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เรียน เพื่อนรว่มงาน,

Infineon คือพันธมิตรท่ีเชื่อถือได้ นี่คือคำาสัญญาท่ีเราให้ไว้กับ 
พันธมิตร ทางธุรกิจ นักลงทุน พนักงาน และประชาชนท่ัวไป 
เพื่อเป็นการตอบแทน เราขอให้กลุ่มคนเหล่านี้ เชื่อใจเรา เรา
ไว้ใจในความรับผิดชอบ และความ ซื่อสัตย์สว่นบุคคลของคุณ 
และเรามั่นใจว่าเราสามารถรักษาสัญญาของเราได้

แต่เราจะมั่นใจได้อยา่งไรว่าเราประพฤติตนได้อยา่งถูกต้องตาม
กฎหมาย และตามหลักจริยธรรมในทุกสถานการณ์ แนวทางกา
รดำาาเนินธุรกิจ (BCG) คือชุดหลักปฏิบัติท่ีมีผลผูกพันซึ่งจะชว่ย
ให้เราตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ของเรา ได้ด้วยตนเอง การ
ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้จะชว่ยปกป้องเราและ บริษัทของเรา
จากพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม

อยา่งไรก็ตาม เรายังต้องการท่ีจะสง่เสริมกิจกรรมประจำาวันของ
เรา ในทางปฏิบัติ เราไว้ใจในการมีไหวพริบท่ีดี หากมีข้อสงสัย 
ให้ถามตัวเองด้วยคำาาถามง่ายๆ สองสามข้อท่ีอาจเป็นประโยชน์ 
ได้แก่

 › ฉันประพฤติตนถูกต้องและไมไ่ด้เห็นแก่ตัวใชห่รือไม่
 › การกระทำาและการตัดสินใจของฉันถูกกฎหมายหรือไม ่สิ่งนี้ 
สอดคล้องกับตัวอักษรและเจตนารมณ์ของแนวทางการดำาเนิน
ธุรกิจ (BCG) และข้อบังคับภายในอ่ืนๆ หรือไม่
 › การกระทำาและการตัดสินใจของฉันปกป้องชื่อเสียงของ 
Infineon ในฐานะบริษัทท่ีมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงหรือไม่
 › การกระทำาและการตัดสินใจของฉันผา่น “การทดสอบการเผย
แพร”่ กล่าวคือเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของ Infineon  
ในสาธารณะหรือโซเชียลมีเดียหรือไม่

หากเราสามารถตอบคำาถามเหล่านี้ว่า “ใช”่ ก็มีโอกาสมากท่ี
เราจะ ตัดสินใจได้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับสถานการณ์
ใด สถานการณ์หนึ่ง โปรดติดต่อผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายของคุณ (Compliance Officer)

เราทุกคนมีสว่นในความสำาเร็จของ Infineon พฤติกรรมท ไม่
เหมาะสม แม้โดยพนักงานเพียงคนเดียวก็อาจสร้างความเสีย
หายให้กับ Infineon อยา่งมาก และอาจมีผลกระทบทางการ
เงินท่ีไมพ่ึงประสงค์ได้ ในการคำานึงถึงแนวทางการดำาาเนิน
ธุรกิจ (BCG) ขณะทำางาน เราจะมั่นใจได้ว่าเรากำาลังปฏิบัติตน
สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน และกำาลังปฏิบัติตนตามข้อ
กำาหนดภายใน

โปรดอ่านแนวทางการดำาเนินธุรกิจ (BCG) นี้โดยละเอียด ใช้
แนวทาง ดังกล่าวเป็นแนวทางสำาหรับพฤติกรรมในแต่ละวันของ
คุณ รวมถึงการกระทำา
และการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ โดยสิ่งนี้จะชว่ยให้เรา
สามารถรวบรวม ความสำาเร็จของผู้ประกอบการ กับพฤติกรรม
ท่ีมีความรับผิดชอบเข้าไว้ด้วยกันได้ และยังทำาให้เราสามารถ
รักษาสัญญาของเราได้อีกด้วย

ขอบคุณสำาาหรับการสนับสนุน!

1. สารจากคณะกรรมการบริหาร

แนวทางการดำาเนนิธุรกิจ (BCG)

Jochen Hanebeck

Andreas Urschitz

ดร. Rutger Wijburg

Constanze Hufenbecher

ดร. Sven Schneider
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ข้อมูลโดยละเอียด 
 › แนวทางการดำาเนินธุรกิจ (BCG) บังคับใช้กับพนักงานทุกคน
ของ Infineon ท่ัวโลก
 › คำาตอบสำาหรับคำาถามทางกฎหมายและจริยธรรม

6
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ความซื่อสัตย์เป็นหลักการชี้นำาของเราในการติดต่อกับลูกค้า ผู้
ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และประชาชนท่ัวไป

แนวทางเหล่านี้ให้ภาพรวมของข้อบังคับสำาคัญท่ีมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การสนับสนุนคำาถามเก่ียวกับกฎหมายและจริยธรรม BCG 
ต้องอยูใ่นทุกๆ วันของทุกๆ คน ซึ่งเป็นทางเดียวท่ีเราสามารถ 
บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติอยา่งมีความรับผิดชอบและถูก 
กฎหมาย

BCG ใช้กับทุกคนท่ีทำางานใน Infineon และสมาชิกในหนว่ยงาน 
องค์กรของ Infineon Technologies AG และบริษัทในเครือ ท่ัว
โลก และมีผลผูกพันกับเราทุกคนอยา่งแนน่อน อยา่งไรก็ตาม 
โดยธรรมชาติแล้ว แนวทางเหล่านี้จะไมส่ามารถตอบทุกคำาถาม
ท่ีเราอาจพบ ในการทำางานทุกวันได้ ดังนั้นเราจึงจำาเป็นต้องยึด
มั่นในตัวอักษรและเจตนารมณ์ ของ BCG รวมท้ังใช้สิ่งท่ีได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงสิ่งท่ีถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมเป็น
แนวทางด้วย

