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การจะประสบความสำำ�เร็็จในตลาดโลกปัั จจุุบัน
ั นี้้นั้้
� น
� เพีียงแค่่ความมุ่่�งมั่่�นในการช่ว่ ย
™
ให้ ้โลกตระหนัักถึึง Promise of Technology อย่่างเดีียวคงไม่่เพีียงพอ เรายััง
ต้ ้องรัักษามาตรฐานทางจริิยธรรมสููงสุุดไว้ ้ด้ ้วย ซึ่ง่� การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบีี
ยบซึ่ง่� ควบคุุมอุุตสาหกรรมของเรานั้้�นคืือสิ่่ง� จำำ�เป็็ นลำำ�ดับ
ั แรก แต่่ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น เราถููก
คาดหวัังให้ ้ทำำ�สิ่่ง� ที่่�ถูกต้
ู ้องอย่่างถููกวิธีี
ิ ในทุุกๆ วััน
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้เ� ป็็ นรากฐานสำำ�คัญ
ั ของโครงการการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบ
ของเรา ซึ่ง่� อยู่่�บนพื้้�นฐานของหลัักการสู่่�ความสำำ�เร็็จของบริิษััทของเรา อัันได้ ้แก่่
ผลลััพธ์ ์ จริิยธรรม จิินตนาการ ความสามารถ ความรัับผิิดชอบ และความกล้ ้าหาญ
เราจะต้ ้องยึึดมั่่�นในหลัักการนี้้ไ
� ปพร้ ้อมกัับการเสริิมสร้ ้างความสำำ�เร็็จของหุ้้�นส่ว่ นทาง
ธุุรกิิจ พนัักงาน และนัักลงทุุนของเราผ่่านจรรยาบรรณทางธุุรกิิจดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้ไ
� ม่่ได้ ้มีีวััตถุุประสงค์์ที่่จ
� ะให้ ้คำำ�ตอบโดย
ตรงกัับทุุกปััญหาที่่�คุณ
ุ อาจพบในการทำำ�งานที่่� Ingram Micro ดัังนั้้�นผมจึึง
ิ ใจอย่่างดีีเสมอ และเมื่่�อมีีข้ ้อสงสัย
ั
สนัับสนุุนให้ ้คุุณใช้วิิ้ จารณญาณในการตััดสิน
ให้ ้สอบถามกัับหััวหน้ ้างาน ฝ่่ ายทรััพยากรมนุุษย์์ หรืือฝ่่ ายกฎหมาย
้
� เสีียงของ Ingram Micro ผ่่านค่่านิิยมของเรา
เราใช้เวลานานหลายปีีในการสร้
้างชื่่อ
�
่
้
้� ววิินาทีีในการทำำ�ลายชื่่อ
� เสีียง
โดยเฉพาะด้ ้านจริิยธรรม ซึ่งอาจใช้เวลาเพีียงแค่่เสี้ย
ของเรา
้ ตและทำำ�
ดัังนั้้�นเราทุุกคนต้ ้องช่ว่ ยกัันปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ รวมทั้้�งใช้ชีีวิิ
งานโดยมีีมาตรฐานทางจริิยธรรมเป็็ นพื้้�นฐาน
ขอบคุุณ
ขอแสดงความนัับถืือ

Alain Monié
ประธานกรรมการบริิหาร
Ingram Micro Inc.

์
สาส์นจาก

ประธานกรรมการ
และ

ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
Adam Tan และ Dale Laurance

บริิษััท Ingram Micro ได้ ้เข้ ้าร่่วมกัับ HNA Group ในเดืือนธัันวาคม 2016
ิ ธิิความเป็็ นเจ้ ้าของ
การเข้ ้าร่่วมกัับ HNA Group เป็็ นเพีียงการเปลี่่�ยนแปลงสิท
เท่่านั้้�น ซึ่ง่� จะไม่่ส่ง่ ผลต่่อวิิธีีที่่เ� ราดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือรููปแบบการทำำ�การค้ ้ากัับ
ตััวแทนจำำ�หน่่ายหรืือลููกค้ ้าของเราแต่่อย่่างใด
้
ดัังที่่� Alain ได้ ้กล่่าวไว้ ้ บริิษััท Ingram Micro ใช้เวลานานหลายปีีกว่่
าจะ
� เสีียงขึ้้�นมา ดัังนั้้�นจึึงเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
สร้ ้างสมชื่่อ
ั ยิ่่�งที่่�เราจะต้ ้องดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป
โดยรัักษามาตรฐานทางจริิยธรรมสููงสุุดไว้ ้ และยึึดมั่่�นตามหลัักปฏิิบัติ
ั เิ ดิิมที่่�นำำ�เ
ราก้ ้าวสู่่�ความสำำ�เร็็จ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro บัังคัับใช้กัั้ บทุุกคนในบริิษััท รวม
ิ คณะกรรมการบริิษััทด้ ้วย
ไปถึึงสมาชิก
ึ ษาทำำ�ความเข้ ้าใจจรรยาบรรณ
ซึ่ง่� คณะกรรมการหวัังว่่าพนัักงานทุุกคนจะศึก
้
ทางธุุรกิิจนี้้� และนำำ �ไปปฏิิบัติ
ั ใิ ช้ในการทำำ
�งานที่่� Ingram Micro
่ เดีียวกััน หากมีีจุุดใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�คุณ
และที่่�สำำ�คัญ
ั เช่น
ุ
้
ไม่่แน่่ใจ หรืือไม่่ทราบว่่าจะนำำ �ไปปฏิิบัติ
ั ใิ ช้ในบางสถานการณ์์
อย่่างไร
โปรดปรึึกษาหััวหน้ ้างาน ฝ่่ ายทรััพยากรมนุุษย์์ หรืือฝ่่ ายกฎหมาย
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ทางธุุรกิิจ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้ใ� ช้ไ้ ด้้กั ับใครบ้้าง
สิ่่ง� ที่่�เราต้้องการจากคุุณ
้ รรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้อ
� ย่่าง
จะบั ังคั ับใช้จ
ไร
จะจั ัดการกั ับการละเมิิดจรรยาบรรณทาง
� ย่่างไร
ธุุรกิิจนี้้อ
พนั ักงานควรรายงานการละเมิิด
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจอย่่างไร
เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�บริิหารควรรายงานการ
ละเมิิดจรรยาบรรณทางธุุรกิิจอย่่างไร
ลููกค้้า หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจ หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ของ Ingram Micro ควรรายงานการละเมิิด
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจอย่่างไร
ั
คำำ�มั่่น
� สัญญาของเรา
หลั ักปฏิิบั ัติิใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�
้ ับฉั ันบ้้าง
มีีผลบั ังคั ับใช้กั

12 ห้ ้ามคว่ำำ�� บาตร
ิ บนใคร
13 ห้ ้ามติิดสิน

13 ปฏิิบัติ
ั อ
ิ ย่่างเที่่�ยงธรรม
้
14 หลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้อน
14 ส่ง่ ออกอย่่างถููกต้ ้องตามกฎหมาย
� สารภายนอกองค์์กร
15 การสื่่อ
้
� โซเชีียล
15 วิิธีีใช้งานสื่่
อ
15 วิิธีีการพููดคุุยเกี่่�บวกัับการเงิิน
16 วิิธีีการได้ ้มาซึ่ง่� ข้ ้อมููลการแข่่งขััน
16 ข้ ้อมููลภายใน
17 รัักษาข้ ้อมููลที่่�มีีความละเอีียดอ่่อนให้ ้ปลอดภััย
17 วิิธีีการให้ ้และรัับของขวััญ
18 การบัันทึึกข้ ้อมููล
18 ความสำำ�คัญ
ั ของความรัับผิิดชอบ
18 ช่ว่ ยจำำ�กัด
ั ความสููญเสีีย

19 การแก้้ไขหรืือยกเว้้นการบั ังคั ับใช้ ้
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
้ ายด่่วนของ Ingram Micro
20 ใช้ส
ิ ิค
21 สายด่่วน—เอเชีียแปซิฟิ
22 สายด่่วน—ยุุโรป
24 สายด่่วน—อเมริิกาเหนืือ
25 สายด่่วน—ลาติินอเมริิกา
26 สายด่่วน—ตะวัันออกกลาง ตุุรกีี และแอฟริิกา

