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การจะประสบความสาเร็ จในตลาดโลกนั ้น แค่ความมุ่งมัน่ ในการช่วยให้ โลกตระหนักถึง The Promise of
Technology

®

อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เราต้ องรักษามาตรฐานทางจริ ยธรรมสูงสุดไว้ ด้วย

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบซึ่งควบคุมอุตสาหกรรมของเราคือสิง่ จาเป็ นลาดับแรก แต่ยิ่งกว่านั ้น
เราถูกคาดหวังให้ ทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง ถูกวิธี ในทุกๆวัน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คือพื ้นฐานสาคัญของหลักการปฏิบตั ิ ซึง่ สร้ างจากค่านิยมหลักของบริ ษัท กล่าวคือ
ความคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ สานึกรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การทางานเป็ นทีม การเคารพซึง่ กันและกัน การเรี ยนรู้
เละความรับผิดชอบต่อสังคม
เราจะต้ องยึดมัน่ ในค่านิยมเหล่านี ้ไปพร้ อมกับเสริ มสร้ างความสาเร็ จของหุ้นส่วนทางธุรกิจ พนักงาน และนักลงทุน
อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ คาตอบโดยตรงกับทุกสถานการณ์ที่คุณอาจเจอในก
ารทางานในอินแกรม ไมโคร ดังนั ้นผมจึงขอให้ คณ
ุ ใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างดีที่สดุ และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้ สอบถามกับหัวหน้ างาน แผนกทรัพยากรบุคคลหรื อแผนกกฎหมาย
เราใช้ เวลายาวนานในการสร้ างชื่อเสียงของอินแกรม ไมโคร ผ่านค่านิยมของเรา
โดยเฉพาะการยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ แต่อาจใช้ เวลาแค่เสี ้ยววินาทีในการทาลายชื่อเสียงของเรา
ดังนั ้นเราทุกคนต้ องช่วยกันปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมทั ้งใช้ ชีวิตและทางานภายใต้ มาตรฐานทางจริ ยรรมเป็ นพื ้นฐาน
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของอินแกรม ไมโครบังคับใช้ กบั พนักงานทุกคน รวมทั ้งคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย
เราทุกคนสัญญาว่าจะยึดมัน่ ในหลักการสูงสุดทั ้งทางกฎหมายและจริ ยธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทจึงใคร่ ขอให้ พนักงานแต่ละคนเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าว
และนาไปปรับใช้ ในการทางาน ที่สาคัญ หากท่านไม่แน่ใจเรื่ องใดที่เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้
หรื อไม่ทราบว่าจะนาไปปรับใช้ ในแต่ละสถานการณ์อย่างไร ท่านควรขอคาแนะนาจากหัวหน้ างาน ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
หรื อฝ่ ายกฏหมาย
ขอบคุณครับ
ขอแสดงความนับถือ
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อินแกรม ไมโคร ประกอบด้ วยบุคลากรชั ้นเลิศซึง่ มีค่านิยมร่ วมกัน คือ

การทางานเป็ นทีมและการเคารพซึง่ กันและกัน

ความคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่
เราแสวงหาวิธีที่ดีกว่าเสมอในการส่งมอบคุณค่าให้ กบั ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์
และพนักงาน เราวางแผนในการเปลีย่ นแปลงและคิดหาทางออกก่อนเสมอ

เราให้ เกียรติในสิทธิและความเชื่อของพนักงาน หุ้นส่วน และสังคมของเรา
เราปฏิบตั ิกับผู้อื่นด้ วยความเคารพ ยึดมัน่ ในความเท่าเทียม และให้ ความไว้ วางใจสูงสุด
นอกจากนี ้เรายังส่งเสริ มความหลากหลายของพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
โดยการทางานร่ วมกันเป็ นทีมจะทาให้ เราประสบความสาเร็ จมากกว่าทางานเพียงคนเดียว

การมีสานึกรับผิดชอบ

การเรียนรู้

เราทาในสิ่งพูดและพูดในสิ่งที่ทา
เราตั ้งใจทางานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่น่าพอใจหรื อเหนือกว่าความคาดหวังของ
ลูกค้ าและผู้ผลิต
เรายอมรับความรั บผิดชอบของแต่ละคนและความรั บผิดชอบของทีมเพื่อรักษาคามัน่ สัญญ
าของเรา

เราเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่อยู่เสมอเพือ่ พัฒนาผลงาน
รวมทั ้งสร้ างการเติบโตทั ้งสาหรับตนเองและบริ ษัท

ความซื่อสัตย์

เราร่ วมมือกับลูกค้ าและผู้ผลิตในการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
และรับผิดชอบต่อคนในสังคมโดยการมีสว่ นร่ วมการทางานอาสา
หรื องานการกุศลต่างๆ

งไร
พเจ้ าควรทาอย่I าDo?
Whatข้ าShould

เรายึดมัน่ ในมาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุด
ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความซื่อสัตย์และยุติธรรมในการตัดสินใจและการกระทาทั ้งหมดขอ
งเรา ทุกที่และทุกเวลา

