
แนวทางปฏิบัติสากลด้านจริยธรรมของ KEMET 

 
 
 
 

NSZ-011007 Ver.1 |  
 

(ฉบบัแปล) 

1 

สารบัญ 
สาส์นจาก CEO  
 

1. เกีย่วกบัแนวทางปฏิบัติสากลด้านจริยธรรมของ KEMET  
ก.  นโยบายทัว่ไปในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
ข. การเคารพเจตนารมณ์และจิตวิญญาณแห่งกฎหมาย (Spirit of the law) 
ค. การยกเวน้/ ขอ้ยกเวน้ 
2. การตัดสินใจและการรายงานข้อสงสัยเกีย่วกบัการประพฤติผดิ  
ก. ขอ้แนะน าและความช่วยเหลือในการตดัสินใจ 
ข. การรายงานขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประพฤติผิด 
ค. การรับประกนัวา่จะไม่มีการตอบโตแ้กแ้คน้ต่อผูร้ายงาน 
3. จรรยาบรรณในที่ท างาน 
ก. การควบคุมการท าบญัชีภายใน 
ข. สิทธิความเป็นมนุษย ์
ค. การเลือกปฏิบติั 
ง. การข่มขู่คุกคาม 
จ. สุขภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม 
ฉ. การใชส้าร/ ส่ิงเสพติด 
ช. ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ. ความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนตวั 
4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ  
ก. การฉ้อโกง 
ข. การติดสินบน/ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในต่างประเทศ (Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) 
ค. การให้ของขวญั/ ส่ิงบนัเทิง 
ง. การต่อตา้นการผกูขาด และการแข่งขนั 
จ. การควบคุมการส่งออก/ การลงโทษหรือคว  ่าบาตร 
ฉ. การช่วยเหลือสนบัสนุนทางการเมือง 
ช. ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ซ. การเป็นสมาชิกองคก์ร 
5. การปกป้องทรัพย์สินของ KEMET 
ก. การปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์น 
ข. การใชง้านขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลภายใน  
ค. ขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ (proprietary information) และขอ้มูลท่ีเป็นความลบั (confidential information) 
ง. การจดัการการบนัทึกขอ้มูล/ การปกป้องขอ้มูล 
6. ภาคผนวก 
ก. บนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงพนกังาน (Memorandum of Employee’s Agreement: MEA) 
ข. หนงัสือรับทราบบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงพนกังาน (MEA) 
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สาส์นจาก CEO 

ถึง พนกังานของ KEMET ทุกท่าน 
 
KEMET เป็นบริษทัท่ีข้ึนช่ือวา่มีมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณเสมอมา ช่ือเสียงของบริษทัในเร่ืองการด าเนินธุรกิจดว้ย
ความเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์และมีจริยธรรม เป็นทรัพยสิ์นท่ีส าคญัท่ีสุดของเรา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเสียหายแลว้ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
ซ่อมแซมหรือทดแทนได ้ทุกๆ การตดัสินใจและการกระท าของเรา มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีโลกน้ีจะไดรั้บรู้ และ
ต่อผลงานของเราดว้ย เราแต่ละคนมีส่วนร่วมในแบบฉบบัของตนเองในความส าเร็จของ KEMET แต่เราทั้งหมดมีความ
รับผิดชอบร่วมกนัในการ “ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง” และการประพฤติตนอยูบ่นพ้ืนฐานของจริยธรรมเสมอ 
เราเช่ือวา่จริยธรรม จรรยาบรรณ และการท าธุรกิจ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้หมายความว่า เป้าหมายใดๆ ทาง
ธุรกิจ จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้หากขาดการปฏิบติัตามมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และยงัรวมไปถึงกฎระเบียบ กฎหมาย
ทอ้งถ่ินและกฎหมายของแต่ละประเทศซ่ึงเราประกอบธุรกิจอยู ่มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพ้ืนฐานของค่านิยม
องค์กรของ KEMET โดยเฉพาะการยึดถือ “หลกัคุณธรรม” ท่ีว่า “เราเป็นผูท่ี้ซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรมในการท าธุรกิจ เพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั” มาตรฐานเหล่าน้ีครอบคลุมไปถึงการปฏิบติัต่อพนกังาน ลูกคา้ของเรา และชุมชนในบริเวณท่ีเรา
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่ เรามุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรม ไม่เพียงแต่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีมีเขียนไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น แต่ยงัเคารพไปถึงเจตนารมณ์และจิตวญิญาณแห่งกฎหมายนั้นๆ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจทัว่โลกดว้ย เราประสบความส าเร็จในฐานะผูน้ าธุรกิจของโลก โดยการรักษาช่ือเสียงท่ีดีเสมอมา และเราจะสามารถเป็น
ผูน้ าต่อไปไดก็้ต่อเม่ือเราสามารถรักษาช่ือเสียงน้ีไวเ้ท่านั้น 
เพ่ือการน้ี เรามุ่งมัน่ท่ีจะท าใหห้ลกัปฏิบติัดา้นจริยธรรมของบริษทักลายมาเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางปฏิบติัดา้นจริยธรรมสากล 
(Global Code of Conduct) ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีช่วยใหพ้นกังานตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ ระหวา่งการปฏิบติังานประจ าวนั บนพ้ืนฐาน
ของความรับผิดชอบ ความถูกตอ้งตามกฎหมายและตามหลกัจรรยา ผมขอ้ใหทุ้กๆ คนในองคก์ร KEMET ร่วมมือปฏิบติัตามกฎ
ต่างๆ ของแนวทางปฏิบติัดา้นจริยธรรมสากล ใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงั  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง: 
 ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามมาตรฐานทั้งหมดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานของท่าน ซ่ึงระบุไวใ้นประมวลหลกัจริยธรรมน้ี 
 แจง้ใหบ้ริษทัรับทราบ หากท่านเช่ือวา่มีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือตามหลกัจริยธรรมเกิดข้ึน 
 ใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีและดว้ยความซ่ือสตัย ์ในการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงใดๆ เก่ียวกบัขอ้กล่าวหาดา้นการไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายหรือหลกัจริยธรรมของบริษทั 
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ภายใตแ้นวทางปฏิบติัสากลดา้นจริยธรรมของ KEMET น้ี ผูจ้ดัการมีความรับผิดชอบเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการสร้างและส่งเสริม
ให้เกิดสภาพแวดลอ้มซ่ึงพนกังานมีความไวใ้จกนัและกนั เพ่ือให้พนกังานกลา้ท่ีจะรายงานหรือร้องเรียนความประพฤติอนัไม่
สมควรใดๆ ต่อผูจ้ดัการ หัวหนา้ หรือผูบ้ริหาร โดยไม่หวาดกลวัการตอบโตอ้นัไม่เป็นธรรม นอกจากน้ี  ควรดูแลและแกไ้ข
ปัญหาหรือขอ้กงัวลของพนกังานเก่ียวกบัการประพฤติผิดจริยธรรมดว้ยความใส่ใจและความเคารพ 
 
ในกรณีท่ีท่านตอ้งการรายงานขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามแนวทางน้ี เราขอแนะน าให้ท่านรายงานต่อ
ผูจ้ดัการฝ่ายของท่านผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีก ากบักิจการ (Chief Compliance Officer) อยา่งไรก็ตาม หากท่านรู้สึกไม่
สบายใจท่ีจะรายงานขอ้สงสัยเหล่าน้ีผ่านช่องทางปกติ ทางบริษทัไดเ้ปิดโปรแกรม ListenUp เป็นช่องทางพิเศษส าหรับการ
รายงานโดยไม่เปิดเผยตวัตน ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ใดในโลก โปรแกรมดงักล่าวถูกควบคุมดูแลโดยองคก์รบุคคลท่ีสามซ่ึงไม่มีความ
เก่ียวขอ้งใดๆ กบัทางบริษทั และขอ้มูลใดๆ ซ่ึงท่านใหไ้วผ้า่นทาง ListenUp จะถูกเก็บเป็นความลบัอยา่งเคร่งครัด 
 
ในขณะท่ีเราท างานร่วมกนัเพ่ือท่ีจะเขา้ใจหลกัการและค่านิยมต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นแนวทางปฏิบติัสากลดา้นจริยธรรมน้ี เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติังานส่วนบุคคลต่อไป ทางบริษทัปกป้องต านานการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม (fair and ethical dealings) ซ่ึงปฏิบติั
ต่อกนัมาโดยพนกังานของ KEMET ทั้งในอดีตและปัจจุบนั และไดก้ลายมาเป็นตวัอย่างให้กบัพนกังานรุ่นต่อๆ ไป มีเพียงส่ิง
เดียวเท่านั้นท่ีจะช่วยปกป้องช่ือเสียงของเรา เพ่ิมความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั และช่วยให้เราเจริญเติบโตต่อไปได ้นัน่ก็
คือ การด าเนินงานบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงมีหลกัอยูว่า่ อยา่ให้ส่ิงใดก็ตามกลายมาเป็นขอ้อา้งท่ีจะไม่ปฏิบติัตาม
หลกัคุณธรรมจริยธรรมของเรา ไม่วา่จะเป็นค าสัง่ท่ีไดรั้บจากผูบ้งัคบับญัชา หรือให้ “การท าตวัเลข” กลายมาเป็นโอกาสในการ 
“เอาชนะการแข่งขนั”  
 
กรุณาค่อยๆ อ่านและท าความเขา้ใจแนวทางปฏิบัติสากลด้านจริยธรรมน้ี กระผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบบัน้ีจะช่วย
ส่งเสริมและก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนถกเถียงกนัเร่ืองการปฏิบติัตามแนวทางน้ี ตลอดจนการพูดคุยถกเถียงกนัในหัวขอ้ต่างๆ 
ดา้นจริยธรรม ซ่ึงท่านจะพบเจอระหวา่งการท างาน หากท่านมีขอ้สงสัยหรือความเห็นใดๆ เก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัฉบบัน้ี หรือ
นโยบายของทางบริษทั ท่านสามารถพูดคุยกบัผูจ้ ัดการฝ่ายงานของท่าน ผูจ้ ัดการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หน้าท่ีฝ่ายก ากบักิจการ 
(CCO) 
 
ขอบคุณส าหรับการสนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ี KEMET อยา่งต่อเน่ืองเสมอมา  
ดว้ยความจริงใจ 
-ลายเซ็น- 
Per-Olof Lööf 
ประธานกรรมการบริหาร 
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1. เกีย่วกบัแนวทางปฏิบตัสิากลด้านจริยธรรมของ KEMET 

 
   ก. นโยบายทัว่ไปในการก ากบัดูแลการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
แนวทางปฏิบติัสากลดา้นจริยธรรมของ KEMET บงัคบัใชก้บัพนกังานของ KEMET ทุกคน รวมถึงกลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานต่างๆ 
บริษทัลูก บริษทัในเครือ พนัธมิตรทางธุรกิจ และกิจการร่วมคา้ ค าว่า “พนักงาน” รวมถึง พนักงาน เจา้หน้าท่ี และผูบ้ริหาร 
รวมถึงตวัแทนใดๆ ซ่ึงกระท าการในนามของ KEMET 
 
บริษทัคาดหวงัให้พนกังานทุกคนรับทราบและท าตวัให้คุน้เคยกบัแนวทางปฏิบติัเหล่าน้ีเป็นอยา่งดี พนกังานของ KEMETทุก
คน มีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งรู้และปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานของตน ในขณะท่ีบริษทัมี
ความรับผิดชอบในการรับรองวา่ พนกังานของบริษทัไดรั้บการศึกษาอบรมใดๆ ก็ตาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และนโยบายของเรา 
 