ประวั ัติิและความเป็็นมาของเรา
1
พัันล้ ้าน
ดอลลาร์์

1979

1986

ก่่อตั้้�ง Micro D

2012

อุุตสาหกรรมของ Ingram
ได้ ้รัับความสนใจอย่่าง
มากจาก Micro D

� บริิษััท BrightPoint
ซื้้อ
ซึ่ง่� เป็็ นผู้้�นำำ �ด้ ้านอุุปกรณ์์
พกพาด้ ้วยจำำ�นวนเงิิน
840 ล้ ้านดอลลาร์์

1989

1991

Micro D ของ Ingram ได้ ้
กลายเป็็ นผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ไอทีีรายแรกที่่�มีียอด
ขายถึึง 1 พัันล้ ้านดอลลาร์์

� เป็็ น
เปลี่่�ยนชื่่อ
“Ingram Micro”

2004

2000

2007

เปิิ ดตััว
Ingram Micro
Cloud

� Tech Pacific
ซื้้อ
ด้ ้วยจำำ�นวนเงิิน
541 ล้ ้านดอลลาร์์

เปิิ ดตััว
Ingram Micro
Logistics

1996

หุ้้�นสาธารณะ IPO
ขึ้้�นรายการในตลาดหุ้้�น
นิิวยอร์์กในนาม “IM”

1997

เปิิ ดตััวเครืือข่่ายบริิการ
Ingram Micro

5
หมื่่�นล้ ้าน
ดอลลาร์์

2016

ิ ของ
เข้ ้าเป็็ นสมาชิก
HNA Group

2017

Ingram Micro Cloud
้ การ
Marketplace มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้บริิ
Cloud ถึึง 2 ล้ ้านราย

2018

มีียอดขายถึึง 5
พัันล้ ้านดอลลาร์์
เป็็ นเจ้ ้าแรกใน
อุุตสาหกรรม

2019

เฉลิิมฉลอง 40
ปีีแห่่งผู้้�คนและ
ความเป็็ นไปได้ ้
5

ำ เร็็จ
เพราะเหตุุใดเราจึึงประสบความสำ�

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro

้� ำ �เราไปสู่่�การตััดสิน
ิ ใจและพฤติิกรรมที่่�ดีียิ่่ง� ขึ้้�น
ความทุ่่�มเทในหลัักปฏิิบัติ
ั ร่ิ ว่ มกัันของเรานั้้�นได้ ้สร้ ้างความเป็็ นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันให้ ้กัับเรา รวมถึึงชี้นำ
ให้ ้เราสามารถมุ่่�งเน้ ้นไปที่่�ความสำำ�เร็็จของหุ้้�นส่ว่ นทางธุุรกิิจ และพนัักงานของเราได้ ้

ความสามารถ

ผลลัพธ์

หลักการ
สู่
ความสําเร็จ
ของเรา

จริยธรรม

จินตนาการ

ความรับผิดชอบ

ความกล ้าหาญ

ผลลั ัพธ์์

จริิยธรรม

จิินตนาการ

การส่ง่ มอบผลสำำ�เร็็จและประสบการณ์์ที่่ย
� อดเยี่่�ยม
สำำ�หรัับทุุกคนอยู่่�เสมอนั้้�น มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อหุ้้�นส่ว่ น
ทางธุุรกิิจของเรา ตััวเราเอง รวมถึึงทีีมของเราด้ ้วย

เราเป็็ นตััวอย่่างของมาตรฐานด้ ้านศีีลธรรมสููงสุุด
ทุุกการดำำ�เนิินการของเราไม่่ว่า่ จะเกิิดขึ้้�นที่่�ใด เมื่่�อใด
หรืือดำำ�เนิินการกัับใครก็็ตามนั้้�นเป็็ นไปด้ ้วย
� สัต
ั ย์์ เที่่�ยงธรรมและมีีเกีียรติิ
ความซื่่อ

ความสร้ ้างสรรค์์ ความคล่่องตััว และไหวพริิบเสริิมสร้ ้าง
จิิตวิิญญาณของผู้้�ประกอบการที่่�พร้ ้อมแข่่งขััน ไม่่มีีสิ่่ง� ใด
แทนที่่�ความหััวก้ ้าวหน้ ้าและความต้ ้องการที่่�จะประสบคว
ามสำำ�เร็็จมากยิ่่�งขึ้้�น

ความรั ับผิิดชอบ

ความกล้้าหาญ

เราพููดสิ่่ง� ที่่�เราทำำ�และเราทำำ�อย่่างที่่�เราพููด เรา
รัับผิิดชอบในการกระทำำ�ของบุุคลากรและทีีมของเรา
การพบปะกัับลููกค้ ้า และภาระผููกพพัันทางการเงิิน
รวมถึึงมีีสำำ�นึก
ึ ในด้ ้านสังั คม ชุุมชน และ
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้ ้อมด้ ้วย

ิ ใจ
การเข้ ้าใจความเปลี่่�ยนแปลงและการทำำ�การตััดสิน
ที่่�ยากลำำ�บากมอบผลลััพธ์ที่่
์ ดีียิ่่
� ง� ขึ้้�นให้ ้กัับลููกค้ ้า
ตััวแทนจำำ�หน่่าย และพนัักงานของเรา เราไม่่หวาดกลััว
ที่่�จะทดลองหรืือการทำำ�สิ่่ง� ที่่�เราคิิดว่่าถููกต้ ้อง

ความสามารถ
พนัักงานและความสามารถอัันหลากหลายแสดงออก
ถึึงตััวตนของเรา เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะเรีียนรู้้� ร่่วมมืือกััน
สร้ ้างความโปร่่งใส และคิิดค้ ้นนวััตกรรมม การดึึงดููด
การสร้ ้างแรงบัันดาลใจ รวมถึึงการรัักษาไว้ ้ และ
การยกย่่องแต่่ละบุุคลากรอัันยอดเยี่่�ยมของเราคืือ
รากฐานแห่่งความสำำ�เร็็จ

6

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro

เพราะเหตุุใดเราจึึงต้้องมีี
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
?

� รืือไม่่
ฉั ันควรรายงานสิ่่ง� นี้้ห
ฉั ันคิิดว่่าอาจมีีการละเมิิดทาง
ี ธรรมเกิิดขึ้้�นในหน่่วยธุุรกิิจของ
ศีล
ฉั ัน แต่่ฉั ันไม่่กล้้ารายงานเหตุุการณ์์
ดั ังกล่่าว ฉั ันกั ังวลว่่าหั ัวหน้้างานหรืือ
เพื่่�อนร่่วมงานอาจแก้้แค้้นเอาคืืนฉั ัน
ฉั ันควรทำำ�อย่่างไร
คุุณต้ ้องรายงาน!
นโยบายของ Ingram Micro
ปกป้้ องคุุณจากการแก้ ้แค้ ้นเอาคืืน
ลงโทษทางวิินััย หรืือผลกระทบต่่อการจ้ ้าง
งานในเชิิงลบใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น หากคุุณ
รายงานการละเมิิดการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
หรืือศีีลธรรม รวมถึึงการมีีผลประโยชน์์ทับ
ั
ซ้ ้อนที่่�น่่าสงสััย โดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงว่่าข้ ้อสงสััย
ของคุุณจะถููกต้ ้องหรืือไม่่

การตั้้�งความคาดหวัังด้ ้านพฤติิกรรมเป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับทุุกชุม
ุ ชน โดยเฉพาะในสถาน
ิ ธิิภาพในการทำำ�งานของพนัักงาน
ที่่�ทำำ�งานซึ่ง่� ความสำำ�เร็็จของบริิษััทนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับประสิท
แต่่ละคน การรัับรู้้�ว่่าพฤติิกรรมใดบ้ ้างที่่�สามารถยอมรัับได้ ้และพฤติิกรรมใดไม่่สร้ ้างภาพ
ั เจนถึึงสิ่่ง� ที่่�เราควรปฏิิบัติ
ึ ถึึงค่่านิิยม
ที่่�ชัด
ั เิ พื่่�อนำำ �ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ ซึ่ง่� ยัังสร้ ้างความรู้้�สึก
ด้ ้วย ทั้้�งสำำ�หรัับตััวเราเอง เพื่่�อนร่่วมงานของเรา และบริิษััทของเรา จรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจนี้้มีีจุ
� ด
ุ ประสงค์์ที่่จ
� ะช่ว่ ยสร้ ้างค่่านิิยมดัังกล่่าวในพนัักงานทุุกคน และช่ว่ ยให้ ้พนัักงา
นเข้ ้าใจว่่างานที่่�ตนได้ ้ทำำ�นั้้น
� มีีคุุณค่่าในตััวงานซึ่ง่� เหนืือกว่่าอาชีีพ ตลาด และบริิษััท
Ingram Micro เอง