การรับผิดชอบต่อสังคม
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ข้ าพเจ้ าได้ อ่าน
จรรยาบรรณทางธุรกิและเข้ าใจเนือ้ หาอย่ างดีแล้ ว
แต่ ข้าพเจ้ าสงสัยว่ าจรรยาบรรณทางธุรกิจบังคับใช้ ท่ วั โ
ลกหรื อไม่
ถูกต้ อง จรรยาบรรณทางธุรกิจบังคับใช้ กบั หน่วยธุรกิจทังหมดของอิ
้
นแกรม
ไมโครในทุกประเทศ เราทุกคนมีพื ้นฐานที่แตกต่างกัน
จรรณยาบรรณทางธุรกิจถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อให้ เราเข้ าใจหลักการที่เป็ นแนวทา
งในการตัดสินใจและกาหนดพฤติกรรมในอินแกรม ไมโคร
ป้องกันการทางานแบบเดาสุ่มและบันทึกวัฒนธรรมของบริ ษัทไว้ เป็ นลายลักษ
ณ์อกั ษร ซึ่งช่วยสร้ างความเป็ นหนึ่งเดียวขึน้ ในองค์กรตามค่านิยมเหล่านี ้
โปรดรายงานประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรม
บริษัทจะปกป้องไม่ให้ ผ้ ใู ดแก้ แค้ นพนักงานที่รายงานข้ อกังวลโดยสุจริตใจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ต่อ)
จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้บังคับใช้ กบั ข้ าพเจ้ าหรือไม่

แสงตะวัน (Sunshine Rule)

จรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้บังคับใช้ กบั ทุกคนในอินแกรม ไมโครไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด

ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา อินแกรม

ซึง่ ในที่นี ้รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัท เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ แต่งตั ้งโดยกรรมการบริ ษัท

ไมโครจะคุ้มครองไม่ให้ ผ้ ใู ดแก้ แค้ นพนักงานที่ปฏิบตั ิตามกฎแห่งแสงตะวันและรายง

และพนักงานทุกคน นอกเหนือจากนี ้ อินแกรม

านปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบโดยสุจริ ตใจ

ไมโครยังคาดหวังว่าบุคคลภายนอกที่ดาเนินงานในนามของบริ ษัทจะยึดมัน่ ในค่านิยม
ความซื่อสัตย์และมาตรฐานสูงสุดทางจริ ยธรรมเพื่อสะท้ อนความซื่อสัตย์และยุติธรรมใ
นทุกๆ การกระทาด้ วย

ข้ าพเจ้ ามีหน้ าที่อะไรบ้ าง
เราทุกคน รวมทั ้งคณะกรรมการบริ ษัท เจ้ าหน้ าที่

นอกจากนี ้เราทุกคนยังมีหน้ าที่ถามคาถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและน
โยบายต่างๆ และขอคาแนะนาจากหัวหน้ างาน หรื อ แผนกทรัพยกรมนุษย์
หรื อฝ่ ายกฏหมาย
การละเลยไม่ ใช่ ข้อแก้ ตวั สาหรับการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้

และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้และนโยบายอื่นๆ

ที่ปรึกษาใหญ่มีหน้ าที่หลักในการบังคับใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ทั ้งหมดของบริ ษัทที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับกฏหมายและจริ ยธรรม

และนโยบายของบริ ษัททั ้งในส่วนของกฏหมายและจริ ยธรรม

นอกจากนี ้ยังต้ องรายงานปั ญหาเกี่ยวกับกฏหมายและจริ ยธรรมที่พบเห็นโดยทันทีตาม

ตลอดจนออกแนวทางและคาอธิบายต่างๆ

ขั ้นตอนที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้

โดยจะทางานภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบ

อย่าซ่อนเร้ นปั ญหาเอาไว้ แล้ วหวังว่าจะไม่มีใครค้ นพบสิง่ นั ้น

ริ ษัท

เราต้ องเปิ ดเผยปั ญหาทั ้งหมดให้ คนอื่นทราบโดยทันที ที่อินแกรม ไมโคร

ข้ าพเจ้ าควรทาอย่างไร

What Should I Do?

เราเรี ยกหน้ าที่ดงั กล่าวว่ากฎแห่ง

ข้ าพเจ้ าได้ รับรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ท่ อี าจเป็ นการฝ่ าฝื นทางจริยธรร
มในแผนกของข้ าพเจ้ า
แต่ ข้าพเจ้ าไม่ กล้ ารายงานเหตุการณ์ ดังกล่ าวเนื่องจากข้ าพเจ้ ากลั
วว่ าจะได้ รับการตอบโต้ จากหัวหน้ างานและเพื่อนร่ วมงาน
ข้ าพเจ้ าควรทาอย่ างไร
คุณต้ องรายงาน!
บริษัทจะปกป้องไม่ให้ คณ
ุ ถูกแก้ แค้ นหรื อถูกลงโทษทางวินยั
หรื อได้ รับผลเสียเกี่ยวกับการจ้ างงานหากคุณรายงานเหตุการณ์ที่สงสัย
ว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฏหมายและจริยธรรมอย่างสุจริตใจ
ไม่วา่ เหตุการณ์นนจะเกิ
ั้
ดขึ ้นจริงหรือไม่ก็ตาม

