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เราทำำธุุรกิิจ 
แบบมืืออาชีีพ 
และมืีจริยธุรรมื

เราส่่งเส่ริมืส่ภาพแวดล้อมืกิารทำำงาน 
ทำี�ปลอดภัย 

และดีต่่อสุ่ขภาพ

เห็็นอะไรไมื่ด ี
ให็้พูดต่ามืต่รง!

เราปกป้องสิิทธิ์ิ�ในทรัพย์์สิินทางปัญญา
ของเราและเคารพสิิทธิ์ิ�ของผู้้�อ่�น

จะต่้องไมื่มืีกิารใชี้ข้อมืูลวงในเพื�อ 
การซื้่�อขาย์หลักทรัพย์์

Bossard มุ่่�งมุ่ั�นในการจััดทำบััญชีี
และรายงานอย่างถููกิต่้องและยุต่ิธุรรมื

จะต่้องใชี ้
โซเชีียลมืีเดีย 

ด�วย์ความุ่รับัผู้ิดชีอบั

เราดำเนินกิารอย่างยุต่ิธุรรมื 
ในต่ลาด

เราไมื่ยอมืทำนต่่อส่ินบนในทำุกิรูปแบบ

ความุ่เป็นสิ�วนตััวของข�อมุ่้ลเป็นก่ญแจัสิำคัญ เราสิ�งเสิริมุ่ความุ่หลากหลาย์และการ
ย์อมุ่รับัความุ่แตักตั�างที� Bossard

มืีเพียงกิารปรับปรุงอย่างต่่อเนื�อง
เทำ่านั�น ทำี�จะทำำให็้เราส่ามืารถูมืุ่งสู่่

ความุ่เป็นเลิศได�

หลีกเลี�ย์งความุ่ขัดแย์�งทางผู้ลประโย์ชีน์ 
หากมุ่ี ให�คลาย์ความุ่ขัดแย์�งนั�นเสิีย์ก�อน

พนักิงาน Bossard ท่กคนเป็นด�านแรกใน
การป้องกันการโจัมุ่ตัีระบับัความุ่ปลอดภััย์ทาง

ไซื้เบัอร์

เราเคารพสิิทธิ์ิมุ่น่ษย์ชีนและคาดหวัง 
สิิ�งเดีย์วกันจัากซื้ัพพลาย์เออร์ของเรา

We talk real.

ความุ่สิำเร็จัที�ย์ั�งย์่นเท�านั�นที�ถื่อ
เป็นความุ่สิำเร็จั
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Bossard ก่อต้ั�งข่�นในป‚ 1831 โดยเป็นร้านวััส่ดุฮาร์ดแวัร์ของค์รอบค์รัวั
ในเมืองซืุ้ก ประเทศส่วัิต้เซื้อร์แลนด์ ในเกือบส่องศต้วัรรษที�ผ่านมา เรา
เต้ิบโต้ข่�นจนกลายเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที�มุ่งเน้นการเป็นแบรนด์ผู้
เชี�ยวัชาญที�เชื�อถูือได้ ซื้่�งให้บริการโซื้ลูชันเทค์โนโลยีการประกอบส่ำหรับ
ลูกค์้าของเรา ทุกวัันนี� เรายังค์งเป็นบริษัทที�ดำเนินกิจการโดยค์รอบค์รัวัและ
เน้นที�ค์รอบค์รัวั โดยนำเส่นอค์่านิยมเดียวักันนี�ให้เป็นที�ปรากฏิได้ในระดับ
โลก

การเต้ิบโต้และค์วัามส่ำเร็จในอนาค์ต้ของเราข่�นอยู่กับค์วัามไวั้วัางใจของผู้
มีส่่วันได้ส่่วันเส่ียทั�งหมดของเรา หลักจรรยาบรรณนี�ได้รับการพัฒนาเพื�อ
ปกป้องค์วัามไวั้วัางใจที�เราส่ร้างข่�นต้ั�งแต้่เริ�มก่อต้ั�ง ในฐานะองค์์กรที�มีค์วัาม
หลากหลายทางวััฒนธรรม ส่ิ�งส่ำค์ัญส่ำหรับเราค์ือการที�พนักงานของเรา
เข้าใจและปฏิิบัต้ิต้ามหลักจรรยาบรรณของเรา หลักจรรยาบรรณนี�มุ่งส่ร้าง
และกำหนดมาต้รฐานการปฏิิบัต้ิต้ามขั�นต้ำ�าทั�วัทั�งกลุ่ม อย่างไรก็ต้าม ส่ิ�งนี�ไม่
ได้ห้ามบริษัทภายในกลุ่ม Bossard ในการกำหนดมาต้รฐานที�สู่งข่�น ซื้่�ง
อาจจำเป็นต้ามกฎหมายท้องถูิ�น ดังนั�น หลักจรรยาบรรณนี�ค์วัรอ่านร่วัม
กับนโยบายท้องถูิ�นของบริษัทในกลุ่ม Bossard

จุดมุ่งหมายของเราค์อืการเป็นส่มาชกิที�น่าเค์ารพและมีส่่วันส่นับส่นุนภายใน
ส่ังค์ม และเพื�อส่ร้างผลกระทบด้านลบต้่อส่ิ�งแวัดล้อมให้น้อยที�สุ่ด ด้วัยการ
ริเริ�มเพื�อค์วัามยั�งยืนของเรา เรามุ่งมั�นที�จะเป็นนายจ้างที�น่าร่วัมงานและ
ยุต้ิธรรม หลักจรรยาบรรณของเราไม่ได้มีไวั้ส่ำหรับพนักงานเท่านั�น – เรา
ค์าดหวัังการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมจากลูกค์้า ซื้ัพพลายเออร์ และ
พันธมิต้รทางธุรกิจของเราด้วัยเช่นกัน

เพื�อให้บรรลุส่ิ�งนี� เราต้้องการค์วัามซื้ื�อส่ัต้ย์และค์วัามเป็นมืออาชีพจาก
พนักงานของเราและผู้ที�เราทำธุรกิจด้วัย ขณะที�ค์ุณทำงานประจำวัันที� 
Bossard โปรดน่กถู่งหลักการและกฎเกณฑ์์ส่ำค์ัญที�ระบุไวั้ในหลักจรรยา
บรรณของเรา และโปรดอย่าลืมวั่า We Talk Real – หากค์ุณพบเห็น
การละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา โปรดรายงานมาที�เรา

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

บทนำ
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จดหมาย

 

เรีียน เพื่่�อนรี่วมงานและผู้้�มีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียของเรีาทั่่�วโลก

ในฐานะส่่วันหน่�งของโค์รงการ Strategy 200 ที�นำโดย Daniel 
Bossard เราได้รวัมต้ัวักันในฐานะ Sprint Team ข้ามส่ายงาน
ระดับโลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยมีหน้าที�ส่ร้างแนวัทางปฏิิบัต้ิ
เพื�อส่่งเส่ริมการดำเนินธุรกิจที�มีจริยธรรมระดับโลก ขณะที�เราเรียนรู้
จากกันและกัน เราต้ระหนักดีวั่าวัิธีที�ดีที�สุ่ดในการบรรลุเป้าหมายของเรา
ก็ค์ือ การพัฒนาหลักจรรยาบรรณข่�นใหม่ เรารู้ส่่กวั่าการจัดทำเอกส่าร
เกี�ยวักับวััฒนธรรมของ Bossard และวัิธีที�เราค์วัรปฏิิบัต้ิต้นในโลก
ปัจจุบันเป็นส่ิ�งส่ำค์ัญ เราได้พัฒนาหลักจรรยาบรรณข่�นใหม่เพื�อให้เข้าใจ
ได้ง่ายในภาษาต้่าง æ ที�เราพูด และเพื�อเป็นต้ัวัอย่างในชีวัิต้จริงของค์วัาม
ท้าทายที�เราอาจเผชิญ เราต้ั�งใจให้เอกส่ารนี�เต้ิบโต้และเปลี�ยนแปลงไป
พร้อม æ กับการพัฒนาธุรกิจและวััฒนธรรมของเรา หลัักจรรยาบรรณ
ใหม่นี�มีจุดมุ่งหมายเพื�อส่ร้างรากฐานที�แข็งแกร่งเพื�อค์วัามส่ำเร็จในระยะ
ยาวัที�ยั�งยืน

เราขอขอบค์ุณทีมผู้บริหารที�มอบอำนาจให้เราพัฒนาและนำเส่นอหลัก
จรรยาบรรณต้่อเพื�อนร่วัมงานของเรา เราส่นุกกับการทำงานร่วัมกันเป็น
ทีมทางไกลและผ่านค์วัามท้าทายต้่าง æ ที�เกิดข่�นในป‚ 2021 เราหัวัเราะ
กันบ่อยค์รั�ง และเมื�อเราลำบากกันเป็นทีม เราก็ได้พูดค์ุยกันจริง æ เราเชื�อ
วั่าหลักจรรยาบรรณนี�จะเป็นแนวัทางที�เป็นประโยชน์ต้่อค์วัามพยายาม
ของค์ุณเพื�อค์วัามส่ำเร็จอย่างต้่อเนื�องของ Bossard

Sprint Team, 

Carina (Bossard Switzerland), Daniela (Bossard 
Group), Line (Bossard Denmark), Rihab (Bossard 
Germany), Severine (Bossard France), Jeff 
(Bossard North America) and Brian (Bossard 
North America)

เรีียน เพื่่�อนรี่วมงานและผู้้�มีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียของเรีาทั่่�วโลก

เราภูมิใจใน Sprint Team ของเรา อันได้แก่ Carina, Daniela, 
Line, Rihab, Severine, Jeff และ Brian ส่ำหรับค์วัามท้าทาย
นี� ที� Bossard เราส่่งเส่ริมพนักงานจากหน่วัยงาน หน่วัยธุรกิจ และ
วััฒนธรรมที�แต้กต้่างกัน เพื�อส่ร้างผลกระทบเชิงบวักต้่อธุรกิจในอนาค์ต้
ของ Bossard หลักจรรยาบรรณนี�ส่ะท้อนถู่งค์่านิยมและค์วัามเข้าใจ
ในการดำเนินธุรกิจอย่างยุต้ิธรรมและมีจริยธรรม เรามั�นใจวั่ามันจะเป็น
แนวัทางปฏิิบัต้ิในการดำเนินธุรกิจประจำวัันของเรา โปรดอย่าลืมวั่า หาก
ค์ุณเห็นอะไรไม่ด ีให้พูดต้ามต้รง

Dr. Thomas Schmuckli  Dr. Daniel Bossard  
Chairman of the board CEO
of directors
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ค์ำถูาม-ค์ำต้อบ

คำถืามุ่: Brian ผู้จัดการ½่ายขายส่ำหรับบัญชีลูกค์้าหลักมี
โอกาส่ที�จะทำให้โค์รงการที�ทำกำไรได้สู่งเส่ร็จส่มบูรณ์ ลูกค์้า
ต้้องการเอกส่ารข้อกำหนดส่ำหรับการค์วับค์ุมส่ารอันต้ราย 
(Restriction of Hazardous Substances 
- “RoHS”) ต้ามที�กำหนดโดย European Union 
Directive เพื�อให้แน่ใจวั่าส่่วันของโค์รงการเป็นไปต้าม
กฎหมายและมาต้รฐานระหวั่างประเทศ โดยเอกส่ารประกอบ
ส่ำหรับส่่วันนี�ไม่ส่ามารถูเข้าถู่งได้ง่าย æ Brian ค์วัรจัดการกับ
ส่ถูานการณ์นี�อย่างไร

คำตัอบั: ในบางค์รั�ง การที�จะได้เอกส่าร RoHS มานั�นก็เป็น
เรื�องยาก จงอย่าให้ค์ำส่ัญญาที�ค์ุณไม่อาจรักษาได ้ส่ิ�งส่ำค์ัญค์ือ
เราต้้องโปร่งใส่กับลูกค์้า และ Brian ค์วัรแจ้งอุปส่รรค์ที�เขาต้้อง
ข้ามผ่านเพื�อดำเนินการต้ามค์ำขอนี�ให้เส่ร็จส่ิ�น Brian จำเป็น
ต้้องแจ้งซื้ัพพลายเออร์วั่าในส่่วันนั�นต้้องเป็นไปต้ามกฎหมาย
และมาต้รฐานส่ากล และเขาต้้องจัดเต้รียมเอกส่ารประกอบเพื�อ
ชี�แจงวั่าส่่วันนั�นเป็นไปต้ามข้อกำหนดจริง æ หากซื้ัพพลายเออร์
ไม่ส่ามารถูจัดเต้รียมเอกส่ารที�เหมาะส่มได้ ให้แส่ดงค์วัามโปร่งใส่
ต้่อลูกค์้า 

โปรดอย่าลืมวั่า...

– การดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพและมีจริยธรรมเป็นหน่�งในค์่านิยมหลัก
ของเรา

– เราจะไม่ยอมรับพฤต้ิกรรมที�อาจส่ร้างค์วัามเส่ียหายต้่อแบรนด์ของเรา
– หากค์ุณไม่แน่ใจวั่าจะต้อบส่นองอย่างไรในส่ถูานการณ์ทางธุรกิจ ให้พูด

ค์ุยกับเพื�อนร่วัมงานของค์ุณเพื�อหารือเกี�ยวักับวัิธีที�ดีที�สุ่ดในการต้อบ
ส่นองต้่อลูกค์้าหรือซื้ัพพลายเออร์

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการดำเนินธุรกิจของเรา

 

เราแสวงหาความได้้เปรียบทางการแข่่งข่ันด้้วยประสิทธิิภาพ 
ความร้้ และผลิตภัณฑ์์ที�เหนือกว่า เราม่่งมั�นที�จะด้ำเนินธิ่รกิจ
อย่างมีกำไร รักษาฐานการเงินที�แข่็งแกร่ง และรักษาความเสี�ยง
ให้อย้่ในระด้ับที�เหมาะสม พร้อมกับพยายามท่กวิถีีทางเพื�อลด้
ผลกระทบต่อสิ�งแวด้ล้อม การทำกำไรไม่ควรเป็นเหต่ผลในการ
ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย รับความเสี�ยงที�ไม่สมควร หรือไม่รับผิด้
ชอบ เราจะไม่ยอมรับการด้ำเนินธิ่รกิจที�ไม่เหมาะสมอย่างเด้็ด้
ขาด้

ค์วัามค์าดหวััง

– เราปกป้องค์วัามลับทางการค์้าของเรา และเราเค์ารพค์วัามลับ
ทางการค์้าของผู้อื�น

– เราปฏิิบัต้ิต้่อลูกค์้า ซื้ัพพลายเออร์ และค์ู่แข่งอย่างเป็นธรรม
– เราไม่ใช้ข้อได้เปรียบที�ไม่เป็นธรรมจากการดำเนินธุรกิจที�ไม่ซื้ื�อส่ัต้ย์ 

ค์วัามปั�นป่วัน ใช้ข้อมูลวังในในทางที�ผิด หรือการปกปิดข้อมูล
– เราพยายามต้รวัจส่อบให้แน่ใจวั่ามีการปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายท้องถูิ�นและ

กฎหมายระหวั่างประเทศที�บังค์ับใช้ทั�งหมด
– เราพยายามต้รวัจส่อบให้แน่ใจวั่ามีการปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รการค์วัำ�าบาต้ร

ทางการค์้าที�ได้รับมอบอำนาจต้ามกฎหมายทั�งหมดทั�งขาเข้าและขา
ออก

– เราจะไม่ให้ค์ำมั�นส่ัญญาที�เกินจริง และเราเค์ารพค์ำมั�นส่ัญญาของเรา
– เราไม่รับค์วัามเส่ี�ยงเกินค์วัร เพื�อประโยชน์ทางผลกำไร
– เราดำเนินธุรกิจอย่างยั�งยืนและค์าดหวัังส่ิ�งเดียวักันจากซื้ัพพลาย 

เออร์ของเรา
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คำถืามุ่: พนักงานของ Bossard จะเป็นส่มาชิกที�ดีในชุมชนที�
พวักเขาทำงานได้อย่างไร

คำตัอบั: ส่่งเส่ริมให้พนักงานจัดกิจกรรมอาส่าส่มัค์รเพื�อต้อบ
ส่นองค์วัามต้้องการของชุมชนท้องถูิ�น

คำถืามุ่: Bossard จะช่วัยลูกค์้าจำกัดค์าร์บอนฟุต้พริ�นด้วัย
การใช้บริการด้านวัิศวักรรมของเราได้อย่างไร

คำตัอบั: บริการด้านวัิศวักรรมของ Bossard ส่ามารถูช่วัยลด
นำ�าหนักของผลิต้ภัณฑ์์ขั�นสุ่ดท้ายได้ ผลิต้ภัณฑ์์ขั�นสุ่ดท้ายที�เบา
กวั่าจะใช้พลังงานน้อยลง จ่งช่วัยลดค์าร์บอนฟุต้พริ�นได้

โปรดอย่าลืมวั่า...

 – ให้รักษาค์วัามรับผิดชอบในฐานะเพื�อนร่วัมงานเมื�อค์ุณเห็นการปฏิิบัต้ิที�
ไม่เหมาะส่มที�อาจนำไปสู่่ค์วัามเส่ียหายต้่อส่ิ�งแวัดล้อม

 – ส่ร้างเส่ริมลักษณะนิส่ัยในการส่่งเส่ริมค์วัามส่มบูรณ์ของส่ิ�งแวัดล้อม
 – ค์้นหาโค์รงการที�ส่่งเส่ริมแนวัทางปฏิิบัต้ิที�ยั�งยืนและปลอดภัยต้่อส่ิ�ง
แวัดล้อมภายในหน่วัยธุรกิจของค์ุณ

 – รายงานแนวัทางปฏิิบัต้ิที�ไม่เหมาะส่มจากพันธมิต้รทางธุรกิจของ 
Bossard ให้ภายในองค์์กรทราบ

 – ค์วัามส่ำเร็จที�ยั�งยืนเท่านั�นที�ถูือเป็นค์วัามส่ำเร็จ

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการส่่งเส่ริมค์วัามยั�งยืนขององค์์กรของเรา

 

ทั่ี� Bossard เราม่่งมั�นส้่ความยั�งยืนข่ององค์กร และเราปฏิิบัติ
ตามหลักการด้้านสิ�งแวด้ล้อม สังคม และธิรรมาภิบาล  
(Environmental, Social, and Governance - “ESG”)  
ในธิ่รกิจประจำวันข่องเรา เรีามองว่า ESG อย้่ในลำด้ับความ
สำคัญเชิงกลย่ทธิ์ที�มีแรงจ้งใจจากภายใน ร้ปแบบธิ่รกิจข่องเรา
เน้นยí�าถี่งความต้องการด้้านสิ�งแวด้ล้อมและสังคม ไปพร้อมกับ
การคงความสามารถีในการทำกำไร เรารับรองว่า Bossard 
ย่ด้ถีือหลักการเหล่านี� และจะใช้ร่วมกันในâด้ยผ้้นำ «่พื่พื่ลายเอ
อร์ ล้กค้า พันธิมิตรทางธิ่รกิจ และผู้้�มีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียอ่�น æ ของ
เรีา

ค์วัามค์าดหวััง

 – เราวััดค์วัามส่ำเร็จโดยพิจารณาจากการพัฒนาและการรักษาค์วัาม
ส่ัมพันธ์ของเรากับเพื�อนร่วัมงาน ลูกค์้า ซื้ัพพลายเออร์ และพันธมิต้ร
ทางธุรกิจของเราอย่างยั�งยืนและให้ค์วัามเค์ารพต้่อส่ังค์ม

 – เราต้ระหนักดีวั่าในระดับบุค์ค์ล พนักงานของ Bossard แต้่ละค์น
มีหน้าที�รับผิดชอบในการต้รวัจส่อบวั่าได้มีการดำเนินการที�เหมาะส่ม
เพื�อส่่งเส่ริมและดำเนินต้ามหลักการ ESG

 – เราส่่งเส่ริมการดำเนินธุรกิจและการเป็นพันธมิต้รทางธุรกิจที�ยุต้ิธรรม
และมีจริยธรรม

 – เราจำเป็นต้้องต้ระหนักและแจ้งข้อกังวัลภายในองค์์กรของเราเกี�ยวั
กับซื้ัพพลายเออร์และลูกค์้าซื้่�งมีอุดมค์ต้ิและแนวัปฏิิบัต้ิ ESG ไม่
ส่อดค์ล้องกับของ Bossard

 – เราจะใช้พลังงานอย่างมีประส่ิทธิภาพสู่งสุ่ดและมุ่งไปสู่่การลดก�าซื้
เรือนกระจก

 – เราพยายามลดผลกระทบต้่อส่ิ�งแวัดล้อมและส่ังค์มใน Value 
Chain ของเรา

 – เพื�อเส่ริมส่ร้างโค์รงส่ร้างทางส่ังค์ม เราจะเป็นส่มาชิกที�มีบทบาทใน
ชุมชนที�เราอาศัยและทำธุรกิจอยู่
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ความุ่สิำเร็จัที�ย์ั�งย์่นเท�านั�นที�
ถื่อเป็นความุ่สิำเร็จั
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คำถืามุ่: Ken ต้้องการเข้าหาซื้ัพพลายเออร์ที�จัดหาผลิต้ภัณฑ์์
ที�มีค์วัามส่ามารถูในการแข่งขัน อย่างไรก็ต้าม เมื�อเร็วั æ นี�พบ
วั่าซื้ัพพลายเออร์รายนี�ใช้แรงงานเด็ก Ken ค์วัรทำส่ัญญากับ
ซื้ัพพลายเออร์รายนี�หรือไม่?

คำตัอบั: Ken ไม่ค์วัรเข้าหาซื้ัพพลายเออร์รายนี� ผลิต้ภัณฑ์์ที�มี
ค์วัามส่ามารถูในการแข่งขันไม่ใช่เหตุ้ผลที�จะยอมให้มีการละเมิด
ส่ิทธิมนุษยชนได้ เราเค์ารพส่ิทธิมนุษยชนและร้องขอส่ิ�งเดียวักันนี�
จากซื้ัพพลายเออร์ของเรา

โปรดอย่าลืมวั่า...