� ล
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้มีีผ
้ ับใครบ้้าง
บั ังคั ับใช้กั
ทุุกคน ซึ่ง่� หมายถึึงพนัักงานของ Ingram Micro ทั่่�วโลก รวมถึึงเจ้ ้าหน้ ้าที่่�และ
ั ญาหรืือบุุคคลภาย
คณะกรรมการบริิษััทต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� ผู้้�ทำำ�สัญ
่ เดีียวกััน เป้้ าหมายของเราคืือการที่่�ทุก
นอกก็็ไม่่ได้ ้รัับการยกเว้ ้นเช่น
ุ คนซึ่ง่� ทำำ�งานกัับเรา
ำ
หรืือทำำ�งานให้ ้ Ingram Micro ควรจะให้ ้ความสำ�คัญ
ั และแสดงให้ ้เห็็นถึึงการรัับผิิดชอบ
� สัต
ั ย์์และความเป็็ นธรรม ทุุกวัน
ต่่อจริิยธรรม ความซื่่อ
ั

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้ไ
� ด้ ้ถููกปรัับใช้ ้โดยคณะกรรมการบริิษััทของ Ingram Micro ณ วัันที่่� 3 มีีนาคม 2003
และได้ ้รัับการแก้ ้ไข ณ วัันที่่� 24 สิิงหาคม 2005, 7 พฤศจิิกายน 2007, 29 พฤศจิิกายน 2011, 6 มีีนาคม 2012,
21 มิิถุน
ุ ายน 2012, 18 กัันยายน 2012, 10 ตุุลาคม 2012, 10 มีีนาคม 2015, 26 มกราคม 2017 และ 23 กรกฎาคม 2020
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สิ่่ง� ที่่�เราต้้องการจากคุุณ
เป้้ าหมายของจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้แ
� ละนโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องคืือการให้ ้คำำ�แนะนำำ �เพื่่�อให้ ้เราทุุกคน
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ นอย่่างถููกต้ ้องและเป็็ นธรรม
่ นั้้�น เราขอให้ ้คุุณยึึดมั่่�นใน
ในการจะทำำ�เช่น
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจและรายงานความผิิดด้ ้านกฎ
หมายหรืือศีีลธรรมใดๆ ก็็ตามที่่�คุณ
ุ พบเห็็น เราเข้ ้าใ
จว่่าการรายงานปัั ญหาอาจเป็็ นเรื่่�องไม่่สบายใจในบ
างครั้้�ง แต่่นั่่�นคืือสิ่่ง� ที่่�ถูกต้
ู ้อง
่ นปัั ญหาไว้ ้ไม่่อาจช่ว่ ยเหลืือใครได้ ้
การซ่อ
แต่่กลับ
ั ทำำ�ให้ ้เรื่่�องราวต่่าง ๆ แย่่ลงยิ่่�งกว่่าเดิิม คุุณ
่ กััน
ไม่่ควรหวาดกลััวที่่�จะรายงานออกมาด้ ้วยเช่น
นี่่�คือ
ื สิ่่ง� ที่่� Ingram Micro คาดหวัังจากคุุณ
ซึ่ง่� เรีียกว่่า "กฏแสงอาทิิตย์์" เนื่่�องจากกฏนี้้ชี้
� ใ้� ห้ ้เห็็น
ถึึงการละเมิิดที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้ ้เพื่่�อที่่�จะแก้ ้ไขให้ ้ถููก

?

ต้ ้อง Ingram Micro ยัังมีีนโยบายที่่�ไม่่ยอมรัับ
การแก้ ้แค้ ้นเอาคืืนโดยเด็็ดขาด ดัังนั้้�นโปรดวางใจว่่า
คุุณจะไม่่ถูก
ู ลงโทษใด ๆ จากการรายงานถึึงข้ ้อกัังว
ลโดยสุุจริิตใจ
ั เกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณ
หากคุุณมีีคำำ�ถามหรืือข้ ้อสงสัย
ทางธุุรกิิจหรืือนโยบายของ Ingram Micro ใด ๆ
โปรดพููดกัับหััวหน้ ้าของคุุณ
พนัักงานฝ่่ ายทรััพพยากรมนุุษย์์ หรืือฝ่่ ายกฎหมาย
่ นั้้�น
หากคุุณไม่่สบายใจที่่�จะทำำ�เช่น
คุุณสามารถติิดต่่อ สายด่่วน Ingram Micro
่ ้ออ้ ้าง
ได้ ้เสมอ โปรดจำำ�ไว้ ้ว่่าการเพิิกเฉยไม่่ใช่ข้
สำำ�หรัับการละเมิิดจรรยาบรรณหรืือนโยบายของบริิ
ิ ธิ์์�ที่่จ
ษัั ท และไม่่มีีผู้้�ใดมีีสิท
� ะบัังคัับให้ ้คุุณละเมิิด
่ กััน
จรรยาบรรณและนโยบายดัังกล่่าวได้ ้เช่น

ฉั ันไม่่เข้้าใจเกี่่�ยวกั ับการแก้้แค้้นเอาคืืน
การแก้้แค้้นเอาคืืนคืืออะไรและฉั ันจะรู้้�ได้้อย่่างไร
การเอาคืืนสามารถทำำ�ได้ ้หลากหลายรููปแบบ โดยไม่่ว่า่ จะเกิิดขึ้้�นในรููปแบบใดก็็จะส่่งผลกระทบในเชิิงลบต่่อตััวคุุณและการงาน
ของคุุณเสมอ คุุณอาจเคยพบเจอการแก้ ้แค้ ้นเอาคืืนเพื่่�อตอบโต้ ้การรายงานเกี่่�ยวกัับการละเมิิดกฎหมายหรืือการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กฏระเบีียบที่่�น่่าสงสััย หรืือการมีีผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้ ้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น หากคุุณรู้้�สึึกว่า่ คุุณตกเป็็ นเป้้ าหมายของการแก้ ้แค้ ้นเอาคืืน
หรืือหากว่่าคุุณพบเห็็นการแก้ ้แค้ ้นเอาคืืนต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน โปรดแจ้ ้งแก่่บริิษััทผ่่านทางช่่องทางที่่�ปรากฏที่่�นี่่โ� ดยทัันทีี
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้ รรยาบรรณ
วิิธีีการบั ังคั ับใช้จ
ทางธุุรกิิจ
ที่่�ปรึึกษาด้ ้านกฎหมายของ Ingram Micro ภายใต้ ้การดููแลของกรรมการ
้
ตรวจสอบของคณะกรรมการบริิษััท มีีหน้ ้าที่่�บังั คัับใช้และตีีความนโยบาย
ทั้้�งหมดของบริิษััท รวมถึึงจรรยาบรรณทางธุุรกิิจและการให้ ้คำำ�แนะนำำ �ที่่�
เกี่่�ยวข้ ้องด้ ้วย

จะจั ัดการการละเมิิด
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจได้้
อย่่างไร
การละเมิิดจรรยาบรรณทางธุุรกิิจหรืือนโยบายของบริิษััทอาจส่ง่ ผลให้ ้
ได้ ้รัับโทษทางวิินััย ซึ่ง่� รวมไปถึึงการยุุติก
ิ ารจ้ ้างงาน การลงโทษทางวิินััย
อาจทำำ�ได้ ้ในรููปแบบดัังต่่อไปนี้้�

การเตืือนทางวาจา

การเรีียกคืืนเงิิน

การเตืือนเป็็นลายลั ักษณ์์อั ักษร

การพั ักงาน

แผนปรั ับปรุุงการปฏิิบั ัติิงาน

การลดตำำ�แหน่่ง

x

?

