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การจะประสบความสําเร็ จในตลาดโลกนั้น แค่ความมุ่งมัน่ ในการช่วยให้โลกตระหนักถึง The Promise
of TechnologyTM อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เราต้องรักษามาตรฐานทางจริ ยธรรมสูงสุดไว้ดว้ ย
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบซึ่ งควบคุมอุตสาหกรรมของเราคือสิ่ งจําเป็ นลําดับแรก แต่ยิ่งกว่านั้น
เราถูกคาดหวังให้ทาํ ในสิ่ งที่ถูกต้อง ถูกวิธี ในทุกๆวัน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คือพื้นฐานสําคัญของหลักการปฏิบตั ิ ซึ่ งสร้างจากค่านิยมหลักของบริ ษทั กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
การมีสาํ นึกรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ การทํางานเป็ นทีมและการเคารพซึ่ งกันและกัน การเรี ยนรู้ และการรับผิดชอบต่อสังคม
เราจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมเหล่านี้ไปพร้อมกับเสริ มสร้างความสําเร็ จของหุ้นส่วนทางธุรกิจ พนักงาน และนักลงทุน
อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้คาํ ตอบโดยตรงกับทุกสถานการณ์ที่คณ
ุ อาจเจอในการทํางานในอินแก
รม ไมโคร ดังนั้นผมจึงขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างดีที่สุด และเมื่อมีขอ้ สงสัย ให้สอบถามกับหัวหน้างาน
แผนกทรัพยากรบุคคล หรื อแผนกกฎหมาย
เราใช้เวลายาวนานในการสร้างชื่อเสี ยงของอินแกรม ไมโคร ผ่านค่านิยมของเรา โดยเฉพาะการยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์
แต่อาจใช้เวลาแค่เสี้ ยววินาทีในการทําลายชื่อเสี ยงของเรา
ดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งใช้ชีวิตและทํางานภายใต้มาตรฐานทางจริ ยรรมเป็ นพื้นฐาน
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ปัจจุบนั อินแกรม ไมโครได้เข้าร่ วมกับ HNA Group ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ระดับโลกที่มีทรัพย์สินว่า 90 พันล้านดอลลาร์
การเข้าร่ วมในครั้งนี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจมากมายให้กบั เรา
การเข้าร่ วมกับ HNA Group เป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงสิ ทธิความเป็ นเจ้าของเท่านั้น
ซึ่ งจะไม่ส่งผลต่อวิธีที่เราดําเนินธุรกิจหรื อรู ปแบบการทําการค้ากับผูค้ า้ หรื อลูกค้าของเราแต่อย่างใด
ดังที่ Alain ได้กล่าวไว้ อินแกรม ไมโครใช้เวลานานหลายปี กว่าจะสร้างสมชื่อเสี ยงขึ้นมา
ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ ที่เราจะต้องดําเนินธุรกิจต่อไปโดยรักษามาตรฐานทางจริ ยธรรมสูงสุดไว้
และยึดมัน่ ตามหลักปฏิบตั ิเดิมที่นาํ เราก้าวสู่ความสําเร็ จ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของอินแกรม ไมโครบังคับใช้กบั ทุกคนในบริ ษทั รวมไปถึงคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการหวังว่าพนักงานทุกคนจะศึกษาทําความเข้าใจจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ และนําไปปฏิบตั ิใช้ในการทํางาน
และหากมีจุดใดในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่คุณไม่แน่ใจ หรื อไม่ทราบว่าจะนําไปปฏิบตั ิใช้ในบางสถานการณ์อย่างไร โปรดปรึ กษาหัวหน้างาน
แผนกทรัพยากรบุคคล หรื อฝ่ ายกฎหมาย
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อินแกรม ไมโคร ประกอบด้วยบุคลากรชั้นเลิศซึ่ งมีคา่ นิยมร่ วมกัน คือ:

การทํางานเป็ นทีมและการเคารพซึ่งกันและกัน

เราแสวงหาวิธีที่ดีกว่าเสมอในการส่งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้า ผูถ้ ือหุ้น ซัพพลายเออร์
และพนักงาน เราวางแผนในการเปลี่ยนแปลงและคิดหาทางออกก่อนเสมอ

เราให้เกียรติในสิ ทธิและความเชื่อของพนักงาน หุ้นส่วน และสังคมของเรา
เราปฏิบตั ิกบั ผูอ้ ื่นด้วยความเคารพ ยึดมัน่ ในความเท่าเทียม และให้ความไว้วางใจสูงสุด
นอกจากนี้ เรายังส่งเสริ มความหลากหลายของพนักงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
โดยการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมจะทําให้เราประสบความสําเร็ จมากกว่าทํางานเพียงคนเดียว

