยข้ อเสนอ

ทีด่ กี ว่ าให้ ผู้อนื่
• ก ารถือครองผลประโยชน์ ทางการเงินโดยตรงในองค์ กรทีท
่ ำ� ธุรกิจกับ
MSA ขณะทีม
่ สี ่ วนเกีย่ วข้ องหรือเป็ นผู้ควบคุมดูแลการท�ำธุรกิจ
ดังกล่ าว
• การถือครองผลประโยชน์ ทางการเงินมากพอสมควร ในองค์ กรทีเ่ ป็ น
คู่แข่ งของ MSA
• และอีกมากมาย!

พนักงานสามารถเป็ นเจ้าของหุน้ ในบริ ษทั มหาชนซึ่งท�ำธุรกิจกับ MSA ได้ ตราบ
ใดที่การท�ำธุรกิจดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ MSA เมื่อคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการท�ำ
ธุรกรรมหรื อความสัมพันธ์ใด ๆ ทางที่ดีที่สุด คุณควรรับค�ำแนะน�ำก่อนด�ำเนินการ
โดยติดต่อหัวหน้างาน สายด่วยจริ ยธรรม หรื อประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ

ไม่เพียงแต่เราจะต้องหลีกเลี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนเท่านั้น แต่เราจะต้อง
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�ำให้สงสัยได้วา่ มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนอีกด้วย ใน
หลายๆ กรณี เหตุน่าสงสัยว่าจะมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนก็อาจสร้างปั ญหาให้กบั
บริ ษทั ได้
วิธีหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่ดีที่สุดก็คือ การเปิ ดเผยธุรกรรมหรื อความ
สัมพันธ์ที่ผดิ ปกติ และไม่นำ� ตนเองเข้าไปมีส่วนร่ วมกับการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมด
ระหว่าง MSA และคู่คา้ ทางธุรกิจที่คุณอาจมีผลประโยชน์ดว้ ย ตามความเป็ น
จริ งแล้ว พนักงานจะต้องเปิ ดเผยกิจกรรมในแผนงานทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนก่อนด�ำเนินงาน หากไม่แน่ใจ คุณควรเปิ ดเผยสิ่ งที่อาจท�ำให้
เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนเสมอ เมื่อจ�ำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล พนักงานจะต้อง
แจ้งทั้งหัวหน้างานและประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทราบถึง
สิ่ งที่อาจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน และขอรับค�ำแนะน�ำก่อนด�ำเนินการใด
ๆ ต่อไป

คู่สมรสของฉันเป็ นเจ้าของและมีตำ� แหน่งเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขายของบริ ษทั ผูค้ า้ รายย่อยแห่งหนึ่งที่ให้บริ การส�ำคัญส�ำหรับ
MSA ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกผูค้ า 
้ และฉันต้องการให้พวก
เราเลือกบริ ษทั นี้ ฉันต้องการให้ MSA ได้รับบริ การที่ดีในราคาที่ยตุ ิธรรม
ฉันควรท�ำอย่างไร?
ถ้ าคุณเลือกบริ ษทั ผู้ค้าดังกล่ าว จะท�ำให้ เกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้ อนขึน้ ถึงแม้ ว่าคุณจะรั บรองได้ ว่าคู่สมรสของคุณจะคิดราคา
MSA อย่ างเป็ นธรรมก็ตาม เนื่ องจากคู่สมรสของคุณเป็ นเจ้ าของและมี
ต�ำแหน่ งเป็ นผู้จัดการฝ่ ายขายของบริ ษทั คุณจึ งไม่ สามารถรั บหน้ าที่ เป็ น
ตัวแทนเพื่อผลประโยชน์ ของ MSA ได้ MSA อาจยังสามารถท�ำธุรกิจกับ
ผู้ค้าดังกล่ าวได้ แต่ คุณจะต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ ดงั กล่ าวให้ หัวหน้ า
งานและประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ทราบ และคุณ
จะต้ องไม่ มีส่วนร่ วมในการเจรจาธุรกิจระหว่ างสองบริ ษทั อาจต้ องให้
บุคคลอื่นเป็ นผู้ตัดสิ นว่ าผู้ค้าดังกล่ าวเป็ นคู่ค้าทางธุรกิจที่ เหมาะสมหรื อ
ไม่
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สิ นบนและการทุจริต

(ดูนโยบายการต่ อต้ านสิ นบนและการทุจริ ตของ MSA เพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
MSA มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริ ตที่เข้มงวด การปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ น

สิ่ งที่ผดิ กฎหมายในทุกประเทศทัว่ โลก MSA จะไม่ยอมรับการให้สินบนหรื อการ

ทุจริ ตในทุกกรณี และจะใช้แนวทางที่ชอบธรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและ
มุ่งไปสู่ความส�ำเร็ จ
ตัวอย่างเช่น กฎหมายป้ องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
(FCPA) และกฎหมายต่อต้านสิ นบนของสหราชอาณาจักร จะห้ามไม่ให้บริ ษท
ั
และบริ ษทั ในเครื อเข้าร่ วมในการกระท�ำทุจริ ตทางธุรกิจ จะมีการบังคับใช้
กฎหมายเหล่านี้และกฎหมายอื่น ๆ อย่างเข้มงวด และมีบทลงโทษที่รุนแรงกับ
ผูท้ ี่ฝ่าฝื น รวมถึงการตัดสิ นจ�ำคุกและการลงโทษอย่างรุ นแรงจากบริ ษทั
กฎหมายเหล่านี้ และนโยบายของ MSA จะห้ามไม่ให้พนักงานมอบหรื อสัญญา
ว่าจะมอบสิ่ งมีค่าให้กบั บุคคลใด ๆ อย่างไม่เหมาะสม เพื่อชักจูงให้บุคคลดัง
กล่าวท�ำธุรกิจกับ MSA หรื อเกิดความได้เปรี ยบโดยไม่เหมาะสม นอกจากนี้การ
ใช้บุคคลภายนอกเช่นบริ ษทั นายหน้า ตัวแทนที่เป็ นบุคคลภายนอก หรื อผูจ้ ดั
จ�ำหน่าย ให้กระท�ำผิดกฎหมายแทน MSA ก็ถือเป็ นสิ่ งผิดกฎหมายและละเมิด
นโยบายของ MSA เช่นเดียวกัน MSA และพนักงานของบริ ษทั จะต้องรับผิดชอบ
ต่อการกระท�ำผิดกฎหมายของคู่คา้ ทางธุรกิจ ถ้าเรามีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัย
ได้วา่ บริ ษทั คู่คา้ มีส่วนร่ วมในการทุจริ ตซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ของเรา 
ตัวอย่างเช่น บริ ษทั นายหน้าที่ตอ้ งการให้เราจ่ายค่านายหน้าล่วงหน้าเป็ นเงินสด
อาจถือเป็ นเหตุน่าสงสัยว่าจะเป็ นการทุจริ ตได้
บ่อยครั้งที่เงินสิ นบนจะถูกปกปิ ดในรู ปแบบของก�ำนัลหรื อของตอบแทน ด้วย
เหตุน้ ี เราจึงจ�ำเป็ นต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของก�ำนัลและความบันเทิงที่ MSA
ก�ำหนดขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของก�ำนัลที่สามารถรับได้จะอยูใ่ นหัวข้อ
ถัดไป
สุ ดท้ายนี้ นอกจากนโยบายต่อต้านสิ นบน/ต่อต้านการทุจริ ตแล้ว MSA ยังมีคู่มือ
ต่อต้านสิ นบน/ต่อต้านการทุจริ ตให้กบั พนักงานอีกด้วย โปรดอ่านแหล่งข้อมูล
เพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อรับข้อมูลโดยละเอียด ในกรณี ที่คุณมีขอ้ ข้องใจเกี่ยวกับสิ นบน
หรื อการทุจริ ต คุณจะต้องติดต่อประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
หรื อสายด่วนจริ ยธรรมทันที