เกิิดอะไรขึ้้�นกั ับปััญหาที่่�
ฉั ันได้้แจ้้งผ่่านสายด่่วน
ของ Ingram Micro
ฉั ันปฏิิบั ัติิตามกฏแสงอาทิิตย์์และ
ั
ได้้รายงานการละเมิิดที่่�น่่าสงสัย
ผ่่านทางสายด่่วนของ Ingram
Micro แต่่ไม่่ได้้รั ับการตอบกลั ับใด ๆ
ปัั ญหาทั้้�งหมดที่่�รายงานเข้ ้ามาผ่่านทาง
สายด่่วนจะได้ ้รัับการตรวจสอบโดยฝ่่ าย
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฏระเบีียบ
และจะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
Ingram Micro ในท้ ้ายที่่�สุด
ุ
อย่่างไรก็็ตาม โปรดทราบว่่าข้ ้อพิิจารณา
ด้ ้านความเป็็ นส่่วนตััวและการรัักษา
ความลัับอาจจำำ�กัด
ั ความสามารถในการ
แบ่่งปัั นผลลััพธ์ข
์ องการตรวจสอบของเรา
กัับคุุณ คุุณสามารถตรวจสอบสถานะของ
การรายงานที่่�คุณ
ุ ได้ ้แจ้ ้งผ่่านสายด่่วน
โดยการคลิิกที่่� “ติิดตามข้ ้อกัังวลหรืือคำำ�
ถาม” ที่่�นี่่�

การยุุติก
ิ ารว่่าจ้้าง
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วิิธีีการที่่�พนั ักงานควรรายงานการละเมิิด
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
หากคุุณพบเห็็นการละเมิิดจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ (หรืือการละเมิิดนโยบายของบริิษััทใด ๆ) หรืือต้ ้องการรายงาน
้
ผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้อนที่่�
อาจะเกิิดขึ้้�น โปรดติิดต่่อหััวหน้ ้างานของคุุณโดยทัันทีี หากไม่่สามารถติิดต่่อได้ ้
คุุณยัังสามารถติิดต่่อไปที่่�

ฝ่่ายทรั ัพยากรมนุุษย์์

หั ัวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบั ัติิตามกฎ
ระเบีียบ

ฝ่่ายกฎหมาย

ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมาย

เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบั ัติิตามกฎระเบีียบ
ในพื้้�นที่่�ของคุุณ

หากคุุณต้ ้องการยื่่�นรายงานของคุุณโดยไม่่เปิิ ดเผยตััวตน โปรดไปที่่�สายด่่วนของ Ingram Micro

?

้ ับสถานการณ์์นี้ห
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจมีีผลบั ังคั ับใช้กั
้� รืือไม่่
้ ับบางสถานการณ์์ที่่ฉั
ิ อยู่่ห
ฉั ันไม่่แน่่ใจว่่าจรรยาบรรณทางธุุรกิิจมีีผลบั ังคั ับใช้กั
� ันเผชิญ
� รืือไม่่ ฉั ันควรทำำ�อย่่างไร
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนั้้�นไม่่ได้ ้ออกแบบมาโดยคำำ�นึงึ ถึึงการณ์์ทุก
ุ เหตุุการณ์์ที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นในสถานที่่�ทำำ�งาน หากคุุณไม่่แน่่ใจว่่าจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจสามารถนำำ �ไปใช้ ้ในสถานการณ์์เฉพาะของคุุณหรืือไม่่ คุุณก็็พอมีีทางเลืือกอยู่่�บ้ ้าง คุุณสามารถติิดต่่อได้ ้ทั้้�งเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบัติ
ั ิ
ตามกฎระเบีียบประจำำ�ภูมิ
ู ภ
ิ าค หััวหน้ ้าเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบ หรืือฝ่่ ายกฎหมาย และฝ่่ ายทรััพยากรมนุุษย์์
คุุณยัังสามารถใช้ ้สายด่่วนของ Ingram Micro และผู้้�ให้ ้บริิการจะยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�จะตอบคำำ�ถามของคุุณอย่่างสุุดความสามารถ
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วิิธีีการที่่�เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�บริิหารควร
รายงานการละเมิิดจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
ั ว่่ามีีการละเมิิดจรรยาบรรณทางธุุรกิิจหรืือนโยบายของบริิษััท หรืือ
เจ้ ้าหน้ ้าที่่�และผู้้�บริิหารที่่�สงสัย
้
ต้ ้องการเปิิ ดโปงการมีีผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้อนที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น โปรดติิดต่่อที่่�ปรึึกษาด้ ้านกฎหมาย ซึ่ง่� จะ
แจ้ ้งแก่่คณะกรรมการตรวจสอบต่่อไป

?

� กกฎหมายหรืือไม่่
สิ่่ง� นี้้ถูู
ตั ัวแทนจำำ�หน่่ายให้้ยอดขายมููลค่่า 2
ิ ธิ์์�
ล้้าน (ดอลลาร์์สหรั ัฐ) เพื่่�อส่่งมอบสิท
การใช้ง้ านซอฟต์์แวร์์ให้้กั ับกรมตำำ�รวจ
โดยตั ัวแทนจำำ�หน่่ายขอให้้เราต่่อรอง
กั ับผู้้�จำำ�หน่่าย ซอฟต์์แวร์์เพื่่�อส่่วนต่่าง
กำำ�ไรเพิ่่�มเติิม เนื่่�องจากต้้นทุุนค่่า
กิิจกรรมก่่อนการจำำ�หน่่ายนั้้�นสููงกว่่า
ที่่�คาดการณ์์ไว้้ ฉั ันควรทำำ�อย่่างไร
คุุณควรรายงานสถานการณ์์นี้้� (และสถานการณ์์
ใด ๆ ที่่�คล้ ้ายกััน) ต่่อฝ่่ ายกฎหมายของเราโดย
ทัันทีี สถานการณ์์ข้ ้างต้ ้นอาจถืือเป็็ นการติิด
สิินบน และต้ ้องได้ ้รัับการตรวจสอบต่่อไปก่่อน
ที่่�จะสามารถดำำ�เนิินการขายได้ ้ โปรดอย่่าลืืม
ว่่าการติิดสิินบนทั้้�งโดยทางตรงและ
ทางอ้ ้อมถืือว่่าผิิดกฎหมาย พนัักงานของ
Ingram Micro ทุุกคนต้ ้องรายงานกิิจกรรมผิิด
กฎหมายใด ๆ ที่่�ตนพบเห็็นโดยทัันทีี

้
หากการเปิิ ดโปงการมีีผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้อนที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น หรืือการละเมิิดจรรยาบรรณทางธุุรกิิจหรืือ
ั นั้้�นเกี่่�ยวข้ ้องกัับที่่�ปรึึกษาด้ ้านกฎหมาย โปรดติิดต่่อคณะกรรมการตรว
นโยบายของบริิษััทที่่�ถูก
ู สงสัย
จสอบโดยตรง

วิิธีีการที่่�ลููกค้้า หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ หรืือผู้้�มีีส่่
วนได้้ส่่วนเสีียรายอื่่�นของ Ingram Micro
ควรรายงานการละเมิิดจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ
คุุณสามารถรายงานข้ ้อกัังวลที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับกฎหมายหรืือศีีลธรรมใด ๆ ก็็ตามหรืือถามคำำ�ถามโดยการ
ไปที่่�สายด่่วนของ Ingram Micro

ั
คำำ�มั่่น
� สัญญาของเรา
ไม่่ว่า่ คุุณจะเป็็ นใคร และคุุณเลืือกใช้วิิ้ ธีีการอะไรในการแจ้ ้งข้ ้อกัังวลหรืือรายงานการละเมิิด ตราบใด
ั ญาว่่าเราจะจััดการกัับคำำ�ฟ้้องร้ ้องของคุุณโดยทัันทีีด้ ้วยความ
ที่่�เป็็ นการดำำ�เนิินการโดยสุุจริิต เราสัญ
เที่่�ยงธรรม
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หลั ักปฏิิบั ัติิใดในจรรยาบรรณทาง
้ ับฉั ันบ้้าง
ธุุรกิิจที่่�มีีผลบั ังคั ับใช้กั
ที่่�บริิษััท Ingram Micro เราถููกคาดหวัังให้ ้ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามมาตรฐานสููงสุุดในการดำำ�เนิินการด้ ้าน
กฎหมายและจริิยธรรม ซึ่ง่� รวมถึึงการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบีียบของประเทศต่่าง ๆ
ที่่�บริิษััทเข้ ้าไปทำำ�ธุุรกิิจด้ ้วย เราได้ ้พััฒนานโยบายเฉพาะเรื่่�องเพื่่�อช่ว่ ยให้ ้คุุณเข้ ้าใจถึึงความ
รัับผิิดชอบของคุุณ โดยสามารถเข้ ้าถึึงได้ ้ที่่�เว็็บไซต์์ Global Legal Connect ของเรา โปรด
ทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับนโยบายดัังกล่่าว ซึ่ง่� มีีให้ ้เลืือกอ่่านทั้้�งหมด 14 ภาษา โดยนโยบายเหล่่านี้้�
อาจได้ ้รัับการแก้ ้ไขหรืือเพิ่่�มเติิมเป็็ นครั้้�งคราว
นี่่�เป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของนโยบายที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุด
ุ ของเรา

ห้้ามคว่ำำ�
� บาตร
Ingram Micro ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายต่่อต้ ้านการคว่ำำ�� บาตรของสหรััฐอเมริิกาและจะไม่่
สนัับสนุุนการคว่ำำ�� บาตรประเทศที่่�ไม่่ถูก
ู คว่ำำ�� บาตร ซึ่ง่� เป็็ นไปตามนโยบายของกฎหมายต่่อต้ ้าน
การคว่ำำ�� บาตร

?