การมีสาํ นึ กรับผิดชอบ

การเรี ยนรู้

เราทําในสิ่ งพูดและพูดในสิ่ งที่ทาํ
เราตั้งใจทํางานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจหรื อเหนือกว่าความคาดหวังของ
ลูกค้าและผูผ้ ลิต เรายอมรับความรับผิดชอบของแต่ละคนและความรับผิดชอบของทีมเพื่อรักษาคํามัน่ สัญญาของเรา

ความซื่อสัตย์

เรายึดมัน่ ในมาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุด ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความซื่ อสัตย์และยุติธรรมในการตัดสิ นใจและการกระทําทั้งหมดของเรา ทุกที่และทุกเวลา

เราเรี ยนรู้ส่ิ งใหม่อยูเ่ สมอเพื่อพัฒนาผลงาน
รวมทั้งสร้างการเติบโตทั้งสําหรับตนเองและบริ ษทั

การรับผิดชอบต่อสังคม

เราร่ วมมือกับลูกค้าและผูผ้ ลิตในการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อคนในสังคมโดยการมีส่วนร่ วมการทํางานอาสา หรื องานการกุศลต่างๆ

ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร

ความคิดสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่

ข้าพเจ้ าได้อ่าน จรรยาบรรณทางธุรกิจและเข้าใจเนื้อหาอย่างดีแล้ว
แต่ ข้าพเจ้ าสงสัยว่ าจรรยาบรรณทางธุรกิจบังคับใช้ ทั่วโลกหรือไม่
ถูกต้อง จรรยาบรรณทางธุรกิจบังคับใช้กบั หน่วยธุรกิจทั้งหมดของอินแกรม
ไมโครในทุกประเทศ เราทุกคนมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน
จรรณยาบรรณทางธุ รกิจถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจหลักการที่เป็ นแนวทา
งในการตัดสิ นใจและกําหนดพฤติกรรมในอินแกรม ไมโคร
ป้ องกันการทํางานแบบเดาสุ่มและบันทึกวัฒนธรรมของบริ ษทั ไว้เป็ นลายลักษ
ณ์อกั ษร ซึ่งช่วยสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวขึ้นในองค์กรตามค่านิยมเหล่านี้
โปรดรายงานประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรม
บริ ษทั จะปกป้ องไม่ให้ผใู้ ดตอบโต้พนักงานที่รายงานข้อกังวลโดยสุ จริ ตใจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ต่ อ)
จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนีบ้ ังคับใช้ กบั ข้ าพเจ้ าหรือไม่
จรรยาบรรณทางธุรกิจนี้บงั คับใช้กบั ทุกคนในอินแกรม ไมโครไม่ว่าจะอยูใ่ นภูมิภาคใด
นอกเหนือจากนี้ อินแกรม ไมโครยังคาดหวังว่าบุคคลภายนอกที่ดาํ เนิ นงานในนามของบริ ษทั จะยึดมัน่ ในค่านิยมความซื่ อสัตย์และมาตรฐานสูงสุ ดทางจริ ยธรรมเพื่อ
สะท้อนความซื่ อสัตย์และยุติธรรมในทุกๆ การกระทําด้วย

ข้ าพเจ้ ามีหน้ าที่อะไรบ้ าง
เราทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการบริ ษทั เจ้าหน้าที่ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้และนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดของบริ ษทั ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและจริ ยธรรม นอกจากนี้ยงั ต้องรายงานปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและจริ ยธรรมที่พบเห็นโดยทันทีตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุร
กิจฉบับนี้
อย่าซ่อนเร้นปัญหาเอาไว้แล้วหวังว่าจะไม่มีใครค้นพบสิ่ งนั้น
เราต้องเปิ ดเผยปัญหาทั้งหมดให้คนอื่นทราบโดยทันที ที่อิน แกรม ไมโคร

ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร

เราเรี ยกหน้าที่ดงั กล่าวว่ากฎแห่งแสงตะวัน (Sunshine Rule)
ซึ่ งถือเป็ นส่วนสําคัญที่สุดของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ อินแกรม
ไมโครจะคุม้ ครองไม่ให้ผใู้ ดตอบโต้พนักงานที่ปฏิบตั ิตามกฎแห่งแสงตะวันและรายง
านปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบโดยสุจริ ตใจ

ข้าพเจ้ าได้รับรู้ เกีย่ วกับเหตุการณ์ ที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นทางจริยธรรมในแผน
กของข้าพเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าไม่ กล้ารายงานเหตุการณ์ ดงั กล่าวเนื่องจากข้าพเจ้ ากลัว เนื่องจากข้าพเจ้ ากลัวว่ าจะได้รับการตอบโต้ จากหัวหน้ างานและเพือ่ นร่ วมงาน ข้าพเจ้ าควรทําอย่างไร
คุณต้องรายงาน! บริ ษทั จะปกป้ องไม่ให้คุณถูกตอบโต้หรื อถูกลงโทษทางวินยั หรื อได้รับผลเสี ยเกี่ยวกับการจ้างงานหากคุณรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและจริ ยธรรมอย่างสุ จริ ตใจ
ไม่วา่ เหตุการณ์น้ นั จะเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่กต็ าม