Non-Retaliation Policy
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ข้ าพเจ้ าจะรายงานการฝ่ าฝื น เปิ ดเผยเหตุการณ์
หรื อถามคาถามได้ ที่ไหน
พนักงานคนใดที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจ

พนักงานทุกคนที่ได้ รับการแต่งตั ้งโดยที่ปรึกษาใหญ่)

หรื อนโยบายของบริ ษัทด้ านกฏหมายหรื อจริ ยธรรม ควรรายงานการฝ่ าฝื นดังกล่าว

ต้ องแจ้ งให้ ที่ปรึกษาใหญ่ทราบทันทีหากทาธุรกรรมสาคัญที่มีเหตุผลสมควรให้ เชื่อว่าจ

และแจ้ งประโยชน์ทบั ซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นให้ หวั หน้ างาน

ะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อนขึ ้น

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อฝ่ ายกฏหมาย เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบประจาภูมิภาค

ในทางกลับกันที่ปรึกษาใหญ่ต้องแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบข้ อมูลผลประโย

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ หรื อที่ปรึกษาใหญ่ทราบทันที

ชน์ทบั ซ้ อนที่ได้ รับรายงานด้ วย

พนักงานสามารถรายงานการฝ่ าฝื นดังกล่าวผ่านทางสายด่วนอินแกรม ไมโครได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องได้ รับรายงานผลข้ อมูลประโยชน์ทบั ซ้ อนและปั ญห

Ingram Micro Hotline (โดยไม่จาเป็ นต้ องแสดงชื่อ)

าเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรมทั ้งหมดที่มีความเกี่ยวข้ องกับที่ปรึกษา
ใหญ่

เจ้ าหน้ าที่ทุกคนที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจหรื อนโยบายของบริ ษัท
ที่เกี่ยวกับกฏหมายหรื อจริ ยธรรมควรรายงานการฝ่ าฝื นเหล่านั ้นและแจ้ งผลประโยชน์ทั
บซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นให้ ที่ปรึกษาใหญ่ทราบทันที นอกจากนั ้น
ประธานบริ หารและหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่การเงินทุกคน (หมายถึงหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่การเงิน

ายของบริ ษัทที่เกี่ยวกับกฏหมายหรื อจริ ยธรรม
ควรรายงานการฝ่ าฝื นเหล่านั ้นและแจ้ งผลประโยชน์ทบั ซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นให้ ที่ป
รึกษาใหญ่ทราบทันที หลังจากนั ้น
ที่ปรึกษาใหญ่จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้ วย

Whatข้ าพเจ้
Should
งไร
าควรทาอย่I าDo?

ผู้ควบคุมบริ ษัท รวมทั ้งเจ้ าหน้ าที่และ

กรรมการบริษัททุกคนที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบ

ข้ าพเจ้ ามีคาถามเกี่ยวกับการตีความจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ข้ าพเจ้ าไม่ แน่ ใจว่ าข้ อกาหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจจะบังคับใ
ช้ กับเหตุการณ์ ท่ ขี ้ าพเจ้ ากาลังเผชิญอยู่ได้ หรื อไม่
ข้ าพเจ้ าควรทาอย่ างไร
จรรยาบรรณทางธุรกิจไม่ได้ มีเนื ้อหาครอบคลุมสถานการณ์ทกุ แบบที่อาจ
เกิดขึ ้น
เมื่อคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ อกาหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจหรื อสงสัย
ว่านโยบายอื่นๆ ของอินแกรม
ไมโครบังคับใช้ กบั สถานการณ์บางแบบได้ หรื อไม่
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบประจาภูมิภาคของคุณ
หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบ ฝ่ ายกฏหมาย
หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอคาแนะนาเพิ่มเติม หลังจากนัน้
เจ้ าหน้ าที่และกรรมการบริษัทจะส่งคาถามไปให้ ที่ปรึ กษาใหญ่ นอกจากนี ้
คุณอาจใช้ สายด่วน อินแกรม
ไมโครเพื่อสอบถามข้ อสงสัยหรื อรายงานข้ อกังวลต่างๆ ได้ อีกด้ วย
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นโยบายและหลักการคืออะไร
หัวใจสาคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้คือหลักการที่ว่า
เราทุกคนไม่ว่าจะเป็ นกรรมการบริ ษัท เจ้ าหน้ าที่
หรื อพนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานสูงสุดในการดาเนินการด้ านกฎหมาย
และจริ ยธรรม ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฏระเบียบของประเทศต่างๆ
ที่บริ ษัทเข้ าไปทาธุรกิจด้ วย

การต่ อต้ านการทุจริ ต:
เราไม่สามารถมอบหรื อเสนอที่จะมอบเงินหรื อสิง่ ของที่มีมลู ค่าให้ กบั ข้ าราชการ
เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ ผู้สมัครรับเลือกตั ้ง หรื อพรรคการเมือง
เพื่อแลกกับการได้ มาหรื อการรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจของอินแกรม ไมโคร

การยึดถือหลักการนี ้หมายความว่า
พวกเราต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายเฉพาะของบริ ษัทด้ านกฎหมายและจริ ยธรรม