2. บทนำา
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การละเมิดกฎหมายอาจทำาให้เกิดความเสียหายอยา่งมาก: ค่า
ปรับ การเรียกร้องค่าเสียหายหรือการด้อยค่า หรือการสูญเสีย
ชื่อเสียง 
สำาหรับบริษัทท่ัวโลกและพนักงานแต่ละราย การปฏิบัติตาม
กฎหมายจึงเป็นพันธกิจสำาคัญสำาหรับเราในทุกเวลา
และทุกสถานท่ีในโลก พฤติกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมายมีความ
สำาคัญ สูงสุดเสมอ โดยสิ่งนี้จะมีผลแม้ว่าบุคคลหนึ่งจะเชื่อว่า 
พฤติกรรมนี้อาจก่อผลเสียหรืออาจไมส่นับสนุนเป้าหมายทาง 
ธุรกิจหรือเป้าหมายทางการเงินของตน

พนักงาน Infineon คนใดท่ีกระทำาาความผิด ต้องได้รับโทษ
ทางวินัย อันเป็นผลจากการละเมิดภาระผูกพันในการจ้างงาน
ของ พวกเขา ในกรณีร้ายแรงอาจสง่ผลให้เกิดการเลิกจ้างได้
 

ความซื่อสัตย์ของเราคือทรัพย์สินท่ีมีค่า ดังนั้น มาตรฐานด้าน
จริยธรรมของเรา จึงต้องเหนือกว่าข้อกำาหนดทางกฎหมายดังนี้ 
เราให้สัญญาเฉพาะสิ่งท่ีเราสามารถ สง่มอบได้เท่านั้น และเรา
จะทำาให้ได้ตามสัญญาของเรา ความนา่เชื่อถือและคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารของเรามีความสำาคัญสูงสุด 
เพื่อให้ได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้า นักลงทุน และเพื่อนรว่ม
งาน การทรยศความไว้วางใจนี้ 
ยกตัวอยา่งเชน่ การลดคุณภาพ ในการพัฒนาหรือการผลิตท่ี
อาจเป็นภัยต่อความสำาเร็จ ของท้ังบริษัท แม้ว่าจะดูเหมือนเป็น
ปัญหาเล็กน้อยก็ตาม

3.  เราปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาสัญญา
ของเรา

8
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ข้อมลูโดยละเอียด
 › กฎหมายท่ีบังคับใช้อยูคื่อกรอบการทำางานท่ีมีผลผูกพัน
 › การละเมิดข้อบังคับมีผลท่ีตามมา
 › รักษาสัญญา



1010

ข้อมลูโดยละเอียด 
 › การแขง่ขันท่ีเป็นธรรมเป็นสิ่งสำาคัญท่ีสุด
 › ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแขง่ขันท่ีเป็นธรรมและกฎหมาย 
ต่อต้านการผูกขาด (Anti-trust Law) เสมอ
 › การติดต่อกับคู่แขง่ จำาเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
 › การทุจริตไมส่อดคล้องกับวัฒนธรรมท่ีมีค่าของ Infineon

 › การรับของกำานัลและคำาเชิญท่ีมีค่าเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น
 › ตรวจสอบยืนยันว่ามีความโปรง่ใสในผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจ 
เกิดขึ้น
 › ไมท่ำางานพิเศษให้กับหรือการรว่มงานกับคู่แขง่
 › พินิจพิเคราะห์ความซื่อสัตย์ของพันธมิตรทางธุรกิจ
 › กีดกันการฟอกเงิน
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4. เราคือผู้เล่นในตลาดท่ีมีความยุติธรรม

4.1 เรายึดมั่นในกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน 
ท่ีเปน็ธรรมและกฎหมายต่อต้านการผกูขาด 
(Anti-trust Law)

เรามุง่มั่นท่ีจะแขง่ขันอยา่งเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้มี
สว่นรว่มในตลาด ทั้งหมด เราทุกคนมีพันธกิจท่ีจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการแขง่ขันท่ีเป็นธรรมและกฎหมายต่อต้าน
การผูกขาด (Anti-trust Law) เมื่อติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
หรือบุคคลท่ีสาม การละเมิดเป็นสิ่งท่ียอมรับไมไ่ด้โดยไมม่ีข้อ
ยกเว้น

การตกลงอันเป็นการผูกขาดกับคู่แขง่ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือ 
ผู้จัดจำาหนา่ยเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด การใช้อำานาจเหนือ 
ตลาดโดยมิชอบ
เป็นสิ่งท่ีต้องห้ามเชน่กัน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีการ  
แลกเปล่ียนข้อมูล
ท่ีผิดกฎหมาย การติดต่อโดยเฉพาะกับคู่แขง่  
ต้องได้รับแจ้งไปยัง ฝ่ายปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนด (Compliance) สามารถดูข้อบังคับโดยละเอียด  
เพิ่มเติมได้ใน
กฎสากล “กฎหมายต่อต้านการผูกขาด” (Anti-trust Law)

4.2 เราปฏิเสธการทุจริต

เราต้องการแขง่ขันและชนะใจลูกค้าด้วยอานิสงส์ของคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ และคุณค่าการให้บริการของเรา ไมใ่ชด้่วยวิธีการท่ี
ไมเ่ป็นธรรม การปฏิบัติท่ีทุจริตไมส่อดคล้องกับวัฒนธรรมท่ีมี
ค่าของเรา และเป็นสิ่งท่ียอมรับไมไ่ด้ เพียงความพึงพอใจต่อ
การทุจริตก็ต้องหลีกเล่ียงตลอดเวลา Infineon สนับสนุนความ
พยายามระดับชาติและระดับนานาชาติในการต่อต้านการทุจริต 
เราปฏิเสธการติดสินบนไมว่่าในรูปแบบใดก็ตาม