นอกจากน้ี บริษทัคาดหวงัให้พนกังานทุกคนของ KEMET ปฏิบติัตามมาตรฐานทั้งหมดท่ีอยูใ่นแนวปฏิบติัน้ี แมแ้ต่ในเวลา ท่ี
กฎหมายทอ้งถ่ินอาจมีการผ่อนปรนกฎก็ตาม ในทางกลบักนั หากกฎหมายทอ้งถ่ินก าหนดให้ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีสูงกวา่ ท่ี
ก าหนดไว ้ณ ท่ีน้ี พนกังานของ KEMET จะตอ้งปฏิบติัตาม สิทธ์ิของพนกังานของ KEMET ภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใชจ้ะไดรั้บ
การเคารพเสมอ 
 
การไม่ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมของ KEMET ถือเป็นการกระท าผิดท่ีร้ายแรง พนกังานทุกคนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนัในการรายงานขอ้สงสยัใดๆ เก่ียวกบัการประพฤติผิดทางจริยธรรม ขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บการสืบสวนหาขอเท็จจริงอยา่ง
ละเอียด ซ่ึงหากผลการตรวจสอบเป็นจริง ผูท่ี้ประพฤติผิดจะไดรั้บโทษทางวินยัตามท่ีบริษทัพิจารณาวา่ เหมาะสมเป็นรายกรณี 
ซ่ึงอาจร้ายแรงถึงการยติุการจา้งงาน  
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1. เกีย่วกบัแนวทางปฏิบตัสิากลด้านจริยธรรมของ KEMET 
 

ข. การเคารพเจตนารมณ์และจติวญิญาณแห่งกฎหมาย (Spirit of the law) 
 บริษทัระดบัโลกเช่น KEMET อยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎและระเบียบท่ีแตกต่างกนัในเวลาเดียวกนั พนกังานของ KEMET มีความ
รับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ซ่ึงบงัคบัใชก้บัการด าเนินธุรกิจของเรา 
กฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นสองประเทศหรือมากกวา่สองประเทศอาจมีความขดัแยง้กนัในบางกรณี หรือในบางกรณี แนวทางปฏิบติั
ของบริษทัอาจแตกต่างจากกฎหมายหรือขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน หากมีกรณีเหล่าน้ีเกิดข้ึน เราตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีสูงกวา่เสมอ 
หากท่านพบเหตุการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ ท่านตอ้งปรึกษาปัญหากบัผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายก าก ั
กิจการ (CCO) เพ่ือขอรับความช่วยเหลือและขอ้แนะน าเก่ียวกบัการแกปั้ญหาดงักล่าว 

 
 นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเขียนไวอ้ยา่งชดัแจง้แลว้ เรายงัตอ้งเคารพเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั้นๆ ดว้ย การปฏิบติั
ตามลายลกัษณ์อกัษรของขอ้กฎหมายเพียงอยา่งเดียว โดยไม่เคารพจิตวิญญาณแห่งกฎหมาย (the spirit of the law) โดยการหา
ช่องโหวห่รือเทคนิคต่างๆ ในการหลีกเล่ียงกฎ ถือเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ 
เพ่ือช่วยใหบ้ริษทัของเราเคารพทั้งลายลกัษณ์อกัษรและจิตวญิญาณแห่งกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้KEMET ไดน้ าหลกัจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition: EICC) มาใชร่้วมดว้ย  
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/ 
 
EICC คือ ประมวลจรรณบรรณส าหรับการด าเนินงานในทุกๆ ดา้นขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความรับผดิชอต่อ      
สงัคม ซ่ึงรวมถึงดา้นแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยก าหนดมาตรฐานข้ึนเพ่ือ
รับรองวา่ สภาวะการท างานของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีความปลอดภยั พนกังานไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความ
เคารพและการใหเ้กียรติ และการประกอบธุรกิจมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีจริยธรรม 

 
เพ่ือรับรองการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด KEMET ไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองในหัวขอ้ต่างๆ เป็นระยะๆ ผ่านโปรแกรมการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน และด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัตามสมควร นอกจากน้ี KEMET ยงัขอให้ผูผ้ลิต (suppliers) ท า
การประเมินตนเองเป็นระยะๆ และส่งเอกสารการประเมินดงักล่าวใหก้บั KEMET ตามท่ีบริษทัขอ  

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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1. เกีย่วกบัแนวทางปฏิบตัสิากลด้านจริยธรรมของ KEMET 
 
ค. การยกเว้น/ ข้อยกเว้น 
ในบางกรณีซ่ึงเกิดข้ึนไดย้าก มาตรฐานบางขอ้ในแนวทางปฏิบติัสากลดา้นจริยธรรมอาจไดรั้บการยกเวน้ ข้ึนอยูก่บักฎหมายหรือ
ขอ้ปฏิบติัทอ้งถ่ิน ค าร้องขอให้มีการยกเวน้จะตอ้งยื่นโดยกลุ่มธุรกิจ (Business Group) รองประธาน (Vice President) หรือ
เจา้หน้าท่ีของบริษทัผูรั้บผิดชอบเร่ืองเท่านั้น เจา้หน้าท่ีฝ่ายก ากบักิจการ (CCO) เป็นผูรั้บผิดชอบในการปรึกษาร่วมกบัฝ่าย
กฎหมาย (Corporate Legal Counsel) และสมาชิกในทีมงานผูน้ า (Leadership Team) ตามความเหมาะสม และตดัสินวา่ค าร้องขอ
ยกเวน้มาตรฐานดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บการอนุมติัหรือไม่ หากผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการปรึกษาไม่เห็นดว้ยต่อการอนุมติัค าร้อง ค าร้อง
ดงักล่าวจะถูกปฏิเสธ หากผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการปรึกษาเห็นดว้ยต่อค าร้อง ค าร้องจะถูกส่งต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของ
คณะกรรมการบริหาร (Audit Committee of the Board of Directors) พร้อมขอ้แนะน า เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสิทธ์ิเพียงหน่ึงเดียวในการตดัสินใจว่าจะอนุมติัหรือปฏิเสธค าร้อง พนักงานสามารถยื่นค าร้องเพื่อขอการยกเวน้
ขอ้ก าหนดแนวปฏิบติัน้ีได ้ 

 
ในกรณีท่ีค าร้องขอยกเวน้ได้รับการอนุมติั  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากับกิจการ (CCO) โดยการปรึกษาตามความเหมาะสมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายกฎหมาย และสมาชิกในทีมงานผูน้ า จะเป็นผูต้ดัสินใจว่าควรเปิดเผยการอนุมัติดังกล่าวให้
สาธารณะรับทราบหรือไม่  

 
หากท่านตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบัการยืน่ค  าร้องขอยกเวน้ขอ้ก าหนด โปรดติดต่อกลุ่มธุรกิจของท่าน (Business Group) 
รองประธาน (Vice President) หรือเจา้หนา้ท่ีบริษทัซ่ึงรับผดิชอบเร่ืองดงักล่าว  
 
2. การตดัสินใจและการรายงานข้อสงสัยเกีย่วกบัการประพฤตผิดิ 
 
ก. ข้อแนะน าและความช่วยเหลอืในการตดัสินใจ 
เราคาดหวงัใหทุ้กๆ คนซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั KEMET เลือกท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เม่ือท่านปฏิบติังานและหนา้ท่ีประจ าวนั  อยา่งไร
ก็ตาม ในโลกซ่ึงถูกปกครองดว้ยกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรมท่ีแตกต่างกนั ในบางกรณีจึงอาจไม่ชดัเจนวา่ส่ิงใดคือส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและควรปฏิบติั หรือส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีผิดและไม่ควรปฏิบติั เพ่ือช่วยในการตดัสินใจในสถานการณ์เช่นน้ี เอกสารฉบบัน้ีได้
ใหต้วัอยา่งกรณีศึกษา เพ่ือช่วยเหลือดา้นการประเมินสถานการณ์ก่อนการตดัสินใจเลือกกระท าส่ิงใด ซ่ึงกรณีตวัอยา่งเหล่าน้ีจะ
อยูใ่นรูปแบบของค าถามค าตอบ อยูใ่นกล่องสี้้าซ่ึงอยูใ่นหนา้ทา้ยสุดของแต่ละส่วนของเอกสาร ถึงแมว้า่ตวัอยา่งไม่สามารถ
ครอบคลุมสถานการณ์ทุกรูปแบบได ้แต่ก็สามารถช่วยเหลือท่านส าหรับการตดัสินใจในกรณีท่ีสามารถพบไดบ่้อยระหวา่งการ
ปฏิบติังาน  
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เม่ือใดก็ตามท่ีท่านสงสยัเก่ียวกบัการรับมือเร่ืองใดๆ ซ่ึงอาจมีความเก่ียวขอ้งหรือความซบัซอ้นดา้นกฎหมายหรือขอ้ก าหนดทาง
จริยธรรม อย่าลงัเลท่ีจะขอค าแนะน าและแนวทางจากผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หน้าท่ีฝ่ายก ากบัดูแลกิจการ (CCO) 
บุคคลเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและแนวทางแก่พนกังานเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทางจริยธรรม และช่วยเหลือดา้นการตดัสินใจ 
 
2. การตดัสินใจและการรายงานข้อสงสัยเกีย่วกบัการประพฤตผิดิ 
 
ข. การรายงานข้อสงสัยเกีย่วกบัการประพฤตผิดิ 
ในฐานะผูจ้ดัการและพนกังานคนหน่ึงของ KEMET ท่านมีสิทธ์ิ และมีความรับผิดชอบท่ีจะรายงานขอ้สงสัยใดๆ ก็ตามเก่ียวกบั
การประพฤติผิดทางจริยธรรม การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ท่ีท่านไดเ้ห็นหรือทราบ รวมถึงสถานการณ์ใดๆก็ตาม ซ่ึงท่านอาจ
ไดรั้บการร้องขอใหก้ระท าการบางส่ิงซ่ึงท่านเช่ือวา่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม นอกจากน้ี ท่านมีหนา้ท่ีให้ความร่วมมืออยา่ง
เต็มท่ีและดว้ยความซ่ือสัตยใ์นการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงใดๆ เก่ียวกบัขอ้กล่าวหาดา้นการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือหลกั
จริยธรรมของบริษทั ท่านจะตอ้งไม่ปกปิด เปล่ียนแปลง หรือท าลายหลกัฐาน เพ่ือจุดประสงคใ์นการขดัขวางการตรวจสอบ 

 
หากท่านทราบหรือเห็นการประพฤติผิดทางจริยธรรม หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และไม่รายงาน ถือว่าตวัท่านเองได้
ประพฤติผิดแนวทางของบริษทั และอาจส่งผลใหท่้านไดรั้บโทษทางวนิยั และอาจไดรั้บโทษทางวนิยัเช่นกนัหากท่านแจง้ขอ้มูล
เท็จ อยา่งไรก็ตาม โปรดมัน่ใจวา่การรายงานต่อผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบักิจการ ซ่ึงเป็นการรายงานท่ี
มีเจตนาดี จะไม่ถูกน ามาเป็นขอ้กล่าวหาต่อท่าน ถึงแมว้า่ผลการตรวจสอบแสดงใหเ้ห็นวา่กรณีนั้นๆ เป็น “การแจง้เตือนโดยท่ีไม่
มีเหตุเกิดข้ึนจริง”  