ฉันคิดว่าการใช้บริ การผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหรื อตัวแทนที่เป็ นบุคคล
ภายนอกในประเทศที่ “มีความเสี่ ยง” จะช่วยปกป้ อง MSA
จากการถูกกล่าวหาว่าติดสิ นบน คุณคิดว่าจริ งหรื อไม่?
ไม่ จริ ง ความจริ งก็คือ ความเสี่ ยงอาจเพิ่มขึน้ ด้ วยซ�ำ้ เพราะ
เรามีอำ� นาจควบคุมกิจกรรมของผู้จัดจ�ำหน่ ายและตัวแทนที่
เป็ นบุคคลภายนอกเหล่ านีไ้ ด้ น้อยกว่ า หน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมายของ
ภาครั ฐกล่ าวว่ า บริ ษทั จะต้ องรั บผิดชอบ หากผู้จัดจ�ำหน่ ายหรื อตัวแทน
กระท�ำผิดกฎหมาย โดยมีส่วนร่ วมในการให้ สินบนเพื่อเอือ้ ประโยชน์
ให้ กับการขายผลิตภัณฑ์ ของบริ ษทั ไม่ ว่าคุณจะทราบหรื อไม่ ทราบ
เรื่ องก็ตาม ด้ วยเหตุผลดังกล่ าว MSA จึ งบังคับใช้ กระบวนการจัดการ
คู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลกกับคู่ค้าทางธุรกิจภายนอกบริ ษทั ทุกรายที่เกี่ยวข้ อง
กับการขายผลิตภัณฑ์ ของ MSA

ฉันเคยได้ยนิ เรื่ องของพนักงานบริ ษทั หนึ่งที่เดินทางไปยัง
ประเทศที่ค่อนข้างอันตราย และถูกเจ้าหน้าที่ตำ� รวจของ
ประเทศนั้นข่มขู่ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวบังคับให้พนักงานคนนั้น
จ่ายเงิน มิฉะนั้นจะไม่ปล่อยตัว การช�ำระเงินดังกล่าวถือเป็ น
การให้สินบนหรื อไม่?
ส�ำหรั บสถานการณ์ ที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพหรื อความ
ปลอดภัยของคุณอย่ างชัดเจน คุณควรจ่ ายเงินดังกล่ าว อย่ างไร
ก็ตาม หลังจากจ่ ายเงินแล้ ว คุณจะต้ องแจ้ งหั วหน้ าหน่ วยธุรกิจและ
ประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ MSA ทันที
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จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

ผลประโยชน์
        ทับซ้อน
นโยบายของ MSA ห้าม
ไม่ให้มอบสิ่ งของที่มีมูลค่า
กับบุคคลอื่น เพื่อชักจูงการ
ตัดสิ นใจของบุคคลนั้นอย่าง
ไม่เหมาะสม

ความรับผิดชอบในหน้ าทีง่ าน
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ของกำ� นัล คว
ของก�ำนัลและความบันเทิง

การให้หรื อรับของก�ำนัลและความบันเทิงนั้นเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ค่อนข้าง
ได้รับความนิยมในธุรกิจหลายวงการ และในหลายประเทศ แน่นอนว่าของก�ำนัล
และความบันเทิงดังกล่าว อาจช่วยเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ทางธุรกิจ
ของเรา และมีส่วนช่วยให้บริ ษทั ของเราประสบความส�ำเร็ จในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม การพยายามชักจูงคู่คา้ ทางธุรกิจของเราในการตัดสิ นใจ โดยเสนอ
ของก�ำนัลหรื อความบันเทิงที่มีมูลค่าสูงเกินไปนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ถกู ต้อง เช่นเดียวกัน
การตัดสิ นใจทางธุรกิจของเราจะต้องเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
และจะต้องไม่ถกู ครอบง�ำด้วยของก�ำนัลหรื อความบันเทิงที่มอบให้กบั เรา เรายัง
ต้องระมัดระวังในการมอบของก�ำนัลและความบันเทิงที่อาจตีความเป็ นสิ นบน
ได้ หลักการพื้นฐานที่ควรระลึกไว้เมื่อมอบหรื อรับของก�ำนัลและความบันเทิง
ได้แก่
ประการแรก หลักจรรยาบรรณมักจะอนุญาตให้มอบ (และรับ) ของก�ำนัลและ
ความบันเทิงที่เป็ นธรรมเนียมทางธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง แนวทางดังกล่าว
ยังสามารถประยุกต์ใช้กบั การด�ำเนินธุรกิจได้ทว่ั โลก

ประการที่สอง พนักงานสามารถมอบหรื อรับของก�ำนัลและของขวัญได้ ก็ต่อ
เมื่อการกระท�ำดังกล่าวไม่ทำ� ให้สงสัยว่าเป็ นการสร้างเงื่อนไขให้ผรู ้ ับ หรื อชักจูง
ให้ผรู ้ ับไม่สามารถปฏิบตั ิงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรของตนได้
ประการที่สาม MSA มักจะถือว่าของก�ำนัลและความบันเทิงที่จดั เตรี ยมโดยคู่
สมรสหรื อสมาชิกครอบครัวของพนักงานหรื อคู่คา้ ทางธุรกิจนั้นเป็ นของก�ำนัล
ตามมารยาทในการด�ำเนินธุรกิจ  ดังนั้น ของก�ำนัลดังกล่าวจึงต้องมีความเหมาะ
สมตามหลักจรรยาบรรณ
ประการที่สี่ เราไม่อนุญาตให้มอบของก�ำนัลที่เป็ นเงินสด บัตรสมนาคุณ หรื อ
สิ่ งอื่นที่เทียบเท่าในทุกกรณี และของก�ำนัลทั้งหมดจะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย
และนโยบายของ MSA ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ทุกครั้งที่คุณรับหรื อมอบของก�ำนัล คุณจะต้องพิจารณาข้อก�ำหนด
ดังต่อไปนี้ ของก�ำนัลจะต้อง:
• สามารถมอบให้ได้ตามกฎหมาย
• มีมูลค่าในเชิงพาณิ ชย์ไม่สูงจนเกินไป
• มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท�ำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• มีจุดประสงค์เพื่อเป็ นที่ระลึกหรื อเป็ นการตอบแทนตามธรรมเนียม
• ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่ วนตัว
• เกิดขึ้นไม่บ่อย
เมื่อมีขอ้ สงสัย โปรดติดต่อประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบเพื่อรับค�ำแนะน�ำก่อนด�ำเนินการใด ๆ