ไมม่ีใครในพวกเราจะสามารถหาประโยชน์จากความสัมพันธ์
ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือของบุคคลท่ีสาม
และสง่ผลเสียต่อ Infineon การรับประโยชน์สว่นตัวจากบุคคล
ท่ีสาม (เชน่ เงิน บริการ หรือสว่นลด) เป็นสิ่ง ต้องห้ามเนื่องจาก
อาจเป็น อุปสรรคต่อการตัดสินใจทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ได้ 

ในการติดต่อกับหนว่ยงานทางภาครัฐนั้น เราจะไมจ่่ายเงินหรือ
ให้ผลประโยชน์ใดๆ  แก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ออกคำาสั่งได้หรือเพื่อ
ให้ Infineon ได้เปรียบ หาก เจ้าหน้าท่ีหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
ขอหรือเสนอผลประโยชน์ สว่นตัว คุณต้องไมย่ินยอม ไมว่่าอยู่
ภายใต้สถานการณ์ใดๆ และต้องแจ้งหัวหน้างาน และ ฝ่ายดูแล 
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer) ทันที สามารถ ดู
ข้อบังคับ โดยละเอียดเพิ่มเติมได้ในกฎสากล “การต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น” ี

4.3 เรารับของกำานลัและคำาเชิญท่ีมค่ีา 
เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น

อาจมีการให้หรือรับของกำานัลก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตภายใต้
ระบบกฎหมาย ในท้องถ่ิน และเฉพาะในกรณีท่ีการตัดสินใจ
ไม ่และอาจไมถู่กมองว่า ได้รับอิทธิพลมาจากของขวัญดังกล่าว 
หลักการเดียวกันนี้ มีผลกับการเชิญ
ไปรว่มงานกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวัน  
หรืออาหารค่ำา และ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ทุกประเภท

เพื่อปกป้องพนักงานแต่ละคนและบริษัท สถานการณ์สำาคัญท่ี
อาจเกิดขึ้น ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
(Compliance Officer) ท่ีรับผิดชอบหรือบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
จากบริษัทก่อน สามารถดูข้อบังคับโดยละเอียด เพิ่มเติมได้ในกฎ
สากล “ของกำานัลและการเชิญ” (Gifts & Invitations)

ของกำานัลและผลประโยชน์อ่ืนๆนั้น อาจต้องมีการเสียภาษีเงิน
ได้ในหมวด
ผลประโยชน์ท่ีไมใ่ชตั่วเงิน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษี
ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด
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4.4 เราจัดการกับผลประโยชนทั์บซ้อนอย่าง
เปดิเผย 

เราเคารพความสนใจสว่นบุคคลและชีวิตสว่นตัวของพนักงาน
ทุกคน เราใสใ่จอยา่งมากเพื่อหลีกเล่ียงไมใ่ห้เกิดการทับซ้อน 
กันระหว่างผลประโยชน์สว่นตัวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ 
แม้เพียงความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวนั้น 
พนักงานต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจท่ีอาจเป็นไปได้ต่อหัวหน้างาน การตัดสินใจสว่นบุคคลต้อง 
ไมไ่ด้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์สว่นตัวเชน่
กัน โดยมีผลกับสิ่งต่อไปนี้โดยเฉพาะ:

เราเปดิเผยสิทธิรว่มลงทุนของเรา
พนักงานของ Infineon ต้องแจ้งหัวหน้างานและแผนก 
ทรัพยากรบุคคล (HR) อยา่งเครง่ครัดเป็นลายลักษณ์อักษร หาก
 › พนักงานถือหรือรับสิทธิรว่มลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมใน 
บริษัทคู่แขง่และสามารถมอิีทธพิลต่อการจัดการของบรษัิทนั้น
 › พนักงานถือหรือรับสิทธิรว่มลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมใน 
บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของ Infineon และมีการติดต่อกับ 
บริษัทท่ีกำาลังกล่าวถึงอันเป็นสว่นหนึ่งของงาน

ใช้หลักการเดียวกันหากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (เชน่ สมาชิกใน
ครอบครัว) ถือหรือรับสิทธิรว่มลงทุน 

เราเปดิเผยงานพิเศษของเรา 
งานพิเศษท่ีได้รับค่าจ้างและตำาแหนง่ในองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ (เชน่ 
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
กำากับดูแล หรือท่ีมีตำาแหนง่เทียบเท่า) จะต้องรายงานต่อหัวหน้า
งานเพื่อขออนุมัติ คำาขออาจถูกปฏิเสธถ้าหากว่า:
 › สง่ผลเสียต่อการทำางานของพนักงาน
 › ขัดแย้งกับหน้าท่ีของพนักงานท่ี Infineon
 › มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การทำากิจกรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้กับบริษัทท่ี อยูใ่นการ
แขง่ขันกับ 
Infineon ท้ังทางตรงและทางอ้อม นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม

กิจกรรมการเขียน การบรรยาย และกิจกรรมการกุศลเป็นครั้ง
คราวจะไมถื่อว่าเป็นงานพิเศษ

12
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4.5 เราเลือกพันธมติรทางธุรกิจของเรา 
อย่างระมดัระวัง 

เราคาดหวังว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ ในการดำาเนินธุรกิจเชน่เดียวกัน นั่นคือเหตุผล
ว่าเหตุใดเราจึงพินิจพิเคราะห์ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อ
ตรวจสอบให้แนใ่จว่า พวกเขามีการป้องกัน เพื่อยืนยันว่ามีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงมาตรฐาน   
ทางสังคมท่ีได้รับการยอมรับจาก Infineon เราจะไมเ่ข้าสูค่วาม
สัมพันธ์ ทางธุรกิจกับพันธมิตรท่ีละเมิดกฎหมายระดับชาติหรือ 
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวข้อง ปกปิดตัวตนท่ีแท้จริงหรือ โครงสร้างผู้ถือ
หุ้น ฟอกเงิน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย 
หรือกับพันธมิตร ท่ีไมใ่ช้ความพยายามตามสมควรในการแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าว