ข้ อปฏิบตั ินี ้บังคับใช้ กบั การจ่ายโดยตรงหรื อการจ่ายทางอ้ อมผ่านคนกลาง
(ผู้ทาสัญญาจ้ างอิสระที่จะได้ รับค่านายหน้ าหรื อค่าบริ การ

คุณสามารถอ่านนโยบายดังกล่าวได้ บนเครื อข่ายอินทราเน็ตของบริ ษัท

เพื่ออานวยความสะดวกในการได้ มาหรื อการรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจของอินแกรม ไมโคร เช่น

นโยบายเหล่านี ้อาจได้ รับการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว

ตัวแทน ที่ปรึกษาด้ านการขาย หรื อผู้ให้ คาปรึกษา) ผู้ค้า ผู้จดั จาหน่าย หรื อผู้ให้ บริ การ

คลิกที่นี่เพื่อเข้ าสูพ่ อร์ ทลั นโยบายบริ ษัทโดยตรง

Ingram Micro company

policies
สรุ ปเนื ้อหานโยบายสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
กฎหมายต่ อต้ านการคว่ าบาตร:

นอกจากนี ้ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตของ อินแกรม
ไมโครยังวางข้ อกาหนดเกี่ยวกับการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลและห้ ามมิให้ จ่ายเงินสินบ
นให้ กบั ลูกค้ าพาณิชย์
ตลอดจนพนักงานของผู้ค้าเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจของพวกเขาหรื อเพือ่ โน้ มน้
าวการตัดสินใจด้ วย
Ingram Micro Anti-Bribery Policy

เราปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการคว่าบาตรของสหรัฐอเมริ กาและจะไม่ปฏิบตั ิตามหรื
อสนับสนุนการคว่าบาตรประเทศที่ไม่ถกู คว่าบาตร

กฏหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่ งขัน: อินแกรม
ไมโครปฏิบตั ิตามกฏหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่เกี่ยวข้ อง

ข้าพเจ้าควรทาอย่างไร

รวมถึงข้ อห้ ามว่าด้ วยการกาหนดราคาหรื อส่วนต่างของกาไรร่ วมกับคู่แข่ง
ผู้จัดจาหน่ ายรายหนึ่งนาสัญญาขายใบอนุญาตใช้ งานซอฟต์ แวร์ มูลค่ า

โดยเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายบริ ษัทว่าด้ วยความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ในการ

2,000,000.00 ดอลลาร์ สหรั ฐมาให้ อินแกรม ไมโคร
โดยที่ผ้ ูใช้ งานซอฟต์ แวร์ ดังกล่ าวคือกรมตารวจ

ทาธุรกรรมกับลูกค้ า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง

ผู้จัดจาหน่ ายขอให้ IM
เจรจาต่ อรองขอส่ วนต่ างเพิ่มเติมกับผู้จาหน่ ายซอฟต์ แวร์
โดยอ้ างว่ ากิจกรรมก่ อนการขายของพวกเขามีมูลค่ าสูงกว่ าตัวเลข
ที่คาดการณ์ เอาไว้ ข้ าพเจ้ าควรทาอย่ างไร
รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นให้ ฝ่ายกฎหมายทราบทันที
สถานการณ์นี ้ถือเป็ นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการให้ หรื อรับสินบนเกิด
ขึ ้น ซึง่ จาเป็ นต้ องได้ รับการตรวจสอบก่อนดาเนินการในขันตอนต่
้
อไป
โปรดจาไว้ วา่ การให้ หรื อการรับสินบนทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมเป็ นการก
ระทาที่ผิดกฎหมายและพนักงานทุกคนของอินแกรม
ไมโครมีหน้ าที่รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของอินแ
กรม ไมโครโดยทันที
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นโยบายและหลักการคืออะไร (ต่อ)
ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน:

ภายในของบริ ษัท หรื อการพัฒนากับบุคคลอื่นนอกบริ ษัท (รวมถึง

เราทุกคนต้ องหลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่ทราบหรื อควรทราบว่าจะก่อให้ เกิดผล

สมาชิกในครอบครัว ญาติ และเพื่อน)

ประโยชน์ทบั ซ้ อนหรื อมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาติตามนโยบายของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม

และต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบทันทีตามขั ้นตอนที่ระบุไว้ นโนยายผลประโยช

ข้ อปฏิบตั ินี ้ไม่ได้ ห้ามให้ พนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับของท้ องถิ่

น์ทบั ซ้ อนของบริ ษัท นอกจากนั ้น

น รัฐ และประเทศใดๆ

เราทุกคนจะต้ องไม่ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อใช้ โอกาส

รวมถึงบุคคลที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการแจ้ งเหตุฉกุ เฉินแก่หน่วยงานที่มีหน้ าที่รับ

ทางธุรกิจ ที่เกิดจากการใช้ ทรัพย์สนิ ข้ อมูลสารสนเทศ

ผิดชอบ

และตาแหน่งของตนในบริ ษัท เพื่อประโยชน์ของตัวเองเด็ดขาด
เครือข่ ายสังคมออนไลน์ และบล็อก: ปั จจุบนั การติดต่อสือ่ สารกับเพื่อน
กฎหมายส่ งออก:

ลูกค้ า เพื่อนร่ วมงาน และบุคคลอื่นๆ

เราจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายควมคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริ กาแ

ในชีวิตผ่านทางสังคมออนไลน์เป็ นเรื่ องธรรมดา

ละประเทศอื่นๆ ที่บริ ษัทเข้ าไปดาเนินธุรกิจ

เมื่อใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์และบล็อก

รวมถึงข้ อจากัดเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญาที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่

เราทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัดเพราะพฤติกรร

อบุคคลที่ถกู จากัดสิทธิ์และกับบางประเทศ

มทางออนไลน์ของคุณมีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท อินแกรม ไมโคร

การสื่อสารภายนอกองค์ กร: เนื่องจากบริ ษัทอินแกรม ไมโคร
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ใน NYSE
บริ ษัทจึงมีหน้ าที่บางประการเกี่ยวกับการสือ่ สาร ดังนั ้น
เฉพาะบุคคลที่ได้ รับอานาจเท่านั ้นจึงจะสามารถติดต่อกับสือ่ มวลชนเพื่อใ
ห้ รายละเอียดที่สง่ ผลกระทบกับบริ ษัทได้ เราไม่สามารถเปิ ดเผยเอกสาร

ข้าพเจ้าควรทาอย่างไร

ข้ อมูล

ข้ าพเจ้ าอยู่ในงานกิจกรรมของผู้ขายและได้ ยินคู่แข่ งของเราคุยกับ
ผู้ขายเรื่ องกาไรและราคาของการประมูลงานงานหนึ่ง
ข้ าพเจ้ าควรทาอย่ างไร
คุณควรขอให้ หยุดการพูดคุยหรื อเดินออกจากการพูดคุยนันทั
้ นที
จากนันรายงานสิ
้
่งที่เกิดขึ ้นให้ ฝ่ายกฎหมายทราบ
คุณต้ องหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูลอ่อนไหวกับคู่แข่ง(
รวมถึง ราคา ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจ ตลาด ลูกค้ า รายได้
กาไร ความตังใจในการร่
้
วมประมูล)
การนิง่ เฉยไม่แสดงความคิดเห็นระหว่างการพูดคุยดังกล่าวอาจทาให้
คุณกลายเป็ นผู้สมรู้ร่วมคิดได้
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นโยบายและหลักการคืออะไร (ต่อ)
การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน:

แนวทางในการค้ าหลักทรัพย์ :

เราทุกคนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่อินแกรม

เราไม่สามารถซื ้อขายหรือแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อขายหลักทรัพย์ของอินแกรม

ไมโครส่งมอบให้ แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ไมโครโดยอาศัยเอกสารหรือข้ อมูลภายใน

ตลอดจนการสือ่ สารข้ อมูลสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริ ษัท

และไม่สามารถซื ้อขายหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทอื่นโดย

มีความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นธรรม เข้ าใจได้ ง่าย และทันเวลา

ใช้ เอกสารหรือข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทดังกล่าวที่คณ
ุ ได้ รับมาระหว่างทางานให้ แ

แนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านการแข่ งขัน:

ก่อินแกรม ไมโคร

เราสามารถเก็บรวบรวมข่าวด้ านการแข่งขันได้ ตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด

การคุ้มครองข้ อมูลที่เป็ นทรัพย์ สินทางปั ญญา:

และการแข่งขันที่เกี่ยวข้ องและค่านิยมของบริ ษัทเท่านั ้น

เราจะต้ องปกป้องข้ อมูลเฉพาะของบริ ษัท ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

ห้ ามมิให้ แลกเปลีย่ นข้ อมูลการแข่งขันกับคู่แข่งเป็ นอันขาด

รวมถึงข้ อมูลเฉพาะหรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่บคุ คลภายนอกมอบให้ แก่อินแ
กรม ไมโคร เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลเหล่านั ้นสูญหาย ถูกขโมย แก้ ไข

ข้ าพเจ้ าควรทาอย่างไร

หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาต นอกจากนี ้
ผู้ขายเชิญข้ าพเจ้ าไปร่ วมงานกีฬาซึ่งเราสามารถไปชมกีฬาแ
ละคุยเรื่ องโอกาสทางธุรกิจ ราคาที่น่ ังประมาณ 250
ดอลล่ าร์ ข้ าพเจ้ าควรไปหรื อไม่

เราจะต้ องปกป้องข้ อมูลทั ้งหมดที่สามารถใช้ ระบุตวั ตนตามกฎหมายและข้ อบั
งคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
การรับของขวัญหรือสินนา้ ใจ: เราสามารถรับ (แต่ไม่สามารถเรี ยกร้ อง)