นอกจากนี้ เราทุกคนยังมีหน้าที่ต้งั คําถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่างๆ
และขอคําแนะนําจากหัวหน้างาน หรื อแผนกทรัพยกรมนุษย์หรื อฝ่ ายกฎหมาย
การละเลยไม่ ใช่ ข้อแก้ ตวั สํ าหรับการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้
ที่ปรึ กษาใหญ่มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และนโยบายของบริ ษทั ทั้งในส่วนของกฎหมายและจริ ยธรรม
ตลอดจนออกแนวทางและคําอธิบายต่างๆ โดยจะทํางานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจติดตามของคณะกรรมการบริ ษทั

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ข้ าพเจ้ าจะรายงานการฝ่ าฝื น
เปิ ดเผยเหตุการณ์ หรือถามคําถามได้ ทไี่ หน
พนักงานคนใดที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรื อนโยบายของบริ ษทั ด้านกฎหมายหรื อจริ ยธรรม ควรรายงานการฝ่ าฝื นดังกล่าว
และแจ้งประโยชน์ทบั ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นให้หวั หน้างาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อฝ่ ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจําภูมิภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรื อที่ปรึ กษาใหญ่ทราบทันที
พนักงานสามารถรายงานการฝ่ าฝื นดังกล่าวผ่านทางสายด่วนอินแกรม
ไมโครได้ท่ี: http://www.ingram-micro.ethicspoint.com/
(โดยไม่จาํ เป็ นต้องแสดงชื่อ)

กรรมการบริ ษทั ทุกคนที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจหรื อนโยบายของบริ ษ ั
ทที่เกี่ยวกับกฎหมายหรื อจริ ยธรรม ควรรายงานการฝ่ าฝื นเหล่านั้นและแจ้งผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นให้ที่ปรึ กษาใหญ่ทราบทันที หลังจากนั้น
ที่ปรึ กษาใหญ่จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจติดตามทราบด้วย

เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจหรื อนโยบายของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกฎหมายหรื อจริ ยธรรมควรรายงานการฝ่ าฝื นเหล่านั้นและแจ้งผลปร
ะโยชน์ทบั ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นให้ที่ปรึ กษาใหญ่ทราบทันที นอกจากนั้น
ประธานบริ หารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินทุกคน (หมายถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน ผูค้ วบคุมบริ ษทั รวมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ปรึ กษาใหญ่) ต้องแจ้งให้ที่ปรึ กษาใหญ่ทราบทันทีหากทําธุรกรรมสําคัญที่มีเหตุผลสมควรให้เชื่อว่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้
อนขึ้น ในทางกลับกันที่ปรึ กษาใหญ่ตอ้ งแจ้งให้คณะกรรมการตรวจติดตามทราบข้อมูลผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่ได้รับรายงานด้วย
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามจะต้องได้รับรายงานผลข้อมูลประโยชน์ทบั ซ้อนและ

ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ป
รึ กษาใหญ่
ข้าพเจ้ ามีคําถามเกีย่ วกับการตีความจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ข้าพเจ้ าไม่ แน่ ใจว่ า ข้อกําหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจจะบังคับใช้ กบั เหตุการณ์ ที่ข้าพเจ้ ากําลังเผชิญอยู่ได้หรือไม่ ข้าพเจ้ าควรทําอย่างไร
จรรยาบรรณทางธุรกิจไม่ได้มีเนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ทุกแบบที่อาจเ
กิดขึ้น เมื่อคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อกําหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจหรื อสงสัยว่านโยบายอื่นๆ ของอินแกรม ไมโครบังคับใช้กบั สถานการณ์บางแบบได้หรื อไม่ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจําภูมิภาคของคุณ หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ ฝ่ ายกฎหมาย
หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่และกรรมการบริ ษทั จะส่งคําถามไปให้ที่ปรึ กษาใหญ่ นอกจากนี้
คุณอาจใช้สายด่วนอินแกรม ไมโครเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรื อรายงานข้อกังวลต่างๆ ได้อีกด้วย