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรานั้นปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ท่ีกำาหนดไว้ใน “หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์” (เดิมคือ 
“หลักการจัดซื้อ” ของเรา

4.6 เรากีดกันการฟอกเงิน 

การฟอกเงินซึ่งเป็นการนำาเงินท่ีได้มาอยา่งผิดกฎหมายเข้าสู่
ธุรกิจและระบบการเงิน ท่ีถูกกฎหมาย เชน่ การแลกเงินหรือการ
โอนเงิน ถือเป็นอาชญากรรมในหลายประเทศ ทุกคนท่ี Infineon 
มีภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติตามข้อบังคับของเยอรมนีและต่าง 
ประเทศว่าด้วยการฟอกเงินในท่ีทำาางาน ซึ่งข้อบังคับดังกล่าว 
รวมถึงหน้าท่ีในการได้ ข้อมูลท่ีมากพอเก่ียวกับสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจของพันธมิตรคู่สัญญา ตัวพันธมิตรคู่สัญญา และ
วัตถุประสงค์ในการทำาธุรกรรมทางธุรกิจของพันธมิตรก่อนท่ีจะ
มีการทำาธุรกรรม หากมีข้อสงสัยหรือสงสัยว่าธุรกรรมทางการ
เงินนั้นได้รับอนุญาตหรือไม ่ต้องรีบ ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแล 
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer) ท่ีรับผิดชอบ
ทันที

4.7 เราปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการ
ส่งออก 

เราปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการควบคุมการสง่ออกและการ
ศุลกากร ของแต่ละประเทศท่ีเราดำาาเนินธุรกิจ พนักงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้นำาเข้า สง่ออก หรือถ่ายโอนสินค้า บริการ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี มีภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติ 
ตามมาตรการคว่ำาบาตรท่ีบังคับใช้อยู ่กฎหมาย และข้อบังคับ
ด้านการควบคุมการสง่ออกและการศุลกากร รวมถึงแนวทาง 
และกระบวนการในการทำางานของพนักงาน
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5. เราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

5.1 เราปฏิบัติตามและปกปอ้งสิทธมินษุย
ชนและ สิทธทิางสังคมขั้นพื้นฐาน 

เรามุง่มั่นอยา่งยิ่งท่ีจะเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
ดำาเนินการ เพื่อสนับสนุนหลักการของ “กรอบความรว่มมือการ 
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน แหง่สหประชาชาติ” (United Nations 
Global Compact) ในเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่ง
แวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามและสง่เสริมหลักการพื้นฐานท่ี
กำาหนดไว้ในอนุสัญญา ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO: International Labor Organization) เชน่

 › การป้องกันการเลือกปฏิบัติในการคัดเลือก การจ้างงาน อาชีพ 
และการเล่ือนตำาแหนง่พนักงาน
 › สิทธิ์ในการจัดตั้งหนว่ยงานตัวแทนพนักงาน
 › การปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับทุกรูปแบบ

เรายึดมั่นในข้อกำาหนดท่ีชอบด้วยกฎหมายในท้องถ่ินและ 
อนุญาตให้มีเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ตามเง่ือนไขของภูมิภาค
 › ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป็นธรรม
 › ชั่วโมงการทำางานท่ีสมเหตุสมผล
 › วันลาพักร้อนแบบไมห่ักเงินเดือน

เราปฏิบัติตามข้อบังคับเก่ียวกับอายุขั้นต่ำาตามกฎหมายและข้อ 
บังคับการป้องกันพิเศษสำาหรับการจ้างงานผู้เยาว์ 

5.2 เราส่งเสริมวัฒนธรรมการเปดิกว้างและ
การเคารพ ของพนกังาน 

การเคารพซึ่งกันและกันควรเป็นหัวใจสำาคัญในการทำางานรว่ม
กันของเรา พนักงานจาก 110 ประเทศทำางานท่ี Infineon ความ
หลากหลายนี้ ทำาให้พวกเราแตกต่างและ ทำาให้ Infineon เป็น
บริษัทระดับนานาชาติท่ีประสบความสำาเร็จ

ทางเรามุง่หวังให้พนักงานของเราทุกคนปฏิบัติตามนโยบายไม่
ยินยอมให้มีการเลือก ปฏิบัติและการล่วงละเมิดเกิดขึ้น

ไมม่ีผู้ใดท่ีจะถูกโจมตี เสียเปรียบ คุกคาม หรือกีดกันเป็นการ
สว่นตัวเนื่องจากเชื้อชาต สีผิว สัญชาติ ความเชื่อ อุดมการณ์ 
เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพสมรส สถานภาพ ทางสังคม 
การมีสว่นรว่มทางการเมืองและสมาคม ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์
ทางเพศ หรือ รสนิยมทางเพศของพวกเขา เราดำาเนินการ
อยา่งเด็ดขาดต่อการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม ทางเพศ การกระ
ทำาความรุนแรงทางรา่งกาย การบีบบังคับทางรา่งกาย หรือการ
ล่วงละเมิด ทางวาจาไมว่่าในรูปแบบใดก็ตาม

ความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้เฉพาะใน
บรรยากาศการทำางานท่ีก่อตั้งขึ้น จากความเคารพ ความไว้ใจ 
ความใจกว้าง และความเป็นธรรม 