– ส่นบัส่นนุ เค์ารพ และส่่งเส่รมิส่ทิธมินษุยชนในการดำเนนิธรุกจิประจำวันั 
ของเรา

– ต้รวัจส่อบแนวัปฏิิบัต้ิด้านส่ิทธิมนุษยชนของซื้ัพพลายเออร์และพันธมิต้ร
ทางธุรกิจอื�น ๆ ของเราเป็นประจำ

– ดำเนินการต้ามค์วัามเหมาะส่มหากเราเผชิญกับการละเมิดส่ิทธิมนุษยชน

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการเค์ารพส่ิทธิมนุษยชนของเรา

 

ทั่ี� Bossard เราสนับสน่นและเคารพหลักการที�มีอย้่ใน UN 
Guiding Principles on Business and Human 
Rights (UNGPs) และËล่กการีอ่�น æ ที�เป็นที�ยอมรับในระด้ับ
สากลเกี�ยวกับสิทธิิมน่ษยชน เราคาด้หวังว่าพันธิมิตรทางธิ่รกิจ
ข่องเราจะปฏิิบัติตามมาตรฐานที�คล้ายคล่งกัน โด้ยเ©พื่าะอย่าง
ยิ�งเพื�อให้âอกาสที�เท่าเทียมกันแก่พนักงานท่กคน ไม่ยอมãË�มีการี
ล่วงละเมิด้หรือการปฏิิบัติที�ไม่เหมาะสมในที�ทำงาน เคารพใน
ความเป็นส่วนตัวข่องพนักงาน ไม่มีส่วนร่วมหรือได้้รับประâยชน์
จากการบังคับใช้แรงงาน เคารพ ชั�วâมงการทำงานส้งส่ด้ตาม
กฎหมายที�บังคับใช ้เพื�อยอมรับเสรีภาพในการร่วมสมาคม Ë�าม
การใช้แรงงานเด้็ก และรับรองสภาพแวด้ล้อมการทำงานที�
ปลอด้ภัยและด้ีต่อส่ข่ภาพ

ค์วัามค์าดหวััง

 – เรามุ่งมั�นที�จะเค์ารพส่ิทธิมนุษยชนภายใน Bossard และค์าดหวัังส่ิ�ง
เดียวักันจากซื้ัพพลายเออร์และพันธมิต้รทางธุรกิจอื�น æ ของเรา

 – เราไม่ยอมให้มีการใช้เด็กหรือการบังค์ับใช้แรงงาน หรือการแส่วังหา
ผลประโยชน์จากเด็กในการดำเนินงานและส่ิ�งอำนวัยค์วัามส่ะดวักทั�วั
โลก

 – เราดำเนินการต้รวัจส่อบส่ถูานะเพื�อให้แน่ใจวั่าซื้ัพพลายเออร์และ
พันธมิต้รทางธุรกิจของเราเค์ารพหลักการเกี�ยวักับส่ิทธิมนุษยชนที�เป็น
ที�ยอมรับในระดับส่ากล เราไม่ยอมให้มีการละเมิดส่ิทธิมนุษยชนและจะ
ดำเนินการต้ามค์วัามเหมาะส่ม
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คำถืามุ่: Severine และ Daniela จากต้่างแผนก โดย 
Severine ไม่เห็นด้วัยกับการต้ีค์วัามกระบวันการภายใน
ของ Daniela Severine ค์วัรจะพูดอย่างไรโดยไม่ทำให้ 
Daniela ขุ่นเค์ือง

คำตัอบั: Severine อาจอธิบายให้ Daniela ฟังวั่าเธอเข้าใจ
กระบวันการนี�วั่าอย่างไร ทั�งส่องค์นค์วัรเค์ารพในค์วัามค์ิดเห็น
ของกันและกัน และพยายามหารือกันและค์้นหาวัิธีที�ดีที�สุ่ดในการ
แก้ปัญหาค์วัามเข้าใจผิด แล้วัปรับปรุงกระบวันการภายในด้วัย
วัิธีดังกล่าวั

คำถืามุ่: Franklin เป็นพนักงานของ Bossard เขามักพูด
ค์ุยกับส่มาชิกในทีมเกี�ยวักับเรื�องของบริษัทในแง่ลบ ซื้่�งก็นำไปสู่่
การกล่าวัถู่ง Bossard ด้วัยข้อค์วัามอันเป็นเท็จ ส่มาชิกในทีม
ของ Franklin ค์วัรทำอย่างไร

คำตัอบั: ส่มาชิกในทีมค์วัรชี�แจงต้่อ Franklin ด้วัยค์วัาม
เค์ารพวั่าพฤต้ิกรรมของเขาไม่เหมาะส่ม ในฐานะที�เป็นพนักงาน
ของ Bossard Franklin ค์วัรพูดและดำเนินการเกี�ยวักับ
บริษัทอย่างรอบค์อบและเหมาะส่ม เพราะค์ำพูดและการกระทำ
ของ Franklin จะส่่งผลต้่อภาพลักษณ์และชื�อเส่ียงของบริษัท
ทั�งภายในและภายนอก

โปรดอย่าลืมวั่า...

 – ค์ำ พูดและการกระทำ ของค์ุณไม่ได้เป็นเพียงภาพส่ะท้อนโดยต้รงจากต้ัวั
ค์ุณเอง แต้่ยังเป็นภาพส่ะท้อนถู่งผู้ที�เป็นต้ัวัแทนของค์ุณและค์นที�ค์ุณ
เป็นต้ัวัแทนอีกด้วัย

 – เราทุกค์นต้่างก็มีโอกาส่ทำ ผิดพลาด เมื�อเกิดข้อผิดพลาด จงยอมรับ 
ส่ื�อส่าร และแก้ไข

 – ก่อนส่่งอีเมลหรือส่ื�อส่ารกับภายนอกองค์์กร ให้ต้รวัจส่อบให้แน่ใจวั่าค์ุณ
กำ ลังส่ื�อถู่งข้อค์วัามของค์ุณอย่างเหมาะส่ม

 – การต้อบส่นองเป็นกุญแจส่ำ ค์ัญในการรับรู้ถู่งค์ุณค์่าของลูกค์้า

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการส่ื�อส่ารของเรา

 

Bossard เป็นบริษัทระด้ับâลกที�ม่่งเน้นความเป็นครอบครัว และ
เราก็สร้างชื�อเสียงข่องเราในฐานะพันธิมิตรทางธิ่รกิจที�เชื�อถีือ
ได้้ข่่�นมาเป็นเวลาหลายป‚ พื่น่กงานและผู้้�มีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียทั่ี�เรีา
ติด้ต่อด้้วยนั�นมาจากหลายประเทศ มีภ้มิหลังและวั²นธิรรม
ที�แตกต่างกัน ในการสื�อสารทั�งภายในและภายนอก เรารักษา
มาตรฐานส้งส่ด้เพื�อสะท้อนถี่งความเป็นมืออาชีพและความรับ
ผิด้ชอบข่องเรา ตั�งแต่พนักงานอาว่âสไปจนถี่งพนักงานใหม ่
ล้กค้า และซึ่ัพพลายเออร์ We Talk Real!

ค์วัามค์าดหวััง

 – เราต้้องทำค์วัามค์ุ้นเค์ยและเข้าใจค์ำส่ั�งภายในและแนวัทางปฏิิบัต้ิที�
กำหนดไวั้เพื�อรักษามาต้รฐานการส่ื�อส่ารของ Bossard

 – เราปกป้องข้อมูลที�เป็นค์วัามลับและใช้ข้อมูลดังกล่าวัร่วัมกับบุค์ค์ลที�ได้
รับอนุญาต้เท่านั�น

 – เรากำหนดให้การโพส่ต้์บนโซื้เชียลมีเดียทั�งหมดต้้องไม่ส่่งผลเส่ียต้่อชื�อ
เส่ียงของ Bossard ในทุก æ ทาง

 – เรามุ่งมั�นที�จะจัดการกับการส่ื�อส่ารที�ผิดพลาดทั�งหมดกับผู้ที�เกี�ยวัข้อง
เพื�อให้เกิดค์วัามโปร่งใส่ 100%

 – เราค์าดหวัังวั่าการส่นทนาทั�งหมดจะเกิดข่�นด้วัยค์วัามเค์ารพซื้่�งกัน
และกัน

 – ในฐานะที�เราเป็นบริษัทที�มีค์วัามหลากหลายทางวััฒนธรรม ส่ื�อส่าร
โดยใช้หลายภาษา และอยู่ในเขต้เวัลาที�แต้กต้่างกัน ดังนั�นเราจ่งต้้อง
ใส่่ใจในเรื�องภาษา เวัลา ช่องทาง และผู้รับส่ารของเราเมื�อเราส่ื�อส่าร
กั¹

 – ให้ระวัังภาษาที�ใช้ เขต้เวัลา และวััฒนธรรมของผู้รับส่าร หากไม่ค์ำ น่ง
ถู่งข้อพิจารณาเหล่านี� การส่ื�อส่ารของเราอาจถููกเข้าใจผิดได้

 – การส่ื�อส่ารที�เหมาะส่มเป็นวัิธีหน่�งในการปกป้องชื�อเส่ียงของเรา
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คำถืามุ่: Rihab เห็นวั่า Brian ไม่ได้ส่วัมอุปกรณ์ป้องกันที�
เหมาะส่มระหวั่างการปฏิิบัต้ิงาน แม้วั่าค์ำแนะนำในการทำงานจะ
ระบุวั่า "ส่วัมถูุงมือป้องกัน" Rihab ค์วัรทำอย่างไร

คำตัอบั: โปรดอย่าลืมวั่า We Talk Real Rihab ค์วัรเต้ือน 
Brian ให้ปฏิิบัต้ิต้ามกฎค์วัามปลอดภัย ขั�นต้อนถูัดมา เธออาจ
แนะนำหลักสู่ต้รทบทวันค์ำแนะนำด้านค์วัามปลอดภัยแก่เขา

โปรดอย่าลืมวั่า...

– สุ่ขภาพและค์วัามปลอดภัยเป็นเรื�องที�ทุกค์นกังวัล
 – ใช้กฎที�กำหนดโดย Bossard Group และ Bossard Unit ใน
แต้่ละหน่วัย รวัมถู่งกฎส่ำหรับผู้มาเยี�ยม เพื�อปกป้องพวักเราทุกค์นจาก
อุบัต้ิเหตุ้หรือการบาดเจ็บ

– ต้ระหนกัถูง่การปรบัปรงุส่ภาวัะด้านสุ่ขภาพและค์วัามปลอดภัยโดยนบัว่ัา 
เป็นผลประโยชน์ และเพื�อส่ร้างค์วัามต้ระหนกัเมื�อขาดส่ภาวัะดังกล่าวั

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการรับรองสุ่ขภาพและค์วัามปลอดภัยของเรา

 

ด้้วยความม่่งมั�นข่อง Bossard's Proven Productivity 
และแนวทางปฏิิบัติที�ยั�งยืน เราจัด้เตรียมสภาพแวด้ล้อมที�
ปลอด้ภัยและด้ีต่อส่ข่ภาพสำหรับพนักงานและผ้้มีส่วนได้้ส่วน
เส่ียของเรีา เราส่งเสริมส่ข่ภาพทั�งทางอาชีพและส่วนบ่คคล เพื่่�อ
ให้แน่ใจได้้ว่าท่กคนจะมีส่ข่ภาพที�ด้ีทั�งในและนอกที�ทำงาน เรีาได้�
นำแนวปฏิิบัติด้้านความปลอด้ภัยที�เข่้มงวด้มาใช้เพื�อลด้ความ
เส่ี�ยง ลำด้ับความสำคัญส้งส่ด้ข่องเราคือการป้องกันอ่บัติเหต่
และการบาด้เจ็บ รวมถี่งระหว่างการเด้ินทางที�เกี�ยวข่้องกับการ
ทำงาน

ค์วัามค์าดหวััง

– เราค์ุ้นเค์ยกับกฎค์วัามปลอดภัยของเรา และรับผิดชอบในการปฏิิบัต้ิ
ต้ามกฎเหล่านี�ระหวั่างการปฏิิบัต้ิงานประจำวััน การเดินทางไปทำงาน 
และการเยี�ยมชมส่ถูานที�

– เราปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายท้องถูิ�น ข้อบังค์ับของรัฐบาล และนโยบายที�
เกี�ยวัข้องกับส่ถูานที�ทำงานที�ปลอดภัยและถููกสุ่ขอนามัยที�บังค์ับใช้โดย
ไม่มีข้อยกเวั้น

– เราใช้มาต้รการทั�งหมดเพื�อจัดการกับการปฏิิบัต้ิที�เป็นอันต้ราย
– เรากำลังปรับปรุงแนวัทางปฏิิบัต้ิด้านค์วัามปลอดภัยอย่างต้่อเนื�อง

ผ่านการทบทวันต้ามกำหนดเวัลาและปรับมาต้รฐานของเราเมื�อจำเป็น
– เรารับผิดชอบต้่อค์วัามปลอดภัยของผู้เยี�ยมชมภายในส่ถูานที�ของเรา
– เราเค์ารพในสุ่ขภาพของผู้อื�น ทั�งในขณะปัจจุบันและในระยะยาวั
– เรามั�นใจวั่าจะไม่ทำให้เกิดค์วัามเส่ี�ยงด้านสุ่ขภาพและค์วัามปลอดภัย

ที�ไม่จำเป็น
– เราส่่งเส่ริมค์วัามส่มดุลระหวั่างการทำงานและชีวัิต้ส่่วันต้ัวั
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คำถืามุ่: Franz พบโอกาส่ทางธุรกิจที�น่าส่นใจจากบุค์ค์ลที�ส่าม 
โดยที�เขาจำเป็นต้้องเปิดเผยค์วัามลับทางธุรกิจของ Bossard 
เขาค์วัรทำอย่างไรต้่อไป

คำตัอบั: ก่อนเปิดเผยค์วัามลับทางธุรกิจของ Bossard แก่
บุค์ค์ลที�ส่าม เราต้้องทำข้อต้กลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับบุค์ค์ล
ที�ส่ามอย่างเหมาะส่ม เพื�อให้แน่ใจวั่าข้อมูลที�เป็นค์วัามลับนั�นถููก
ใช้เพื�อวััต้ถูุประส่งค์์ที�ต้ั�งใจไวั้เท่านั�นและไม่ถููกนำไปใช้ในทางที�ผิด 
ไม่วั่าจะในทางใด ไม่วั่าในกรณีใด Franz ค์วัรระมัดระวัังในการ
เลือกพันธมิต้รทางธุรกิจของเขา แม้วั่าจะมีการทำข้อต้กลงไม่เปิด
เผยข้อมูล หากอีก½่ายหน่�งไม่ใช่พันธมิต้รที�จริงจัง การเปิดเผย
ข้อมูลที�เป็นค์วัามลับที�ไม่เหมาะส่มจะต้้องได้รับการแก้ไขโดยทำ
ต้ามขั�นต้อนทางกฎหมายเท่านั�น โดยอาจมีค์่าใช้จ่ายสู่งและยาก
ต้่อการบังค์ับใช้

โปรดอย่าลืมวั่า...