 
หากท่านรู้สึกไม่สบายใจท่ีจะรายงานขอ้สงสัยเหล่าน้ีผ่านช่องทางปกติ ท่านสามารถใชโ้ปรแกรม ListenUp ของ  KEMET เพื่อ
รายงานโดยการไม่เปิดเผยตวัตนและเป็นความลบั ListenUp เปิดให้บริการแก่พนกังานของ KEMET ทัว่โลก ผ่านช่องทางอีเมล
และโทรศพัทโ์ปรแกรมน้ี ถูกควบคุมดูแลโดยองคก์รภายนอกซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ กบัทางบริษทั รวมถึงขอ้มูลใดๆ และ
จะไม่มีการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัตนของผูร้ายงาน หรือส่งขอ้มูลไปให ้KEMET อยา่งไรก็ตาม เราอยากจะเตือนท่านวา่ KEMET 
ท าการเก็บขอ้มูลเก่ียวกับโทรศพัท์ อีเมล และการใช้งานเวบ็ไซต์ ผ่านทางอุปกรณ์และสายโทรศพัท์ของ KEMET เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั ถึงแมว้า่บริษทัไม่มีความตั้งใจใดๆ ท่ีจะใชข้อ้มูลเหล่าน้ีในการระบุ
ตวัตนของผูท่ี้ติดต่อกบัเรา เราแนะน าใหท่้านติดต่อ ListenUp ผา่นทางอุปกรณ์และสายโทรศพัทท่ี์ไม่ใช่ของ KEMET หรือไม่อยู่
ในพ้ืนท่ีของ KEMET  

 
ทางบริษทัมีการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรม ListenUp ให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอทุกๆ 2 ปี ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
จะถูกตีพิมพล์งใน KEMET World และสามารถหาอ่านไดจ้าก นโยบายบุคคลของบริษทั และกระบวนการทางเอกสาร การ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Corporate HR Policies & Procedures Document, Code of Conduct Policy) นอกจากน้ี ท่านสามารถดู
ขอ้มูลการติดต่อ ListenUp ในแต่ละประเทศและทอ้งท่ีไดจ้ากดา้นหลงัของเอกสารน้ี 
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2. การตดัสินใจและการรายงานข้อสงสัยเกีย่วกบัการประพฤตผิดิ 
 
ค. การรับประกนัว่าจะไม่มกีารตอบโต้แก้แค้นต่อผู้รายงาน 
KEMET ไม่ทนต่อการโตต้อบไม่วา่จะในรูปแบบใดๆ ต่อพนกังานท่ีรายงานขอ้สงสยัหรือเหตุการณ์เก่ียวกบัการประพฤติผิดทาง
จริยธรรมหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายดว้ยเจตนาดี หรือต่อพนกังานซ่ึงถามค าถามเก่ียวกบัมาตรฐานทางจริยธรรมน้ี ผูใ้ดก็ตามท่ี
กระท าการแกแ้คน้หรือตอบโตโ้ดยไม่สมควร จะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั ซ่ึงโทษสูงสุดรวมถึงการไล่ออก  

 
หากท่านเช่ือวา่ท่านก าลงัถูกตอบโตเ้น่ืองจากการรายงานขอ้สงสยัหรือเหตุการณ์เก่ียวกบัการประพฤติผิดทางจริยธรรมโปรด
ติดต่อผูจ้ดัการแผนกของท่าน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบักิจการ  
 
3. จรรยาบรรณในทีท่ างาน 
 
ก. การควบคุมการท าบญัชีภายใน 
พนกังานของ KEMET ทุกคน มีความรับผิดชอบร่วมกนัท่ีจะท าใหแ้น่ใจวา่ธุรกิจและบนัทึกขอ้มูลทางการเงินของบริษทัมีความ
สมบูรณ์ และสามารถแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัและการประกอบธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง ทั้งน้ี KEMET ได้
ออกแบบ สร้าง และรักษาระบบการควบคุมภายในเพ่ือรับรองวา่บนัทึกบญัชีของบริษทั สามารถใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง มี
ความน่าเช่ือถือ และเป็นไปตามหลกัการการท าบญัชีทัว่ไปซ่ึงเป็นท่ียอมรับ กฎระเบียบ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีบงัคบัใช ้ผูค้วบคุม 
(Corporate Controller) เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการปฏิบติัตามกฎภายนอกบริษทัและการรายงาน (เช่น ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ (Securities and Exchange Commission) อยา่งไรก็ตาม ในฐานะพนกังานของ KEMET 
ท่านมีหนา้ท่ีท าให้แน่ใจว่าเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของท่านมีความถูกตอ้งและเป็นความจริง  (เช่น บตัรลงเวลาและ
รายงานค่าใชจ่้าย) KEMET ไม่สนบัสนุนหรือยนิยอมใหมี้การปลอมแปลงเอกสารไม่วา่จะในกรณีใดๆ ก็ตาม  

 
หากท่านรับทราบเก่ียวกบับนัทึกซ่ึงอาจไม่ถูกตอ้ง โปรดรายงานให้ผูจ้ดัการฝ่ายของท่าน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ก ากบักิจการทราบโดยทนัที  

 
Q: ผม/ฉัน ถูกขอให้ท างานล่วงเวลา แต่หัวหน้าบอกว่าไม่ให้บันทกึช่ัวโมงท างานล่วงเวลาลงในบัตรลงเวลา การกระท าเช่นนี้
ถือเป็นการไม่ปฏิบัตติามแนวทางจริยธรรมสากลหรือไม่?  
 
A: การกระท าเช่นถือเป็นการไม่ปฏิบัตติามแนวทางจริยธรรมสากลในหลายๆ ประเทศ รวมถึงในสหรัฐอเมริกา และถอืเป็น
เร่ืองผดิกฎหมาย ในการบันทกึเวลาท างานจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง การบันทกึทีไ่ม่ตรงตามความเป็นจริงถือเป็นส่ิงที่
ผดิกฎหมายและผดิกฎจริยธรรมนี ้ 
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3. จรรยาบรรณในทีท่ างาน 
  
ข. สิทธิความเป็นมนุษย์ 
บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายทุกขอ้ รวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยการจา้งงานในทุกๆ ประเทศท่ีเราด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก
เราใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเคารพกฎหมายทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเจตนารมณ์ของกฎหมาย พนกังานของ KEMET 
ทุกคน ไม่วา่จะอยูท่ี่ใดหรืออยูใ่นต าแหน่งใดก็ตาม มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม ศกัด์ิศรี และดว้ยความเคารพเสมอ 
เราเช่ือในการสร้างบรรยากาศซ่ึงส่งเสริมการส่ือสารแบบเปิดกวา้ง และการให้ความส าคญัต่อพ้ืนหลงัท่ีมีความหลากหลายของ
แต่ละบุคคล ประสบการณ์ สไตล ์วธีิการเขา้หา และความคิดริเร่ิม  

 
ในทางกลบักนั ในฐานะพนกังาน/ ผูจ้ดัการคนหน่ึงของ KEMET ท่านควรปฏิบติัตนตามแนวทางท่ีเหมาะสม ส่งเสริมความเช่ือ
ใจและความเคารพซ่ึงกนัและกนั ท่านไดรั้บความไวใ้จจากเรา วา่ท่านสามารถปฏิบติัตนอยา่งคนท่ีเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผิดชอบ 
ใชว้ิจารณญาณในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองคก์ร และปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานดว้ยความเป็น
ธรรม ความมีศกัด์ิศรี และความเคารพ ดงัท่ีท่านคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากผูอ่ื้นเช่นกนั 

 
หวัหนา้งาน ผูดู้แล และผูจ้ดัการ ควรช่วยสร้างและรักษาไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีส่งเสริมการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและ
เป็นธรรมต่อพนกังานทุกคน 
 
.3. จรรยาบรรณในทีท่ างาน 
 
ค. การเลอืกปฏบิัต ิ
KEMET ปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ ว่าดว้ยความเท่าเทียมกนัของโอกาสในการได้รับว่าจา้งให้ท างาน (Equal Employment 
Opportunity: EEO) ของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎระเบียบอ่ืนๆ และขอ้ปฏิบติัวา่ดว้ยการจา้งงานตามค าสั่งของรัฐบาล ในทุกๆ 
ประเทศท่ีเราด าเนินธุรกิจ และเรามุ่งมัน่ท่ีจะให้โอกาสในการจา้งงานท่ีเท่าเทียมแก่พนกังาน ไม่วา่ประเทศท่ีอยูข่องพนกังานผู ้
นั้นจะมีขอ้ก าหนดดา้นน้ีหรือไม่ก็ตาม  เราจะไม่เลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อาย ุรสนิยมทางเพศ การ
แสดงออกและเอกลกัษณ์ทางเพศ กลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือท่ีก าเนิด ความ    ทุพพลภาพ การตั้งครรภ ์การสนบัสนุนทางการเมือง การ
เป็นสมาชิกสหภาพ ขอ้มูลดา้นพนัธุกรรมท่ีไดรั้บการคุม้ครอง สถานภาพการสมรส หรือสถานะทางทหาร เวน้แต่ในกรณีท่ีการ
ไม่รับเขา้ท างานนั้นเป็นไปตาม ขอ้ยกเวน้ของกฎหมายการจา้งงานซ่ึงอนุญาตให้ผูจ้า้งงานก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ส าหรับการ
ตดัสินใจจา้งงาน แต่ตอ้งตั้งอยู่บนหลกัสุจริตและเหตุผลท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ (bona fide occupational requirement) 
นอกจากน้ี KEMET ยงัจดัหาท่ีพกัท่ีเหมาะสมใหแ้ก่พนกังานผูทุ้พพลภาพ เราปฏิบติัตามหลกัการเหล่าน้ีในทุกๆ ดา้นของการจา้ง
งาน รวมถึงการรับสมคัร การจา้ง การฝึกอบรม การเล่ือนขั้น การให้เงินชดเชย ผลประโยชน์ต่างๆ การโอน และโปรแกรมทาง
สงัคมและการนนัทนาการ 
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Q: ผม/ฉัน มาจากประเทศซ่ึงแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในแผนก ไม่นานมานีผ้ม/ฉันได้รับการปฏิเสธไม่ให้เลื่อนขั้น ทั้งๆ  ที่
ผม/ฉันรู้สึกว่ามีความเหมาะสมจะได้รับเลื่อนขั้นมากกว่า การกระท าเช่นนีถ้ือเป็นการกระท าที่ผดิกฎหมายหรือเลือกปฏิบัติ
หรือไม่   

 
A: อาจจะมปัีจจยัหลายปัจจยัซ่ึงมผีลต่อการพจิารณาเลือ่นขั้นของพนักงาน อย่างไรกต็าม หากคุณรู้สึกว่าก าลงัถูกเลอืกปฏิบัต ิ
คุณต้องปรึกษาปัญหานี้กับผู้จัดการฝ่ายของคุณหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล เขา/เธอจะพิจารณาและตรวจสอบสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น และดูว่าการเลื่อนขั้นนั้นเป็นไปบนพืน้ฐานของความถูกต้องตามคุณสมบัติ ซ่ึงเป็นการกระท าที่ถูกกฎหมาย หรือ
เนื่องมาจากการเลอืกปฏิบัตด้ิานเช้ือชาต ิซ่ึงเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

 
 
3. จรรยาบรรณในทีท่ างาน 
 
ง. การข่มขู่คุกคาม  
KEMET เช่ือวา่พนกังานทุกคนควรไดท้ างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตร ปราศจากการข่มขู่คุกคามทุกประเภท การข่มขู่คุกคาม
รวมถึงการกระท าใดๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสถานะของพนักงาน หรือก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีไม่เป็นมิตรหรือไม่
เหมาะสม โดยบริษทัจะด าเนินการทุกทางเพ่ือป้องกนัการข่มขู่คุกคาม ไม่เพียงจากพนกังานดว้ยกนัเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการข่มขู่
จากลูกคา้ บริษทัท่ีเขา้มาติดตอ่งาน ผูผ้ลิต และบุคคลนอกองคก์ร 
ท่านสามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายของ KEMET เก่ียวกบัการข่มขูคุ่กคามไดจ้ากนโยบายบุคคลของบริษทั และ
กระบวนการทางเอกสาร และนโยบายเร่ืองการข่มขู่คกุคามของบริษทั – ส าหรับพนักงาน (Corporate HR Policies & 
Procedures Document, Corporate Harassment Policy – All Employees)  
 

Q: ฉันเป็นผู้หญิงซ่ึงท างานอยู่ในที่ท างานที่มีแต่ผู้ชาย เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งมักจะเล่นตลกเกี่ยวกับผู้หญิง ฉันบอกเขาไป
หลายคร้ังว่าไม่ชอบการกระท าแบบนี ้แต่เขาบอกว่า “ก็แค่สนุกๆ” และบอกว่าฉันต้อง “ท าตัวให้สดใส” ถ้าฉันจะท างานใน
ส่วนนีต่้อไป การกระท าเช่นนีถ้ือว่าเป็นการไม่ปฏิบัตติามนโยบายและแนวทางจริยธรรมสากลของ KEMET หรือไม่? 