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายและหลักการคืออะไร
หัวใจสําคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้คือหลักการที่ว่า เราทุกคนไม่ว่าจะเป็ นกรรมการบริ ษทั เจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานสูงสุดในการดําเนินการด้านกฎหมายและจริ ยธรรม ซึ่ งรวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศต่างๆ ที่บริ ษทั เข้าไปทําธุรกิจด้วย
การยึดถือหลักการนี้หมายความว่า พวกเราต้องปฏิบตั ิตามนโยบายเฉพาะของบริ ษทั ด้านกฎหมายและจริ ยธรรม
คุณสามารถอ่านนโยบายดังกล่าวได้บนเครื อข่ายอินทราเน็ตของบริ ษทั
นโยบายเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมเป็ นครั้งคราว
สรุ ปเนื้อหานโยบายสําคัญมีดงั ต่อไปนี้

ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร

กฎหมายต่อต้านการควํ่าบาตร: เราปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการควํ่าบาตรของสหรัฐอเมริ กาและจะไม่ปฏิบตั ิตามหรื อสนับสนุนการควํ่าบาตรประเทศ
ที่ไม่ถูกควํ่าบาตร

ผู้จัดจําหน่ ายรายหนึ่งนําสัญญาขายใบอนุญาตใช้ งานซอฟต์ แวร์ มูลค่ า
2,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐมาให้ อนิ แกรม ไมโคร
โดยที่ผู้ใช้ งานซอฟต์ แวร์ ดงั กล่าวคือกรมตํารวจ ผู้จัดจําหน่ ายขอให้
IM เจรจาต่ อรองขอส่ วนต่ างเพิม่ เติมกับผู้จําหน่ ายซอฟต์ แวร์
โดยอ้างว่ ากิจกรรมก่อนการขายของพวกเขามีมูลค่ าสู งกว่ าตัวเลขที่คาดกา
รณ์ เอาไว้ ข้าพเจ้ าควรทําอย่างไร
รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฝ่ายกฎหมายทราบทันที
สถานการณ์น้ ีถือเป็ นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการให้หรื อรับสิ นบนเกิดขึ้น
ซึ่งจําเป็ นต้องได้รับการตรวจสอบก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
โปรดจําไว้วา่ การให้หรื อการรับสิ นบนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเป็ นการกร
ะทําที่ผิดกฎหมายและพนักงานทุกคนของอินแกรม
ไมโครมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของอินแกรม
ไมโครโดยทันที

การต่อต้านการทุจริ ต:
เราไม่สามารถมอบหรื อเสนอที่จะมอบเงินหรื อสิ่ งของที่มีมูลค่าให้กบั ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง หรื อพรรคการเมือง
เพื่อแลกกับการได้มาหรื อการรักษาไว้ซ่ ึงธุรกิจของอินแกรม ไมโคร ข้อปฏิบตั ิน้ ีบงั คับใช้กบั การจ่ายโดยตรงหรื อการจ่ายทางอ้อมผ่านคนกลาง (ผูท้ าํ สัญญาจ้างอิสระที่จะได้รับค่านายหน้าหรื อค่าบริ การ เพื่ออํานวยความสะดวกในการได้มาหรื อการรักษาไว้ซ่ ึ งธุรกิจของอินแกรม ไมโคร เช่น ตัวแทน ที่ปรึ กษาด้านการขาย
หรื อผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา) ผูค้ า้ ผูจ้ ดั จําหน่าย หรื อผูใ้ ห้บริ การ นอกจากนี้
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตของ อินแกรม ไมโครยังวางข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริ จาคเงินเพื่อการกุศล และห้ามมิให้จ่ายเงินสิ นบนให้กบั ลูกค้าพาณิ ชย์
ตลอดจนพนักงานของผูค้ า้ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุรกิจของพวกเขาหรื อเพื่อโน้มน้า
วการตัดสิ นใจด้วย
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขัน: อินแกรม ไมโครปฏิบตั ิตามกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อห้ามว่าด้วยการกําหนดราคาหรื อส่วนต่างของกําไรร่ วมกับคู่แข่ง
โดยเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายบริ ษทั ว่าด้วยความยุติธรรมและความซื่ อสัตย์ในการทําธุรก
รรมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายและหลักการคืออะไร(ต่อ)
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน:
เราทุกคนต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทราบหรื อควรทราบว่าจะก่อให้เกิดผลประโยช
น์ทบั ซ้อนหรื อมีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน และต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบทันทีตามขั้นตอนที่ระบุไว้นโนยายผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบริ ษทั
นอกจากนั้น เราทุกคนจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อใช้โอกาสทางธุรกิจ ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลสารสนเทศ
และตําแหน่งของตนในบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของตัวเองเด็ดขาด

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์และบล็อก: ปัจจุบนั การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อน ลูกค้า
เพื่อนร่ วมงาน และบุคคลอื่นๆ ในชีวิตผ่านทางสังคมออนไลน์เป็ นเรื่ องธรรมดา
เมื่อใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และบล็อก เราทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามแนวทางของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัดเพราะพฤติกรรมทางออนไลน์ของคุณมีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
อินแกรม ไมโคร