– จงปกป้องส่ิทธิ�ในทรัพย์ส่ินทางกายภาพและทางปัญญาและข้อมูลที�เป็น
ค์วัามลับของเราเอง และของบุค์ค์ลที�ส่าม

– เปิดเผยข้อมูลที�เป็นค์วัามลับเฉพาะในกรณีที�จำเป็นส่ำหรับการดำเนิน
ธุรกิจเท่านั�น

– ห้ามพูดค์ุยเรื�องโค์รงการธุรกิจในที�ส่าธารณะ (เช่น บนรถูไฟหรือเค์รื�อง
บิน)

 – ขอค์ำแนะนำจาก Group Legal ในกรณีที�ค์ุณมีค์ำถูาม ข้อส่งส่ัย 
หรือข้อกังวัลใด æ เกี�ยวักับการจัดการทรัพย์ส่ินทางปัญญาและข้อมูลที�
เป็นค์วัามลับ

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการปกป้องทรัพย์ส่ินทางปัญญาและทางกายภาพ 
และข้อมูลที�เป็นค์วัามลับของเรา

 

ในข่ณะที�ด้ำเนินธิ่รกิจ เราอาจจัด้การกับข่้อม้ลที�เป็นความลับ
และทรัพย์สินทางปัญญาข่องเราเอง และข่้อม้ลข่องบ่คคลที�สาม
ด้้วย ซึ่่�งรวมถี่งสิทธิิบัตร เครื�องหมายการค้า ลิข่สิทธิิ� และข่้อม้ล
ที�ไม่เปิด้เผยต่อสาธิารณะ เช่น ความลับทางธิ่รกิจ แนวคิด้ทาง
วิศวกรรม การออกแบบ และข่้อม้ลทางการเงิน เราใช้มาตรการ
ที�เหมาะสมเพื�อปกป้องสิทธิิ�ในทรัพย์สินทางปัญญาและข่้อม้ลที�
เป็นความลับ และข่องบ่คคลที�สาม แล้วยังรวมถี่งการค่้มครอง
ทรัพย์สินทางกายภาพข่องเราและบ่คคลที�สาม ความสำเร็จ
อย่างต่อเนื�องข่องเราข่่�นอย้่กับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ทางกายภาพ รวมถี่งข่้อม้ลที�เป็นความลับอย่างระมัด้ระวัง

ค์วัามค์าดหวััง

– เราปกป้องทรัพย์ส่ินทางปัญญาและข้อมูลที�เป็นค์วัามลับของเราด้วัย
มาต้รการที�เหมาะส่ม

– เราจะเปิดเผยข้อมูลที�เป็นค์วัามลับกับพนักงานและกับบุค์ค์ลภายนอก
เฉพาะในกรณีที�จำเป็นส่ำหรับการดำเนินธุรกิจเท่านั�น

– เราระมัดระวัังในการเลือกพันธมิต้รทางธุรกิจของเรา
– เราใช้มาต้รการที�เหมาะส่มเมื�อเราต้้องการเปิดเผยข้อมูลที�เป็นค์วัามลับ

กับบุค์ค์ลที�ส่าม ซื้่�งรวัมถู่งการทำข้อต้กลงการไม่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร

– เรายังใช้มาต้รการที�เหมาะส่มในการปกป้องทรัพย์ส่ินทางปัญญา 
ข้อมูลที�เป็นค์วัามลับ และทรัพย์ส่ินทางกายภาพของเราและบุค์ค์ลที�
ส่าม (เช่น การป้องกันด้วัยรหัส่ผ่านของค์อมพิวัเต้อร์ ทำเค์รื�องหมาย
ในทรัพย์ส่ินทางกายภาพของบุค์ค์ลที�ส่ามอย่างเหมาะส่ม)

– เราเค์ารพในทรัพย์ส่ินทางปัญญาและข้อมูลที�เป็นค์วัามลับของบุค์ค์ล
ที�ส่าม

– เราไม่ยอมให้มีการละเมิดส่ิทธิ�ในทรัพย์ส่ินทางปัญญาของเรา เช่น 
ส่ิทธิ�ในเค์รื�องหมายการค์้าของเรา และจะดำเนินการต้ามขั�นต้อนทาง
กฎหมายที�เหมาะส่ม

– อีกทั�งเรายังค์งเค์ารพภาระหน้าที�เกี�ยวักับการรักษาค์วัามลับและ
ทรัพย์ส่ินทางปัญญา แม้หลังจากการยุต้ิการมีส่่วันร่วัมของเรา
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คำถืามุ่: เพื�อนร่วัมงานค์นหน่�งส่่งต้่อเอกส่ารหา Anna โดยไม่
ได้ต้ั�งใจ ซื้่�งเอกส่ารนั�นเกี�ยวัข้องกับการที� Bossard อาจจะเข้า
ซื้ื�อกิจการบริษัทอุปกรณ์ขันย่ดแห่งหน่�ง Anna ได้รับอนุญาต้ให้
ซื้ื�อขายหลักทรัพย์ของ Bossard หรืออีกบริษัทหรือไม่

คำตัอบั: ไม่ เธอไม่ได้รับอนุญาต้ ธุรกรรมดังกล่าวัมักจะมีผลก
ระทบอย่างมีส่าระส่ำค์ัญต้่อราค์าของหลักทรัพย์และเข้าข่ายเป็น 
ข้อมูลวังใน ทุกค์นที�ค์รอบค์รองข้อมูลวังใน แม้วั่าจะได้รับมาโดย
บังเอิญก็ต้าม จะต้้องปฏิิบัต้ิต้ามกฎเกณฑ์์เกี�ยวักับข้อมูลวังใน

โปรดอย่าลืมวั่า...

– ห้ามเปิดเผยข้อมูลวังใน ไม่วั่าจะในทางใดก็ต้าม
– ห้ามซื้ื�อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวังใน
 – ต้ิดต้่อ Group Legal หากค์ุณมีข้อส่งส่ัยวั่ากฎวังในนั�นมีผลบังค์ับใช้
หรือไม่ในบางส่ถูานการณ์

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลวังในเพื�อการ 
ซื้ื�อขายหลักทรัพย์ของเรา

 

ในระหว่างการปฏิิบัติงาน พื่น่กงานของ Bossard 
อาจสามารถีเข่้าถี่งข่้อม้ลวงในได้ ้ข่้อม้ลวงในคือข่้อม้ลสำคัญ
เกี�ยวกับ Bossard หรือพันธิมิตรทางธิ่รกิจที�จด้ทะเบียนใน
ตลาด้หลักทรัพย์ที�ไม่เปิด้เผยต่อสาธิารณะ (เª่น ข�อม้ลทั่างการี
เงิน การเข้่าซึ่ื�อกิจการข่องบริษัท ÏลÏ) ซึ่่�งหากเปิด้เผยต่อ
สาธิารณะ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาข่องหลัก
ทรัพย ์Ëร่ีอ นักลงท่นทั�วไปจะถีือว่าสำคัญในการตัด้สินใจว่าจะ
«่éอ ถีือ หรือข่ายหลักทรัพย ์ข่้อม้ลวงในจะถีือเป็นข่้อม้ลที�ไม่เปิด้
เผยต่อสาธิารณะจนกว่าจะมีการเปิด้เผยต่อสาธิารณะอย่างมี
ประสิทธิิภาพ เª่น ในข่่าวประชาสัมพันธิ์ หนังสือพิมพ์ หรือบน
เว็บไซึ่ต์ภายนอกข่อง Bossard (หรือพันธิมิตรทางธิ่รกิจข่อง
เรีา) ตามที�กฎหมายกำหนด้ ข่้อม้ลวงในจะต้องไม่ถี้กนำไปใช้ใน
ทางที�ผิด้ การไม่ปฏิิบัติตามกฎเหล่านี�อาจนำไปส้่มาตรการทาง
วินัยและบทลงâทษ

ค์วัามค์าดหวััง

– เราเก็บข้อมูลวังในเป็นค์วัามลับ
 – เราจะไม ่“แย้ม” หรือทำการเปิดเผยข้อมูลวังในโดยไม่ได้รับอนุญาต้
แก่ผู้ที�ไม่ใช่บุค์ค์ลวังใน ไม่วั่าจะอยู่ภายใน Bossard Group หรือ
ไม่ก็ต้าม

 – เราจะต้้องไม่ซื้ื�อ ขาย หรือมีส่่วันร่วัมในการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์
ของ Bossard หรือพันธมิต้รทางธุรกิจของเราในช่วังเวัลาที�เรา
ส่ามารถูเข้าถู่งข้อมูลวังในได้

– เราต้้องไม่เรียกร้อง ชักจูง หรือให้ค์ำปร่กษาแก่บุค์ค์ลหรือบริษัทใด ๆ 
เพื�อการแนะนำ จัดการ หรือดำเนินธุรกรรมในหลักทรัพย์ที�เรามีข้อมูล
ที�เป็นส่าระส่ำค์ัญและไม่เปิดเผยต้่อส่าธารณะ นอกจากนั�นแล้วั ยังค์วัร
ระมัดระวัังเพื�อให้ข้อมูลดังกล่าวัได้รับการรักษาค์วัามปลอดภัย

– บทลงโทษส่ำหรับการซื้ื�อขายหลักทรัพย์ในขณะที�ค์รอบค์รองหรือ
ส่ื�อส่ารข้อมูลที�ไม่เปิดเผยต้่อส่าธารณะอาจมีค์วัามรุนแรง ทั�งต้่อบุค์ค์ล
ที�เกี�ยวัข้องกับการกระทำที�ผิดกฎหมายดังกล่าวัและนายจ้าง 
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คำถืามุ่: ซื้ัพพลายเออร์รายหน่�งขอให้นำ�า½นชำระเงินงวัดถูัดไป
ไปยังบัญชีธนาค์ารใหม่ในต้่างประเทศ ซื้่�งปลายทางของเงินเป็น
ที�ทราบกันดีวั่าเป็นที�หลบเลี�ยงภาษี พวักเขาเส่นอส่่วันลด 5% 
ส่ำหรับค์ำส่ั�งซื้ื�อ เพื�อเป็นแรงจูงใจ นำ�า½นค์วัรชำระเงินหรือไม่

คำตัอบั: ไม ่หากนำ�า½นชำระเงินโดยไม่มีการต้รวัจส่อบเพิ�มเต้ิม 
เธออาจช่วัยซื้ัพพลายเออร์ในการฟอกเงินและหลีกเลี�ยงภาษี และ
จากการที�เราจะได้รับส่่วันลด การกระทำนี�อาจส่่งผลให้เกิดผล 
กระทบทางการเงินและทางกฎหมายที�ร้ายแรงต้่อ Bossard ได ้ 
นำ�า½นจำเป็นต้้องรายงานวั่านี�เป็นธุรกรรมที�น่าส่งส่ัยเป็นการ
ภายใน

โปรดอย่าลืมวั่า...