 
A: การกระท าเช่นนีถ้ือว่าเป็นการไม่ปฏิบัตติามนโยบายและแนวทางจริยธรรมสากลของ KEMET โปรดปรึกษาหัวหน้างาน
ของคุณ ผู้จดัการ พนักงานของบริษัท หรือพนักงานฝ่ายบุคคลทนัท ีเพือ่เร่ิมการตรวจสอบและสืบสวนกรณีนี ้หากตรวจสอบ
แล้วพบว่าข้อร้องเรียนของท่านเป็นความจริง บริษัทจะด าเนินการตามที่เหมาะสมโดยทันทีเพื่อหยุดการข่มขู่คุกคามเช่นนี้
และป้องกนัไม่ให้เกดิขึน้อกี  
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3. จรรยาบรรณในทีท่ างาน 
 
จ. สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 
มีกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน ขอ้ก าหนด และนโยบายจ านวนหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจทัว่โลกและสินคา้ของ
เรา ในฐานะพนกังานของ KEMET ท่านมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ก าหนด มาตรฐานต่างๆ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของท่าน โดยทัว่ไป บริษทัยึดมัน่ในหลกัการ
ต่อไปน้ี: 

  
 อนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน น ้ า วสัดุ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 จดัการวสัดุและของเสียอยา่งเหมาะสม   
 พยายามลดวสัดุต่างๆ ท่ีเป็นอนัตรายในสินคา้ของเราใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  
 ลดผลกระทบจากเทคโนโลยกีารผลิตต่อส่ิงแวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  
 

นอกจากน้ี KEMET มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการใดๆ ก็ตาม เพ่ือปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน ในทางกลบักนั 
เราคาดหวงัให้ท่านปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของ KEMET  
 

Q: เราได้ก าหนดกระบวนการจดัการขยะขึน้ในแผนก และผม/ฉันสังเกตว่ามบีางคนทีค่ดิว่าการปฏบิัตติามกระบวนการ
ดงักล่าวเป็นเร่ืองเสียเวลา และทิง้ทุกอย่างในท่อระบายน า้แทน ถอืว่าเป็นหน้าทีข่องผม/ฉัน หรือไม่ทีจ่ะต้องรายงานบุคคลที่
ไม่ปฏบิัตติามแนวทางจริยธรรมของ KEMET? 

 
A: ใช่ คนเหล่านั้นไม่เพยีงแต่ไม่ปฏิบัตติามนโยบายของ KEMET และไม่ท าตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยงัสร้างสภาพแวดล้อม
ของทีท่ างานทีไ่ม่ปลอดภัยส าหรับตนเอง ต่อคุณ และต่อเพือ่นร่วมงานคนอืน่ๆ โปรดรายงานเร่ืองนีใ้ห้ผู้จดัการฝ่ายของคุณ 

ผู้จดัการฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายก ากบักจิการทนัที หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยตวัตน ท่านสามารถรายงานผ่าน ListenUp 
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3. จรรยาบรรณในทีท่ างาน 
 
ฉ. การใช้สาร/ ส่ิงเสพตดิ 
สภาพแวดลอ้มการท างานจะปลอดภยัก็ต่อเม่ือไม่มีการใชส้ารเสพติด  ไม่วา่จะในกรณีใดๆ ก็ตาม หากพนกังานอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิ
สุรา ยาเสพติด สารตอ้งหา้มหรือสารภายใตก้ารควบคุม ห้ามพนกังานผูน้ั้นท างาน หรือใชง้านเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร พาหนะของ
บริษทั กระท าการตามหนา้ท่ี หรือเก่ียวขอ้งใดๆ กบังานของบริษทั ไม่วา่จะอยูภ่ายในบริษทัหรือภายนอกบริษทัก็ตาม อยา่งไรก็
ตาม บริษทัไม่ไดห้า้มการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะหวา่งม้ืออาหารหรือในการเล้ียงรับรองลูกคา้ในปริมาณและสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี การเสิร์้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นพ้ืนท่ีของบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้ แขก หรือพนกังานของบริษทั ระหวา่งการท างาน
หรือเล้ียงรับรอง จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัก่อน 

 
หา้มไม่ใหพ้นกังานท าการขาย ซ้ือ ผลิต ครอบครอง หรือแจกจ่ายสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ยาผิดกฎหมาย สารตอ้งหา้มหรือ
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ในขณะท่ีอยูใ่นบริเวณของบริษทั หรือในขณะท างาน หากมีการฝ่าฝืน KEMETอาจรายงานแก่เจา้หนา้ท่ี
บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ขอ้หา้มน้ีไม่ครอบคลุมถึงกรณีท่ีพนกังานอาจตอ้งใชย้าบางชนิดซ่ึงถูกกฎหมายและไดรั้บการจ่ายให้โดยแพทยท่ี์มีใบประกอบ
วิชาชีพ อย่างไรก็ตาม การใช้ยาใดๆ ในกรณีดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าให้การท างานในหน้าท่ีหลกัของพนักงานบกพร่อง หรือมี
ผลเสียต่อสุขภาพหรือความปลอดภยัทั้งต่อพนกังานผูใ้ชแ้ละผูอ่ื้นในท่ีท างาน 

 
ท่านสามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายของ KEMET เร่ืองการใชส้ารเสพติด ไดจ้ากนโยบายบุคคลของบริษทั และ
กระบวนการทางเอกสาร และนโยบายเร่ืองการใช้สารเสพติด– ส าหรับพนกังาน  (Corporate HR Policies & Procedures 
Document, Substance Abuse Policy – All Employees) 
 

Q: แพทย์ของผม/ฉัน ได้จ่ายยาชนิดหนึ่งส าหรับการรักษาอาการแพ้ ซ่ึงยาท าให้เกิดอาการง่วง การใช้ยาชนิดนีข้ณะอยู่ที่
ท างานถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัตติามแนวทางจริยธรรมของบริษัทหรือไม่?  
 
A: อาจจะขึน้อยู่กบัว่าผลข้างเคยีงจากยานั้นมมีากน้อยเพยีงใด และประเภทของงานทีคุ่ณรับผดิชอบอยู่ ส าหรับในกรณีนี ้คุณ
ควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่การแพทย์ของบริษัท ซ่ึงจะช่วยให้ค าแนะน าเพิ่มเติมว่าจะต้องท าอะไรเพิ่มเติมเพื่อรับรองความ
ปลอดภัยต่อตนเองและเพือ่นร่วมงานหรือไม่  
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3. จรรยาบรรณในทีท่ างาน 
 
ช. ระบบสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ 
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ KEMET เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือทางธุรกิจและฐานเทคโนโลยีของเรา ซ่ึงควรใชง้าน
เพ่ือจุดประสงค์ตามท่ีบริษทัก าหนดเท่านั้น โดยค าวา่ ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หมายรวมถึงการส่ือสารหรือการเก็บ
ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ทุกรูปแบบ  

 
พนกังานของ KEMET คู่สญัญา และบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ระบบสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั จะตอ้งใชง้าน
ระบบบนพ้ืนฐานของความเหมาะสม ความรับผิดชอบ และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั   

 
ในฐานะผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ KEMET เราถือว่าท่านไม่มีสิทธ์ิความเป็นส่วนตวั และสิทธิส่วนบุคคล
ใดๆ ในขอ้มูลท่ีถูกสร้างข้ึน จดัเก็บไว ้ไดรั้บมา หรือส่งผา่นระบบเหล่าน้ี 

 
ท่านสามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการใชง้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ KEMET ไดจ้ากนโยบายบุคคล
ของบริษัท กระบวนการทางเอกสาร และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์– ส าหรับพนักงาน  (Corporate HR Policies & 
Procedures Document, Electronic Information Systems – All Employees) 
 

Q: เพือ่นร่วมงานคนหนึ่งส่งส่ิงทีม่าเหมาะสมให้ผม/ฉัน ทางอเีมล ฉันควรท าอย่างไร?  
 
A: อย่างแรก คุณควรลบทิง้ จากนั้นคุณควรตดิต่อผู้ส่งและบอกให้ทราบว่าคุณไม่ชอบการกระท าเช่นนั้น กรณีนีเ้ป็นตัวอย่าง
ของการใช้ระบบสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ของ KEMET ทีไ่ม่เหมาะสม และเป็นการใช้เพือ่จุดประสงค์อืน่ทีไ่ม่ใช่จุดประสงค์
ทางธุรกิจของบริษัท หากกรณีนี้ยังเกิดขึ้นต่อไป อาจถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ KEMET ว่าด้วยการข่มขู่
คุกคาม คุณควรตดิต่อผู้จดัการฝ่ายของคุณ ผู้จดัการฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากับกิจการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของ
เร่ืองนี ้
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3. จรรยาบรรณในทีท่ างาน 
 
ซ. ความเป็นส่วนตวัและข้อมูลส่วนตวั 
หลายๆ ประเทศได้น ากฎหมายเร่ืองความเป็นส่วนตวัมาบังคบัใชแ้ลว้และบางประเทศก าลงัวางแผนท่ีจะบงัคบัใชก้ฎหมาย
ดงักล่าวว่าดว้ยการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคล (ขอ้มูลใดๆ ก็ตามซ่ึงสามารถใชเ้พ่ือระบุตวัตน ติดต่อ หรือระบุท่ีอยู่ของบุคคล) 
KEMET จะปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความเป็นส่วนตวัของประเทศใดๆ ก็ตามท่ีเราท าธุรกิจเสมอ 

 
นอกจากน้ี KEMET มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องความเป็นส่วนตวัตามความคาดหวงัท่ีเหมาะสมของทกคนท่ีเราร่วมท าธุรกิจ  รวมถึง
ลูกคา้ ผูผ้ลิต และพนกังาน เราจะเก็บ เก็บรักษา ใชง้าน ส่งต่อ และ/หรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีจ าเป็นตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายหรือสญัญา และเราจะเคารพสิทธิส่วนบุคคลท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในทุกกรณี โดยการเป็นผูใ้ช้
และจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีดีและมีความรับผิดชอบ 
 

Q: เพือ่นร่วมงานคนหนึ่งของผม/ฉัน เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในขณะทีก่ าลงัท างาน และในบางคร้ัง เขา/เธอ “ให้
ค าใบ้” เกีย่วกบัพนักงานคนนั้นๆ การกระท าเช่นนีถ้ือว่าผดิหลกัจริยธรรมของ KEMET หรือไม่?  
 