ในการตัดสินใจของบุคคลากร เชน่ การคัดเลือก การจ้างงาน 
การเล่ือนตำาแหนง่ การเปล่ียน งาน ค่าตอบแทน การประเมิน 
และการฝึกอบรมพนักงานของเรา เราใช้หลักการโอกาสท่ีเท่า
เทียมกันและหลักเกณฑ์อยา่งเชน่ คุณสมบัติและ ประสิทธิภาพ
เป็นแนวทาง

14



ข้อมลูโดยละเอียด 
 › ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิทางสังคม
 › ฝึกฝนและทำาตัวเป็นแบบอยา่งสำาหรับวัฒนธรรมแหง่ความ 
เคารพซึ่งกันและกัน
 › นำาโดยการแสดงให้ดูเป็นตัวอยา่ง
 › เคารพหนว่ยงานตัวแทนพนักงาน
 › สง่เสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและความปลอดภัยในการ 
ทำางาน

15
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5.3 เรานำาโดยการแสดงใหดูเปน็ตัวอย่าง

เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเปิดโอกาสสว่นตัวและโอกาส
ด้าน การงาน ให้กับพนักงานของเรา รูปแบบความเป็นผู้นำาของ
เราควรชว่ยให พนักงาน สามารถบรรลุสมรรถนะและผลงาน
ท่ีโดดเด่น ดังนั้นเราจึง คาดหวัง ให้ผู้จัดการของเราประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี โดยผู้จัดการ ควรให้คำาแนะนำา ผา่นความ
สามารถในการทำางาน การเปิดกว้าง และทักษะ ทางสังคม รวม
ถึงทำาให้แนใ่จว่ามีบรรยากาศในการทำางานท่ีดี

หัวหน้างานไว้ใจพนักงานของตนและมอบความรับผิดชอบและ
เสรีภาพ สว่นบุคคลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ โดยหัวหน้า
งาน จะกำาหนดวัตถุประสงค ท่ีชัดเจน ทะเยอทะยาน และเป็น
ไปได้ เห็นคุณค่าความสำาเร็จของพนักงาน และให้เสรีภาพใน
การเสนอแนวคิดและนวัตกรรม ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่งของ 
หน้าท่ีการจัดการ หัวหน้างานจะต้องป้องกันการประพฤติท่ีไม่
สามารถยอมรับได้ และรับผิดชอบในการทำาให้แนใ่จว่าไมม่ีการ
ละเมิดกฎระเบียบของข้อบังคับ ท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้โดยการ
ระมัดระวังตามสมควร และการกำากับดูแลท่ีเหมาะสมภายใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง

5.4 เราใหค้วามสำาคัญกับหนว่ยงานตัวแทน
พนกังาน 

เราเคารพและยอมรับสิทธิ์ของพนักงาน ในการสร้างหนว่ยงาน
ตัวแทนในการ ดำาเนินการเจรจาต่อรองเก่ียวกับเง่ือนไขในการ
ทำางาน การจัดการในสถานท่ี และหนว่ยงานตัวแทนพนักงาน 
ต้องรว่มมือกันอยา่งใกล้ชิด ด้วยความเชื่อใจ สิ่งนี้คือพื้นฐาน 
สำาหรับการสนทนาท่ีสร้างสรรค์และรว่มมือกัน โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อให้เกิดความสมดุลของผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม

แม้ในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง เราก็ยังคงพยายามรักษาความ
สัมพันธ์ในการ ทำางานท่ียั่งยืน

5.5 เราส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทำางาน 

การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการทำางานรวม
ถึงการสง่เสริม และการรักษา สุขภาพของพนักงาน คือ
วัตถุประสงค์หลักของบริษัท เราชว่ยให้บรรลุเป้าหมายเหล่าน 
ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานอยา่งต่อเนื่องตลอด
จน แคมเปญการดูแล สุขภาพและการป้องกันท่ีหลากหลาย

เราเชื่อว่าการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพสว่นบุคคลคือ 
โอกาสสำาหรับทุกคน เนื่องจาก สิ่งนี้จะชว่ยให้พวกเรารักษา
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำางานของเราได้ 
สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำางานอาจมีอิทธิพลอยา่ง
มากต่อพฤติกรรมสว่นบุคคลของพนักงาน ทุกคนมีภาระหน้าท่ี 
ในการหลีกเล่ียงความเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองด้วยการทำา
หน้าท่ีอยา่ง รอบคอบ และมีภาระหน้าท่ีในการรายงานข้อ
บกพรอ่งหรือชอ่งว่างในการทำางานแก่ผู้จัดการของตน

นอกจากนี้ เรายังจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการทำางานใน 
ลักษณะท่ีสามารถสร้างความสมดุล ระหว่างการทำางานและชีวิต
สว่นตัวได้อีกด้วย
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ข้อมลูโดยละเอียด 
 › ปฏิบัติต่อสินทรัพย์ของบริษัทด้วยความระมัดระวัง
 › เก็บรักษาเอกสารอยา่งเรียบร้อยและโปรง่ใส
 › ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านการคุ้มครองข้อมูล  
(Data Protection) เสมอ
 › ปกป้องความลับของบริษัท
 › ไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กร

18
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6.  เราจัดการอุปกรณ์และข้อมลูของบริษัท
อย่างระมดระวัง

6.1 เราปฏิบัติต่อสินทรัพย์ของ Infineon 
ด้วยความระมดัระวัง

ทรัพย์สินของ Infineon รวมถึงอุปกรณ์ในการดำาเนินการ และ
การทำางานด้วย เชน่กัน เราปฏิบัติต่ออุปกรณ์ดังกล่าวอยา่ง
ระมัดระวังและเหมาะสมเสมอ รวมถึง ยังป้องกันการสูญหาย 
การขโมย การเสียหาย และการใช้งานผิดประเภทอีกด้วย เราใช้
งานอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น อนุญาตให้มีการ
ใช้งาน สว่นตัวเป็นครั้งคราว ตราบเท่าท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ภายในและไมไ่ด้กระทำา เพื่อก่ออาชญากรรมหรือการกระทำาผิด
กฎหมาย หรือเพื่อเปิดเผยความลับของบริษัท