– ห้ามเปิดเผยบันท่กทางการเงิน ข้อมูล หรือรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ได้
รับการอนุญาต้อย่างเหมาะส่ม

– อย่าลังเลที�จะรายงานธุรกรรมที�น่าส่งส่ัย
– อย่าปลอมแปลงหรือทำลายบันท่กทางบัญชีหรือเอกส่ารที�เกี�ยวัข้อง
– ค์วัามไวั้วัางใจของผู้ถูือหุ้น ผู้ลงทุนต้ราส่ารหนี� และมูลค์่าต้ลาดของเรา

มีค์วัามส่ำค์ัญต้่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการเข้าถู่งแหล่งเงินทุนของเรา

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการรับรองการจัดทำบัญชีและรายงาน 
อย่างถููกต้้องและยุต้ิธรรมของเรา

 

ทั่ี� Bossard เราบนัทก่ธิร่กรรมทางการเงนิ สนิทรัพย์ และหนี�สนิ 
ทั�งหมด้ข่องเราอย่างครบถี้วน ซึ่่�งทำให้เราสามารถีรายงานการ
เงินข่องเราในม่มมองที�แท้จริงและย่ติธิรรม และเพื�อให้สอด้คล้อง
กับกฎหมายและระเบียบข่้อบังคับที�ควบค่มหลักการบัญชีและการ
รายงานทางการเงินข่องเรา ซึ่่�งรวมถี่งการปฏิิบัติตามกฎหมาย
ป้องกันการ¿อกเงิน กฎหมายภาษีที�บังคับใช ้และการกำกับด้้แล
การค้าและการส่งออก รายการหรือแถีลงการณ์ทางบัญชีที�เป็น
เท็จ สมมติข่่�น หรือทำให้เข่้าใจผิด้อาจเป็นอันตรายต่อความไว้
วางใจข่องผ้้ถีือห่้น ผ้้ลงท่นตราสารหนี� และม้ลค่าตลาด้ข่องเรา 
ส่งผลให้เกิด้ความส้ญเสียหรือเสียหายต่อชื�อเสียงและทรัพย์สิน
ของเรีา และอาจส่งผลให้ได้้รับâทษทางอาญา

ค์วัามค์าดหวััง

– เรามั�นใจวั่าธุรกรรมทางธุรกิจทั�งหมดได้รับการบันท่กต้ามหลักการทำ
บัญชีของเรา

– เราปฏิิบัต้ิต้ามกฎการมอบอำนาจ
– เราไม่ปลอมแปลงหรือทำลายบันท่กทางบัญชีหรือเอกส่ารประกอบ
– เรารายงานธุรกรรมที�น่าส่งส่ัย และใส่่ใจกับอีเมลที�น่าส่งส่ัย โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งอีเมลที�มีค์ำขอชำระเงินและค์ำขอข้อมูลทางการเงิน
– เราไม่เค์ยส่ร้างข้อค์วัามที�เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในรายงาน

ทางการเงิน การเรียกร้องค์่าใช้จ่าย หรือข้อเส่นอการลงทุนใด ๆ
– เราปฏิิบัต้ิต้ามกฎระเบียบและข้อบังค์ับด้านภาษีของแต้่ละประเทศที�เรา

ดำเนินการอยู่
– เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินกับบุค์ค์ลภายในหรือภายนอกโดย 

ไม่ได้รับอนุญาต้อย่างเหมาะส่ม
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คำถืามุ่: Mila และทีมของเธอกำลังส่ัมภาษณ์พี�เขยของ Mila 
ส่ำหรับต้ำแหน่งในทีมของเธอ เธอค์วัรทำอย่างไร

คำตัอบั: Mila ต้้องเปิดเผยในทันทีวั่าเธอเกี�ยวัข้องกับผู้ส่มัค์ร
งานและหารือเกี�ยวักับขั�นต้อนต้่อ æ ไปเป็นการภายใน

โปรดอย่าลืมวั่า...

 – ให้หลีกเลี�ยงส่ถูานการณ์ใด æ ที�ผลประโยชน์ส่่วันต้ัวัของค์ุณขัดแย้งหรือ
ดูเหมือนจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ Bossard

 – แจ้งหัวัหน้าของค์ุณทันทีหากมีค์วัามขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื�อแก้ไข
ส่ถูานการณ์

 – ปร่กษาหัวัหน้าของค์ุณหรือ Group Legal หากค์ุณส่งส่ัยวั่ามีค์วัาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการจัดการกับค์วัามขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเรา

 

ความข่ัด้แย้งทางผลประâยชน์จะเกิด้ข่่�น ไม่เพื่ียงเ©พื่าะเม่�อผู้ล
ประâยชน์ส่วนตัวข่องพนักงานเกิด้ความข่ัด้แย้งหรือเข่้าใจได้้ว่า
ข่ัด้แย้งกับผลประâยชน์ข่อง Bossard ในกรณีด้ังกล่าว อาจ
เป็นเรื�องยากที�พนักงานจะยังคงด้ำเนินการเพื�อผลประâยชน์
ส้งส่ด้ข่อง Bossard ด้่งน่éน พนักงานจ่งต้องหลีกเลี�ยง
สถีานการณ์ที�การกระทำข่องพวกเข่าอาจก่อให้เกิด้ความข่ัด้แย้ง
ทางผลประâยชน ์ไม่ว่าจะเกิด้ข่่�นจริง อาจเกิด้ข่่�น หรือรับร้้ได้้ว่า
เกิด้ข่่�น ความข่ัด้แย้งทางผลประâยชน์อาจเกิด้ข่่�นได้้ในหลายร้ป
แบบ ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมภายนอก (เª่น การจ้างงาน
ภายนอก การทำหน้าที�เป็นที�ปร่กษา คำสั�งภายนอก) ที�อาจ 
ข่ัด้ข่วางความรับผิด้ชอบข่องเราที� Bossard หรือการรับข่อง
ข่วัญหรือความช่วยเหลืออื�น æ จากซึ่ัพพลายเออร์ ล้กค้า และค้่
แข่่งที�อาจ หรืออาจถี้กมองว่า หรืออาจเข่้าใจได้้ว่า มีอิทธิิพลต่อ
การตัด้สินใจทางธิ่รกิจข่องเรา

ค์วัามค์าดหวััง

– เรารับทราบเมื�อมีค์วัามขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�เกิดข่�นจริงหรือที�
อาจเกิดข่�น

– เราหลีกเลี�ยงส่ถูานการณ์ที�เป็นหรืออาจถููกมองวั่าเป็นค์วัามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

– เราต้ระหนักดีวั่าค์วัามขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดข่�นได้ในหลาย
รูปแบบ หากมีข้อส่งส่ัย เราจะขอค์ำแนะนำเป็นการภายใน

 – เราต้้องไม่ใช้ต้ำแหน่งของเราที� Bossard เพื�อประโยชน์ส่่วันต้ัวั หรือ
เพื�อประโยชน์ของส่มาชิกในค์รอบค์รัวัหรือผู้ที�เกี�ยวัข้องอย่างใกล้ชิด

– เราต้้องเปิดเผยค์วัามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในทันที
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คำถืามุ่: Raphael ได้รับอีเมลฟิชชิ�งที�ปลอมแปลงมาอย่างดี
และค์ลิกลิงก์ในอีเมลนั�น มันขอให้เขาเข้าสู่่ระบบ และได้ให้รหัส่
ผ่าน Bossard และอนุมัต้ิในแอพ Authenticator ของเขา 
จากนั�นเขาก็ต้ระหนักวั่าไซื้ต้์นั�นดูน่าส่งส่ัย และอาจทำผิดพลาด
ลงไปแล้วั เขาจะต้้องทำอย่างไร

คำตัอบั: Raphael รู้วั่า We Collaborate และ Talk 
Real เขาเปลี�ยนรหัส่ผ่านและแจ้ง IT Security เกี�ยวักับ
เหตุ้การณ์ที�เกิดข่�นทันที การทำเช่นนี�ทำให้ Bossard ได้รับ
โอกาส่ที�ดีที�สุ่ดในการประเมินวั่าผู้โจมต้ีส่ร้างค์วัามเส่ียหายหรือไม่ 
และป้องกันอันต้รายได้ทันท่วังที ไม่วั่าใค์รก็มีโอกาส่ทำผิดพลาด
ได ้และในกรณีนี�หลัก Talking Real และ Collaborating 
ก็ช่วัยเราไวั้

คำถืามุ่: Jana ได้รับ USB Stick อันใหม่จากใค์รบางค์นใน
งานประชุม มันปลอดภัยที�จะใช้หรือไม่

คำตัอบั: ค์วัามระแวัดระวัังบอกให้เธอค์ิดวั่ามันไม่ปลอดภัย 
USB Stick ฟรีหรือที�เก็บได้เป็นวัิธีที�พบได้บ่อยที�สุ่ดที�ผู้โจมต้ี
ใช้เพื�อนำซื้อฟต้์แวัร์ที�เป็นอันต้รายเข้าสู่่เค์รือข่ายองค์์กร

โปรดอย่าลืมวั่า...

 – ค์ุณเป็นด่านแรกในการป้องกันการโจมต้ีระบบค์วัามปลอดภัยทาง
ไซื้เบอร์

 – การโจมต้ีที�ประส่บค์วัามส่ำเร็จส่่วันใหญ่มาจาก Social 
Engineering เช่น การหลอกล่อพนักงานให้ดำเนินการที�เป็น
อันต้รายต้่อเค์รือข่าย (เช่น การเปิดไฟล์แนบหรือลิงก์ที�เป็นอันต้ราย 
การเรียกร้องให้เปลี�ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาค์ารอย่างเร่งด่วัน)

 – อีเมลก็เหมือนส่่งไปรษณียบัต้รทางไปรษณีย์: ค์ุณไม่มีทางรู้เลยวั่า 
มันจะใช้เส่้นทางไหนในอินเทอร์เน็ต้ และใค์รก็ต้ามที�พบเห็นก็ส่ามารถู 
อ่านได้ หากต้้องการ

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการรับรองค์วัามปลอดภัยของ 
ข้อมูลและเทค์โนโลยีของเรา

 

เป็นความจริงที�ไม่ค่อยน่าพิสมัยข่องย่คสมัยใหม ่ที�ความ
ปลอด้ภัยทางไซึ่เบอร์ต้องมีความสำคัญส้งส่ด้สำหรับบ่คคลและ
ธิ่รกิจ การâจมตีทางไซึ่เบอร์ที�ประสบความสำเร็จอาจทำให้ธิ่รกิจ
หย่ด้ชะงัก ส่งผลให้งานส้ญหาย ส่งมอบล่าช้า และส้ญเสียชื�อ
เสียงอย่างถีาวร ข่่าวด้ีก็คือ สิ�งนี�สามารถีบรรเทาลงได้้อย่างมาก
ด้้วยการเข่้าใจว่าพวกเราท่กคนมีหน้าที�รับผิด้ชอบในการรักษา 
Bossard ให้ปลอด้ภัย พนักงานข่องเราต้องตื�นตัวอย้่เสมอ 
และใช้ความระมัด้ระวังรวมถี่งสามัญสำน่กอย่างเหมาะสม

ค์วัามค์าดหวััง

 – เราต้ื�นต้ัวัและระมัดระวััง
 – เราค์ิดก่อนค์ลิก (โดยเฉพาะ Approve Login, Send หรือ 
Download)

 – เราไม่ใช้รหัส่ผ่าน Bossard ของเราที�อื�นและจะไม่แชร์กับใค์รก็ต้าม
 – เราล็อค์พีซื้ีและอุปกรณ์ต้่าง æ ไวั้เมื�อเราไม่ใช้งาน
 – เราร่วัมมือกับ½่ายไอทีเพื�อนำเทค์โนโลยีใหม่ æ มาสู่่บริษัท
 – เรารายงานเหตุ้การณ์ที�น่าส่งส่ัยทันที
 – เรามีส่่วันร่วัมอย่างแข็งขันในการ½ƒกอบรมค์วัามปลอดภัยทางไซื้เบอร์
และการรับรู้ของผู้ใช้
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คำถืามุ่: Jack ต้้องการใช้โปรไฟล์ Facebook ของเขาเพื�อ
โปรโมต้ Smart Factory Tools ของ Bossard ผ่าน
เค์รือข่ายของเขา การกระทำนี�เป็นที�ยอมรับได้หรือไม่

คำตัอบั: หากค์ุณโพส่ต้์เกี�ยวักับ Bossard บนเพจของค์ุณ
เอง ก็เท่ากับวั่าค์ุณเปิดเผยโพส่ต้์ส่่วันต้ัวัอื�น æ ต้่อเพื�อนร่วัมงาน 
ลูกค์้า และซื้ัพพลายเออร ์เราขอส่่งเส่ริมให้ค์ุณใช้โซื้เชียลมีเดีย 
แต้่ขอให้ค์ุณแยกโปรไฟล์ทางอาชีพและโปรไฟล์ส่่วันต้ัวัออกจาก
กั¹ โปรดอย่าลืมวั่าค์วัามค์ิดเห็นและมุมมองส่่วันต้ัวัของค์ุณอาจ
ถููกต้ีค์วัามผิดวั่าเป็นค์วัามค์ิดเห็นของ Bossard

โปรดอย่าลืมวั่า...