A: กระท าเช่นนีถ้ือว่าผดิหลักจริยธรรมของ KEMET บุคคลใดก็ตามซ่ึงเป็นผู้ได้อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของ
พนักงาน มคีวามรับผดิชอบทีจ่ะต้องปฏิบัตต่ิอข้อมูลนั้นอย่างเป็นความลับสูงสุด โปรดรายงานเร่ืองนีใ้ห้ผู้จัดการฝ่ายของคุณ 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากับกิจการทราบ เพื่อจะได้เร่ิมการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา หากท่านไม่ต้องการ

เปิดเผยตวัตน ท่านสามารถรายงานผ่าน ListenUp 
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4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ 
 
ก. การฉ้อโกง 
การฉอ้โกง หมายถึง การหลอกลวงโดยตั้งใจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั ถือเป็นกระท าซ่ึงผิดเสมอ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง:  

 การยกัยอก – ขโมยเงินของบริษทั  
 การปลอมแปลงหรือเปล่ียนแปลงตราสารเปล่ียนมือ เช่น เช็ค  
 การใชง้านสินทรัพยข์องบริษทั พนกังาน หุน้ส่วนบริษทั หรือผูผ้ลิต ในทางท่ีผิด  
 การปลอมแปลงบญัชีรายจ่าย 
 การน าเงิน หลกัประกนั ทรัพยสิ์น วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
 การเปิด ก่อตั้ง หรือรักษาบญัชีธนาคาร กองทุน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั ท่ีไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลหรือ 

 เปิดเผย   
 การจดัการหรือรายงานการซ้ือขายของบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
 การปลอมแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงลงในบนัทึกทางการเงินของบริษทั  

 
KEMET จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ในการกระท าท่ีเก่ียวกบัการฉอ้โกง และจะด าเนินการทนัทีต่อผูใ้ดก็ตามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าฉอ้โกงในนามของ KEMET หรือท าใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 
 

Q: ฉันได้รับทราบมาว่าเพือ่นร่วมงานคนหนึ่งน าเอาอุปกรณ์ของบริษัทออกไปนอกบริษัท ถือว่าเป็นการฉ้อโกงหรือไม่? 
  
A: ถ้าเขา/เธอ น าเอาอุปกรณ์นั้นออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มกีารเซ็นรับรองให้เอาออก และไม่มเีจตนาทีจ่ะน าอุปกรณ์นั้น
กลบัมาคนื จะถือว่าเป็นการขโมย ซ่ึงถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกง โปรดรายงานเร่ืองนีใ้ห้ผู้จดัการฝ่ายของคุณ ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากับกิจการทราบ เพื่อจะได้เร่ิมการตรวจสอบ หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน ท่านสามารถ
รายงานผ่าน ListenUp 
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4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ 
 
ข. การตดิสินบน/ พระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันในต่างประเทศ (Foreign Corrupt Practices 
Act: FCPA) 
หลายประเทศไดต้รากฎหมายต่อตา้นสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือป้องกนับริษทัหรือบุคคลจากการ
หาผลประโยชน์ส่วนตวัโดยไม่ชอบดว้ยหลกักฎหมาย KEMET หรือบุคคลท่ีสามท่ีกระท าการใดๆ ในนามของ KEMET จะตอ้ง
ไม่เสนอหรือรับสินบนหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์ (kickback) ใดๆ และจะตอ้งไม่ร่วมหรือช่วยเหลือในการทุจริตทุกชนิด และ
เราจะไม่เก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีสามใดๆ ซ่ึงเราเช่ือวา่พยายามจะเสนอหรือรับสินบนหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั  

 
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act :FCPA) ห้ามการ -จ่าย เสนอ หรือให้ส่ิงใดๆ ท่ีมีมูลค่าแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ พรรคการเมือง
ต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมืองดงักล่าว หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีในต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือมีอิทธิพลต่อการกระท าหรือการตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พรรคการเมือง หรือ  ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเหล่านั้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโอกาสทางธุรกิจ หากงานของท่านจ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ พรรคการเมืองต่างประเทศหรือ
เจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมืองดงักล่าวหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีในต่างประเทศ ท่านตอ้งศึกษาพระราชบญัญติัน้ีให้ถ่ี
ถว้น หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้ก าหนด โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีก ากบักิจการ (CCO) ทนัที 

 
KEMET ห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐโดยตั้งใจท่ีจูงใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ี รวมถึงส่ิงท่ีเรียกว่า 
“เงินค่าอ านวยความสะดวก” แมแ้ต่ในกรณีท่ีการใหเ้งินค่าทิปหรือเงินจ านวนนอ้ยแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐในการอ านวยความสะดวกถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในบางประเทศหรือบางทอ้งท่ี เวน้แต่วา่ไดรั้บอนุญาต หรือเป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีบงัคบัใชต้่อเจา้หนา้ท่ี
ผูน้ั้น 
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4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ 
ค. การให้ของขวญั/ ส่ิงบันเทงิ 
KEMET ด าเนินธุรกิจในหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบติัเก่ียวกบัการให้ของขวญัและความช่วยเหลือรูปแบบอ่ืนๆ 
ต่างกนัอยา่งมาก ในบางกรณี การให้หรือรับของขวญั  ความช่วยเหลือ หรือการตอ้นรับดว้ยส่ิงบนัเทิง ถือเป็นเร่ืองของการให้
ความเคารพและเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม ในกรณีดงักล่าว การกระท าเหล่าน้ีถือเป็นการแสดงความขอบคุณและความเป็นมิตรต่อกนั 
การเสนอหรือรับการเล้ียงอาหาร ส่ิงบนัเทิง หรือของขวญัท่ีระลึก ซ่ึงมีจุดประสงคห์รือเขา้ใจไดว้า่เป็นการให้ตามมารยาท และ
เป็นการส่งเสริมความเขา้ใจและการส่ือสารระหวา่งผูผ้ลิต ลูกคา้ หรือเจา้หนา้ท่ีรัฐ ถือเป็นเร่ืองท่ีสามารถกระท าได ้

 
ของขวญั ความช่วยเหลือ หรือความบนัเทิงท่ีสามารถยอมรับไดร้วมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี: 
• เป็นการใหเ้ป็นคร้ังคราว ไม่ใช่เงินสด  และมูลค่าไม่มากเกินไป (ส าหรับการรับรองดว้ยความบนัเทิง ตอ้งไม่เกิน 250 

เหรียญสหรัฐ หรือจ านวนเท่ากบัสกุลเงินทอ้งถ่ิน และส าหรับการให้ของขวญัหรือความช่วยเหลือ ตอ้งไม่เกิน 100 
เหรียญสหรัฐ หรือจ านวนเท่ากบัสกลุเงินทอ้งถ่ิน) 

• ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชข้องประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายต่างประเทศ 
• จะตอ้งไม่เป็นการท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียอบัอายต่อบริษทั ต่อผูรั้บ หรือต่อผูใ้หข้องขวญันั้นๆ 

 
ในกรณีท่ีท่านรับของขวญัหรือความช่วยเหลือใดๆ ท่ีมีค่าเกิน 100 เหรียญสหรัฐ  หรือรับการรับรองดว้ยความบนัเทิงมูลค่าเกิน 
250 เหรียญสหรัฐ ท่านตอ้งแจง้ให้แก่ผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลทราบ และอธิบายเหตุการณ์ดงักล่าว และในกรณีท่ีท่าน
ไดรั้บเลือกท่ีจะเก็บของขวญัไว ้รับการช่วยเหลือหรือส่ิงบนัเทิง ท่านอาจถูกร้องขอใหช่้วยสนบัสนุนหรือบริจาคเงินเท่ากบัมูลค่า
ของของขวญั ความช่วยเหลือ หรือส่ิงบนัเทิงนั้นๆ ให้แก่องคก์รเพ่ือการกุศลตามท่ีท่านเลือก ซ่ึงจะถูกบนัทึกและส่งต่อให้ฝ่าย
ก ากบักิจการของบริษทัรับทราบ พร้อมรายละเอียดเก่ียวกบัสถานการณ์  
 
หากมีค าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใหข้องขวญัในการท าธุรกิจ การใหค้วามช่วยเหลือหรือส่ิงบนัเทิง โปรดติดต่อผูจ้ดัการฝ่าย
ของคุณ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบักิจการทราบ เพ่ือขอความช่วยเหลือและค าแนะน าเร่ืองหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
 
 

Q: ผม/ฉัน ท างานอยู่ในแผนกจดัซื้อ ซัพพลายเออร์รายหนึ่งเสนอโอกาสให้ไปเล่นกอล์ฟทีค่นัทรีคลบัหรูของเขา ข้อเสนอเช่นนี้
ถือเป็นส่ิงบันเทงิทีส่ามารถยอมรับได้หรือไม่?  
 

A: แล้วแต่กรณี เช่น มีลูกค้าคนอื่นๆ ของซัพพลายเออร์รายเดียวกันนีไ้ด้รับข้อเสนอเดียวกันหรือไม่  คุณก าลังจะต้องตัดสินใจ
กรณีใดๆ ทีซั่พพลายเออร์รายนีอ้าจต้องการจะจูงใจหรือมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจหรือไม่  เพือ่ให้ปลอดภัยทีสุ่ด คุณควรปรึกษา
กรณีนีก้บัผู้จดัการฝ่ายของคุณ ผู้จดัการฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายก ากบักจิการก่อนตดัสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธข้อเสนอนี ้
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4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ 
ง. การต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน 
กฎหมายต่อตา้นการผกูขาดหรือบางคร้ังเรียกวา่กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนั เป็นกฎหมายท่ีก าหนดกรอบควบคุมดูแลการแข่งขนั
และการติดต่อธุรกิจระหวา่งคู่แข่งทางธุรกิจ ลูกคา้ ซพัพลายในตลาด ตราข้ึนเพ่ือส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยห้ามหรือลด
การกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม KEMET ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการต่อตา้นการผูกขาดและการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม ในแต่ละประเทศ ซ่ึงบริษทัด าเนินธุรกิจอยู่ ถึงแมว้่ากฎหมาย
เหล่าน้ีมีความซบัซอ้นมากและแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทัว่ไปจะมีขอ้ก าหนดดงัน้ี:  
 

 การตกลงกบัคู่แขง่ใดๆ ซ่ึงอาจเป็นการท าร้ายลูกคา้ รวมถึงการร่วมกนัตรึงราคาสินคา้และร่วมมือกนัในการ
แบ่งตลาด  โดยก าหนดวา่ลูกคา้หรือคู่สญัญาใดจะเป็นของบริษทัใด 

 การตกลงร่วมกนัในลกัษณะท่ีจ ากดัการขายสินคา้ของลูกคา้อยา่งไม่เป็นธรรม รวมถึงการก าหนดราคาขาย
ปลีกของสินคา้หรือบริการ หรือก าหนดให้ขายสินคา้ไดเ้ม่ือตกลงท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการอ่ืนๆ ของบริษทั
เท่านั้น 

 พยายามท่ีจะผูกขาดทางการคา้ รวมถึงการตั้งราคาสินคา้ให้ต ่ากว่าตน้ทุนการผลิตเพ่ือก าจดัคู่แข่งอ่ืนๆ ใน
ตลาด 

 
KEMET มุ่งมัน่ท่ีจะท าการแข่งขนับนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมต่อซัพพลายเออร์และลูกคา้ในทุกๆ ท่ี และทุกประเทศท่ีเรา
ประกอบธุรกิจอยู ่การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการต่อตา้นการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขนั 
ถือเป็นการความผิดร้ายแรง และอาจท าใหท้ั้งบริษทัและผูก้ระท าผิดเส่ียงต่อการไดรั้บโทษร้ายแรงทางอาญา  

 
หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการผูกขาด เป็นเร่ืองส าคญัมากท่ีจะตอ้งติดต่อผูจ้ดัการ
ฝ่ายของคุณ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบักิจการทราบ เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 

Q: ระหว่างงานแสดงสินค้า ผม/ฉัน ก าลังคุยเล่นอยู่กับตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทคู่แข่ง ระหว่างการสนทนา บทสนทนา
เปลี่ยนไปและมีการพูดถึงการสูญเสียอัตราก าไรขั้นต้น (profit margin) ถึงแม้ว่าจะการสนทนานั้นจะดูไม่น่ามีอันตรายใดๆ 
ผม/ฉัน รู้สึกไม่สบายใจทีจ่ะคุยเร่ืองก าไรต่อ จงึได้ขอตวัและเดนิจากไป ผม/ฉัน ท าส่ิงทีถู่กต้องหรือไม่?  
 