ต้องไมม่ีการดาวน์โหลดหรือเผยแพรข่้อมูลท่ีปลุกระดมความ
เกลียดชัง การเชิดชู ความรุนแรงหรืออาชญากรรมอ่ืนๆ ข้อมูล
ท่ีมีเนื้อหาท่ีเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ต่อภูมิหลังทางวัฒนธร
รมนั้นๆ
 

6.2 เราปกปอ้งทรัพย์สินทางปญัญาของ 
Infineon

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทคือหัวใจสำาคัญของความสำาาเร็จ 
ในเชิงพาณิชย์ของเรา การปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
ของเรา เชน่ สิทธิบัตรและชื่อแบรนด์ รวมถึงความรู้ทางเทคนิค 
ของเรา จึงเป็นภาระหน้าท่ีขั้นพื้นฐานของพนักงานทั้งหมด ของ
เรา เรายอมรับและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แขง่ 
และพันธมิตรทางธุรกิจ ของเรา และใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
เหล่า นี้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตอยา่งชัดแจ้ง หรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

6.3 เราปกปอ้งความลับของบริษัท

เราทุกคนมีภาระหน้าท่ีในการรักษาความลับของธุรกิจ และ
ความลับของบริษัท รวมถึง ข้อมูลท่ีไมไ่ด้เปิดเผยสูส่าธารณะ
อ่ืนๆ ท่ีมอบให้เราหรือท่ีเราตระหนักว่าเป็นสว่นหนึ่ง ของงานเรา 
สิ่งนี้เก่ียวข้องกับเรื่องภายในของบริษัททั้งหมด เชน่ รายละเอียด
ขององค์กร ตลอดจนเรื่องท่ีเก่ียวกับธุรกิจ การผลิต การวิจัยและ
การพัฒนา และตัวเลขของบริษัท โดยเว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น 
สาธารณสมบัติอยูแ่ล้ว ต้องมีการสง่การสอบถามจากสื่อและ นัก
วิเคราะห์ไปยังหนว่ยงานสาธารณะท่ีเก่ียวข้องหรือหนว่ยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์เสมอ ทุกคนท่ีทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนของ Infineon 
จากภายนอกหรือผู้ท่ีถูกมองว่าเป็นตัวแทน ของ Infineon แต่ไม่
ได้รับอนุญาตให้ทำาหน้าท่ีดังกล่าว ควรชี้แจ้งว่าคนเหล่านี้กำาลัง 
กระทำาการเป็นการสว่นตัว

ซึ่งจะมีผลโดยเฉพาะกับสื่อโซเชียล ต้องปฏิบัติตามแนวทางสื่อ 
โซเชียลของ Infineon (Infineon’s Social Media Guideline)

นอกจากนั้น เรายังเคารพและปกป้องธุรกิจและความลับ 
ทางการค้าของบริษัทอ่ืนๆ เชน่เดียวกัน เราใช้ข้อมูลจากบุคคล
ท่ีสาม ก็ต่อเมื่อเราได้รับข้อมูลดังกล่าว จากแหล่งท่ีมาท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ โดยท่ัวไปหรือในลักษณะท่ีถูกกฎหมายเท่านั้น
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6.4 เราจะปกปอ้ง Infineon จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 

เรารักษามาตรฐานท่ีเหมาะสมท้ังในด้านของพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ท้ังนี้เพื่อ
ให้แนใ่จว่ามีการรักษาความลับ ความสมบูรณ์และความพร้อม
สำาหรับการใช้งาน มีการตรวจสอบความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับของข้อมูลและสารสนเทศท่ีต้องได้รับการ
ปกป้องได้

เรารับผิดชอบและสนับสนุนในกระบวนการท่ีมีสว่นสัมพันธ์
อยา่งแข็งขันตามบทบาทของเรา รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐาน
ท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับขององค์กรเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์
 

6.5 เราปฏิบัติตามข้อบังคับเก่ียวกับการ
ปกปอ้งข้อมลู

เราจะปกป้องคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (ของพนักงาน ลูกค้า 
และซัพพลายเออร์) คือสิ่งสำาคัญท่ีสุด เราบันทึก ประมวลผล 
และใช้ข้อมูลสว่นบุคคลในขอบเขตท่ีกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึง
แนวทางและนโยบายภายในของเราอนุญาตเท่านั้น เราทุกคนมี
ภาระ หน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
เก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection) เพื่อปกป้อง
ข้อมูลสว่นบุคคลท่ีมอบให้กับเรา ในกฎสากล เรื่อง“การคุ้มครอง
ข้อมูล” (Data Protection) มีข้อบังคับโดยละเอียดเพิ่มเติม

ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลท่ีรับผิดชอบต้องมี
สว่นรว่มด้วย

6.6 เราส่งเสริมความโปร่งใส ความเปดิกว้าง 
และความนา่เชื่อถือในการเตรียมเอกสาร

ความไว้ใจกิจกรรมสากลของเราในสว่นของนักลงทุน สร้างขึ้น
จากความโปรง่ใส ความเปิดกว้าง และความนา่เชื่อถือ ดังนั้น 
เราจึงปฏิบัติตามข้อกำาหนดตามกฎหมาย สำาหรับการบัญชีและ
รายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม บันทึก และรายงานใดๆ ท่ีสร้าง 
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ภายในหรือแจกจ่ายเป็นการภายนอก ต้อง
เป็นความจริง ครบถ้วน และเข้าใจได้ ข้อมูลและบันทึกอ่ืนๆ ต้อง
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึง ตรงตามข้อกำาหนด 
ของระบบ ภาระหน้าท่ีในการให้รายละเอียดท่ีเป็นความจริงยังมี 
ผลโดยเฉพาะกับบัญชีสำาหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
 