ั
ฉั ันบั ังเอิิญได้้ยิน
ิ สิ่่ง� ที่่�น่่าสงสัย
ฉั ันอยู่่ใ� นงานกิิจกรรมของตั ัวแทนจำำ�หน่่ายและได้้ยิน
ิ คู่่แ
� ข่่งพููดคุุยกั ับผู้้�ขายเรื่่�องส่่วนต่่างกำำ�ไร
และราคาของการประมููลงานหนึ่่�ง ฉั ันควรทำำ�อย่่างไร
คุุณควรขอให้ ้พวกเขาหยุุดการสนทนานั้้�นหรืือเพีียงแค่่ขอตััวและออกมา จากนั้้�น คุุณควรติิดต่่อฝ่่ ายกฎหมายของเราเพื่่�อรายงานเหตุุการณ์์
ที่่�พบ การสนทนารููปแบบนี้้อ
� าจละเมิิดกฎหมายต่่อต้ ้านการผููกขาดและอาจผิิดกฎหมายได้ ้ คุุณต้ ้องรายงานหากคุุณพบเห็็นการต่่อรองใน
�
่
ลัักษณะนี้้ซึ่
� งเกี่่�ยวกัับราคา ข้ ้อตกลงและเงื่่�อนไข ตลาด ลููกค้ ้า กำำ�ไร ส่่วนต่่างของราคาขายกัับราคาซื้้�อ หรืือเจตนาการประมููล
หากคุุณไม่่รายงาน คุุณอาจถููกระบุุว่า่ เป็็ นผู้้�สมรู้้�ร่่วมคิิดในกระบวนการทางกฎหมายที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาได้ ้
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หลั ักปฏิิบั ัติิใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�มีี
้ ับฉั ันบ้้าง(ต่่อ)
ผลบั ังคั ับใช้กั

ิ บนใคร
ห้้ามติิดสิน
ั ญาหรืือเสนอที่่�จะมอบเงิินหรืือ
ที่่�บริิษััท Ingram Micro เราไม่่อนุุญาตให้ ้สัญ
สิ่่ง� มีีค่่าใดเพื่่�อจููงใจให้ ้บุุคคลหนึ่่�งปฏิิบัติ
ั หน้
ิ ้าที่่�ของตนอย่่างไม่่เหมาะสมหรืือ
ิ ใจ ในทำำ�นองเดีียวกััน คุุณไม่่สามารถร้ ้องขอ ตกลงที่่�จะรัั
โน้ ้มน้ ้าวการตััดสิน
บหรืือยอมรัับเงิินหรืือสิ่่ง� มีีค่่าใดที่่�เสนอให้ ้ด้ ้วยเจตนาที่่�จะโน้ ้มน้ ้าวเกี่่�ยวกัับกา
รปฏิิบัติ
ั หน้
ิ ้าที่่�ของคุุณ
ิ บน ซึ่ง่� ทั้้�งผิิดกฎหมายและละเมิิด
พฤติิกรรมเหล่่านี้้ถื
� อ
ื เป็็ นการติิดสิน
่ นั้้�น ไม่่ว่า่ จะกระทำำ�
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของเรา ดัังนั้้�นโปรดอย่่าปฏิิบัติ
ั เิ ช่น
โดยตรงหรืือผ่่านบุุคคลภายนอก (ผู้้�ขาย ตััวแทนจำำ�หน่่ายหรืือผู้้�ให้ ้บริิการอื่่�น)
และโปรดอย่่าลืืมว่่าเรามีีกฏระเบีียบเฉพาะสำำ�หรัับการสนัับสนุุนด้ ้านการกุุศล
ิ บน
ซึ่ง่� สามารถดููได้ ้ที่่�นโยบายต่่อต้ ้านการติิดสิน

ปฏิิบั ัติิอย่่างเที่่�ยงธรรม
เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับลููกค้ ้า ตััวแทนจำำ�หน่่ายและคู่่�แข่่ง
ของเราอย่่างเที่่�ยงธรรมและสุุจริิต ซึ่ง่� เป็็ นเหตุุผลที่่�เราปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
ต่่อต้ ้านการผููกขาดและกฎหมายการแข่่งขัันทางการค้ ้าทั้้�งหมดที่่�สามารถใช้ ้
่ เราไม่่จำำ�กัด
ั
ได้ ้ (เช่น
ั ราคาหรืือส่ว่ นต่่าง) หากมีีข้ ้อสงสัย
โปรดติิดต่่อฝ่่ ายกฎหมาย

?

� อมรั ับได้้หรืือไม่่
สิ่่ง� ต่่อไปนี้้ย
ิ ฉั ันไปร่่วมงานกีีฬา
ตั ัวแทนจำำ�หน่่ายเชิญ
ในพื้้�นที่่� ซึ่่ง� เราสามารถชมกีีฬาไปด้้วย
ขณะที่่�คุย
ุ เรื่่�องโอกาสทางธุุรกิิจ
ฉั ันได้้ยิน
ิ ว่่าที่่�นั่่ง� นั้้�นราคา 250 ดอลลาร์์สหรั ัฐ
ฉั ันควรทำำ�อย่่างไร
สถานการณ์์นี้อ
้� ยู่่�ภายใต้ ้ความบัันเทิิงทางธุุรกิิจ และ
เป็็ นเรื่่�องยอมรัับได้ ้ที่่�จะตอบรัับคำำ�เชิิญ
แต่่หากมีีข้ ้อสงสััย คุุณควรปรึึกษาหััวหน้ ้างานของคุุณ
เสมอ
โปรดทราบว่่า หากว่่าตััวแทนจำำ�หน่า่ ยเสนอตั๋๋�วแบบ
เดีียวกัันโดยไม่่มีีแผนการที่่�จะพููดคุุยเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจหรืือ
แม้ ้แต่่การพบเจอคุุณ ตั๋๋�วดัังกล่่าวถืือว่่าเป็็ นของกำำ�นััล
ซึ่ง่� คุุณควรที่่�จะปฏิิเสธ จำำ�นวนดัังกล่่าวเกิินขีีดจำำ�กัด
ั ที่่�
ยอมรัับได้ ้ของนโยบายด้ ้านของกำำ�นััลและความบัันเทิิง
ของ Ingram Micro เมื่่�ออยู่่�ในสถานการณ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้ ้อง
กัับการรัับของกำำ�นััลและความบัันเทิิง เราคาดหวัังว่่าคุุ
ณจะพิิจารณาอย่่างดีีที่่�สุด
ุ ข้ ้อเสนอนั้้�นสมเหตุุสมผลหรืื
อเกิินขอบเขต หากคุุณยอมรัับข้ ้อเสนอเช่่นนี้้� จะสร้ ้าง
ความรู้้�สึึกว่า่ ตััวแทนจำำ�หน่า่ ยมีีอิิทธิิพลอยู่่�เหนืือคุุณอย่่า
งไม่่เหมาะสมหรืือไม่่
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หลั ักปฏิิบั ัติิใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�มีีผล
้ ับฉั ันบ้้าง(ต่่อ)
บั ังคั ับใช้กั