 – ช่องทางภายนอกของ Bossard จะต้้องนำเส่นอโดย½่ายบริหารและ
การต้ลาดของ Bossard Group เท่านั�น

 – ต้รวัจทานโพส่ต้์ของค์ุณทุกค์รั�ง เพื�อให้แส่ดงค์วัามต้ั�งใจของค์ุณได้อย่าง
ถููกต้้อง และไม่ถููกเข้าใจผิดหรือต้ีค์วัามผิดได้

 – โพส่ต้์ที�เหมาะส่มเป็นวัิธีหน่�งในการปกป้องชื�อเส่ียงของเรา
 – เมื�อถููกจำกัดต้ัวัอักษรบนโซื้เชียลมีเดีย โปรดทราบวั่าค์วัามค์ิดเห็นของ
ค์ุณอาจไม่ส่ามารถูทำให้ผู้อื�นเชื�อมโยงหรือส่รุปค์วัามที�จำเป็นเพื�อให้
เข้าใจได้อย่างเหมาะส่ม ต้รวัจส่อบค์วัามค์ิดเห็นของค์ุณโดยอธิบายราย
ละเอียดวั่าค์ุณได้ข้อส่รุปส่่วันต้ัวัอย่างไร

 – บุค์ค์ลที�ส่ามอาจรับรู้ค์วัามค์ิดเห็นของค์ุณที�แส่ดงบนโซื้เชียลมีเดียส่่วัน
ต้ัวัอย่างไม่ถููกต้้องวั่าเป็นของ Bossard

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการปฏิิบัต้ิต้นของเราในโซื้เชียลมีเดีย

 

Bossard ตระหนักด้ีถี่งประâยชน์มากมายข่องâซึ่เชียลมีเด้ีย 
แม้ว่าจะเหมือนกับหลาย æ สิ�งที�มีวิธิีการใช้ที�ถี้กและผิด้ หากค่ณ
เลือกที�จะใช้แพลต¿อร์มâซึ่เชียลมีเด้ีย ให้ด้ำเนินการออย่างมี
ความรับผิด้ชอบและให้เกียรติผ้้อื�น ในปัจจ่บันที�âลกเปลี�ยนแปลง
ตลอด้เวลา âพสต์ที�ผ่านการพิจารณามาเป็นอย่างด้ีมีความ
สำคัญต่อการรักษาความสมบ้รณ์ทางออนไลน์ข่องแต่ละบ่คคล 
âปรด้อย่าลืมว่า ไม่ว่าจะเป็นâพสต์ส่วนตัวหรือเพื�อการทำงาน 
เนื�อหาที�ค่ณâพสต์จะติด้ตามค่ณไปเสมอ

ค์วัามค์าดหวััง

 – เราส่ื�อส่ารด้วัยค์วัามรับผิดชอบและให้เกียรต้ิบนโซื้เชียลมีเดียเส่มอ
 – เราพูดในนามต้ัวัเราเองเส่มอในโปรไฟล์โซื้เชียลมีเดียส่่วันต้ัวัของเรา
 – เรากำหนดให้การโพส่ต้์บนโซื้เชียลมีเดียทั�งหมด รวัมถู่งการโพส่ต้์
รูปภาพ ต้้องไม่ส่่งผลเส่ียต้่อชื�อเส่ียงของ Bossard ในทุก æ ทาง

 – เราส่่งเส่ริมค์วัามส่ามารถูของ Bossard ต้ามค์่านิยมและวััฒนธรรม
ของเรา

 – เราต้อบกลับค์วัามค์ิดเห็นในโพส่ต้์ของเราบนเค์รือข่ายทางอาชีพโดย
ทันที และเมื�อมีค์วัามเหมาะส่มและเป็นการเพิ�มค์ุณค์่า

 – เราเค์ารพลิขส่ิทธิ�
 – เราปกป้องข้อมูลที�เป็นค์วัามลับ
 – เราใช้โซื้เชียลมีเดียเพื�อส่ร้างเค์รือข่ายและขยายโปรไฟล์ทางอาชีพ
ของเรา
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คำถืามุ่: Jumpy เพื�อนของ Jeff ทำงานใน½่ายขายของค์ู่
แข่งของ Bossard ทั�ง Bossard และบริษัทขออง Jumpy 
ต้่างก็ขายผลิต้ภัณฑ์์ประเภทเดียวักัน Jeff พบกับ Jumpy ใน
มื�อกลางวัันแบบไม่เป็นทางการ Jumpy ต้้องการหารือเกี�ยวั
กับราค์าของทั�งส่องบริษัท และต้้องการเกลี�ยกล่อมให ้Jeff ข่�น
ราค์าผลิต้ภัณฑ์์เหล่านี� เพื�อให้พวักเขาได้อัต้รากำไรจากการขาย
ที�มากข่�น Jeff ค์วัรทำอย่างไร

คำตัอบั: Jeff ต้้องหยุดการส่นทนาทันทีก่อนที�จะมีการเปิดเผย
ราค์าหรือการข่�นราค์าใด æ ค์ู่แข่งทางการค์้าไม่ได้รับอนุญาต้
ให้แลกเปลี�ยนข้อมูลและต้กลงที�จะกำหนดราค์าหรือข่�นราค์า ซื้่�ง
ในกรณีนี�ก็รวัมถู่ง “ข้อต้กลง” ที�ไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ด้วัย ภายใต้้กฎหมายการแข่งขันทางการค์้า “ข้อต้กลง” ไม่เพียง
หมายค์วัามถู่งข้อต้กลงที�เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ
เท่านั�น แต้่ยังรวัมถู่งส่ัญญาด้วัยวัาจา ข้อต้กลงที�ไม่เป็นทางการ 
และ “ส่ัญญาลูกผู้ชาย“ อีกด้วัย

โปรดอย่าลืมวั่า...

 – ปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายการแข่งขันทางการค์้าที�บังค์ับใช้ เมื�อใดก็ต้ามที�
ค์ุณต้ิดต้่อกับค์ู่แข่ง ซื้ัพพลายเออร์ ลูกค์้า ผู้จัดจำหน่าย หรือพันมิต้ร
ทางการค์้ารายอื�น æ

 – การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค์้าอาจมีผลเส่ียอย่างมีนัยส่ำค์ัญ
ต้่อ Bossard และต้ัวัค์ุณเอง

 – โปรดขอค์ำปร่กษาทางกฎหมาย หากไม่แน่ใจวั่าพฤต้ิกรรมใด æ 
ส่อดค์ล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค์้าหรือไม่

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายการแข่งขันทางการค์้าของเรา

 

พื่วกเรีาทั่ี� Bossard ม่่งมั�นที�จะปฏิิบัติตามกฎหมายการแข่่งข่ัน
ทางการค้าที�บังคับใช ้กฎหมายการแข่่งขั่นทางการค้าหรือที�
เรียกว่ากฎหมายต่อต้านการผ้กข่าด้ มีเป้าหมายเพื�อป้องกัน
พÄติกรรมต่อต้านการแข่่งข่ันในตลาด้ ซึ่่�งกฎหมายเหล่านี�จะ
เป้นการรับรองว่าตลาด้มีความเป็นธิรรมสำหรับผ้้บริâภคและ
ผ้้ผลิต แนวปฏิิบัติในการต่อต้านการแข่่งข่ันมีวัตถี่ประสงค์
หรือผลลัพธิ์ในการป้องกัน การจำกัด้ หรือบิด้เบือนการแข่่งข่ัน 
นอกจากความเสียหายต่อชื�อเสียงแล้ว บริษัทต่าง æ ทั่ี�แส่ด้ง
พÄติกรรมนี�อาจพบว่าข่้อตกลงข่องพวกเข่าไม่สามารถีบังคับใช ้
ได้� เสี�ยงต่อการถี้กปรับâทษอย่างหนัก และต้องเผชิญกับการ
¿้องร้อง

ค์วัามค์าดหวััง

– เรามุ่งมั�นที�จะปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายการแข่งขันทางการค์้าเพื�อให้แน่ใจ
ถู่งต้ลาดที�เป็นธรรม

– เราค์าดหวัังให้พนักงานแต้่ละค์นที�มีส่่วันร่วัมกับธุรกิจที�เกี�ยวัข้องเข้าใจ
หลักการของกฎหมายการแข่งขันทางการค์้า

– เราค์าดหวังัว่ัาซื้พัพลายเออร์ของเราจะปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายการแข่งขัน 
ทางการค้์า

– เราจะขอค์ำปร่กษาทางกฎหมาย หากเราไม่แน่ใจวั่าพฤต้ิกรรมดัง
กล่าวัส่อดค์ล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค์้าหรือไม่
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คำถืามุ่: ซื้ัพพลายเออร์ของ Bossard มอบต้ัëวัส่ำหรับการ
แข่งขันฟุต้บอล Champions League รอบ Final ซื้่�ง
มีราค์าแพงและหาซื้ื�อได้ยากแก ่Max ซื้่�งเป็นพนักงานของ 
Bossard การรับต้ัëวัดังกล่าวัจะเป็นที�ยอมรับหรือไม่

คำตัอบั: ไม ่Max ไม่ค์วัรรับต้ัëวัดังกล่าวั ต้ัëวัที�วั่านี�มีมูลค์่าเกิน
กวั่าจะถูือวั่าเป็นของขวััญที�ส่มเหตุ้ส่มผล การรับต้ัëวัดังกล่าวัจาก
ซื้ัพพลายเออร์หรือพันธมิต้รทางธุรกิจอื�น æ มักจะถููกพิจารณา
วั่าเป็นส่ินบนหรือผลประโยชน์ที�ไม่เหมาะส่ม

โปรดอย่าลืมวั่า...