สัปดาห์ที่จะถึงนี้เป็ นวันหยุดราชการในประเทศของฉัน และ
เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาล ฉันจะมอบบัตร
สมนาคุณให้กบั ลูกค้ารายส�ำคัญที่สุด 10 รายเพื่อใช้ร่วมงานเทศกาล
ในประเทศ บัตรสมนาคุณนี้มีมูลค่าไม่มาก ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหา 
ใช่หรื อไม่?
ไม่ ใช่ ตามนโยบายของ MSA แล้ ว เราไม่ อนุญาตให้ คุณมอบ
เงินสดหรื อสมนาคุณที่เทียบเท่ าเงินสดในทุกกรณี ไม่ ว่าจะมี
มูลค่ าเท่ าใด บัตรสมนาคุณนั้นเทียบเท่ าเงินสด เพราะมีมลู ค่ าเป็ นตัวเงิน
เพื่อแลกซื ้อสิ นค้ าหรื อบริ การได้
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วามบันเทิง
การท�ำงานหลายทีพ่ ร้ อมกัน

การกู้ยมื เงิน

การท�ำงานหลายที่พร้อมกันอาจเสี่ ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน และอาจ
ท�ำให้เราไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั MSA ได้อย่างเต็มความสามารถ ด้วย
เหตุผลนี้ MSA จึงไม่สนับสนุนให้พนักงานท�ำงานหลายที่พร้อมกัน

นอกจากการให้ผอู ้ ื่นกูย้ มื เงินแล้ว การกูย้ มื เงินจากผูอ้ ื่นก็มีโอกาสเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนได้เช่นกัน ดังนั้น พนักงาน MSA และสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดของ
พนักงาน จะต้องไม่กยู้ มื เงินจากบุคคลหรื อองค์กรที่ทำ� ธุรกิจหรื อมีโอกาสท�ำธุรกิจ
กับ MSA ไม่วา่ เป็ นลูกค้า คู่คา้ ซึ่งเป็ นช่องทางจ�ำหน่าย ซัพพลายเออร์ ผูใ้ ห้บริ การ
หรื อคู่คา้ ทางธุรกิจคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามนี้ไม่มีผลกับสถาบันสิ นเชื่อ
สาธารณะ เช่น ธนาคาร บริ ษทั ออมทรัพย์และให้สินเชื่อ หรื อสหภาพเครดิตที่อาจ
เป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจกับ MSA หากการกูย้ มื นั้น ไม่ได้รับการเอื้อประโยชน์มากกว่า
ลูกค้าทัว่ ไปของสถาบันดังกล่าว

พนักงาน MSA อาจต้องการท�ำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษทั เราเรี ยก
สถานการณ์น้ ีวา ่ “การท�ำงานหลายที่พร้อมกัน” การท�ำงานนอกบริ ษทั นั้นรวม
ถึงการท�ำงานรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การท�ำงานให้กบั บริ ษทั อีกแห่ง การรับ
ค่าตอบแทนจากการบรรยายหรื อน�ำเสนอผลงาน หรื อปฏิบตั ิงานในฐานะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ถ้าคุณต้องการท�ำงานหลายที่พร้อมกัน คุณจะต้องได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในท้องที่ของคุณ เราไม่อนุญาตให้
พนักงานท�ำงานหลายที่พร้อมกัน ที่ส่งผลกระทบให้พนักงานไม่สามารถ
รับผิดชอบงานของ MSA ได้อย่างเต็มที่
หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการท�ำงานหลายที่พร้อมกัน คุณควรสอบถามตัวแทน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในประเทศ

การกูย้ มื เงินที่วางแผนมาอย่างดี อาจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนได้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาดังกล่าว พนักงาน MSA จะต้องไม่มอบเงินให้คู่คา้ ทางธุรกิจหรื อ
บุคคลที่อาจท�ำธุรกิจร่ วมกับ MSA กูย้ มื โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ล่วงหน้า 
หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้น ซึ่งมีโอกาสเกิดได้นอ้ ยมาก จะต้องยืน่ ค�ำร้องให้
ประธานฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเป็ นผูอ้ นุมตั ิ

ตัวแทนจ�ำหน่าย
หุน้ ส่วน
ซัพพลายเออร์
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เมื่อผูถ้ ือหุน้ ของเราลงทุนกับ MSA แสดงว่าพวกเขาไว้วางใจในการด�ำเนิน
ธุรกิจของพวกเราอย่างยิง่ พวกเขาความหวังการด�ำเนินธุรกิจอย่ างมีคุณธรรม
ในระดับสู งสุ ด
MSA เป็ นบริ ษท
ั มหาชนที่เปิ ดขายหุน้ ให้กบั บุคคลทัว่ ไป ซึ่งหมายความว่าผูถ้ ือ

หุน้ ทุกคนมีสิทธิ์ในฐานะเจ้าของบริ ษทั และบุคคลทุกคนสามารถซื้อหุน้ ของเรา
ได้จากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) เมื่อผูถ้ ือ
หุน้ ของเราลงทุนกับ MSA แสดงว่าพวกเขาไว้วางใจในการด�ำเนินธุรกิจของ
พวกเราอย่างยิง่ ตัวอย่างเช่น ผูถ้ ือหุน้ ไว้วางใจว่าการรายงานข้อมูลทางการเงิน
ของเรา และข้อมูลอื่น ๆ จะเป็ นไปด้วยความถูกต้องและชอบธรรม เพื่อให้พวก
เขาสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการตัดสิ นใจลงทุนกับ MSA หัวข้อต่อจากนี้จะ
อธิบายว่าการยึดมัน่ ด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์น้ นั มีความส�ำคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ของ
เราอย่างไร  

ทราบถึงการฉ้อโกงหรื อสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกงเกิดขึ้น จ�ำเป็ นต้องรายงานเหตุ
ดังกล่าวกับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบระดับองค์กร ประธานฝ่ าย
ควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อสายด่วนจริ ยธรรม