A: คุณท าถูกต้องแล้ว การพูดคุยในลกัษณะนีอ้าจเป็นปัญหาใหญ่ได้ ถ้าคู่แข่งบางคนหรือทั้งหมดเข้ามาเกี่ยวข้องกับบทสนทนา 
และภายหลงัเพิม่ราคาสินค้าของพวกเขา ศาลอาจตดัสินได้ว่าใครกต็ามทีร่่วมในบทสนทนานั้น ไม่ว่าจะได้พูดอะไรหรือไม่ ถือ
ว่าเป็นผู้มส่ีวนร่วมในการร่วมกนัก าหนดราคาสินค้า  
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4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ 
จ. การควบคุมการส่งออก/ การลงโทษหรือคว า่บาตร 
ทุกประเทศท่ีเราด าเนินธุรกิจ จะมีกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการน าเขา้และส่งออก ในหลายกรณี กฎหมายอาจก าหนดให้
การส่งออกใดๆ ตอ้งมีใบอนุญาตส่งออก (export license) หรือหลกัฐานอ่ืนๆ จากทางราชการเพ่ือยืนยนัวา่ท่านไดรั้บอนุญาตให้
ส่งออกสินคา้นั้นๆ   

 
ในฐานะพนักงานของ KEMET เราทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการน าเขา้ส่งออกในทุก
ประเทศท่ี KEMET ด าเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ ทุกประเทศจะมีขอ้ก าหนดขั้นต ่า ดงัน้ี:  

 
 ตอ้งส าแดงสินคา้ทั้งหมดผา่นด่านศุลกากร   
 เราไม่ควรด าเนินการใดๆ ต่อไป หากสงสยัวา่อาจมีการไม่ปฏิบติัตามกฎ หรือก าลงัจะมีการไม่ปฏิบติัตามกฎ

เกิดข้ึน  
 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนด ถึงแมว้่าจะเป็นการกระท าโดยไม่ตั้งใจ อาจส่งผลทางวินัย ท าให้เกิดค่าปรับ การ
ยกเลิกในอนุญาตส่งออก การสูญเสียสิทธิดา้นการส่งออก หรือการตรวจสอบทางศุลกากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงอาจท าให้การส่งออก
ล่าชา้ increased  

 
หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการกระท าใดๆ เก่ียวกบัการน าเขา้/ ส่งออก สามารถติดต่อผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายก ากบักิจการไดท้นัที 
 
4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ 
 
ฉ. การช่วยเหลอืสนับสนุนทางการเมอืง 
KEMET ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีส่งเสริมสถานะของทางบริษทัในภาครัฐและการให้การสนบัสนุนทางการเมือง อยา่งไรก็ตาม 
ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการล็อบบ้ี (Lobby) เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยท่ีการกระท าดงักล่าวยงัอยู่ในกรอบและ
เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ  

 
ห้ามไม่ให้พนักงานของ KEMET ให้การสนับสนุนทางการเมืองต่อนักการเมือง พรรคการเมือง รัฐบาลปัจจุบัน หรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ ในนามของบริษทั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) 
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Q: ผู้จดัการคนหนึ่งในฝ่ายของผม/ฉัน ขอให้เราทุกคนซื้อตัว๋ไปงานระดมทุนสนับสนุนผู้สมคัรรับเลอืกตั้งทีเ่ขาสนับสนุนอยู่ 
การกระท าเช่นนีถ้ือเป็นการไม่ปฏิบัตติามหลกัจริยธรรมของ KEMET หรือไม่? 
 
A: การกระท าเช่นนีถ้ือเป็นการไม่ปฏิบัตติามหลักจริยธรรมของ KEMET ถึงแม้ว่า KEMET เคารพสิทธิส่วนบุคคลในการ
เข้าร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนามของตัวเองหรือในนามของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คุณสนับสนุน เราคาดหวังให้พนักงาน
งดเว้นจากกิจกรรมทางการเมืองทุกรูปแบบขณะอยู่ที่ท างาน นอกจากนี ้ในฐานะผู้จัดการ บุคคลผู้นี้อาจถูกมองว่าก าลังใช้
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานของตนเองเพือ่หาเสียงสนับสนุนผู้สมคัรเลอืกตั้งทีเ่ขาสนับสนุนอยู่ และถ้าเหตุการณ์เช่นนีเ้กิดขึน้ใน
เวลาท างานหรือในบริเวณสถานทีท่ างาน กอ็าจเป็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ KEMET ซ่ึงห้ามไม่ให้ลูกจ้างของบริษัท
ชักจูงหรือโน้มน้าวลูกค้าของบริษัทเข้าท าธุรกิจกับตน (non-solicitation policy) ด้วย โปรดรายงานเร่ืองนีใ้ห้ผู้จัดการฝ่าย
ของคุณ ผู้จดัการฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายก ากบักจิการทราบ เพือ่จะได้เร่ิมการตรวจสอบ 

 
 
4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ 
 
ช. ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
พนกังานของ KEMET มีหนา้ท่ีท่ีจะด าเนินการเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษทัเม่ือมีโอกาส หา้มไม่ใหผู้บ้ริหาร 
พนกังาน เจา้หนา้ท่ีของบริษทั มีผลประโยชน์ส่วนตวัใดๆ ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือการช่วยเหลือญาติหรือครอบครัว หรือ
กระท าการอ่ืนใดซ่ึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ี พนกังานผูน้ั้น ไม่กระท าการท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 

ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังาน จะตอ้งไปกระท าการดงัต่อไปน้ีอยา่งเด็ดขาด:  
 

 น าเอาโอกาสใดๆ ซ่ึงอาจไดม้าหรือคน้พบจากขอ้มูลของบริษทั ทรัพยสิ์นของบริษทั หรือต าแหน่งในบริษทั
ไปเป็นของตนเอง 

 ใชข้อ้มูลของบริษทั ทรัพยสิ์นของบริษทั หรือต าแหน่งในบริษทั เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน  
 แข่งขนักบับริษทั  

 

ท่านจะตอ้งรายงานผลประโยชนท์บัซอ้น ไม่วา่ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีอาจเกิดข้ึนได ้แก่ผูบ้งัคบับญัชา ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือ
เจา้หนา้ท่ีก ากบักิจการทนัทีท่ีท่านรับทราบเร่ือง 
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Q: พีช่ายของผม/ฉัน ด าเนินธุรกจิท าความสะอาด ไม่นานมานีผ้ม/ฉัน ได้ทราบมาว่า KEMET จะจ้างบริษัทท าความสะอาด
ใหม่ ผม/ฉัน จะไม่มส่ีวนร่วมใดๆ ในการเลอืกบริษัท หรือแบ่งปันข้อมูลภายในให้แก่พีช่ายซ่ึงอาจท าให้เขาได้รับประโยชน์ใน
การร่วมประมูล ผม/ฉัน จะสามารถบอกเขาเกีย่วกบัโอกาสในการประมูลงานนีไ้ด้หรือไม่  
 
A: คุณสามารถบอกได้ เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ตามที่คุณบอก การบอกพี่ชายถึงโอกาสในการประมูลน่าไม่น่าจะเป็น
ปัญหา อย่างไรกต็าม เพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้การกระท าดงักล่าวดูไม่เหมาะสม คุณควรปรึกษาผู้จัดการฝ่ายของคุณ ผู้จัดการฝ่าย
บุคคล หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายก ากบักจิการ ก่อนกระท าการใดๆ 

 
 

4. จรรยาบรรณในตลาดธุรกจิ 
 

ซ. การเป็นสมาชิกองค์กร 
พนกังานอาจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ร หากการเป็นสมาชิกนั้นตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ โดยการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
องค์กร เป็นเร่ืองเหมาะสมในกรณีท่ีองค์กรนั้นๆ มีจุดประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกั
จริยธรรมเท่านั้น 

 
หากท่านมีขอ้สงสยัหรือค าถามเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกองคก์ร ติดต่อผูจ้ดัการฝ่ายของท่าน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ก ากบักิจการ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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5. การปกป้องทรัพย์สินของ KEMET 
ก. การปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน 
พนกังานของ KEMET ทุกคนมีหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของทางบริษทั ความรับผิดชอบน้ีรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีสามารถจบั
ตอ้งได ้(physical assets) และทรัพยสิ์นทางปัญญา (intellectual assets) รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้และยีห่อ้ 
ทรัพยสิ์นท่ีสามารถจับตอ้งได้ (physical assets) รวมถึงกองทุน สินคา้ ส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ และระบบขอ้มูล
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีมีไวส้ าหรับใชเ้พื่อการด าเนินธุรกิจของ KEMET เท่านั้น และเราแต่ละคนจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขั้นตอนดา้นความปลอดภยัท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่เพื่อปกป้องทรัพยสิ์นสามารถจบัตอ้งไดข้องบริษทัจากการถูก
ขโมย ความเสียหาย หรือการใชง้านในทางท่ีผิด 

 
การขโมย ความเสียหาย หรือหากมีส่ิงใดสูญหาย หรือการใชง้านในทางท่ีผิด ควรถูกรายงานให้หน่วยงานรักษาความปลอดภยั
ในบริเวณของท่านทราบ หากในบริเวณท่ีท่านอยูไ่ม่มีหน่วยงานรักษาความปลอดภยั ให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายบริหาร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบักิจการ (CCO) 

 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (intellectual assets) รวมถึงกระบวนการ หรือขอ้มูลสินคา้ การส่ือสารภายในองคก์าร ขอ้มูลดิจิทลัซ่ึงไดรั้บ
การเก็บรักษาไวใ้นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เอกสาร การพูดคุยปรึกษาผ่านการพูดคุยซ่ึงไดรั้บการระบุให้เป็นขอ้มูลลบัทางธุรกิจ
หรือเป็น proprietary หากท่านไดรั้บทราบการใชง้านทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัในทางท่ีผิด โปรดรายงานต่อผูจ้ดัการฝ่าย
ของท่าน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบักิจการทนัที และท่านสามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ี้ส่วน 5. ข้อ ค. ของเอกสารฉบบั
น้ี ว่าด้วยข้อมูลทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิ (proprietary information) และข้อมูลทีเ่ป็นความลบั (confidential information) 
เคร่ืองหมายการคา้และแบรนดเ์ป็นทรัพยสิ์นสองส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดของ  KEMET เพ่ือปกป้องมูลค่าและภาพลกัษณ์เคร่ืองหมาย
การคา้และยีห่อ้ KEMET บริษทัไดอ้อกแนวทางปฏิบติัซ่ึงจะช่วยใหท้ราบวา่เม่ือไร และในกรณีใด จึงจะสามารถใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และแบรนด์ได ้แนวทางน้ีตอ้งไดรั้บการปฏิบติัตามเม่ือใดก็ตามท่ีมีการใชง้านเคร่ืองหมายการคา้และแบรนด์ของบริษทั  
ไม่วา่จะเป็นการใชง้านเพ่ือการส่ือสารภายในหรือภายนอก หรือในวตัถุ ขอ้ความ ซ่ึงจดัเตรียมโดยบุคคลท่ีสาม เช่น ตวัแทนท า
การตลาด ผูจ้ดัจ าหน่าย และผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ให้กบัแบรนด์ (OEMs) หากในการท างานของท่าน มีความจ าเป็นตอ้งใช้
เคร่ืองหมายการคา้และแบรนด์ของบริษทั หรือตอ้งติดต่อบุคคลท่ีสามซ่ึงใชเ้คร่ืองหมายการคา้และแบรนด์ของบริษทั  โปรด
ติดต่อผูจ้ดัการฝ่ายของท่าน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบักิจการ เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 