6.7 เราไมใ่ช้ประโยชนจ์ากข้อมลูเชิงลึก
ภายในองค์กร

Infineon ไมย่อมให้มีการนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่น
ตน ทุกคนท่ีเข้ามาพบข้อมูลภายใน มีภาระหน้าท่ีในการจัดการ 
กับข้อมูลนั้นอยา่งมี ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎสากล 
“กฎหมายภายใน” (Insider Law) ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลเฉพาะ 
เก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีไมร่ับรู้ท่ัวไปโดยสาธารณะและ เป็นข้อมูล
ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสำาคัญต่อราคาหลักทรัพย์
จดทะเบียน

กฎหมายห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
หรือเพื่อแนะนำาการขาย หรือซื้อหลักทรัพย์เหล่านั้น การละเมิด
ข้อห้ามนี้อาจมีผลกระทบร้ายแรง ไมเ่พียงแต่กับ พนักงาน แต่
รวมถึง Infineon ด้วยเชน่กัน จึงต้องมีการปฏิบัติต่อข้อมูล
ภายในด้วย การรักษาความลับและต้องไมเ่ปิดเผยโดยไมม่ี
เหตุผลอันควร โดยต้องไมเ่ปิดเผยแม้แต่กับ พนักงานคนอ่ืนๆ 
ครอบครัว หรือ เพื่อน
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ข้อมลูโดยละเอียด 
 › ปฏิบัติงานอยา่งยั่งยืนและใสใ่จต่อสิ่งแวดล้อม
 › รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมของเรา
 › ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ัวไปสำาหรับความรับผิดชอบต่อสังคม

22
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7.  เรามคีวามจริงใจในความรับผดิชอบต่อ
สังคมของเรา

7.1 เราใหค้ำามั่นเรื่องความยั่งยืน คุณภาพ 
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

Infineon รับผิดชอบต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม ของคนรุน่ปัจจุบันและอนาคต อีกท้ังยังมุง่มั่นท่ีจะ
ปฏิบัติงานอยา่งยั่งยืนอีกด้วย เราจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ 
กับการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ของเราอยา่งต่อ
เนื่อง เราคาดหวังให้พนักงานของเรารับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจ 
เกิดขึ้นอยา่งรับผิดชอบและรายงานต่อผู้จัดการของตน 

7.2 เราปกปอ้งสภาพแวดล้อมของเรา 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเรา เป็นสว่นสำาคัญของ
กลยุทธ์องค์กรของเรา เราทำาให้ชีวิตง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีท่ีประสบความ
สำาเร็จมากขึ้น สิ้นเปลืองน้อยลง และทุกคนเข้าถึงได้ การพัฒนา 
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดพลังงาน เป็นองค์ประกอบ
หลักของความพยายาม ของเราในการชว่ยอนุรักษ์ทรัพยากร 
ในพฤติกรรมปัจเจกของเรา เรามีภาระหน้าท่ี ในการพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหลีกเล่ียงการสร้างภาระต่อสิ่ง
แวดล้อม ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ หรือลดภาระดังกล่าวให้เหลือในระดับ
ขั้นต่ำาท่ียอมรับได้

เราปฏิบัติตามกฎหมาย อนุสัญญา และข้อบังคับอยา่งเครง่ครัด
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาพอากาศ และคาดหวังให้
ซัพพลายเออร์ท้ังทางตรงและทางอ้อมของเรานั้น ปฏิบัติใน
แบบเดียวกับท่ีเราดำาเนินการเชน่กัน

7.3 เราแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 

Infineon เชื่อว่าการกำากับดูแลกิจการด้วยความรับผิดชอบ ยัง
รวมถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย (การเป็นองค์กรท่ีดี
ของสังคม หรือ Corporate Citizenship) ดังนั้นเราจึงสนับสนุน
สถาบันท่ีไมแ่สวงหาผลกำาไรและโครงการริเริ่มในสาขาต่อไปนี้ ี้

 › การคุ้มครองและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
 › การบรรเทาภัยพิบัติ
 › การศึกษาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ของคนรุน่ถัดไป และ
 › ความต้องการทางสังคมท่ีไซต์งาน Infineon

ผา่นการบริจาคเงินรวมถึงการบริจาคท่ีไมเ่ป็นตัวเงินและการ
เป็นผู้สนับสนุน

เราไมบ่ริจาค เพื่อคาดหวังให้มีการบริการหรือการตัดสินใจท่ี
เอ้ือประโยชน์ของเรา หรือเป็นการต่างตอบแทนสำาหรับการ
ตัดสินใจดังกล่าว การบริจาคและการสนับสนุน ทุกครั้งอยูภ่าย
ใต้กระบวนการอนุมัติท่ีโปรง่ใส สามารถดูข้อบังคับโดยละเอียด 
เพิ่มเติมได้ในกฎสากล “การเป็นองค์กรท่ีดีและการมีสว่นรว่ม
สนับสนุนสังคม” (Corporate Citizenship and Sponsoring)

ตามหลักแล้ว Infineon จะไมบ่ริจาคให้กับพรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือ องค์กรทางการเมือง
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8.  เราตรวจสอบยืนยันว่าจะมกีารปฏิบัติ
ตามและ บังคับใช้แนวทางการดำาเนนิ
ธุรกิจ (BCG)

24

8.1 เราเข้าร่วมการฝกึอบรม BCG เปน็
ประจำา 

เพื่อให้ BCG เหล่านี้เป็นท่ีรู้จักและมีการกระตุ้นเตือนเป็นประจำา 
Infineon ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายอยา่ง 
สม่ำาเสมอเพื่อให้พนักงานทราบเก่ียวกับเนื้อหาของ BCG และ 
ข้อกำาหนดทางกฎหมายท่ีต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังมีการจัด 
เซสชั่นการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายแบบพิเศษสำาหรับ 
พนักงานของกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่ม