คุณอาจจะตอบรับคาเชิญ

ของขวัญ สินน ้าใจ ความบันเทิง

แต่ถ้าผู้ขายเสนอตัว๋ ให้ คณ
ุ สองใบแต่ไม่มีแผนที่เขาหรื อเธอจะไป

หรื อความเอื ้อเฟื อ้ จากซัพพลายเออร์ หรือซัพพลายเออร์ คาดหวังได้

กับคุณด้ วย จะถือว่าเป็ นของขวัญ ซึง่ คุณควรจะปฏิเสธ

หรื อมอบของขวัญ สินน ้าใจ ความบันเทิง หรื อความเอื ้อเฟื อ้ แก่ลกู ค้ าได้

เพราะมูลค่าของมันเกินกว่ามูลค่าสูงสุดในนโยบายของขวัญแล

หากสิง่ เหล่านั ้นไม่ได้ มีมลู ค่าสูงเกินไปหรื อสอดคล้ องกับมาตรฐานอันสมควร

ะความบันเทิงของอินแกรม ไมโคร

ในวงการธุรกิจ นโยบายของขวัญและความบันเทิง และข้ อกาหนดของบริ ษัท

อีกประการหนึง่ คุณควรพึงระลึกว่า
ในการเสนอหรื อรับความบันเทิง

อย่างไรก็ตาม
พนักงานจะต้ องขอคาแนะนาหรื อการอนุมตั ิจากฝ่ ายกฎหมายก่อนเสนอหรื อ

บริษัทคาดหวังว่าคุณจะใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าความบั

รับของขวัญ สินน ้าใจ ความบันเทิง หรื อความเอื ้อเฟื อ้ อื่นๆ

นเทิงนันเป็
้ นไปตามธรรมเนียมและมีความสมเหตุสมผล

ให้ แก่หรื อจากเจ้ าหน้ าที่รัฐบาล ไม่ว่าของขวัญ ของรางวัล ความบันเทิง

หรื อเป็ นความฟุ่ มเฟื อยที่อาจทาให้ ดเู หมือนการโน้ มน้ าวอย่างไม่เ

หรื อความเอื ้อเฟื อ้ อื่นๆ เหล่านั ้นจะมีมลู ค่าเท่าใด

หมาะสมหรื อไม่
ถ้ ามีข้อสงสัยควรปรึกษาหัวหน้ างานของคุณเกี่ยวกับข้ อปฏิบตั ิที่เ
หมาะสม
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นโยบายและหลักการคืออะไร (ต่อ)
การเก็บรักษาบันทึก:
เราจะต้ องดูแลรักษาเอกสารตามระยะเวลาเก็บรักษาบันทึกที่อินแกรม

• สังคมของเรา:
เราทุกคนล้ วนมีอิทธิพลในทางบวกต่อชุมชนที่เราทางานหรื ออาศัยอยู่

ไมโครนามาปรับใช้ ในประเทศของเรา
• สถานที่ทางานของเรา:
พลเมืองอัจริยะ: ในฐานะพลเมืองหรื อบริ ษัทในประชาคมโลก

เราจะต้ องดารงรักษาไว้ ซงึ่ สภาพแวดล้ อมการทางานที่มีความเป็ นมืออาชีพ

เราทุกคนให้ สญ
ั ญาจะรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสามด้ านดังนี ้

ทั ้งในแง่ของความท้ าทาย การให้ ผลตอบแทน ความน่าเคารพนับถือ

• สิง่ แวดล้ อมของเรา:
เราจะเป็ นบริ ษัทที่มีสานึกรับผิดชอบด้ านสิ่งแวดล้ อมและจะร่ วมมือกับผู้ขาย
และลูกค้ าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เราจะนาเทคโนโลยี
สีเขียวมาใช้ งานมากขึ ้น
พร้ อมทั ้งตรวจสอบและป้องกันความเสีย่ งที่จะเกิดมลภาวะจากกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ และบริ การของเรา
โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อควบคุมและลดการทาลายสิ่งแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิ
ภาพ เราจะแจ้ งให้ คนอื่นๆ
รวมถึงบริ ษัทที่จาหน่ายสินค้ าหรื อบริ การแก่เราทราบถึงคามั่นสัญญานี ้
และจะให้ ความร่ วมมือและสนับสนุนหุ้นส่วนทางธุรกิจ นอกจากนี ้

และความปลอดภัย ทั ้งนี ้เพื่อพนักงานและหุ้นส่วนทางธุรกิจของอินแกรม
ไมโคร
เรามองว่าความแตกต่างคือหนึง่ ในความได้ เปรี ยบด้ านการแข่งขันซึง่ เป็ นปั
จจัยสาคัญในการรักษาผลประกอบการและความสาเร็ จของบริ ษัทอย่างต่อ
เนื่อง พวกเราเคารพและปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้ อบังคับ
และสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยข้ อกาหนดค่าจ้ างตามกฎหมายและ
ชัว่ โมงทางานที่ยตุ ิธรรม รวมทั ้งห้ ามมิให้ ใช้ แรงงานเด็ก
แรงงานเกณฑ์หรื อแรงงานบังคับทุกรูปแบบ
และนาข้ อกาหนดเดียวกันนั ้นมาบังคับใช้ กบั ซัพพลายเออร์ ผ่านจรรยาบรร
ณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ ด้วย

เราจะทบทวนคามัน่ สัญญานี ้เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับความรู้

เราพยายามรักษาคามัน่ สัญญาเหล่านี ้โดยทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง สิง่ ที่ดีที่สดุ