กฎหมายส่งออก:
เราจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายควมคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเ
ทศอื่นๆ ที่บริ ษทั เข้าไปดําเนินธุรกิจ
รวมถึงข้อจํากัดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญาที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่ถูกจํากัดสิ ทธิ์และกับบางประเทศ

ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร

การสื่ อสารภายนอกองค์กร: บุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นั้นจึงจะสามารถติดต่อกับสื่ อมวลชนเพื่อให้รายละเอียดที่ส่งผลกระทบกับบริ ษทั ได้
เราไม่สามารถเปิ ดเผยเอกสาร ข้อมูลภายในของบริ ษทั หรื อการพัฒนากับบุคคลอื่นนอกบริ ษทั (รวมถึง สมาชิกในครอบครัว ญาติ และเพื่อน)
เว้นแต่จะได้รับอนุญาติตามนโยบายของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
ข้อปฏิบตั ิน้ ีไม่ได้ห้ามให้พนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ
และประเทศใดๆ รวมถึงบุคคลที่ทาํ หน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉิ นแก่หน่วยงาน-

ข้าพเจ้ าอยู่ในงานกิจกรรมของผู้ขายและได้ยนิ คู่แข่งของเราคุยกับผู้ขายเรื่อ
งกําไรและราคาของการประมูลงานงานหนึ่ง ข้าพเจ้ าควรทําอย่างไร
คุณควรขอให้หยุดการพูดคุยหรื อเดินออกจากการพูดคุยนั้นทันที
จากนั้นรายงานสิ่ งที่เกิดขึ้นให้ฝ่ายกฎหมายทราบ
คุณต้องหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สาํ คัญกับคูแ่ ข่ง
(รวมถึงราคา ข้อกําหนดและเงื่อนไขทางธุ รกิจ ตลาด ลูกค้า รายได้
กําไร ความตั้งใจในการร่ วมประมูล ฯลฯ) การนิ่งเฉยไม่แสดงความคิดเห็นระหว่างการพูดคุยดังกล่าวอาจทําให้คุณกลายเป็ นผูส้ มรู้ร่วมคิดได้

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายและหลักการคืออะไร(ต่อ)
การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน: เราทุกคนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อินแกรม
ไมโครส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการสื่ อสารข้อมูลสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริ ษทั มีความถูกต้องครบถ้วน เป็ นธรรม
เข้าใจได้ง่าย และทันเวลา
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการแข่งขัน:
รวบรวมข่าวด้านการแข่งขันได้ตามกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่เกี่ยว
ข้องและค่านิยมของบริ ษทั เท่านั้น ห้ามมิให้แลกเปลี่ยนข้อมูลการแข่งขันกับคู่แข่งเป็ นอันขาด

ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร

แนวทางในการค้าหลักทรัพย์:
เราไม่สามารถซื้ อขายหรื อแนะนําให้ผอู้ ื่นซื้ อขายหลักทรัพย์ของอินแกรม
ไมโครโดยอาศัยเอกสาร

ผู้ขายเชิญข้าพเจ้ าไปร่ วมงานกีฬาซึ่งเราสามารถไปชมกีฬาและคุยเรื่องโอ
กาสทางธุรกิจ ที่นั่งเหล่านั้นมีมูลค่ าที่พมิ พ์ไว้ หน้ าบัตรคือ 250
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ข้าพเจ้ าควรไปหรือไม่
ประเด็นนี้จดั เป็ นความบันเทิงทางธุรกิจ คุณอาจจะตอบรับคําเชิญ
แต่ถา้ ผูข้ ายเสนอตัว๋ ให้คุณสองใบแต่ไม่มีแผนที่เขาหรื อเธอจะไปกับคุณด้ว
ย จะถือว่าเป็ นของขวัญ ซึ่งคุณควรจะปฏิเสธ เพราะมูลค่าของบัตรเกินกว่ามูลค่าสูงสุ ดในนโยบายของขวัญและความบันเทิงของอินแกรม ไมโคร
อีกประการหนึ่ง คุณควรพึงระลึกว่า ในการเสนอหรื อรับความบันเทิง
บริ ษทั คาดหวังว่าคุณจะใช้วิจารณญาณในการตัดสิ นใจว่าความบันเทิงนั้นเ
ป็ นไปตามธรรมเนียมและมีความสมเหตุสมผล หรื อเป็ นความฟุ่มเฟื อยที่อาจทําให้ดูเหมือนการโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมหรื อไม่
ถ้ ามีข้อสงสัยควรปรึกษาหัวหน้ างานของคุณเกี่ยวกับข้ อปฏิบตั ิที่เหมาะสม