ทุกคนมีภาระหน้าท่ีในการเข้ารว่มการฝึกอบรมการปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเป็นภาคบังคับสำาหรับสาขาการทำางานของพนักงาน

8.2 เรารายงานการประพฤติมชิอบในเชิงรุก

เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ BCG ของ Infineon ก็ต่อ 
เมื่อทุกคนทำาหน้าท่ีของตน ผู้จัดการต้องตรวจสอบยืนยันว่า 
พนักงาน อยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของตน รู้จักและยึดมั่น
ใน BCG

หากคุณพบการละเมิดท่ีนา่สงสัยต่อ BCG หรือข้อบังคับทาง
กฎหมาย หรือข้อบังคับภายใน เราคาดหวังให้คุณรายงานเรื่อง
ดังกล่าวโดยไมลั่งเล 
ซึ่งเป็นทางเดียวท่ีเราสามารถรว่มกันหลีกเล่ียงความเสียหายให้
กับพนักงาน
และบริษัทของเราได้ 
ท้ังนี้มีหลากหลายชอ่งทางในการรายงานการละเมิดการปฏิบัติ
ตามท่ีต้อง สงสัยได้แก่

 › 1. แจ้งไปยังหัวหน้างานของคุณ
 › 2. รายงานต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของ
องค์กร (Corporate Compliance Officer) หรือ เจ้าหน้าท  
ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของภูมิภาค (Regional 
Compliance Officer) ท่ีรับผิดชอบ 
 › 3. สามารถรายงานโดยโพสต์บนพอร์ทัลผา่น “สายด่วน
สำาหรับร้องเรียน” (Integrity Line) 

ชอ่งทางท่ีสองและสามไมเ่พียงแต่เปิดให้พนักงานเท่านั้น แต่ยัง
เปิดให้ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และบุคคลท่ีสามอ่ืนๆ อีกด้วย
 
การรายงานอาจยื่นคำาร้องด้วยวาจาหรือยื่นเป็นลายลักษณ์
อักษรก็ได้ โดยสามารถเปิดเผย หรือไมร่ะบุชื่อก็ได้ รายงานการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดทุกฉบับจะได้รับการจัดทำาเป็น เอกสาร 
ตรวจสอบ และปฏิบัติเป็นความลับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับผล
ตอบกลับในเวลา ท่ีเหมาะสม

ใครก็ตามท่ีรายงานการละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีต้อง
สงสัย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไมจ่ำาเป็นต้องกลัวความเสียหาย 
แม้ว่าการละเมิดท่ีต้องสงสัยนั้น จะกลายเป็นเรื่อง ไมส่มเหตุ
สมผล เราจะไมย่อมให้มีการตอบโต้กลับใดๆต่อผู้แจ้งเบาะแส
และจะปกป้อง พวกเขาในทุกวิถีทาง ในทำานองเดียวกันนี้ เรา
ปฏิบัติต่อพนักงานท่ีถูกกล่าวหาว่าประพฤติ มิชอบ อยา่งเป็น
ธรรม เราจึงขอให้คุณรายงานข้อผิดพลาดของคุณโดยเร็วท่ีสุด 

เราให้ความสำาคัญกับความโปรง่ใสเป็นอยา่งยิ่ง การระบุและการ
ตอบสนองต่อข้อผิดพลาด ในเวลาท่ีเหมาะสม จะชว่ยให้มั่นใจ
ได้ว่าปัญหาเล็กน้อยจะไมก่ลายเป็นปัญหาใหญ ่ดังนั้น เราจึง
คาดหวังให้พนักงานรว่มมือกัน โดยปราศจากข้อจำากัดในการ
ตรวจสอบหรือการสอบ ถามท่ีเกิดจากบริษัท เก่ียวกับการละเมิด
ท่ีนา่สงสัยต่อ BCG หรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือข้อบังคับ
ภายใน 
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ข้อมลูโดยละเอียด 
 › เข้ารว่มในการฝึกอบรม BCG
 › รายงานกรณีท่ีสงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบในเชิงรุก
 › ดำาเนินคดีกับการละเมิดกฎท่ีผิดจริงอยา่งเครง่ครัด แต่ใน 
ลักษณะท่ีเหมาะสมเสมอ
 › ข้อมูลการติดต่อ
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8.3 เราดำาเนนิคดีกับการละเมดิท่ีผดิจริงใน 
ลักษณะท่ีเปน็ธรรมและสมเหตุผล

หากพิสูจน์แล้วว่ามีการประพฤติมิชอบ เราดำาเนินการอยา่งเข้ม
งวด ด้วย
มาตรการท่ีเป็นธรรมและเข้าใจได้ ซึ่งอยูภ่ายใต้ข้อบังคับของ
บริษัทและ
ข้อบังคับทางกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่งของการดำาเนิน
การนี้ เรารับรองว่าการตอบสนองของเราเหมาะสมเสมอ และ
พิจารณาในแต่ละ
คดี ว่าผลใดท่ีเหมาะสม จำาเป็น และสมเหตุสมผล

8.4 วิธติีดต่อฝา่ยการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

หากคุณต้องการรายงานข้อกังวลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
หรือต้องการคำาแนะนำา คุณสามารถติดต่อเราผา่นชอ่งทางดังต่อ
ไปนี้:

ทางอีเมล: Compliance@infineon.com

ทางโทรศัพท์: +49(0) 89 234 83199

ทางไปรษณีย์: Infineon Technologies AG, IFAG CO,  
Am Campeon 1-15, 85579 Neubiberg, Germany

สายด่วนร้องเรียน หรือ Infineon Integrity Line 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของ Infineon 
ได้ทางอินทราเน็ต
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