กฏหมาย หรื อปั ญหาใหม่ของสังคม

และสิง่ ที่ยตุ ิธรรมกับสังคม หุ้นส่วน พนักงาน และผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับรักษาความเข้ มแข็งและความสาเร็ จของธุรกิจ CSR Report

ความผิดชอบต่อสังคม (CSR) คือ
คามัน่ สัญญาที่เราทุกคนมีร่วมกันใน อินแกรม ไมโคร

การป้องกันการขโมยและการสูญหาย:

ปี พ.ศ. 2553

หรื อสูญหาย และรายงานให้ หวั หน้ างาน ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย

เป็ นปี ที่เราประสบความสาเร็จด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

หรื อฝ่ ายทรัพยกรบุคคลทราบหากมีสนิ ทรัพย์ถกู ขโมยหรื อสูญหาย

เด่นชัด พนักงานร่วมมือกันทางานเบื ้องต้ นทัว่ ทุกมุมโลก
ทังในระดั
้
บบุคคลและระดับอาชีพ
ซึง่ เราให้ การส่งเสริมการทางานดังกล่าวอย่างเต็มที่และก่อตังโคร
้
งการที่บริษัทให้ ความสาคัญเป็ นอันดับแรกทังในห้
้ องประชุมคณะ
กรรมการบริษัทไปจนถึงทุกส่วนขององค์กร
ดูรายงาน CSR ประจาปี ฉบับล่าสุดของอินแกรม โมโคร
ในไซต์อินทราเน็ตของอินแกรม ไมโคร
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จริ ยธรรมทางธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหรื อ
ยกเว้ นได้ อย่างไร
การเปลีย่ นแปลงแก้ ไขจริ ยธรรมทางธุรกิจฉบับนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจา

การยกเว้ นที่สง่ ผลต่อประธานบริ หารหรื อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่การเงินจะเปิ ดเผ

กคณะกรรมการบริ ษัท

ยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันที

การเปลีย่ นแปลงแก้ ไขที่มีผลกระทบต่อประธานบริ หารและหัวหน้ าเจ้ าหน้ า

สาหรับพนักงาน

ที่การเงินจะต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันที

ที่ปรึกษาใหญ่ต้องอนุมตั ิการยกเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจหรื อนโ

นโยบายของบริ ษัทเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อหลักจริ ยธรรมที่ยดึ ตา
มจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้ สามารถแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมได้
แต่ต้องเป็ นไปตามขั ้นตอนปฏิบตั ิที่กาหนดโดยที่ปรึกษาใหญ่

ยบายเกี่ยวกับกฏหมายหรื อจริ ยธรรม โดยจะต้
องรายงานการยกเว้ นดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประ
ชุมครัง้ ต่อไป

สาหรับกรรมการบริ ษัทและเจ้ าหน้ าที่
การยกเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อจริ ยธรรมของบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะ
กรรมการบริ ษัท

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ
ษัทของอินแกรม ไมโคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546
และแก้ ไขเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548, 7 พฤศจิกายน
2550, 29 พฤศิจกายน 2554, 6 มีนาคม 2555, 21
มิถนุ ายน 2555, 18 กันยายน 2555, 10 ตุลาคม
2555 และ 10 มีนาคม 2558
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คุณจะติดต่อสายด่วนได้ อย่างไร
กฎแห่งแสงตะวัน (Sunshine Rule) ของอินแกรม ไมโคร ระบุว่า พนักงานควรแจ้ งเหตุการณ์ที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อจริ ยธรรมต่อผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลล
หรื อฝ่ ายกฎหมาย หรือแจ้ งผ่านทางสายด่วนกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของอินแกรม ไมโครทันที อินแกรม ไมโคร
จะคุ้มครองไม่ให้ มีการกระทาอันใดที่เป็ นการแก้ แค้ นพนักงานที่ปฏิบตั ิตามกฎแห่งแสงตะวันและรายงานปั ญหาที่เกี่ยวข้ องโดยสุจริ ตใจ
สายด่วนกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจดาเนินการอย่างอิสระโดยผู้ให้ บริ การบุคคลภายนอกและจัดตั ้งขึ ้นมาเพื่อให้ พนักงานทุกคนสามารถรายงานเหตุ
การณ์ที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมาย และถามคาถามเกี่ยวกับโครงการและนโยบายส่งเสริ ม การปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรมของอินแกรม ไมโคร
พนักงานสามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านสายด่วน หรื อผ่านเว็บไซต์ของสายด่วน หรื อโดยการโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของสายด่วนในแต่ละประเทศดังต่อไปนี ้

ออนไลน์:
www.ingram-micro.ethicspoint.com

โทรศัพท์:
ดูหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

เอเชียแปซิฟิค

โทรไปที่หมายเลขโทรฟรี ข้างล่าง แล้ วตามด้ วย 877 INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

ออสเตรเลีย

1-800-881-011 หรือ 1-800-551-155

บังคลาเทศ

157-0011

จีน (ตอนเหนือ)

108-888

จีน — (ตอนเหนือ - สาหรับคนพูดภาษาจีนแมนดาริน)

108-710

จีน — (ตอนใต้ )

108-11

จีน — (ตอนใต้ - สาหรับคนพูดภาษาจีนแมนดาริน)