หรื อข้อมูลภายใน และไม่สามารถซื้ อขายหรื อแนะนําให้ผอู้ ื่นซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั อื่นโดยใช้เอกสารหรื อข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษ ั
ทดังกล่าวที่คุณได้รับมา ระหว่างทํางานให้แก่อินแกรม ไมโคร

การคุม้ ครองข้อมูลที่เป็ นทรัพย์สินทางปัญญา: เราจะต้องปกป้ องข้อมูลเฉพาะของบริ ษทั
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงข้อมูลเฉพาะหรื อทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลภายนอกมอบให้แก่อินแกรม ไมโคร เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลเหล่านั้นสูญหาย ถูกขโมย
แก้ไข หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะต้องปกป้ องข้อมูลทั้งหมดที่สามารถใช้ระบุตวั ตนตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เ
กี่ยวข้องด้วย
การรับของขวัญหรื อสิ นนํ้าใจ: เราสามารถรับ (แต่ไม่สามารถเรี ยกร้อง) ของขวัญ
สิ นนํ้าใจ ความบันเทิง หรื อความเอื้อเฟื้ อจากซัพพลายเออร์ หรื อซัพพลายเออร์ คาดหวังได้
หรื อมอบของขวัญ สิ นนํ้าใจ ความบันเทิง หรื อความเอื้อเฟื้ อแก่ลูกค้าได้
หากสิ่ งเหล่านั้นไม่ได้มีมูลค่าสูงเกินไปหรื อสอดคล้องกับมาตรฐานอันสมควรในวงการธุ
รกิจ นโยบายของขวัญและความบันเทิง และข้อกําหนดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
พนักงานจะต้องขอคําแนะนําหรื อการอนุมตั ิจากฝ่ ายกฎหมายก่อนเสนอหรื อรับของขวัญ
สิ นนํ้าใจ ความบันเทิง หรื อความเอื้อเฟื้ ออื่นๆ ให้แก่หรื อจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ไม่ว่าของขวัญ ของรางวัล ความบันเทิง หรื อความเอื้อเฟื้ ออื่นๆ เหล่านั้นจะมีมูลค่าเท่าใด
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นโยบายและหลักการคืออะไร (ต่อ)
การเก็บรักษาบันทึก: เราจะต้องดูแลรักษาเอกสารตามระยะเวลาเก็บรักษาบันทึกที่อินแกรม ไมโครนํามาปรับใช้ในประเทศของเรา
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: อินแกรม ไมโครยึดมัน่ การดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
สิ ทธิมนุษยชน การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม การลงทุนในชุมชนท้องถิ่น
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม เราต้องการทํางานร่ วมกับซัพพลายเออร์ ที่มีเป้ าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน ดังที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร

บริ ษทั พยายามอย่างยิง่ ยวดที่จะจัดการปัญหาความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดย
ใช้ระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพตามที่นโยบายการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและนโย
บายด้านสิ ทธิมนุษยชนกําหนดไว้ นับตั้งแต่ปี 2559 อินแกรม ไมโครได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่ วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(EICC)

ฉันสังเกตว่ ายังไม่ มีการนําข้อปฏิบตั ิในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่ อสัง
คมขององค์ กร (CSR) มาใช้ ในที่ทํางานของฉัน ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร
นโยบาย CSR ของบริ ษทั ยึดตามมาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบตั -ิ
ตามกฎระเบียบประกอบคําแนะนําในการนําแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศมาใช้
หากยังไม่มีขอ้ กําหนดทางกฎหมายในการปฏิบตั ิใช้ โปรดแจ้งหัวหน้างาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
หรื อโทรสายด่วนจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยตัวตน
คุณสามารถช่วยนําแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศมาใช้ในที่ทาํ งานคุณได้
โดยอาสาเป็ นทูต CSR โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผูจ้ ดั การฝ่ ายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เราได้ร่วมมือทํางานกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทัว่ โลกอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งกลยุทธ์ดา้ น
ความยัง่ ยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาว และเผยแพร่ รายงานบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นระยะเพื่อให้ทกุ ฝ่ ายทราบถึงความทุ่มเทในการทํางานของเรา นอกจากนี้
ระบบอินทราเน็ตของเรายังมีเครื่ องมือเรี ยนรู้ต่างๆ ที่พนักงานสามารถใช้ได้ผา่ นทางหน้าเพจ CSR
เราหวังว่าพนักงานและพันธมิตรของอินแกรม ไมโครทุกคนจะยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทีเ่ ราได้วางไว้
การป้ องกันการขโมยและการสูญหาย: เราต้องปกป้ องทรัพย์สินของอินแกรม
ไมโครไม่ให้สูญหายหรื อถูกขโมย และรายงานให้หวั หน้างาน ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย
หรื อแผนกทรัพยากรบุคคลทราบ หากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ้น
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จริยธรรมทางธุรกิจสามารถเปลีย่ นแปลงแก้ ไขหรือยกเว้ นได้ อย่ างไร
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจริ ยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษ ั
ท
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่มีผลกระทบต่อประธานบริ หารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
จะต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหุ้นทราบทันที
นโยบายของบริ ษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อหลักจริ ยธรรมที่ยึดตามจรรยา
บรรณทางธุรกิจฉบับนี้ สามารถแก้ไขหรื อเพิ่มเติมได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามขั้นตอนปฏิบตั ิที่กาํ หนดโดยที่ปรึ กษาใหญ่