Q: เพือ่นร่วมงานคนหนึ่งในแผนกของผม/ฉัน ก าลังจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อสนับสนุนกองลูกเสือของลูกชาย เธอบอกว่า
เธอน าเอาโลโก้ของบริษัทใส่ในใบปลิวที่ส่งออกไปให้เพื่อนๆ เพื่อที่การโฆษณาจะได้ “มีน ้าหนัก” มากขึน้ การกระท าเช่นนี้
ถือว่าผดิต่อแนวทางปฏิบัตทิางจริยธรรมของ KEMET หรือไม่?  
A: ผดิ การใช้โลโก้ของบริษัทในใบปลวิแสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันโดยวธีิใดวธีิหนึ่ง การใช้งานโลโก้ใน
ลักษณะนี้เป็นส่ิงที่ไม่เหมาะสม โปรดรายงานเร่ืองนี้ให้ผู้จัดการฝ่ายของคุณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากับ
กจิการทราบ เพือ่ทีจ่ะได้เร่ิมการตรวจสอบและแก้ไข หากไม่ต้องการเปิดเผยตวัตน คุณสามารถรายงานผ่าน ListenUp 
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5. การปกป้องทรัพย์สินของ KEMET 
 
ข. การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลภายใน  
ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของบริษทั รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ไม่ไดรั้บอนุญาตให้แลกเปล่ียนซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ ของบริษทั บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีไดรั้บทราบจากหนา้ท่ีและงานท่ีท า หากขอ้มูลเหล่านั้น
ไม่ไดรั้บการเปิดเผยสู่สาธารณะก่อน นอกจากน้ี  ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของบริษทั สามารถท าการซ้ือขายหุ้นของ
บริษทั ดงัท่ีระบุไวใ้นกฎของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(SEC) หลงัจากท่ีไดรั้บแจง้คร้ังแรก
และไดรั้บอนุญาตจากหัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย (General Counsel) ของบริษทัแลว้เท่านั้น การให้เบาะแสใดๆ แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจ
ตดัสินใจลงทุนบนพ้ืนฐานของขอ้มูลภายใน เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายในหลายๆ ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา  

 
บริษทัห้ามอยา่งชดัเจนไม่ให้พนกังานใชข้อ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะ (non-public information) ในการซ้ือหรือขายหุ้นของ
บริษทัหรือหุน้ของบริษทัผูผ้ลิต (company supplier) ลูกคา้ หรือคู่แข่ง หรือใชสิ้ทธ์ิของบริษทัในการซ้ือขายหุ้น (company stock 
options) 

 
สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมส าหรับผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดจ้าก นโยบายบุคคลของบริษัท และกระบวนการทางเอกสาร 
แนวทางนโยบายส าหรับ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานส าคัญ เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับ (Corporate HR Policies and Procedures Document, Statement of Policy to Directors, Officers and Key Employees 
concerning Securities Trading and Disclosure of Confidential Information) 
 

Q: เพือ่นร่วมงานคนหนึ่งโอ้อวดเกีย่วกบัการท าก าไรจากการซื้อหุ้นของบริษัทอืน่ จากการเข้าไปเกีย่วข้องโครงการของบริษัท
นั้น ซ่ึงเขาทราบมาว่าบริษัทนั้นจะเป็นผู้จดัหาช้ินส่วนส าหรับสินค้าใหม่ของ KEMET เขาอ้างว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใน
การซื้อหุ้นของ KEMET ดงันั้นจงึไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายภายโดยการใช้ข้อมูลภายใน ข้ออ้างนีถู้กต้องหรือไม่? 
 
A: ไม่ เป็นข้ออ้างทีไ่ม่ถูกต้อง เขาใช้ข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะในการซื้อหุ้นของบริษทัซัพพลายเออร์ ดงันั้นจงึถือว่าเป็นการ
กระท าทีข่ัดต่อข้อห้ามของบริษัทว่าด้วยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน โปรดรายงานเร่ืองนีใ้ห้ผู้จัดการฝ่ายของคุณ ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายก ากบักจิการทราบ หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยตวัตน สามารถรายงานผ่าน ListenUp 

 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx
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5. การปกป้องทรัพย์สินของ KEMET 
ค. ข้อมูลทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิ (proprietary information) และข้อมูลทีเ่ป็นความลบั (confidential information) 
ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของบริษทั จะปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั โดยการ
ประทบัตรา เก็บขอ้มูลในท่ีท่ีปลอดภยั และจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลใหอ้ยูร่ะหวา่งผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งรู้เพ่ือใชข้อ้มูลในการท างานเท่านั้น 
ซ่ึงรวมถึง:  
 

 ขอ้มูลซ่ึงสาธารณะทัว่ไปไม่รับทราบ  
 ขอ้มูลซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่ง  
 ขอ้มูลซ่ึงทางบริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากซพัพลายเออร์หรือลูกคา้ใหเ้ก็บรักษาไว ้ 

 

ในกรณีท่ีบริษทัเลือกท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะ (non-public information) ต่อสาธารณะ การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวจะด าเนินการผ่านทางโฆษกท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัเท่านั้น ท่านสามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักรณีดงักล่าวไดจ้าก 
นโยบายบุคคลของบริษัท และกระบวนการทางเอกสาร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate HR Policies and Procedures 
Document, Compliance with Regulation) 
 

หนา้ท่ีในการปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั มีผลแมก้ระทัง่หลงัจากท่ีพนกังานผูน้ั้นไม่ไดเ้ป็นพนกังานของบริษทัแลว้ 
และพนกังานใหม่แต่ละคนจะตอ้งลงนามในบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงพนกังาน (Memorandum of Employee’s Agreement, or 
MEA) เม่ือไดรั้บจา้งงาน เวน้แต่ว่ากฎหมายของประเทศท่ีพนักงานผูน้ั้นอาศยัอยูห่้ามไม่ให้มีการลงนามดงักล่าว นอกจากน้ี 
พนกังานใหม่ซ่ึงลงนามใน MEA เม่ือไดรั้บการจา้งงาน จะตอ้งลงนามในจดหมายรับทราบ MEA และรับทราบวา่ขอ้ตกลงน้ีมีผล
ผูกพนัแมก้ระทัง่หลงัจากท่ีพนกังานผูน้ั้นไม่ไดเ้ป็นพนกังานของ KEMET แลว้ ท่านสามารถดูส าเนาของ MEA และจดหมาย
รับทราบ MEA ไดจ้ากภาคผนวกของเอกสารน้ี  
 

 
หากมีขอ้สงสยัวา่ขอ้มูลใดท่ีท่านไดรั้บทราบมาระหวา่งการท างาน เป็นขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบั โปรด
ปรึกษากบัผูจ้ดัการฝ่ายของท่าน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบักิจการ  
ท่านสามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ี้ส่วน 5. ข้อ ก. ของเอกสารฉบบัน้ี ว่าด้วยการปกป้องทรัพย์สิน 
 

Q: วศิวกรคนหนึ่งซ่ึงผม/ฉัน ท างานด้วยในการออกแบบสินค้า มกัจะน าเอาภาพร่างของสินค้าซ่ึงค่อนข้างเป็นความลับไปไว้
ในลิน้ชักที่ล็อคไว้ก่อนจะไปทานข้าวกลางวันเสมอ ถือเป็นการกระท าที่ยอมรับได้ในการปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลที่เป็น
ความลบัของบริษัทหรือไม่? 
  
A: ถือเป็นปฏิบัติที่ถูกต้อง การกระท าเช่นนีถ้ือเป็นการกระท าที่มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธ์ิ (proprietary 
information ) และข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential information) เว้นเสียแต่ว่าจะมีขั้นตอนอื่นๆ ซ่ึงแผนกของคุณได้
ก าหนดไว้  
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5. การปกป้องทรัพย์สินของ KEMET 
  
ง. การจดัการการบนัทกึข้อมูล/ การปกป้องข้อมูล 
KEMET มีนโยบายบริหารจดัการบนัทึกขอ้มูล (records of management policy) ท่ีครอบคลุม ท่ีพนกังานทุกคนควรปฏิบติัตาม 
บนัทึกขอ้มูลของบริษทัตอ้งไดรั้บการรักษา หรือท าลายท้ิง ตามตารางเวลาการเก็บรักษาขอ้มูล (records retention schedule) ห้าม
ไม่ให้พนกังานเปล่ียนแปลง ปกปิด หรือท าลายเอกสารหรือบนัทึกใดๆ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารสืบสวน หรือจะตอ้งน าไปใชใ้นการ
สืบสวนตรวจสอบของทางการ ซ่ึงค าวา่เอกสารในท่ีน้ีรวมถึงเอกสารท่ีเป็นกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล เป็น
ตน้  

 
ขั้นตอนเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปกป้องรักษาขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ Information Technology (IT) group  
สามารถดูเอกสารเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายบริหารจดัการบนัทึกขอ้มูลไดจ้ากคู่มือ KEMET Quality 

  
สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายดา้นการจดัการและการปกป้องขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ไดจ้ากฐานขอ้มูลนโยบายและ
มาตรฐานคอมพิวเตอร์ (Computer Policies and Standards) 
 

Q: เพือ่นร่วมงานคนหนึ่งมปัีญหาเกีย่วกบัการจ ารหัสผ่านคอมพวิเตอร์ของเขา จงึเขียนรหัสไว้ทีด้่านหลงัของปฏิทนิบนโต๊ะ
ท างาน ทุกคนในแผนกรู้ว่าจะไปหารหัสได้ทีไ่หน การกระท านีถ้ือว่าเป็นการไม่ปฏิบัตติามหลกัของบริษัทหรือไม่?   
 
A: ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักของบริษัท นโยบายบุคคลของบริษัท และกระบวนการทางเอกสาร การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Corporate HR Policies and Procedures Document, Compliance with Regulation) ก าหนดให้รหัสผ่าน 
รหัสผู้ใช้งาน ต้องได้รับการเกบ็รักษาและไม่แบ่งปันให้ผู้อืน่ทราบ  โปรดรายงานเร่ืองนีใ้ห้ผู้จัดการฝ่ายของคุณ ผู้จัดการฝ่าย
บุคคล หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายก ากบักจิการทราบ เพือ่จะได้เร่ิมการตรวจสอบ หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน สามารถรายงาน
ผ่าน ListenUp 
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6. ภาคผนวก 
 

ก. บันทกึความเข้าใจข้อตกลงพนกังาน (Memorandum of Employee’s Agreement: MEA) 
 

ดว้ยเหตุท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการจา้งงานโดยบริษทั KEMET หรือแผนกของบริษทั KEMET หรือบริษทัย่อย (ต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทั”) ในฐานะใดๆ ซ่ึงท าใหข้า้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลอนัเป็นความลบัเก่ียวกบัเทคโนโลยีและความลบัทางการ
คา้ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทั ขา้พเจา้รับทราบและตกลงดงัน้ี 
 

เก็บขอ้มูลนั้นเป็นความลบัและไม่เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลและความลบัทางการคา้นั้น ไม่วา่จะระหวา่งท่ีไดรั้บการท างาน
กบับริษทัหรือหลงัจากการจา้งงานส้ินสุดแลว้ ยกเว้นมีความจ าเป็นโดยเหตุแห่งหนา้ท่ีท่ีมีต่อบริษทั และจะเก็บขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัและขอ้มูลท่ีเป็นกรรรมสิทธ์ิทั้งหมดของบริษทัไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลนั้นต่อไปอีกสาม 
(3) ปี หลงัจากส้ินสุดการจา้งงาน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเพ่ือใชใ้นการท าหนา้ท่ีท่ีมีต่อบริษทัเท่านั้น และ 
 