้ น
หลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทั ับซ้อ
้
สถานการณ์์ใด ๆ ซึ่ง่� ผลประโยชน์์ส่ว่ นตััวอาจมีีผลต่่อหน้ ้าที่่�การทำำ�งานของคุุณถืือว่่าเป็็ นผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้อน
ั พัันธ์์ส่ว่ นตััวของคุุณกัับญาติิผู้้�นั้้น
ตััวอย่่างอาจเป็็ นกรณีีที่่�ญาติิของคุุณรัับคำำ�สั่่ง� จากคุุณในที่่�ทำำ�งาน ความสัม
�
อาจทำำ�ให้ ้เกิิดการประณีีประนอมในพฤติิกรรมการทำำ�งานของคุุณต่่อบุุคคลดัังกล่่าว โปรดคิิดไว้ ้เสมอว่่า แม้ ้เพีีย
ึ ถึึงว่่ามีีผลประโยชน์์ทับ
้
� เสีียงส่ว่ นตััวของคุุณได้ ้ คุุณไม่่ควรใช้ทรัั
้ พย์สิ
ิ ของ
งแค่่การรู้้�สึก
ั ซ้อนก็็
อาจทำำ�ลายชื่่อ
์ น
ั ,์ สำำ�นัักงาน, ฯลฯ) เพื่่�อประโยชน์์ส่ว่ นตน ซึ่ง่� รวมถึึงการได้ ้รัับโอกาส
Ingram Micro (คอมพิิวเตอร์์, โทรศัพท์
้ พย์สิ
ิ ของบริิษััท ข้ ้อมููล หรืือตำำ�แหน่่งของคุุณ หลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์เหล่่านี้้ไ
ทางธุุรกิิจส่ว่ นตััวจากการใช้ทรัั
์ น
� ม่่ว่่
่
าอย่่างไรก็็ตามและรายงานต่่อหััวหน้ ้าของคุุณหรืือฝ่่ ายทรััพยากรมนุุษย์์โดยทัันทีีหากมีีเหตุุการณ์์เช่นนี้้เ� กิิดขึ้้�น
้
หากต้ ้องการข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููที่่น
� โยบายเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้อนที่่�
เว็็บไซต์์ Global Legal Connect
ของเรา

ส่่งออกอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
เราเคารพและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายควบคุุมการส่ง่ ออกของทุุกประเทศที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจด้ ้วย ซึ่ง่� รวมถึึงไม่่ดำำ�เนิิน
� ต้ ้องห้ ้ามของบางประเทศ คุุณสามารถดููนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้ ้องได้ ้ที่่�นี่่�
ธุุรกิิจกัับผู้้�ที่่�อยู่่�ในรายชื่่อ

?

ฉั ันสามารถทำำ�งานที่่� Ingram Micro และมีีส่่วนร่่วมการลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นด้้วยได้้หรืือไม่่
คุุณอาจมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายนอก โดยเปิิ ดเผยข้ ้อมููลของกิิจกรรมดัังกล่่าวต่่อผู้้�จััดการของคุุณหรืือฝ่่ ายทรััพยากรมนุุษย์์ อย่่าละเมิิด
กฏเกณฑ์์ที่่คุ
� ณ
ุ ได้ ้ยิินยอม และอย่่าให้ ้เกิิดผลในเชิิงลบต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคุุณหรืือ Ingram Micro โปรดทราบว่่าคุุณไม่่สามารถมีีส่่วนร่่วม
ในกิิจกรรมทางธุุรกิิจใด ๆ ที่่�เป็็ นคู่่�แข่่งกัับ Ingram Micro หรืือทำำ�ลายผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษััท
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หลั ักปฏิิบั ัติิใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�มีีผล
้ ับฉั ันบ้้าง(ต่่อ)
บั ังคั ับใช้กั

� สารภายนอกองค์์กร
การสื่่อ
ิ ธิ์์�ในการโต้ ้ตอบกัับสื่่อ
� สำำ�หรัับเรื่่�องที่่�ส่ง่ ผลต่่อ
มีีเพีียงบุุคคลจำำ�นวนหนึ่่�งเท่่านั้้�นที่่�มีีสิท
� สารองค์์กรสำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ �เพิ่่�มเติิม เรายัังขอให้ ้คุุณ
Ingram Micro โปรดติิดต่่อการสื่่อ
โปรดอย่่าเปิิ ดเผยข้ ้อมููลภายในหรืือการพััฒนาใด ๆ ซึ่ง่� ไม่่เป็็ นสาธารณะต่่อบุุคคลอื่่�น
รวมถึึงญาติิ และเพื่่�อนฝููง อย่่างไรก็็ตาม ข้ ้อปฏิิบัติ
ั นี้
ิ ไ
้� ม่่ได้ ้ห้ ้ามให้ ้พนัักงานปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กฎหมายและข้ ้อบัังคัับรวมถึึงบุุคคลที่่�ทำำ�หน้ ้าที่่�เกี่่�ยวกัับการแจ้ ้งเหตุุฉุุกเฉิินแก่่หน่่วยงาน
ที่่�มีีหน้ ้าที่่�รัับผิิดชอบ

� โซเชีียล
วิิธีีการใช้ง้ านสื่่อ
� โซเชีียลได้ ้กลายมาเป็็ นปรากฏการณ์์ทางวััตนธรรม ผู้้�คนส่ว่ นมากใช้สื่่้ อ
� โซเชีียลทุุกวัน
สื่่อ
ั
� สารกััน ซึ่ง่� ทุุกคนนั้้�นรวมถึึงคนรััก ลููกค้ ้า และเพื่่�อนร่่วมงานด้ ้วย เราขอให้ ้
ในการติิดต่่อสื่่อ
้
� โซเชีียลของเรา ขณะอยู่่�ในที่่�ทำำ�งาน เมื่่�อโพสต์์หรือ
คุุณปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามคู่่�มืือการใช้งานสื่่
อ
ื
เขีียนบล็็อกในนามของหรืือที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับ Ingram Micro

วิิธีีการพููดคุุยเกี่่�ยวกั ับการเงิิน
� สารเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการด้ ้านการเงิินของ Ingram Micro
ทุุกการสื่่อ
ในที่่�สาธารณะควรจะมีีความถููกต้ ้อง แม่่นยำำ� เข้ ้าใจได้ ้ง่่าย และถููกกาลเทศะที่่�สุด
ุ
เท่่าที่่�เป็็ นไปได้ ้
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หลั ักปฏิิบั ัติิใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�มีีผล
้ ับฉั ันบ้้าง(ต่่อ)
บั ังคั ับใช้กั

วิิธีีการได้้มาซึ่่ง� ข้้อมููลด้้านการแข่่งขั ัน
ั ยภาพของเรา
การวิิจััยเกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่งของเราเป็็ นวิิธีีการที่่�ดีีในการทำำ�ให้ ้เรารู้้�เท่่าทัันแนวโน้ ้มของอุุตสาหกรรมอยู่่�เสมอ รวมถึึงประเมิินศัก
ในการแข่่งขััน อย่่าหาข้ ้อมููลด้ ้านการแข่่งขัันด้ ้วยวิิธีีที่่อ
� าจละเมิิดกฎหมายต่่อต้ ้านการผููกขาดและกฎหมายการแข่่งขัันทางการค้ ้า และที่่�สำำ�คัญ
ั
อย่่างยิ่่�ง อย่่าแลกเปลี่่�ยนข้ ้อมููลด้ ้านการแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งของเรา หากต้ ้องการข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููคำำ�แนะนำำ �ด้ ้านการแข่่งขัันและการถามตอบในเว็็บไซต์์ Global Legal Connect ของเรา

ข้้อมููลภายใน
ั ลายเออร์์ หรืือลููกค้ ้าที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับเรา
เมื่่�อคุุณทำำ�งานที่่� Ingram Micro คุุณอาจได้ ้เปิิ ดเผยข้ ้อมููลภายในเกี่่�ยวกัับตััวแทนจำำ�หน่่าย ซัพพ
เราไม่่อนุุญาตให้ ้ค้ ้าขายหรืือแนะนำำ �ผู้้�อื่่น
� ให้ ้แลกเปลี่่�ยนข้ ้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับความปลอดภััยประเภทใด ๆ ที่่�ไม่่ได้ ้เปิิ ดเผยแพร่่ต่อ
่ สาธารณะ
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หลั ักปฏิิบั ัติิใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�มีีผล
้ ับฉั ันบ้้าง(ต่่อ)
บั ังคั ับใช้กั