การยกเว้นที่ส่งผลต่อประธานบริ หารหรื อหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินจะเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหุ้นท
ราบทันที
สําหรับพนักงาน ที่ปรึ กษาใหญ่ตอ้ งอนุมตั ิการยกเว้นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจหรื อนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายหรื อจริ ยธรรม โดยจะต้องรายงานการยกเว้นดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

สําหรับกรรมการบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ การยกเว้นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจหรื อนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อจริ ยธรรมของบริ ษทั จะต้อ
งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ของ
อินแกรม ไมโคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2003 และแก้ไขเมื่อวันที่
24 สิ งหาคม 2005, 7 พฤศจิกายน 2007, 29 พฤศจิกายน
2011, 6 มีนาคม 2012, 21 มิถุนายน 2012, 18 กันยายน
2012, 10 ตุลาคม 2012, 10 มีนาคม 2015 และ
26 มกราคม 2017.
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คุณจะติดต่ อสายด่ วนได้ อย่ างไร
กฎแห่งแสงตะวัน (Sunshine Rule) ของอินแกรม ไมโคร ระบุว่า พนักงานควรแจ้งเหตุการณ์ที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อจริ ยธรรมต่อผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลล หรื อฝ่ ายกฎหมาย หรื อแจ้งผ่านทางสายด่วนกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของอินแกรม ไมโครทันที
อินแกรม ไมโคร จะคุม้ ครองไม่ให้มีการกระทําอันใดที่เป็ นการตอบโต้พนักงานที่ปฏิบตั ิตามกฎแห่งแสงตะวันและรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยสุจริ ตใจ
สายด่วนกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจดําเนินการอย่างอิสระโดยผูใ้ ห้บริ การบุคคลภายนอกและจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรายงานเห
ตุการณ์ที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมาย และถามคําถามเกี่ยวกับโครงการและนโยบายส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรมของอินแกรม ไมโคร
พนักงานสามารถรายงานเหตุการณ์ผา่ นสายด่วน หรื อผ่านเว็บไซต์ของสายด่วน หรื อโดยการโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของสายด่วนในแต่ละประเทศดังต่อไปนี้

เอเชียแปซิฟิค
โทรไปที่หมายเลขโทรฟรี ขา้ งล่าง แล้วตามด้วย 877 INGRAM2 (464-7262)

ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

ออสเตรเลีย

1-800-881-011 หรือ 1-800-551-155

บังกลาเทศ

157-0011

จีน (ตอนเหนือ)

108-888

จีน (ตอนเหนือ – พนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาจีนกลาง)

108-710

จีน (ตอนใต้)

108-11

จีน (ตอนใต้ – พนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาจีนกลาง)

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 ลิปปิ นส์ – พนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาตากาล็อก

1010-5511 หรือ 105-12

สิ งคโปร์

800-001-0001 หรือ 800-011-1111

ศรีลังกา

112-430-430 หรือ 2-430-430 (สํ าหรับโคลัมโบ)

ไทย

001-999-111-11 หรือ 1-800-0001-33

เวียดนาม

1-201-0288 หรือ 1-288-0288
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คุณจะติดต่ อสายด่ วนได้ อย่ างไร (ต่ อ)
ยุโรป
โทรไปที่หมายเลขโทรฟรี ขา้ งล่าง แล้วตามด้วย 877 INGRAM2 (464-7262)

ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

แอลเบเนีย

00-800-0010

ออสเตรีย

0-800-200-288

เบลเยียม

0-800-100-10

บัลแกเรีย

00-800-0010

โครเอเชีย

0800-220-111

สาธารณรัฐเช็ก

00-800-222-55288

เดนมาร์ ก

800-100-10

ฟิ นแลนด์

0-800-11-0015
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

ฝรั่งเศส
เยอรมนี

0-800-225-5288

ฮังการี

06-800-011-11

ไอร์ แลนด์ (UIFN)

00-800-222-55288

ไอร์ แลนด์ (เหนือ)

0-800-89-0011

ไอร์ แลนด์

1-800-550-000

อิตาลี

800-172-444

ลักเซมเบิร์ก

800-201-11

มาซิโดเนีย (F.Y.R)