การประดิษฐ์ใดๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรืองานคน้ควา้วิจยัและการพฒันาของบริษทัไม่วา่ท่ีไดเ้กิดข้ึนจริงแลว้หรือ
เป็นการทดลองก็ตาม หรือเป็นผลมาจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัให้ขา้พเจา้โดยเฉพาะ โดยส่ิงประดิษฐ์นั้น
สร้างข้ึนโดยขา้พเจา้เองหรือโดยการร่วมกนัสร้างข้ึนกบัผูอ่ื้นระหว่างการจา้งงาน หรือภายในหน่ึง (1) ปี หลงัจาก
ส้ินสุดการจา้งงาน จะถือวา่เป็นสิทธ์ิท่ีโอนใหไ้วแ้ก่บริษทัตั้งแต่การประดิษฐ์นั้นเร่ิมข้ึน ไม่วา่การโอนสิทธ์ินั้นจะไดมี้
การท าหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวภ้ายหลงัหรือไม่ก็ตาม 
 

ขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะด าเนินการและส่งคืนเอกสารการโอนสิทธ์ิใดๆ ก็ตามหรือทั้งหมดตามท่ีบริษทัร้องขอและเป็นไป
ตามขอ้ตกลงน้ีใหก้บัตวัแทนของบริษทัภายในหา้ (5) วนัท าการ   
 

ขา้พเจา้เสนอช่ือและแต่งตั้งบริษทัใหเ้ป็นตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของขา้พเจา้โดยเพิกถอนไม่ได ้ให้เป็นผูล้งนามและ
ส่งมอบเอกสารโอนสิทธิเหล่านั้น และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท าให้การโอนสิทธ์ิท่ีกล่าวขา้งตน้สมบูรณ์ ใน
กรณีท่ีขา้พเจา้ไม่อยู ่ไม่สามารถด าเนินการดว้ยตนเองได ้ไดรั้บการปฏิเสธไม่ให้ด าเนินการ หรือเสียชีวิต โดยการลง
นามเอกสารฉบบัน้ีการเสนอช่ือและแต่งตั้งซ่ึงจะมีผลให้ตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจมีอ านาจเต็ม และถือวา่อ านาจในการ
ด าเนินการและผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการด าเนินการนั้น ใหต้กอยูก่บับริษทั 
 

ขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะกระท าการใดๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท างานกบับริษทั ในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัทาง
จริยธรรมสากล (Global Code of Conduct) 
 

บนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงพนกังานฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชร้ะหวา่งท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการจา้งงานโดยบริษทั KEMET ไม่
วา่จะเป็นบริษทัซ่ึงตั้งอยู ่ณ สถานท่ีท่ีไดล้งนามในเอกสารฉบบัน้ี หรือในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการโอนยา้ยไปท างานใน
สถานท่ีอ่ืนหรือบริษทัในเครือของบริษทั KEMET ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ  
 

ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรับวา่ขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่มีผลผกูพนัคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดใหต้อ้งจา้งงานหรือไดรั้บการจา้งงาน
เป็นช่วงระยะเวลาใดโดยเฉพาะ 
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ยกเวน้ 
 

ไม่ยกเวน้ 
 

ท่ีอยูข่องพนกังาน 
 

วนัท่ี 
 

ลายมือช่ือของพนกังาน 
 

สถานท่ีและแผนก 
 

ช่ือเตม็ของพนกังาน – ตวัพิมพ ์
 

 
 บริษัท KEMET    โดย: 

วนัท่ี 
 

ลายมือช่ือของเจา้หนา้ท่ีบริษทั 
 

แผนก 
 

ช่ือของเจา้หนา้ท่ีบริษทั- ตวัพิมพ ์
 

 
  

ยกเวน้ 
 

ไม่ยกเวน้ 
 

ท่ีอยูข่องพนกังาน 
 

วนัท่ี 
 

ลายมือช่ือของพนกังาน 

สถานท่ีและแผนก 
 

ช่ือเตม็ของพนกังาน – ตวัพิมพ ์
 

    
        บริษัท KEMET                 โดย: 

วนัท่ี 
 

ลายมือช่ือของเจา้หนา้ท่ีบริษทั 

แผนก 
 

ช่ือของเจา้หนา้ท่ีบริษทั – ตวัพิมพ ์
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6. ภาคผนวก  
ข. หนังสือรับทราบบันทกึความเข้าใจข้อตกลงพนักงาน (MEA) 
ถึง:  
ในการจา้งงานของท่านกบับริษทั KEMET Electronics จ ากดั (ต่อไปน้ีเรียกว่า “KEMET” ซ่ึงค  าน้ีรวมถึงผูท่ี้ท  างานในบริษทัมาก่อนหรืออยูใ่นต าแหน่งใน
บริษทัมาก่อน (predecessor))  และแผนกผลิตตวัเก็บประจุ (capacitor) ของบริษทั Union Carbide) ท่านได้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงพนักงาน 
(ต่อไปน้ีเรียกว่า “ขอ้ตกลง”) ซ่ึงท่านได้โอนสิทธ์ิในส่ิงประดิษฐ์ทั้งหมดซ่ึงสร้างข้ึนโดยตวัท่านเอง หรือโดยร่วมกบัผูอ่ื้นระหว่างการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของ KEMET ให้ไวแ้ก่ KEMET แลว้ และขอ้ตกลงน้ียงัก าหนดให้ขอ้มูลความลบัใดๆ  ซ่ึงท่านไดรั้บระหว่างการท างานตอ้งถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั ไม่
น าไปใช้งานหรือเปิดเผยแก่ผูอ่ื้นหรือสาธารณะหลงัจากส้ินสุดการจ้างงาน ยกเวน้ในกรณีท่ีได้รับการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KEMET 
เท่านั้น  
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ (proprietary information) ในขอ้ตกลงฉบบัน้ี รวมถึงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ของ KEMET ซ่ึงท่าน
อาจไดรั้บมาแต่เพียงผูเ้ดียวหรือร่วมกนักบัผูอ่ื้นระหว่างการจา้งงาน ท่านควรทราบว่า KEMET ปกป้องขอ้มูลประเภทน้ีทุกรูปแบบอยา่งเคร่งครัด ไม่
วา่จะเป็นความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบั จากการถูกเปิดเผยสู่สาธารณะหรือคู่แข่งของเรา ดงันั้น  ท่านควรทราบว่าทางบริษทัห้ามอยา่ง
ชดัแจง้ไม่ให้ท่านเปิดเผยหรือใช้ขอ้มูลซ่ึงท่านไดรั้บมาจากการท างานให้กบับริษทัอยา่งเด็ดขาด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ของ
บริษทัทั้งในปัจจุบนัและท่ีคาดว่าจะผลิตออกมา กระบวนการ การผลิต วิธีการ กิจกรรมใดๆ เก่ียวกบังานวิจยัและการพฒันา โปรแกรมลิขสิทธ์ิ 
ความสมัพนัธ์กบั   ซพัพลายเออร์และลูกคา้ และกิจกรรมดา้นการตลาด การขาย ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีโดยปกติคู่แข่งจะไม่ทราบ  ทั้งน้ี ท่านควรรับทราบว่า
รายการต่างๆ ขา้งตน้น้ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ดงันั้น โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอ้จ ากดัอ่ืนๆ จากขอ้ตกลง 
เราทราบวา่การท างานของท่านให้กบับริษทั เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการเติบโตทางทกัษะของท่านและเป็นส่วนท่ีไม่สามารถแยกออกจากทกัษะของ
ท่านได้ ท่านสามารถน าขอ้มูลใดๆ ซ่ึงไม่ใช่ขอ้มูลลบัท่ีท่านได้รับมาระหว่างการท างานให้กบับริษทัไปใช้งานได ้ในขณะเดียวกนั เรามุ่งมัน่ท่ีจะ
ปกป้องรายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะและรายละเอียดทางธุรกิจซ่ึงทางบริษทัไดรั้บมาจากการลงทุนขนาดใหญ่และดว้ยความพยายาม อยา่งไรก็ตาม 
เราเช่ือมัน่วา่ท่านยงัคงตอ้งการท่ีจะท าตามสญัญาและความผกูพนัในขอ้ตกลงระหว่างท่านและบริษทั และในอนาคต หากท่านมีค  าถามเก่ียวกบัความ
เหมาะสมในการใช้งานขอ้มูลหรือการเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะใดๆ ซ่ึงไดรั้บไปจากเรา เราก็มีความยินดีอยา่งยิ่งท่ีจะพูดคุยปรึกษากรณีดงักล่าวกบัท่าน
ก่อนการใชง้านหรือการเปิดเผยขอ้มูลนั้นๆ 
ในขณะท่ีการจา้งงานของท่านก าลงัส้ินสุดลง ณ ท่ีน้ี เราอยากขอให้ท่านทบทวนขอ้ตกลงขา้งตน้ซ่ึงท่านไดล้งนามไวแ้ละขอให้ท่านรับทราบว่าไดรั้บ
จดหมายเตือนฉบบัน้ีแลว้โดยการลงนามในส าเนาคู่ฉบบัซ่ึงบริษทัจดัไวเ้พ่ือวตัถุประสงคน้ี์  
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
_________________________________ 
ช่ือ 
ค าน าหนา้  
 
 
ลงนาม:     _____________________________ พยาน: ___________________________                                                                                                                 
   
วนัท่ี: _____________________________ วนัท่ี: ___________________________ 
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ข้อมูลการติดต่อ ListenUp 
 

ประเทศ อีเมล เบอร์โทรศพัท ์
  www.MyComplianceReport.com 

จากนั้นใส่ Access ID: KEME 
  

สหรัฐอเมริกา/ แคนาดา เช่นเดียวกบัดา้นบน 1-844-223-4170 
ออสเตรีย เช่นเดียวกบัดา้นบน 0800-297-407 
บัลแกเรีย เช่นเดียวกบัดา้นบน 800-115-1014 

จนี เช่นเดียวกบัดา้นบน 400-120-9077   
ฟินแลนด์ เช่นเดียวกบัดา้นบน 0800-9-15443 
ฝร่ังเศส เช่นเดียวกบัดา้นบน 0800-909-260 
เยอรมนั เช่นเดียวกบัดา้นบน 0800-182-4524 

อนิโดนีเซีย เช่นเดียวกบัดา้นบน กด 081-801-10 รอสกัครู่ ้ังโอเปอเรเตอร์และ
ปฏิบติัตามขั้นตอน จากนั้นกด 844-223-4170 

อติาล ี เช่นเดียวกบัดา้นบน 800-787-115 
ญี่ปุ่ น เช่นเดียวกบัดา้นบน 0800-919-5833 

มาเซโดเนีย เช่นเดียวกบัดา้นบน กด 0800-94288 รอสกัครู่ ้ังโอเปอเรเตอร์และ
ปฏิบติัตามขั้นตอน จากนั้นกด 844-223-4170 

เมก็ซิโก เช่นเดียวกบัดา้นบน 18000831038 
โปรตุเกส เช่นเดียวกบัดา้นบน 800-813-206 
เกาหลใีต้ เช่นเดียวกบัดา้นบน 080-808-0622 
สเปน เช่นเดียวกบัดา้นบน 900-977-663 
สวเีดน เช่นเดียวกบัดา้นบน 020-793-185 

ประเทศไทย เช่นเดียวกบัดา้นบน 00-1800-132-040-052 
สหราชอาณาจกัร เช่นเดียวกบัดา้นบน 0800-032-5546 
เวยีดนาม – โฮจมินิ เช่นเดียวกบัดา้นบน 84-844581406 

ประเทศอืน่ๆ เช่นเดียวกบัดา้นบน N/A 
 

http://www.mycompliancereport.com/