รั ักษาข้้อมููลที่่�มีีความละเอีียดอ่่อน
ให้้ปลอดภั ัย
ิ ธิ์์� เรายัังได้ ้มอบหมาย
ในการทำำ�งานเราอาจได้ ้รัับข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความลัับหรืือมีีกรรมสิท
ิ ทางปัั ญญาด้ ้วย ข้ ้อมููลบางส่ว่ นเหล่่านั้้�นเป็็ นของเรา
ให้ ้ดููแลทรััพพย์สิ
์ น
และบางส่ว่ นเป็็ นของบุุคคลภายนอก ซึ่ง่� เป็็ นความรัับผิิดชอบของเราในการปกป้้ อง
ข้ ้อมููลเหล่่านั้้�นไม่่ให้ ้เกิิดความสููญเสีีย การขโมย การปรัับแต่่งโดยไม่่ได้ ้รัับอนุุญาต
่ เดีียวกัันกัับข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคล เนื่่�องจากเ
หรืือการเปิิ ดเผยโดยไม่่ได้ ้รัับอนุุญาตใด ๆ เช่น
ราดำำ�เนิินการเพีียงแค่่รวบรวม เก็็บรัักษา ประมวลผล และส่ง่ ต่่อข้ ้อมููลเหล่่านั้้�นภายใต้ ้
กฎหมายและกฏระเบีียบด้ ้านความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้ ้อมููล คุุณสามาถดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�
ยวกัับโครงการการปกป้้ องข้ ้อมููลและความเป็็ นส่ว่ นตััวได้ ้ที่่�นี่่�

วิิธีีการให้้และรั ับของกำำ�นั ัล
การร้ ้องขอเพื่่�อให้ ้ได้ ้มาซึ่ง่� ของกำำ�นััลเป็็ นเรื่่�องที่่�ยอมรัับไม่่ได้ ้
คุุณสามารถรัับค่่าตอบแทนพิิเศษ ความบัันเทิิงหรืือสิ่่ง� ตอบแทนอื่่�น ๆ จากผู้้�ขายหรืือผู้้�
ที่่�มีีโอกาสเป็็ นตััวแทนจำำ�หน่่าย หรืือเสนอสิ่่ง� เหล่่านี้้ใ� ห้ ้กัับลููกค้ ้าได้ ้ ตราบใดที่่�ไม่่เกิิน
ขอบเขตและเป็็ นไปตามนโยบายการให้ ้ของกำำ�นััลและความบัันเทิิง (ซึ่ง่� แตกต่่างกััน
ตามภููมิภ
ิ าคของคุุณและสามารถดููได้ ้ที่่� เว็็บไซต์์ Global Legal Connect ของเรา)
และโปรดอย่่าลืืมว่่า หากคุุณเคยคิิดที่่�จะเสนอหรืือรัับของกำำ�นััล เงิินตอบแทนพิิเศษ
ความบัันเทิิงหรืือสิ่่ง� ตอบแทนใด ๆ ซึ่ง่� ให้ ้หรืือรัับจากข้ ้าราชการ (โดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงมููลค่่า
ของสิ่่ง� ของดัังกล่่าว) ให้ ้ติิดต่่อฝ่่ ายกฎหมายเป็็ นอัันดัับแรก
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หลั ักปฏิิบั ัติิใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�มีีผล
้ ับฉั ันบ้้าง(ต่่อ)
บั ังคั ับใช้กั

การบั ันทึึกข้้อมููล
เราปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกำำ�หนดการเก็็บรัักษาข้ ้อมููลเพื่่�อทำำ�ให้ ้แน่่ใจว่่าเราเก็็บรัักษาข้ ้อมููลธุุรกิิจของเราอย่่าง
ถููกต้ ้องเหมาะสม คุุณสามารถดููกำำ�หนดการได้ ้ที่่�นี่่�

ำ ัญของความรั ับผิิดชอบ
ความสำ�คั
ในฐานะพาร์์ทเนอร์์ระดัับสากล เรามัักจะแสดงให้ ้เห็็นถึึงความพยายามในด้ ้านผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้ ้อม
และสังั คมของเราแก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้ ้ส่ว่ นเสีีย เราเผยแพร่่ข้ ้อมููลความรัับผิิดชอบต่่อสังั คมของบริิษััทที่่�
ingrammicro.com และคาดหวัังว่่าพนัักงานทุุกคน รวมถึึงบริิษััทในเครืือ Ingram Micro จะปฏิิบัติ
ั ต
ิ น
ให้ ้สอดคล้ ้องกัับนโยบาย จุุดประสงค์์และเป้้ าหมายของเรา

ช่่วยจำำ�กั ัดความสููญเสีีย
คุุณทราบหรืือไม่่ว่า่ ในแต่่ละปีีมีีพนัักงานโจรกรรมบริิษััทในสหรััฐอเมริิกาถึึง 5 หมื่่�นล้ ้านดอลลาห์์สหรััฐฯ
ิ ทรััพย์ข
คุุณทราบหรืือไม่่ว่า่ คุุณสามารถเป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งในการช่ว่ ยปกป้้ องสิน
์ อง Ingram Micro หากคุุณ
ั ถึึงการโจรกรรมหรืือความสููญเสีีย โปรดรายงานโดยตรงไปที่่�ช่อ
่ งทางต่่อไปนี้้�
เคยพบเห็็นหรืือสงสัย

หั ัวหน้้างานของคุุณ

เจ้้าหน้้าที่่�รั ักษาความปลอดภั ัย

ฝ่่ายทรั ัพยากรมนุุษย์์
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การแก้้ไขหรืือยกเว้้นการบั ังคั ับใช้ ้
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
สามารถแก้ ้ไขจรรยาบรรณทางธุุรกิิจได้ ้เมื่่�อได้ ้รัับการอนุุมัติ
ั จิ ากคณะกรรมการบริิษััทของ
Ingram Micro การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายด้ ้านกฎหมายและการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฏระเบีียบของ
บริิษััทจะดำำ�เนิินการได้ ้ตามขั้้�นตอนที่่�จััดทำำ�ขึ้้น
� โดยที่่�ปรึึกษาด้ ้านกฎหมายเท่่านั้้�น การยกเว้ ้น
้
่ เดีียวกััน
การบัังคัับใช้จรรยาบรรณทางธุุ
รกิิจต้ ้องได้ ้รัับการอนุุมัติ
ั จิ ากคณะกรรมการบริิษััท เช่น
กัับการยกเว้ ้นการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายเกี่่�ยวกัับกฎหมายหรืือจริิยธรรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและ
เจ้ ้าหน้ ้าที่่�
สำำ�หรัับพนัักงาน ที่่�ปรึึกษาด้ ้านกฎหมายต้ ้องอนุุมัติ
ั ก
ิ ารยกเว้ ้นไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจหรืือนโยบายเกี่่�ยวกัับกฎหมายหรืือจริิยธรรม โดยจะต้ ้องรายงานการยกเว้ ้นดัังกล่่าวให้ ้
คณะกรรมการตรวจสอบโดยทัันทีี
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้ ายด่่วนของ Ingram Micro
การใช้ส
จำำ�กฏแสงอาทิิตย์์ได้ ้หรืือไม่่ คุุณต้ ้องรายงานการละเมิิดทางกฎหมายและจริิยธรรมใด ๆ
่ งทางเหล่่านี้้�
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นไปที่่�ช่อ
• ผู ้จัดการ
• ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
• ฝ่ ายกฎหมายหรือ
• สายด่วนของ Ingram Micro
โปรดอย่่าลืืมว่่า เมื่่�อรายงานการละเมิิดคุุณจะได้้รั ับการปกป้้องจากการเอาคืืนใด ๆ
ตราบใดที่่�เป็็ นการรายงานโดยสุุจริิตใจ
สายด่่วนของ Ingram Micro ให้ ้บริิการแก่่พนัักงานทุุกคนและดำำ�เนิินการโดยบุุคคลภาย
้ อรายงานการละเมิิดทางจริิยธรรมและการปฏิิบัติ
นอก โดยสามารถใช้เพื่่�
ั ต
ิ ามกฏระเบีียบ
หรืือสอบถามเกี่่�ยวกัับโครงการการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฏระเบีียบและนโยบายของเรา
คุุณสามารถยื่่�นการรายงานสายด่่วนทางออนไลน์์หรือ
ื โทรไปยัังหมายเลขโทรฟรีี
ั ข
เริ่่�มต้ ้นด้ ้วยการไปที่่�สายด่่วน Ingram Micro หรืือโทรไปยัังหมายเลขโทรศัพท์
์ อง
ประเทศของคุุณตามรายการด้ ้านล่่าง
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จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro

้ ายด่่วนของ Ingram Micro (ต่่อ)
การใช้ส

ิ ิค
เอเชีียแปซิฟิ
โทรไปที่่�หมายเลขโทรฟรีีด้ ้านล่่าง แล้ ้วตามด้ ้วย 877 INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรีี

เวีียดนาม

1-201-0288 หรืือ 1-288-0288

ไทย

1-800-0001-33

จีีน (ตอนเหนืือ)

108-888

จีีน (ตอนใต้ ้)

108-11

นิิวซีีแลนด์์

000-911

บัังกลาเทศ

เข้ ้าถึึงผ่่านเว็็บเท่่านั้้�น

ปากีีสถาน

00-800-01-001

ฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์์

105-11

ฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์์ –
พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาตากาล็็อก

1010-5511-00

มาเลเซีีย

1-800-80-0011

ศรีีลัังกา

112-430-430 หรืือ 2-430-430 (สำำ�หรัับโคลััมโบ)

สิิงคโปร์์

800-001-0001 หรืือ 800-011-1111

ออสเตรเลีีย

1-800-881-011 หรืือ 1-800-551-155

อิินเดีีย

000-117

อิินโดนีีเซีีย

001-801-10

ฮ่่องกง

800-93-2266
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จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro

้ ายด่่วนของ Ingram Micro (ต่่อ)
การใช้ส

ยุุโรป
โทรไปที่่�หมายเลขโทรฟรีีด้ ้านล่่าง แล้ ้วตามด้ ้วย 877 INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรีี

เซอร์์เบีีย

503-597-4316 (เก็็บเงิินปลายทาง; จะถููกเรีียกเก็็บค่่
าบริิการโดยศููนย์์ติด
ิ ต่่อ Ethics Point)

เดนมาร์์ก

800-100-10

เนเธอร์์แลนด์์

0-800-022-9111

เบลเยีียม

0-800-100-10

เยอรมนีี

0-800-225-5288

แอลเบเนีีย

00-800-0010

โครเอเชีีย

0800-220-111

โปแลนด์์

0-0-800-111-1111

โปรตุุเกส

800-800-128

โรมาเนีีย (Romtelecom)

0808-03-4288

ไอร์์แลนด์์

1-800-550-000

ไอร์์แลนด์์ (UIFN)

00-800-222-55288

นอร์์เวย์์

800-190-11 หรืือ 800-199-11

บััลแกเรีีย

00-800-0010

ฝรั่่�งเศส

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

ฟิิ นแลนด์์

0-800-11-0015

มาซิิโดเนีีย (F.Y.R)

0800-94288

สเปน

900-99-0011
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จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro

้ ายด่่วนของ Ingram Micro (ต่่อ)
การใช้ส

ยุุโรป (ต่่อ)
โทรไปที่่�หมายเลขโทรฟรีีด้ ้านล่่าง แล้ ้วตามด้ ้วย 877 INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรีี

สโลวาเกีีย

0-800-000-101

สโลวีีเนีีย

503-597-4316 (เก็็บเงิินปลายทาง; จะถููกเรีียกเก็็บค่่าบริิ
การโดยศููนย์์ติด
ิ ต่่อ Ethics Point)

สวิิตเซอร์์แลนด์์

0-800-890-011

สวีีเดน

020-799-111

สหพัันธรััฐรััสเซีีย

8^10-800-110-1011 (^ หมายถึึงเสีียงสััญญาณที่่�สอง)

สหพัันธรััฐรััสเซีีย (เซนต์์ปีี เตอร์์สเบิิร์ก
์ ) 363-2400
สหพัันธรััฐรััสเซีีย (เซนต์์ปีี เตอร์์สเบิิร์ก
์ ) 8^812-363-2400 (^ หมายถึึงเสีียงสััญญาณที่่�สอง)
สหพัันธรััฐรััสเซีีย (เซนต์์ปีี เตอร์์สเบิิร์ก
์ ) 8^812-363-2400 (^ หมายถึึงเสีียงสััญญาณที่่�สอง)
สหพัันธรััฐรััสเซีีย (มอสโคว์์)

363-2400

สหราชอาณาจัักร

0-500-89-0011 หรืือ 0-800-89-0011

สาธารณรััฐเช็็ก

00-800-222-55288

ออสเตรีีย

0-800-200-288

อิิตาลีี

800-172-444

ฮัังการีี

06-800-011-11
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จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro

้ ายด่่วนของ Ingram Micro (ต่่อ)
การใช้ส

อเมริิกาเหนืือ
โทรไปที่่�หมายเลขโทรฟรีีด้ ้านล่่าง
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรีี

เปอร์์โตริิโก

1-877-INGRAM2 (464-7262)

แคนาดา—
พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาฝรั่่�งเศส

1-855-350-9393

แคนาดา—ภาษาอัังกฤษ

1-877-INGRAM2 (464-7262)

สหรััฐอเมริิกา

1-877-INGRAM2 (464-7262)
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จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro

้ ายด่่วนของ Ingram Micro (ต่่อ)
การใช้ส

ลาติินอเมริิกา
โทรไปที่่�หมายเลขโทรฟรีีด้ ้านล่่าง แล้ ้วตามด้ ้วย 877 INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรีี

เปรูู

0-800-50-288

เปรูู - พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาสเปน

0-800-50-000

เปอร์์โตริิโก

1-877-INGRAM2 (464-7262)

เม็็กซิโิ ก

01-800-288-2872

เม็็กซิโิ ก - พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาสเปน

001-800-658-5454 หรืือ 01-800-112-2020
(เก็็บเงิินปลายทาง)

เอกวาดอร์์

1-800-225-528

เอกวาดอร์์ - พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาสเปน

1-999-119

เอลซััลวาดอร์์ - พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาสเปน

800-1785

โคลอมเบีีย

01-800-911-0010

โคลอมเบีีย - พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาสเปน

01-800-911-0011

โคลอมเบีีย - พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาสเปน

0-800-228-8288

คอสตาริิกา

0-800-011-4114 หรืือ 0-800-225-5288

ชิิลีี

800-225-288 หรืือ 800-800-288 หรืือ 800-360-311
หรืือ 800-800-311 (เกาะอีีสเตอร์์)

ชิิลีี - พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาสเปน

800-360-312 หรืือ 800-800-312 (เกาะอีีสเตอร์์)

บราซิิล

0-800-888-8288 หรืือ 0-800-890-0288

สาธารณรััฐปานามา

800-0109

สาธารณรััฐปานามา
- พนัักงานรัับโทรศััพท์ภ
์ าษาสเปน

800-2288

อาร์์เจนติินา

0-800-555-4288 หรืือ 0-800-222-1288

อููรุกวั
ุ ย
ั

000-410
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จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Ingram Micro

้ ายด่่วนของ Ingram Micro (ต่่อ)
การใช้ส

ตะวั ันออกกลาง ตุุรกีี และแอฟริิกา
โทรไปที่่�หมายเลขโทรฟรีีด้ ้านล่่าง แล้ ้วตามด้ ้วย 877 INGRAM2 (464-7262)
ประเทศ

หมายเลขโทรฟรีี

เลบานอน

01-426-801

แอฟริิกาใต้ ้

0-800-99-0123

โมร็็อคโค

เข้ ้าถึึงผ่่านเว็็บเท่่านั้้�น

โอมาน

503-597-4316 (เก็็บเงิินปลายทาง; จะถููกเรีียกเก็็บค่่าบริิ
การโดยศููนย์์ติด
ิ ต่่อ Ethics Point)

ซาอุุดิอ
ิ าระเบีีย

1-800-10

ตุุรกีี

0811-288-0001

สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์์�

800-555-66 หรืือ 8000-021 หรืือ 8000-061

อิิสราเอล

1-80-922-2222 หรืือ 1-80-933-3333 หรืือ
1-80-949-4949

อีียิิปต์์

02-2510-0200 หรืือ 2510-0200

ิ ของบริิษััทในเครืือตามลำำ�ดับ
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