0800-94288

เนเธอร์ แลนด์

0-800-022-9111

นอร์ เวย์

800-190-11

โปแลนด์

0-0-800-111-1111

โปรตุเกส

800-800-128

โรมาเนีย (Romtelecom)

0808-03-4288

สหพันธรัฐรัสเซีย (เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก)

363-2400

สหพันธรัฐรัสเซีย (มอสโคว์)

363-2400
8^10-800-110-1011 (^ หมายถึงเสี ยงสั ญญาณที่สอง)

สหพันธรัฐรัสเซีย
เซอร์ เบีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย

503-597-4316 (เรียกเก็บปลายทาง ศูนย์ ตดิ ต่ อ Ethics Point
จะเป็ นผู้ดแู ลค่ าโทรศัพท์ )
0-800-000-101
503-597-4316 (เรียกเก็บปลายทาง ศูนย์ ตดิ ต่ อ Ethics Point
จะเป็ นผู้ดแู ลค่ าโทรศัพท์ )

สเปน

900-99-0011

สวีเดน

020-799-111

สวิตเซอร์ แลนด์

0-800-890-011

สหราชอาณาจักร

0-500-89-0011 หรือ 0-800-89-0011

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คุณจะติดต่ อสายด่ วนได้ อย่ างไร (ต่ อ)
อเมริกาเหนือ

โทรไปที่หมายเลขโทรฟรี ขา้ งล่าง แล้วตามด้วย 877 INGRAM2 (464-7262)

ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

สหรัฐอเมริกา

1-877- INGRAM2 (464-7262)

แคนาดา

English: 1-877- INGRAM2 (464-7262)

แคนาดา- พนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาฝรั่งเศส

1-855-350-9393

เปอร์ โตริโก

1-877- INGRAM2 (464-7262)

ลาตินอเมริกา
โทรไปที่หมายเลขโทรฟรี ขา้ งล่าง แล้วตามด้วย 877 INGRAM2 (464-7262)

ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

อาร์ เจนตินา

0-800-555-4288 หรื อ 0-800-222-1288

อาร์ เจนตินา - พนักงานรั บโทรศัพท์ ภาษาสเปน

0-800-288-5288

บราซิ ล

0-800-888-8288 หรื อ 0-800-890-0288

ชิลี

171-00-311 หรื อ 800-225-288 หรื อ 800-800-288 หรื อ 800-360-311
หรื อ 800-800-311 (เกาะอีสเตอร์ )

ชิลี - พนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาสเปน

171-00-312 หรื อ 800-360-312 หรื อ 800-800-312 (เกาะอีสเตอร์ )

โคลอมเบีย

01-800-911-0010

โคลอมเบีย - พนักงานรั บโทรศัพท์ ภาษาสเปน

01-800-911-0011

คอสตาริ กา

0-800-011-4114

เอกวาดอร์

1-800-225-528

เอกวาดอร์ - พนักงานรั บโทรศัพท์ ภาษาสเปน

1-999-119

เอลซั ลวาดอร์ - พนักงานรั บโทรศัพท์ ภาษาสเปน

800-1785

เม็กซิ โก

001-800-462-4240 หรื อ 01-800-288-2872

เม็กซิ โก - พนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาสเปน

001-800-658-5454 หรื อ 01-800-112-2020 (เก็บเงินปลายทาง)

เปรู

0-800-50-288 หรื อ 0-800-70-088

เปรู - พนักงานรั บโทรศัพท์ ภาษาสเปน

0-800-50-000

เปอร์ โตริ โก

1-877- INGRAM2 (464-7262)

สาธารณรั ฐปานามา

800-0109

สาธารณรั ฐปานามา - พนักงานรั บโทรศัพท์ ภาษาสเปน

800-2288

อูรุกวัย

000-410

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คุณจะติดต่ อสายด่ วนได้ อย่ างไร (ต่ อ)
ตะวันออกกลาง ตุรกี และแอฟริกา
โทรไปที่หมายเลขโทรฟรี ขา้ งล่าง แล้วตามด้วย 877 INGRAM2 (464-7262)

ประเทศ

หมายเลขโทรฟรี

อียิปต์

02-2510-0200 หรือ 2510-0200

อิสราเอล

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

เลบานอน

01-426-801

โมร็อคโค
โอมาน

002-11-0011
503-597-4316 (เก็บเงินปลายทาง ศูนย์ ตดิ ต่อ EthicsPoint จะเป็ นผู้ดูแลค่าโทรศัพท์ )

ซาอุดีอาระเบีย

1-800 -10

เซเนกัล

800-103-072

เซเนกัล- พนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาผรั่งเศส

800-103-073

แอฟริกาใต้

0 -800-99-0123

ตุรกี

0811-288-0001
800-555-66 หรือ 8000-021

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์์