– ห้ามยอมรับการให้ส่ินบนหรือผลประโยชน์ที�ไม่เหมาะส่มในทุกรูปแบบ
– ปฏิิเส่ธข้อเส่นอ ของขวััญ ฯลฯ ที�อาจส่่งผลต้่อค์วัามซื้ื�อส่ัต้ย์ของค์ุณ

เป็นการส่่วันต้ัวัหรือมีอิทธิพลต้่อการต้ัดส่ินใจของค์ุณ
 – ต้ิดต้่อ Group Legal หากค์ุณส่งส่ัยวั่าในส่ถูานการณ์ใดส่ถูานการณ์
หน่�งจะเข้าข่ายเป็นส่ินบนหรือผลประโยชน์ที�ไม่เหมาะส่มหรือไม่

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการป้องกันการต้ิดส่ินบนและผลประโยชน์ 
ที�ไม่เหมาะส่มของเรา

 

Bossard ไม่ยอมให้มีการติด้สินบนหรือให้ผลประâยชน์ที�ไม่
เหมาะสมâด้ยพนักงานหรือพันธิมิตรทางธิ่รกิจในท่กร้ปแบบ เรีา
ไม่เส่นอ ให้คำมั�น ãË� รับ หรือเรียกร้องความได้้เปรียบที�ไม่เหมาะ
สมเพื�อเป็นการจ้งใจ (เª่น เงิน ข่องข่วัญ เงินก้ ้ค่าธิรรมเนียม 
รีางว่ล หรือผลประâยชน์อื�น æ) สำหรับการกระทำที�ผิด้กฎหมาย 
ผิด้จรรยาบรรณ หรือการละเมิด้ความไว้วางใจ หรือการกระทำ 
ãด้ æ ที�อาจก่อให้เกิด้ข่้อกังข่าเกี�ยวกับความซึ่ื�อสัตย์ข่องพนักงาน 
Bossard เป็นการส่วนตัวได้ ้การให้สินบนและผลประâยชน์ที�ไม่
เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิด้การด้ำเนินการทางอาญาและทางแพ่ง
ต่อ Bossard และพื่น่กงานทั่ี�เกี�ยวข�อง ตลอด้จนความเสียหาย
ต่อชื�อเสียงข่อง Bossard ได้�

ค์วัามค์าดหวััง

– เราเข้าใจดีวั่าหลายประเทศมีกฎหมายที�เข้มงวัดเกี�ยวักับการให้ส่ินบน
และการให้ผลประโยชน์ที�ไม่เหมาะส่ม

– เราไม่ยอมรับการให้ส่ินบนหรือผลประโยชน์ที�ไม่เหมาะส่มในทุกรูปแบบ
– เราไม่ทำธุรกิจกับพันธมิต้รที�ยอมให้ส่ินบนหรือให้ผลประโยชน์ที�ไม่

เหมาะส่ม
– เราอาจให้หรือรับของขวััญหรือส่ันทนาการเฉพาะในโอกาส่ที�เหมาะส่ม 

ส่มเหตุ้ส่มผล และไม่มีหรือพิจารณาแล้วัวั่าจะไม่มีอิทธิพลต้่อการ
ต้ัดส่ินใจของผู้รับ
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คำถืามุ่: รหัส่ผ่านของ Eric ส่ำหรับบัญชีอีเมล Bossard 
ของเขาถููกขโมย เขาค์วัรทำอย่างไร

คำตัอบั: บุค์ค์ลที�ไม่ได้รับอนุญาต้อาจใช้รหัส่ผ่านที�ถููกขโมยเพื�อ
เข้าถู่งข้อมูลส่่วันบุค์ค์ลที�จัดเก็บไวั้ในบัญชีอีเมลของ Eric ได ้
Eric ต้้องรายงานเหตุ้การณ์นี�ทันทีผ่านช่องทางที�เหมาะส่มต้าม
ที�กำหนดไวั้ในนโยบายค์วัามเป็นส่่วันต้ัวัของข้อมูลภายในของ 
Bossard

โปรดอย่าลืมวั่า...

 – ทำค์วัามค์ุ้นเค์ยกับหลักการของกฎหมายค์ุ้มค์รองข้อมูลและนโยบาย
ของ Bossard เกี�ยวักับกฎหมายค์ุ้มค์รองข้อมูล

 – ให้ค์วัามส่ำค์ัญกับข้อมูลส่่วันบุค์ค์ลของผู้อื�นและปฏิิบัต้ิต้่อข้อมูลดังกล่าวั
ต้ามหลักการค์ุ้มค์รองข้อมูลที�เกี�ยวัข้อง

 – ปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายค์ุ้มค์รองข้อมูลที�บังค์ับใช้
 – ต้ิดต้่อ Group Data Protection Officer ของ Bossard 
(group_dataprotection@bossard.com) หากค์ุณมีค์ำถูาม
หรือข้อกังวัล

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการรับรองค์วัามเป็นส่่วันต้ัวัของข้อมูลของเรา

 

ข่้อม้ลส่วนบ่คคลคือข่้อม้ลใด้ æ ที�เกี�ยวข่้องกับบ่คคลที�สามารถี
ระบ่ได้้ทั�งทางตรงและทางอ้อม ซึ่่�งอาจรวมถี่งชื�อ, อีเมล
แอด้เด้รีส่, ข่้อม้ลตำแหน่ง, IP แอด้เด้รีส่, เพศ หรือชาติพันธิ่ ์
กฎหมายค่้มครองข่้อม้ลมีจ่ด้ม่่งหมายเพื�อควบค่มวิธิีที�องค์กร 
ธิ่รกิจ หรือรัฐบาลใช้ข่้อม้ลส่วนบ่คคล ในธิ่รกิจประจำวันข่องเรา 
เราประมวลผลข่้อม้ลส่วนบ่คคลตามกฎหมายค่้มครองข่้อม้ล
ที�บังคับใช้ เª่น Swiss Data Privacy Act, European 
General Data Protection Regulation (GDPR) และ 
California Consumer Privacy Act (CCPA) การละเมิด้
กฎหมายค่้มครองข่้อม้ลที�บังคับใช้อาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ
ส้งหรือถี้กด้ำเนินคด้ีทางอาญา

ค์วัามค์าดหวััง

– เรารวับรวัม ประมวัลผล ส่่งผ่าน ทำให้พร้อมใช้งาน จัดเก็บ และใช้
ข้อมูลส่่วันบุค์ค์ลต้ามกฎหมายค์ุ้มค์รองข้อมูลที�บังค์ับใช้

– อีกทั�งเรายังร้องขอให้ซื้ัพพลายเออร์ ลูกค์้า และพันธมิต้รทางธุรกิจ
อื�น ๆ ของเราปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายค์ุ้มค์รองข้อมูลที�บังค์ับใช้

– เราจัดการข้อมูลส่่วันบุค์ค์ลต้ามหลักการค์ุ้มค์รองข้อมูลที�บังค์ับใช้ เช่น 
ค์วัามถููกต้้องต้ามกฎหมาย ค์วัามเป็นธรรม ค์วัามโปร่งใส่ การจำกัด
วััต้ถูุประส่งค์์ การจำกัดปริมาณข้อมูล ค์วัามถููกต้้อง การจำกัดการจัด
เก็บ ค์วัามส่มบูรณ์ และการรักษาค์วัามลับและค์วัามรับผิดชอบ

– เราเค์ารพส่ิทธิ�ในค์วัามเป็นส่่วันต้ัวัของบุค์ค์ลที�บังค์ับใช้
– เราจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยใช้มาต้รการทางเทค์นิค์และองค์์กร

ที�เหมาะส่ม
– เรารายงานเหตุ้การณ์ด้านค์วัามปลอดภัยที�เกี�ยวัข้องกับข้อมูลส่่วัน

บุค์ค์ลทันทีผ่านช่องทางที�เหมาะส่ม ซื้่�งระบุไวั้ในนโยบายการค์ุ้มค์รอง
ข้อมูลของ Bossard

– เราไม่เก็บข้อมูลส่่วันบุค์ค์ลไวั้นานเกินค์วัามจำเป็นเพื�อวััต้ถูุประส่งค์์ใน
การเก็บรวับรวัมและต้ามที�กฎหมายกำหนด

– เราปฏิิบัต้ิต้ามข้อจำกัดที�บังค์ับใช้ในการส่่งผ่านข้อมูลส่่วันบุค์ค์ลนอก
ประเทศที�เป็นต้้นกำเนิดข้อมูลส่่วันบุค์ค์ลนั�น ๆ
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คำถืามุ่: เพื�อนร่วัมงานของฉัน Taylor มักเล่นมุกต้ลกเกี�ยวักับ
ค์นที�มีส่ีผิวัแบบเดียวักับฉัน และฉันรู้ส่่กวั่าต้ัวัเองถููกเลือกปฏิิบัต้ิ 
ฉันค์วัรทำอย่างไร

คำตัอบั: เราไม่ยอมทนต้่อการเลือกปฏิิบัต้ิในทุกรูปแบบ หาก
ค์ุณเชื�อวั่าค์ุณถููกเลือกปฏิิบัต้ิโดย Taylor หรือหากค์ุณส่ังเกต้
เห็นวั่าเขามีส่่วันร่วัมในพฤต้ิกรรมนี�ต้่อผู้อื�น ค์ุณค์วัรรายงาน
พฤต้ิกรรมที�ไม่เหมาะส่มนี�ต้ามแนวัทางของเราที�ระบุไวั้ในหลัก
จรรยาบรรณนี� บท “วัิธีการแจ้งข้อกังวัลของเรา” ค์ุณส่ามารถู
รายงานต้่อหัวัหน้าของค์ุณหรือโดยใช้ช่องทางรายงานพิเศษ
ของเรา

คำถืามุ่: เพื�อนของฉัน Matteo เห็นข้อเส่นองานที�น่าส่นใจที� 
Bossard พร้อมต้ัวัเลือกในการทำงานส่ี�หรือห้าวัันต้่อส่ัปดาห์ 
เขาต้้องการทำงานส่ี�วัันต้่อส่ัปดาห์ เขามีโอกาส่ที�จะได้ทำงานด้วัย
ต้ารางงานแบบพาร์ทไทม์แล้วัยังค์งส่ามารถูเต้ิบโต้ในหน้าที�การ
งานหรือไม่

คำตัอบั: เราจ้างงานโดยพิจารณาถู่งค์ุณส่มบัต้ิส่ำหรับโอกาส่
ในการทำงาน และข่�นอยู่กับค์วัามต้้องการทางธุรกิจที�ชอบด้วัย
กฎหมาย เราจะพิจารณาผู้ส่มัค์รงานทุกค์น ไม่วั่าเธอ/เขาจะ
ต้้องการทำงานเต้็มเวัลาหรือแบบพาร์ทไทม์ เราส่่งเส่ริมการ
พัฒนาพนักงานโดยไม่ค์ำน่งถู่งรูปแบบต้ารางงานของพวักเขา

โปรดอย่าลืมวั่า...

– ปฏิิบัต้ิต้ามและส่ร้างรูปแบบหลักการแนวัทางของเราในการทำงาน
ประจำวัันของค์ุณ

– ปฏิิบัต้ิต้่อกันด้วัยค์วัามเค์ารพ ซื้ื�อส่ัต้ย์ และเป็นธรรม
– ส่ื�อส่ารอย่างชัดเจนและโปร่งใส่ และเปิดให้ผู้อื�นส่ามารถูแส่ดงค์วัามค์ิด

เห็นได้
– ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิิบัต้ิ การล่วังละเมิด และการพิพาทด้วัยกำลังใน

ส่ภาพแวัดล้อมการทำงาน
– มอบอำนาจและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการวั่าจ้างและจ้างงานของเรา

 

ความไว้วางใจ ความเป็นผ้้นำ ความรับผิด้ชอบต่อสังคม การเป็น
ผ้้ประกอบการ และความน่าเชื�อถีือเป็นค่านิยมข่องวั²นธิรรม 
Bossard สิ�งเหล่านี�เป็นส่วนรากข่องหลักการแนวทางซึ่่�งเรา
ย่ด้เป็นรากฐานการกระทำข่องเรา: “We Experiment,” “We 
Collaborate,” “We Empower,” “We Deliver Value” และ 
“We Talk Real” พนักงานข่องเราท่กคนเป็นส่วนสำคัญข่อง
วั²นธิรรมที�เราย่ด้ถีือผ่านค่านิยมและหลักการแนวทางข่องเรา 
เป็นหน้าที�ข่องท่กคนในการย่ด้ถีือปฏิิบัติสิ�งเหล่านี�

ค์วัามค์าดหวััง

– เราปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายการจ้างงานในท้องถูิ�นที�บังค์ับใช้
– เราดำเนินนโยบายทรัพยากรบุค์ค์ลระยะยาวัที�เริ�มต้้นต้ั�งแต้่การจัดหา

งานและการปฐมนิเทศ แล้วัค์งไวั้ด้วัยส่ภาพแวัดล้อมการทำงานแบบ
บูรณาการ และส่นับส่นุนด้วัยการพัฒนาอย่างต้่อเนื�องของพนักงาน
ของเรา