ความถูกต้ องของงบดุลบัญชีและบันทึกต่ าง ๆ

ผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ ทางธุรกิจ เพื่อนพนักงานของเรา และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่สำ� คัญ
อื่น ๆ ต้องการข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้องจากเรา เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ตัดสิ นใจลงทุน บ่อยครั้งที่กฎข้อบังคับจากหน่วยงานรัฐก�ำหนดให้เราต้องจัดเตรี ยม
ข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องแม่นย�ำที่สุด ดังนั้น พวกเราทุกคนมีหน้าที่รับรอง
ว่างบการเงินและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ MSA นั้นแสดงข้อมูลธุรกรรมและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและชอบธรรม
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงินต่าง ๆ มีความถูกต้อง เราจะต้อง
ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิงานด้านการเงินตลอดเวลา จะต้องไม่มี
การลงบันทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ท�ำให้เข้าใจผิด หรื อบิดเบือนความจริ ง ในงบการ
เงินและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั และข้อมูลดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็น
ถึงสาระส�ำคัญของธุรกรรมหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
หากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการท�ำ
บัญชี เราสนับสนุนให้คุณติดต่อส�ำนักเจ้าหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบระดับองค์กร
หรื อหัวหน้าฝ่ ายการเงินประจ�ำภูมิภาคของคุณ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการท�ำบัญชีที่
ส่ อเจตนาทุจริ ต คุณจะต้องรายงานเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีที่อธิบายไว้ในหลัก
จรรยาบรรณ

การชี้แจงข้ อมูลอย่ างซื่อสั ตย์ และการฉ้ อโกง

พนักงานจ�ำเป็ นจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยชอบธรรม และ
เข้าใจได้ง่ายในรายงานและเอกสารของ MSA ทุกฉบับที่ส่งให้หน่วยงานรัฐ
หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายนอกหรื อภายใน MSA การจงใจแสดงธุรกรรมหรื อ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็ นเท็จ บิดเบือน หรื อมีการปกปิ ดข้อมูลไว้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ป
แบบที่จบั ต้องได้หรื อไม่กต็ าม ถือเป็ นสิ่ งที่ผดิ หลักจริ ยธรรมอย่างร้ายแรง ส่ วน
ใหญ่เป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย ซึ่งโดยทัว่ ไปถือเป็ นการฉ้อโกง พนักงานคนใดที่

เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งปิ ดการขายที่มีมูลค่าสูงมากได้
ส�ำเร็ จ ในการสัง่ ซื้อครั้งนี้ ลูกค้าจะต้องอนุมตั ิภาพวาดแบบ
ของเราก่อนจัดส่ งสิ นค้า แต่กระบวนการอนุมตั ิดงั กล่าวใช้
เวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งอาจท�ำให้การจัดส่ งล่าช้าไปถึงไตรมาสหน้า 
ผูจ้ ดั การของฉันบอกให้ฉนั จัดส่ งสิ นค้าและใบแจ้งหนี้ก่อนปิ ด
ไตรมาสปัจจุบนั โดยไม่ตอ้ งรับการอนุมตั ิจากลูกค้า เพื่อที่เราจะได้
บันทึกยอดขายให้กบั บริ ษทั เขาบอกว่าจะจัดการกับค�ำอนุมตั ิของ
ลูกค้าภายหลัง ฉันควรท�ำอย่างไร?
กฎเกณฑ์ ด้านการเงินนั้นก�ำหนดไว้ ว่า เราจะต้ องระบุวนั
ที่ เกิดรายรั บจากใบสั่งซื ้ออย่ างชัดเจน เมื่อเราทราบแล้ วว่ า
ลูกค้ าจ�ำเป็ นต้ องอนุมตั ิภาพวาดแบบของเราก่ อนรั บมอบสิ นค้ า
การบันทึกยอดขายครั้ งนีโ้ ดยไม่ ได้ รับการอนุมตั ิจากลูกค้ าจึ งเป็ นเรื่ องที่
ไม่ เหมาะสม ดังนั้น คุณจะต้ องแจ้ งหั วหน้ าฝ่ ายการเงินประจ�ำภูมิภาค
หรื อสายด่ วนจริ ยธรรมให้ ทราบถึงข้ อข้ องใจเกี่ยวกับธุรกรรมครั้ งนี ้
เพื่อรั บรองว่ างบการเงินและบันทึกของบริ ษทั มีความถูกต้ อง
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การซื้อขายหลักทรัพย์ ด้วยข้ อมูลภายใน

(ดูนโยบายการซื ้อขายหลักทรั พย์ ด้วยข้ อมูลภายในของ MSA เพื่อรั บข้ อมูลเพิ่ม
เติม)
การซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั MSA นั้นมีการควบคุมด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวด ใน
ขณะเดียวกัน การรักษาความลับของผูถ้ ือหุน้ และตลาดหลักทรัพย์ของเรานั้น
เป็ นสิ่ งที่สำ� คัญมากต่อความส�ำเร็ จอันยาวนานของเรา เราจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ควบคุมการใช้งานข้อมูลทางธุรกิจที่สำ� คัญซึ่งไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะอย่างไม่เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา โดยทัว่ ไปเราจะเรี ยกข้อมูลนี้วา่
“ข้อมูลภายใน” หรื อกล่าวโดยสรุ ป ข้อมูลภายในคือข้อมูลเกี่ยวกับ MSA ที่
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งมีความส�ำคัญต่อนักลงทุนในการตัดสิ นใจว่าจะซื้อ
ถือครอง หรื อขายหุน้ ของ MSA พนักงานที่มีขอ้ มูลภายในจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหุน้ การใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่ วนบุคคลหรื อ “แนะน�ำ” ผูอ้ ื่นที่อาจตัดสิ นใจ
ลงทุนโดยใช้ขอ้ มูลนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นการกระท�ำที่ผดิ หลักจริ ยธรรมและละเมิด
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ดว้ ยข้อมูลภายในของ MSA เท่านั้น แต่ยงั ผิด
กฎหมายอีกด้วย บริ ษทั และบุคคลผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลจะได้รับโทษอย่างรุ นแรง
ตัวอย่ างของข้ อมูลภายในบางประการได้ แก่ ผลประกอบการทางการเงินทีย่ งั
ไม่ เผยแพร่ ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการรวมกิจการหรือเข้ าซื้อกิจการ การได้ รับ
สั ญญามูลค่ าสู ง การเปลีย่ นแปลงผู้บริหารทีส่ � ำคัญในองค์ กร และข้ อมูลอืน่ ๆ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อราคาหุ้นของ MSA

ภาระผูกพัน

เมื่อมีการก�ำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหุน้ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดว้ ยข้อมูลภายในของ MSA พนักงานของ MSA สามารถซื้อขายหุน้
ของบริ ษทั MSA ได้ ตราบใดที่ดำ� เนินการโดยไม่ทราบข้อมูลภายในของบริ ษทั
พนักงานที่สงสัยว่าตนเองอยูใ่ นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหุน้ หรื อไม่ หรื อมีการเปิ ด
เผยข้อมูลใด ๆ ต่อสาธารณะแล้วหรื อยัง จะต้องติดต่อหัวหน้าฝ่ ายกฎหมายของ
MSA ก่อนการซื้ อขายหุ น
้ ของ MSA