108-10

ฮ่ องกง

800-93-2266 หรือ 800-96-1111

อินเดีย

000-117

อินโดนีเซีย

001-801-10

มาเลเซีย

1-800-80-0011

นิวซีแลนด์

000-911

ปากีสถาน

00-800-01-001

ฟิ ลิปปิ นส์

105-11

ฟิ ลิปินส์ - สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาตากาล็อก

1010-5511-00 หรือ 105-12

สิงค์ โปร

800-001-0001 หรือ 800-011-1111

ศรีลังกา

112-430-430 หรือ 2-430-430 (สาหรับโคลอมโบ)

ประเทศไทย

001-999-111-11 หรือ 1-800-0001-33

เวียดนาม

1-201-0288 หรือ 1-288-0288
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คุณจะติดต่อสายด่วนได้ อย่างไร (ต่อ)
ยุโรป
โทรไปที่หมายเลขโทรฟรีข้างล่าง แล้ วตามด้ วย 877 INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

ออสเตรีย

0-800-200-288

เบลเยียม

0-800-100-10

บัลแกเรีย

00-800-0010

เดนมาร์ ก

800-100-10

ฟิ นแลนด์

0-800-11-0015

ฝรั่งเศส

0-800-99-0011 หรือ 0-800-99-0111 หรือ 0-800-99-1011 หรือ
0-800-99-1111 หรือ 0-800-99-1211 หรือ 0-805-701-288

เยอรมนี

0-800-225-5288

ฮังการี

06-800-011-11

อิตาลี

800-172-444

ลักเซมเบิร์ก

800-201-11

เนเธอร์ แลนด์

0-800-022-9111

นอร์ เวย์

800-190-11

โปแลนด์

0-0-800-111-1111

โปรตุเกส

800-800-128

สโลวาเกีย

0-800-000-101

สเปน

900-99-0011

สวีเดน

020-799-111

สวิตเซอร์ แลนด์

0-800-890-011

สหราชอาณาจักร

0-500-89-0011 หรือ 0-800-89-0011

อเมริกาเหนือ
โทรไปที่หมายเลขโทรฟรีข้างล่าง แล้ วตามด้ วย 877-INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

สหรัฐอเมริกา

1-877 - INGRAM2 (464-7262)

แคนาดา

ภาษาอังกฤษ: 1-877- INGRAM2 (464-7262)

แคนาดา - สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาฝรั่งเศส

1-855-350-9393

เปอร์ โตริโก

1-877- INGRAM2 (464-7262)

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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คุณจะติดต่อสายด่วนได้ อย่างไร
ลาตินอเมริกา
โทรไปที่หมายเลขโทรฟรีข้างล่าง แล้ วตามด้ วย 877-INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

อาร์ เจนตินา

0-800-555-4288 หรือ 0-800-222-1288

อาร์ เจนตินา—สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาสเปน

0-800-288-5288

บราซิล

0-800-888-8288 หรือ 0-800-890-0288

ชิลี

171-00-311 หรือ 800-225-288 หรือ 800-800-288 หรือ 800-360311 or 800-800-311 (เกาะอีสเตอร์)

ชิลี — สาหรับผู้ท่ พ
ี ดู ภาษาสเปน

171-00-312 หรือ 800-360-312 หรือ 800-800-312 (เกาะอีสเตอร์)

โคลอมเบีย

01-800-911-0010

โคลอมเบีย - สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาสเปน

01-800-911-0011

คอสตาริกา

0-800-011-4114

เอกวาดอร์

1-800-225-528

เอกวาดอร์ - สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาสเปน

1-999-119

เอลซัลวาดอร์ - สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาสเปน

800-1785

เม็กซิโก

001-800-462-4240 หรือ 01-800-288-2872

เม็กซิโก — สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาสเปน

001-800-658-5454 หรือ 01-800-112-2020 (เรียกเก็บเงินปลายทาง)

เปรู

0-800-50-288 หรือ 0-800-70-088

เปรู — สาหรับผู้ท่ พ
ี ดู ภาษาสเปน

0-800-50-000

เปอร์ โตริโก

1-877 - INGRAM2 (464-7262)

สาธารณรัฐปานามา

800-0109

สาธารณรัฐปานามา — สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาสเปน

800-2288

ตะวันออกกลาง ตุรกี และแอฟริกา
โทรไปที่หมายเลขโทรฟรีข้างล่าง แล้ วตามด้ วย 877-INGRAM2 (464-7262).
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

อียปิ ต์

02-2510-0200 หรือ 2510-0200

อิสราเอล

1-80-922-2222 หรือ1-80-933-3333 หรือ 1-80-949-4949

โอมาน

503-597-4316 (เก็บเงินปลายทาง, ศูนย์ประสานงานด้ านจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจจะเป็ นคนรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย)

ซาอุดิอาระเบีย

1-800-10

เซเนกัล

800-103-072

เซเนกัล — สาหรับผู้ท่ พ
ี ูดภาษาฝรั่งเศส

800-103-073

แอฟริกาใต้

0-800-99-0123

ตุรกี

0811-288-0001

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

800-555-66 หรือ 8000-021
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