– เราส่ร้างโอกาส่ที�เท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกปัจจัยต้่าง ๆ เช่น เชื�อชาต้ิ 
ศาส่นา ส่ีผิวั เพศ อัต้ลักษณ์ทางเพศ รส่นิยมทางเพศ ชาต้ิกำเนิด 
ส่ถูานะการเป็นพลเมือง ส่ถูานภาพทางการทหาร การต้ั�งค์รรภ์ 
อายุ ข้อมูลทางพันธุกรรม ค์วัามทุพพลภาพ หรือส่ถูานะที�ได้รับการ
ค์ุ้มค์รองอื�น ๆ ต้ามกฎหมายที�ใช้บังค์ับ 

– เราส่่งเส่ริมค์วัามหลากหลายและการไม่แบ่งแยกผ่านค์่านิยมและหลัก
การแนวัทางของเรา

– เราปฏิิบัต้ิต้่อกันด้วัยค์วัามเค์ารพ ซื้ื�อส่ัต้ย์ และเป็นธรรม
– เราไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิิบัต้ิ การล่วังละเมิด และการพิพาทด้วัย

กำลังในส่ภาพแวัดล้อมการทำงานของเรา
– เราส่ื�อส่ารอย่างชัดเจนโดยเปิดกวั้างให้พนักงานแต้่ละค์นส่ามารถู

เข้าใจการต้ัดส่ินใจและส่นับส่นุนการพัฒนาองค์์กร
– เราส่่งเส่ริมค์วัามส่มดุลระหวั่างการใช้ชีวัิต้และการทำงานที�เหมาะส่ม
– เราส่่งเส่ริมรูปแบบการทำงานที�ยืดหยุ่นและรูปแบบการกระจายงาน 

บริหาร เพื�อรองรับค์วัามต้้องการของพนักงานของเรา (โฮมออฟฟิศ 
งานนอกเวัลา บีบอัดวัันทำงาน) และให้โอกาส่ในการพัฒนาอาชีพเช่น
เดียวักันกับพวักเขา

– เราเชื�อมั�นในค์วัามส่ามารถูของพนักงานของเรา และเราส่่งเส่ริมให้
พวักเขาพัฒนาทักษะส่่วันบุค์ค์ลและทักษะทางวัิชาชีพ
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เราส่่งเส่ริมื 
ความุ่หลากหลาย์และ 
กิารไมื่แบ่งแยกิ
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คำถืามุ่: Severine มีแนวัค์ิดในการปรับปรุงกระบวันการด้าน
ค์ุณภาพ แต้่เธอไม่รู้วั่าจะแบ่งปันกับใค์ร หรืออย่างไร

คำตัอบั: Bossard ยินดีต้้อนรับการปรับปรุงเส่มอ 
Severine ส่ามารถูเส่นอแนวัค์ิดการปรับปรุงนี�ให้กับองค์์กร
ทางอีเมลหรือระหวั่างการส่นทนา หลังจากนั�น จะมีการต้ัดส่ินใจ
วั่าจะใช้แนวัค์ิดนี�กับทีมเฉพาะหรือไม่

โปรดอย่าลืมวั่า...

– ให้มองค์วัามผิดพลาดเป็นโอกาส่ในการปรับปรุง
– ร่วัมมือกับเพื�อนร่วัมงานเพื�อปรับปรุงแนวัทางปฏิิบัต้ิของเราทุกวััน การ

แส่วังหาค์วัามเป็นเลิศค์ือวัิถูีในการดำเนินงานของเรา
– การปรับปรุงของเราเป็นประโยชน์ต้่อการทำงานประจำวัันของเรา

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการปรับปรุงของเรา

 

เราม่่งมั�นส้่ความเป็นเลิศด้้วยการปรับปร่งแนวทางปฏิิบัต ิ
กระบวนการ และความร้้ข่องเราอย่างต่อเนื�อง เราถีือว่าความ
ผิด้พลาด้เป็นâอกาสในการปรับปร่ง เราทบทวนผลการปฏิิบัติ
งานในปัจจ่บันและในอด้ีตข่องเรา รวมทั�งบทเรียนที�ได้้เรียนร้้
เป็นระยะ เพื�อให้บรรล่เป้าหมายร่วมกันข่องเรา เราม่่งส้่ความ
เป็นเลิศด้้วยการย่ด้มั�นในหลักการที�ระบ่ไว้ในหลักจรรยาบรรณ
นีé การพั²นาอย่างต่อเนื�องคือหลักสำคัญข่อง Bossard 
Group

ค์วัามค์าดหวััง

 – เรามั�นใจวั่าพนักงานแต้่ละค์นของ Bossard Group เข้าใจหลัก
จรรยาบรรณของ Bossard

 – เรามุ่งมั�นที�จะส่ร้างค์วัามมั�นใจวั่ามีการปฏิิบัต้ิต้ามหลักจรรยาบรรณ
ของ Bossard อย่างส่มำ�าเส่มอทั�วัทั�ง Bossard Group

 – เราต้รวัจส่อบประส่ิทธิภาพ แนวัทางปฏิิบัต้ิ และกระบวันการของเรา
อย่างส่มำ�าเส่มอเพื�อปรับปรุงให้ดียิ�งข่�น

 – อีกทั�งเรายังปรับปรุงบริการและผลิต้ภัณฑ์์ของเราเพื�อลูกค์้าของเรา
อย่างต้่อเนื�อง

 – การปรับปรุงของเรามีส่่วันทำให้เกิดค์วัามพ่งพอใจของลูกค์้า การ
เส่ริมส่ร้างค์วัามร่วัมมือกับซื้ัพพลายเออร์ บริษัทของเรา และเพื�อน
ร่วัมงานของเรา

 – เราส่่งเส่ริมการทำงานเป็นทีมโดยไม่แบ่งแยกวััฒนธรรมทั�วัทั�งหน่วัย
ธุรกิจของเราทั�วัโลก และด้วัยเหตุ้นี� เราจ่งยอมรับค์วัามแต้กต้่างทาง
Çั²¹¸รรÁ

 – เรามีส่่วันร่วัมในการปรับปรุงอย่างต้่อเนื�องร่วัมกันเป็นประจำทุกวััน 
ผ่านการทำงานเป็นทีม ผ่านการทำงานร่วัมกัน ผ่านการแส่วังหา
ค์วัามเป็นเลิศ

 – เราส่่งเส่ริมวััฒนธรรมที�เราย่ดมั�นต้ามหลักการแนวัทางของเรา
 – เราส่นับส่นุนให้พนักงานของเราพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวันการ แล้วั
ส่ร้างต้้นแบบเพื�อแบ่งปันกับองค์์กร We Experiment!
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ค์ำถูาม-ค์ำต้อบ

คำถืามุ่: Emia ได้ยินการส่นทนาที� Brian เส่นอราค์า
ส่ลักเกลียวัที�ดีกวั่าให้กับลูกค์้า เพื�อแลกกับที�นั�งระดับ Ice Seat 
ต้รงกลางส่ำหรับการแข่งขันของทีม EV Zug ในวัันเส่าร์ 
Emia ค์วัรรายงานบทส่นทนานี�หรือไม่

คำตัอบั: การร้องขอของขวััญจากลูกค์้าเพื�อแลกกับราค์าที�ดีกวั่า
นั�นเป็นส่ิ�งที�ยอมรับไม่ได้ อย่างน้อย ค์ุณค์วัรแจ้งให้หัวัหน้าของ
ค์ุณทราบ หากค์ุณไม่ส่ะดวักที�จะแจ้งปัญหาให้หัวัหน้าทราบ ค์ุณ
อาจใช้ต้ัวัเลือกการรายงานแบบไม่ระบุต้ัวัต้นที�มีอยู่

คำถืามุ่: Henry เป็นนักบัญชีระดับจูเนียร์และส่ังเกต้เห็นการ
โอนเงินที�น่าส่งส่ัยผ่านธนาค์ารโดยหัวัหน้าของเขา Henry 
ต้้องการรายงานการโอนเหล่านี� แต้่กังวัลวั่าเขาจะถููกแก้แค์้นหาก
ทำเช่นนั�น เขาค์วัรรายงานข้อกังวัลนี�หรือไม่

คำตัอบั: ค์วัร การแก้แค์้นการรายงานการละเมิดที�อาจเกิดข่�น 
เป็นการขัดต้่อค์่านิยมของเรา  หากค์ุณรู้ส่่กกังวัลเกี�ยวักับการ
รายงาน ค์ุณส่ามารถูใช้ส่ายด่วันเพื�อยื�นรายงานโดยไม่เปิดเผย
ต้ัวัต้นได้ ค์ุณอาจต้้องเข้าร่วัมในการส่อบส่วันหากเห็นวั่าจำเป็น 
และเราจะดำเนินการต้ามมาต้รการเพื�อรักษาข้อมูลส่่วันต้ัวัของ
ค์ุณไม่ให้ถููกระบุต้ัวัต้นได้

วัิธีการรายงาน

 – รายงานโดยต้รงกับหัวัหน้าที�ค์ุณไวั้วัางใจ
 – รายงานถู่ง Bossard Group ที�  
group_integrity@bossard.com

 – ต้ัวัเลือกการรายงานอื�น æ ที�มีอยู่ในอินทราเน็ต้

ห็ลักิจรรยาบรรณของ BOSSARD

วัิธีการแจ้งข้อกังวัลของเรา

 

หากค่ณทราบหรือสงสัยว่าไม่ได้้ปฏิิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของ Bossard หรือละเมิด้กฎหมายใด้ æ ค่ณควรรายงาน
ปัญหาด้ังกล่าว ค่ณสามารถีรายงานข่้อกังวลข่องค่ณต่อหัวหน้า
ที�เชื�อถีือได้้ข่องค่ณ Ëรี่อทั่างอีเมล หรือตัวเลือกการรายงานอื�นæ 
ข่องเราที�มีอย้่ในอินทราเน็ต นอกจากนั�นแล้ว ค่ณยังสามารถีส่ง
ข่้อกังวลâด้ยไม่เปิด้เผยตัวตน และเราจะใช้มาตรการที�เหมาะสม
ทั�งหมด้เพื�อปกป้องการร้องเรียนด้ังกล่าวเพื�อไม่ให้ระบ่ตัวตนได้้

ค์วัามค์าดหวััง

– เราขอแนะนำให้ค์ุณแจ้งข้อกังวัล หากค์ุณเชื�อโดยสุ่จริต้ใจวั่ามีการ
ประพฤต้ิผิดเกิดข่�น

– เราให้ค์วัามส่ำค์ัญกับค์วัามเป็นส่่วันต้ัวัของค์ุณ และค์ุณส่ามารถูส่่งข้อ
กังวัลของค์ุณโดยไม่เปิดเผยต้ัวัต้น

– เราจะใช้มาต้รการที�เหมาะส่มทั�งหมดเพื�อปกป้องการร้องเรียน 
ดังกล่าวัเพื�อไม่ให้ระบุต้ัวัต้นได้

– เราไม่อนุญาต้ให้มีหรือละเวั้นให้มีการแก้แค์้นการรายงานการประพฤต้ิ
มิชอบ หากการรายงานดังกล่าวัเกิดข่�นโดยสุ่จริต้

– เราไม่ยอมให้มีการรายงานโดยไม่สุ่จริต้
– เราอาจต้้องต้รวัจส่อบเจต้นาในการรายงาน
– เราจะให้ค์วัามร่วัมมือในการต้รวัจส่อบการประพฤต้ิมิชอบภายใน หาก

จำเป็น

โปรดอย่าลืมวั่า...

– เราย่ดมั�นในค์่านิยมของเรา หากเห็นอะไรไม่ดี ให้พูดต้ามต้รง
– เราไม่ยอมทนให้การไม่ปฏิิบัต้ิต้าม
– เราไม่ยอมให้มีการแก้แค์้นการรายงานการไม่ปฏิิบัต้ิต้าม
– เราให้ค์วัามส่ำค์ัญกับการรายงานอย่างจริงจัง
– เราจะดำเนินการต้ามค์วัามเหมาะส่มโดยข่�นอยู่กับผลการต้รวัจส่อบ

ของเรา

mailto:group_integrity%40bossard.com


2828

เห็็นอะไรไมื่ดี
ให็้พูดต่ามืต่รง!
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