การใช้ งานและปกป้ องทรัพย์ สินของบริษทั

ในหลายกรณี พนักงานของ MSA จะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพย์สินมี
ค่าของบริ ษทั เป็ นจ�ำนวนมาก นอกจากพนักงานจะสามารถใช้ทรัพย์สินทางการ
เงินเช่นบัญชีธนาคาร ในหลายสถานการณ์ พวกเขายังต้องใช้งานอุปกรณ์ ยาน
พาหนะ สิ นค้าคงคลัง เครื่ องใช้สำ� นักงาน และทรัพย์สินทางปั ญญาเช่นความลับ
ทางการค้า พนักงานจะต้องด�ำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้ องทรัพย์สินที่
มอบให้ และพนักงานจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อผลประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจาก MSA ห้ามใช้งานทรัพย์สินของ MSA อย่างไม่เหมาะสม หรื อ
ท�ำการโจรกรรม ฉ้อโกง ยักยอก และเปิ ดเผยทรัพย์สินเหล่านี้ (ในกรณี ที่เป็ น
ทรัพย์สินทางปัญญา) ห้ามใช้งานทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
อย่างไม่เหมาะสมหรื อบ่อยครั้งเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ อินเทอร์เน็ตและสิ ทธิ์
การถ่ายเอกสารของบริ ษทั

โอกาส
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แข็งแกร่ง
การตรวจสอบบัญชี

MSA มีการตรวจสอบบัญชีที่เข้มงวด ซึ่ งรวมถึงการตรวจสอบงบการเงิน

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ภาษี และการตรวจสอบต่าง ๆ จากภาครัฐ เรา
ทุกคนจ�ำเป็ นต้องสนับสนุนและร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะ
เป็ นผูต้ รวจสอบภายในหรื อภายนอกองค์กร ข้อมูลทั้งหมดที่เปิ ดเผยแก่ผตู ้ รวจ
สอบ จะต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อบังคับในการ
เปิ ดเผยข้อมูลซึ่งก�ำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณและนโยบายของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ในวันนี้ หัวหน้าของฉันกลับจากการประชุมและบอกว่า
พวกเราเพิ่งท�ำสัญญาใหม่กบั รัฐบาล สัญญานี้มีมูลค่าสูงสุ ด
เมื่อเทียบกับสัญญาอื่น ๆ ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาของ MSA เขาบอก
ให้ฉนั เก็บเรื่ องนี้เป็ นความลับจนกว่าจะประกาศอย่างเป็ นทางการใน
สัปดาห์หน้า ฉันต้องการซื้อหุน้ ของ MSA เก็บไว้เพราะราคาหุน้ จะ
ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อทุกคนทราบถึงสัญญานี้ ฉันควรท�ำอย่างไร?
การรั บรู้ เรื่ องสัญญาในครั้ งนีถ้ ือเป็ น “ข้ อมูลภายใน”
เนื่องจากยังไม่ ประกาศข้ อมูลนีต้ ่ อสาธารณะ ดังนั้น การ
ซื ้อขายหุ้นของ MSA โดยพิจารณาข้ อมูลดังกล่ าวจึ งเป็ นสิ่ งที่ ผิด
กฎหมาย พนักงานที่ มีข้อกังวลว่ าการซื ้อขายหุ้นบริ ษทั MSA ของ
ตนจะถูกกฎหมายหรื อไม่ โปรดติดต่ อหั วหน้ าฝ่ ายกฎหมายของ
MSA ก่ อนด�ำเนิ นการ

ฉันเห็นเพื่อนร่ วมงานขโมยของใช้ของบริ ษทั เมื่อสัปดาห์
ที่ผา่ นมา ของเหล่านั้นไม่ได้มีมูลค่ามากมายอะไร เช่น
แฟลชไดรฟ์ ปากกา และสมุดโน้ต ฉันควรท�ำอย่างไร?

หากต้องการเสนอให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกองค์กร หรื อ
องค์กรผูใ้ ห้บริ การทางการเงินอื่น ๆ จะต้องส่ งเรื่ องดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่
ควบคุมกฎระเบียบระดับองค์กรของ MSA เจ้าหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบ
ระดับองค์กรจะต้องให้การอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนท�ำสัญญาให้
หน่วยงานภายนอกหรื อองค์กรภาษีใด ๆ มาให้บริ การ

โอกาสอันดีทางธุรกิจส� ำหรับบริษทั

คุณจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลใด ๆ ที่ได้ทราบจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิด
ชอบเพื่อน�ำผลประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจของ MSA มาใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนบุคคล คุณจะต้องเปิ ดเผยโอกาสดังกล่าวให้ประธานฝ่ ายควบคุม
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทราบเพื่อรับการอนุมตั ิล่วงหน้า

การเปิ ดเผย

เราไม่ ยินยอมให้ มีการขโมยทรั พย์ สินของบริ ษทั โดย
เด็ดขาด นอกจากนี ้ ผลเสี ยของการขโมยเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่
เกิดขึน้ ซ�ำ้ หลาย ๆ ครั้ งอาจท�ำให้ บริ ษทั สูญเสี ยรายได้ เป็ นเงินจ�ำนวน
หลายหมื่นบาทต่ อปี
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เราจะไม่ยอมท�ำในสิ่ งทีผ่ ดิ ต่ อหลักจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
เมื่อการด�ำเนินธุรกิจของเราอยูภ่ ายใต้กฎข้อบังคับ เราจะปฏิบตั ิตาม
โดยไม่ละเลยหน้าที่
การส่ งออกผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของเรา

(ดูนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายการน�ำเข้ า/ส่ งออกของ MSA และนโยบาย
การปฏิบัติตามกฎหมายคว�ำ่ บาตรทางการค้ าของ MSA เพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
มีกฎหมายสหรัฐอเมริ กามากมายที่ควบคุมการท�ำธุรกรรมบางรู ปแบบกับ
ต่างประเทศและกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม กฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั
ที่ปฏิบตั ิงานในประเทศสหรัฐอเมริ กา ประชาชนชาวสหรัฐอเมริ กา (ไม่วา่
จะพ�ำนักอาศัยอยูท่ ี่ใด) และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทัว่ โลก ซึ่งใช้ชิ้นส่ วนหรื อ
เทคโนโลยีที่เป็ นของสหรัฐอเมริ กา ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศก็ใช้กฎหมาย
ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันนี้
ตัวอย่างเช่น กฎหมายสหรัฐอเมริ กาก�ำหนดไว้วา ่ บริ ษทั จะต้องขอใบอนุญาต
ส่ งออก ก่อนที่จะสามารถส่ งออก ส่ งออกต่ออีกทอด หรื อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี หรื อบริ การบางรู ปแบบของ MSA ออกนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 
“การส่ งออก” นั้นไม่ได้หมายถึงการจัดส่ งผลิตภัณฑ์ออกนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมไปถึงการส่ งออกเทคโนโลยีและบริ การ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาอีกด้วย “การ
ส่ งออก” ยังสามารถหมายความถึง “การซื้อขายที่ถือเป็ นการส่ งออก” ซึ่งเป็ นการ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริ กาให้กบั ประเทศอื่น ในขณะ
ที่ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเหล่านั้นยังอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา การละเมิด
กฎหมายของสหรัฐอเมริ กาว่าด้วยการส่ งออกผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรื อบริ การ
นั้นมีโทษรุ นแรงมาก แม้วา่ MSA ได้เตรี ยมกระบวนการ เทคโนโลยี และ
บริ การเพื่อควบคุมการส่ งออกและขอใบอนุญาตส่ งออกส�ำหรับบริ ษทั พนักงาน
ควรติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ MSA เมื่อไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรื อ
บริ การบางอย่างนั้น ถูกควบคุมโดยกฎข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริ กาว่า
ด้วยเรื่ องใบอนุญาตการส่ งออก ส่ งออกอีกทอด หรื อการเคลื่อนย้ายหรื อไม่
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กายังสัง่ คว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจและห้ามส่ งสิ นค้าไปยัง
ประเทศ หน่วยงาน และบุคคลบางกลุ่ม การคว�่ำบาตรและห้ามส่ งสิ นค้าเหล่า
นี้ ยังมีผลกับกิจกรรมของประชาชนชาวสหรัฐอเมริ กา ผูพ้ ำ� นักอาศัยถาวรของ
สหรัฐอเมริ กา บริ ษทั สาขาของบริ ษทั ในสหรัฐอเมริ กาไม่วา่ จะตั้งอยูส่ ถานที่ใด
และในบางกรณี ยงั อาจครอบคลุมถึงกิจกรรมของบริ ษทั พันธมิตรของ MSA
ทัว่ โลก ซึ่งไม่ใช่บริ ษทั ในสหรัฐอเมริ กา นโยบายการคว�่ำบาตรทางการค้า
ของ MSA ได้ระบุรายการประเทศที่หา้ มไม่ให้บริ ษทั ของ MSA ด�ำเนินธุรกิจด้วย
สามารถขอรับข้อมูลการคว�่ำบาตรทางการค้าและการห้ามส่ งสิ นค้าทั้งหมดได้
จากฝ่ ายกฎหมายของ MSA

พนักงานที่พบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการท�ำธุรกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายหรื อ
นโยบายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั จะต้องรายงานฝ่ ายกฎหมาย ประธานฝ่ ายควบคุม
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อสายด่วนจริ ยธรรมของ MSA

เราได้รับค�ำสัง่ ซื้อจ�ำนวนมากจากบริ ษทั ต่างประเทศที่เรา
ไม่เคยท�ำการค้าด้วยมาก่อน ฉันจะต้องท�ำอะไรก่อนที่จะ
ขาย/ส่ งออกผลิตภัณฑ์ของเราให้กบั ลูกค้ารายนี้หรื อไม่?
ต้ อง คุณจะต้ องทบทวน “รายการผู้ใช้ ที่ถกู ควบคุมการส่ ง
ออก” ก่ อน รายการเหล่ านีป้ ระกอบด้ วยข้ อห้ ามหรื อข้ อ
จ�ำกัดในการส่ งออกสิ นค้ าให้ กับผู้ใช้ ปลายทาง ซึ่ งเป็ นบุคคลและ
บริ ษทั ที่รัฐบาลสหรั ฐอเมริ กาก�ำหนดไว้ หน่ วยงานรั ฐหลายแห่ งของ
สหรั ฐอเมริ กาได้ จัดท�ำรายชื่ อและที่อยู่ของบุคคลและบริ ษทั ที่ห้าม
ท�ำการค้ าด้ วย MSA จะต้ องตรวจสอบชื่ อของผู้ซื้อและชื่ อของผู้ใช้
สิ นค้ าปลายทาง กับรายชื่ อบุคคลที่ถกู สั่งห้ าม ก่ อนด�ำเนินธุรกรรม
การส่ งออกจากสหรั ฐอเมริ กา หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่ อฝ่ าย
กฎหมายก่ อนด�ำเนินการ
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การปฏิบตั ิตา
การต่ อต้ านการผูกขาดและการแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม

(อ่ านนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่ อต้ านการผูกขาดและการแข่ งขันทาง
การค้ าเพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับใน
ลักษณะเดียวกันทัว่ โลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่าง
เป็ นธรรม MSA เชื่อมัน่ ในการแข่งขันอย่างอิสระและเปิ ดกว้าง และไม่ยนิ ยอม
ให้พนักงานของเราใช้วธิ ีที่ผดิ กฎหมายเพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน สรุ ป
ง่าย ๆ ก็คือ เราจะปฏิบตั ิตามกฎหมายทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ทางการค้า 

             การแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม

การละเมิดกฎหมายเหล่านี้อาจเป็ นผลให้บุคคลและบริ ษทั ได้รับบทลงโทษที่
รุ นแรง ซึ่งอาจถูกฟ้ องร้องด�ำเนินคดี จ่ายค่าปรับ และได้รับโทษทางอาญา หากมี
ข้อสงสัยหรื อข้อข้องใจใด ๆ โปรดสอบถามฝ่ ายกฎหมายหรื อสายด่วนจริ ยธรรม
ของ MSA
MSA ร่ วมมือกับกลุ่มความร่ วมมือทางการค้าและสมาพันธ์ต่าง ๆ เป็ นประจ�ำ

ซึ่งคู่แข่งของเราอาจเป็ นสมาชิกอยูด่ ว้ ย เมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม องค์กรเหล่า
นี้สามารถเป็ นเครื่ องมือที่มีคุณค่าและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างเสริ ม
ความส�ำเร็ จของเราอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เราจะต้องระมัดระวังในการเข้า
ร่ วมกลุ่มความร่ วมมือดังกล่าว เหนือสิ่ งอื่นใด เราจะต้องยืนยันให้แน่ใจว่าการ
ประชุมหรื อการนัดพบแต่ละครั้ง จะได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานผูส้ นับสนุน
(เช่น NFPA หรื อ ISEA) และจะต้องก�ำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และ
ด�ำเนินการตามวาระอย่างถูกต้อง โดยที่ปรึ กษาทางกฎหมายหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
กฎข้อบังคับของหน่วยงานผูส้ นับสนุนจะต้องมีส่วนร่ วมวางแผนการจัดประชุม
เสมอ เราจะต้องหลีกเลี่ยงการประชุมกับคู่แข่งในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก
กิจกรรมที่ควบคุมโดยสมาพันธ์ความร่ วมมือทางการค้า หากมีเหตุน่าสงสัยว่ามี
การด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดความเสี ยหายต่อเราอย่างรุ นแรงได้
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เหนือสิ่ งอื่นใด พนักงานของ MSA จะต้องไม่:
• ทำ� ความตกลงอย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ กับคู่แข่ง
ในเรื่ องการก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ หรื อตลาดที่เราจะขาย
ผลิตภัณฑ์
• ทำ� ข้อตกลงกับคู่แข่งเพื่อนัดแนะจ�ำนวนเงินที่จะประมูล หรื อ
ตกลงว่าใครจะเริ่ มประมูลก่อนในสัญญาจ้างงาน เราเรี ยก
การกระท�ำดังกล่าวว่าเป็ นการฮั้วการประมูล ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ผดิ
กฎหมาย
• ร้องขอหรื อรับข่าวกรองที่ใช้ในการแข่งขันทางการค้าจาก
คู่แข่ง

    จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

เสี ยสละ

ามกฎระเบียบ
การปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับด้ านสิ่ งแวดล้ อม

(อ่ านนโยบายการจัดการและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่ งแวดล้ อมเพื่อรั บข้ อมูล
เพิ่มเติม)
MSA ไม่เพียงมุ่งมัน
่ ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมทุกประการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด แต่ยงั รับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจพร้อมปกป้ อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของเรา ด้วยความมุ่งมัน่ นี้ เราจึงด�ำเนินธุรกิจ
พร้อมปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษาสิ่ งแวดล้อมอยูเ่ สมอ
MSA จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเป็ นจ�ำนวนมาก ทั้งในระดับ

รัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด และท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบตั ิงานของ MSA แต่ละแห่ง
ทัว่ โลกมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ งแว
ดล้อมที่เกี่ยวข้องทุกประการอย่างเคร่ งครัด ศูนยปฏิบตั ิการจะต้องขอรับใบอนุญาต
ปฏิบตั ิงานตามที่จำ� เป็ น และจะต้องเข้าใจในข้อก�ำหนด เงื่อนไข และระเบียบ
การรายงานของใบอนุญาตที่มี
นอกจากนี้ เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าของเสี ยทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และก�ำจัดทิ้งตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐาน MSA เรายังตระหนักดีวา่ จะต้องจัดการกับ
สารเคมีที่รั่วไหลหรื อถูกปล่อยลงสู่ส่ิ งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม
ของบริ ษทั เมื่อคุณพบข้อสงสัยหรื อข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อม คุณจะต้องติดต่อผูจ้ ดั การด้านสิ่ งแวดล้อมระดับ
สากลของ MSA หรื อสายด่วนจริ ยธรรมเพื่อขอรับค�ำแนะน�ำ

เราวางแผนที่จะน�ำกระบวนการใหม่มาใช้ในศูนย์ปฏิบตั ิ
งาน ซึ่งจ�ำเป็ นที่จะต้องมีการปล่อยน�้ำเสี ย ช่างเทคนิค
คนหนึ่งของเราบอกให้ฉนั ต่อท่อระบายน�้ำไปยังจุดระบายน�้ำใกล้เคียง
ฉันถามเขาว่าหัวหน้างานอนุญาตให้ทำ� เช่นนี้หรื อไม่ เขาบอกว่า
ไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่ องนี้ไปหรอก ฉันควรเป็ นกังวลกับเรื่ องนี้หรื อไม่?
ควร ถ้ าคุณเชื่ อว่ าเขาแนะน�ำสิ่ งที่ไม่ เหมาะสมให้ กับคุณ
คุณควรปรึ กษาหั วหน้ างาน ตัวแทนฝ่ ายทรั พยากรบุคคล
ผู้จัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมสากล หรื อสายด่ วนจริ ยธรรม บริ ษทั มุ่งมัน่
ที่ จะปกป้ องสิ่ งแวดล้ อม และปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับต่ าง
ๆ อย่ างเคร่ งครั ด

คุณธรรม
29

7

30

ประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักจรรยา
บรรณ

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัว่ โลกของ MSA

การปฏิบตั ิตนอย่างมีคุณธรรมเป็ นหน้าที่ที่เราทุกคนต้อง
ร่ วมมือกันปฏิบตั ิ
การบอกเล่ าเรื่องราวของเรา

(ดูนโยบายการให้ ข้อมูลกับสื่ อเพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
ในฐานะพนักงานของ MSA เราอาจถูกสอบถามข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของส�ำนัก
ข่าวหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่ อต่าง ๆ บ่อยครั้งที่บุคคลหรื อองค์กรเหล่านี้จะ
สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของเรา แม้วา่ การสอบถามข้อมูลนี้จะดูเป็ นเรื่ องไม่สำ� คัญ
แต่ขอ้ มูลเหล่านี้กอ็ าจได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
แห่งสหรัฐอเมริ กา และกฎหมายอื่น ๆ อีกมากมาย หากเจ้าหน้าที่ของส�ำนักข่าว
สอบถามข้อมูลทางธุรกิจกับคุณ โปรดอย่าพยายามตอบค�ำถามเหล่านี้โดยไม่
ปรึ กษากับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์ของ MSA
ถ้าต�ำแหน่งงานของคุณมีความจ�ำเป็ นต้องรับฟังและตอบค�ำถามจากสื่ อ คุณ
มีหน้าที่ยนื ยันว่าข้อมูลที่คุณมอบให้น้ นั เป็ นไปตามนโยบายของ MSA ทั้งหมด
รวมถึงนโยบายการให้ขอ้ มูลกับสื่ อของ MSA รวมถึงหลักจรรยาบรรณฉบับนี้
และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็ นการไม่ฉวยโอกาสบุคคลหรื อหน่วยงานใดอย่าง
ไม่เป็ นธรรม

สั งคมออนไลน์

(ดูคำ� แนะน�ำในการใช้ สังคมออนไลน์ ของ MSA เพื่อรั บข้ อมูลเพิ่มเติม)
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์ของเรา และความ
สัมพันธ์ที่เรามีกบั ลูกค้าและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่สำ� คัญอื่น ๆ  เนื่องจากในปั จจุบนั
เว็บไซต์สงั คมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้เกิดขึ้นมามากมาย เช่น Facebook,
LinkedIn, YouTube, Twitter เว็บไซต์เหล่านี้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและ
มอบโอกาสในการสื่ อสารและร่ วมงานกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ  เมื่อใช้งานอย่าง
รับผิดชอบ สังคมออนไลน์จะเป็ นหนทางที่มีประสิ ทธิภาพในการติดต่อกับผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องที่สำ� คัญ และช่วยพัฒนาวิธีการด�ำเนินธุรกิจของเรา 

เราสนับสนุนให้พนักงานของ MSA ร่ วมใช้งานสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนา
ธุรกิจของบริ ษทั ให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิตนของพนักงาน
ผ่านสังคมออนไลน์น้ นั จะมีผลกระทบกลับคืนสู่ ตวั ผูใ้ ช้และบริ ษทั   ดังนั้น การ
ใช้สงั คมออนไลน์เพื่อการปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ทุกครั้ง จึงต้องเป็ นไปด้วยความ
จริ งใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีความเป็ นมืออาชีพ และสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของบริ ษทั หลักจรรยาบรรณ นโยบายอื่น ๆ ของบริ ษทั และค�ำแนะน�ำในการใช้
เครื อข่ายสังคม
พนักงาน MSA ทุกคนจะต้องทราบว่าทุกสิ่ งที่ได้พดู และกระท�ำลงในสังคม
ออนไลน์น้ นั เป็ นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้
ด้วยเหตุน้ ี พนักงานของ MSA ทุกคนจึงจ�ำเป็ นต้องปฏิบตั ิตนโดยยึดถือค่านิยม
ของบริ ษทั เสมอ เมื่อใช้สงั คมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจของ
MSA และใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้ องชื่อเสี ยงของ MSA และพนักงาน
ของบริ ษทั ติดต่อผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สงั คมออนไลน์เพื่อการท�ำงานให้กบั บริ ษทั   

การหลุดพ้นจากภาระหน้ าทีใ่ นหลักจรรยาบรรณ

พนักงานและผู้บริหารทุกคนไม่ สามารถหลุดพ้ นจากภาระหน้ าทีใ่ นหลัก
จรรยาบรรณฉบับนีไ้ ด้ ยกเว้ นว่ าจะได้ รับการอนุมตั อิ ย่ างเป็ นทางการจากคณะกรรมการ
บริหาร และจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวให้ ผู้ถอื หุ้นทราบทันที
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รั บความช่ วยเหลือเพียงแค่ โทรศัพท์ หรื อคลิกเท่ านั้น
อาร์เจนตินา | ภาษาสเปน/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน

ฮ่องกง | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน
800-96-1111 หรื อ 800-93-2266 จากนั้นต่อ
หมายเลข 800-205-5119

0-800-555-4288

จากนั้นต่อหมายเลข 800-253-5534

เปรู | ภาษาสเปน/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 0-800-50-288
จากนั้นต่อหมายเลข 800-253-5534
โปแลนด์ | ภาษาโปแลนด์ /อังกฤษ
ต่อหมายเลข 0-0-800-111-1673

ออสเตรเลีย | ภาษาอังกฤษ
ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งานของ Optus 1-800551155 หรื อต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งานของ

ฮังการี | ภาษาฮั งการี /อังกฤษ
ต่อหมายเลข 06-800-12927

ออสเตรี ย | ภาษาเยอรมัน/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 0-800-200-288
จากนั้นต่อหมายเลข 800-504-1785

รัสเซีย | ภาษารั สเซี ย
อินโดนีเซีย | ภาษาอังกฤษ
ในมอสโคว์ ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 001-801-10 8-495-363-2400 ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ขั้นแรกให้ต่อ
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119
หมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 8-812-363-2400
ส�ำหรับสถานที่อื่น ๆ ให้ต่อ 8 เพื่อฟังเสี ยงส�ำหรับต่อ
ไอร์แลนด์ | ภาษาอังกฤษ
หมายเลข จากนั้นกด 10-800-110-1011
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน
หลังจากฟังข้อความเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ต่อหมายเลข
1-800-550-000 หรื อ 00-800-222-55288
866-455-0427
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119
สิ งคโปร์ | ภาษาอังกฤษ
อิตาลี | ภาษาอิตาเลียน/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 800-011ต่อหมายเลข 800-788631
1111 หรื อ 800-001-0001 จากนั้นต่อหมายเลข

Telestra 1-800-881-011
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119

เบลเยียม | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 0-800-100-10
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119
บราซิล | ภาษาโปรตุเกส/อังกฤษ
ต่อหมายเลข 0-800-891-4126
แคนาดา | ภาษาอังกฤษ
ต่อหมายเลข 1-800-205-5119

ญี่ปุ่น | ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ

ชิลี | ภาษาสเปน/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน

IDC: 0066-33-801272
Softcom: 0044-22-112676
KDD: 00531-11-5087
อื่น ๆ: 0034-800-900162

800-225-288

จากนั้นต่อหมายเลข 800-253-5534

โรมาเนีย | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 021-800-4288
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119

800-205-5119

แอฟริ กาใต้ | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 0-800-99-0123
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119

สเปน | ภาษาสเปน/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 900-99-0011
คาซัคสถาน | ภาษาคาซัค/ภาษาอังกฤษ/ภาษารั สเซี ย
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 8-800-121-4321 จากนั้นต่อหมายเลข 800-253-5534
จากนั้นต่อหมายเลข 866-455-0427.
สวีเดน | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 020-799-111
มาเลเซีย | ภาษาอังกฤษ
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน

จีน | ภาษาจี นแมนดาริ น/อังกฤษ
ต่อหมายเลข 10-800-110-0563
โคลัมเบีย | ภาษาสเปน
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน
01-800-911-0011
จากนั้นต่อหมายเลข 800-253-5534

1-800-80-0011

จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119

สาธารณรัฐเช็ก | ภาษาเช็ก/อังกฤษ
ต่อหมายเลข 800-143-023
เดนมาร์ก | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 800-100-10
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119
อียปิ ต์ | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 2510-0200
(ในไคโร) หรื อ 02-2510-0200 (พื้นที่อื่น ๆ)
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119
ฝรั่งเศส | ภาษาฝรั่ งเศส
ต่อหมายเลข 0800 90 59 38

อินเดีย | ภาษาเบงกาลี/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 000-117
จากนั้นต่อหมายเลข 800-365-1534

เม็กซิโก | ภาษาสเปน/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน
01-800-288-2872
จากนั้นต่อหมายเลข 800-253-5534

สวิตเซอร์แลนด์ | ภาษาเยอรมัน/อังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 0-800-89-0011
จากนั้นต่อหมายเลข 800-504-1785
ไทย | ภาษาไทย
ต่อหมายเลข 001-800-11-002-2990

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ภาษาอังกฤษ
โมรอกโก | ภาษาอาหรั บ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 00-211-0011 ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 800-05-55จากนั้นต่อหมายเลข 888-507-5625
66 หรื อ 8000 0 6 1 จากนั้นต่อหมายเลข
เนเธอร์แลนด์ | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน
0800-022-9111

จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119

เยอรมนี | ภาษาเยอรมัน/อังกฤษ
ต่อหมายเลข 0800-1826439

800-205-5119

สหราชอาณาจักร | ภาษาอังกฤษ
ขั้นแรกให้ต่อหมายเลขส�ำหรับเข้าใช้งาน 0-800-89-0011
จากนั้นต่อหมายเลข 800-205-5119
สหรัฐอเมริ กา | ภาษาอังกฤษ/สเปน
ต่อหมายเลข 800-205-5119

เครื่ องมือรายงานออนไลน์ สายด่วนจริ ยธรรมของ MSA:

www.msasafety.com/ethicsguideline
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ไม่วา่ คุณจะเลือกรายงานข้อข้องใจ
ของคุณอย่างไร เราสามารถรับรอง
กับคุณได้อย่างเต็มที่วา่ บริ ษทั จะไม่
ด�ำเนินการตอบโต้คุณในทุกกรณี
หากคุณรายงานข้อข้องใจด้วยเจตนา
อันดี

1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, Pennsylvania 16066, U.S.A.
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