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จดหมายจาก CEO 2 

จดหมายจากิ 
CEO สำำาหรัับทีมี Marel ค่วามสำำาเร็ัจตลอดปีีทีี�ผ่า่นิมานิี�เกดิจากการัทีำางานิอยา่งขะมกัเขมน้ิ

และพัันิธะกจิตอ่ค่วามซื่่�อสำตัยแ์ละจรัยิธรัรัมในิทีกุสำิ�งทีี�เรัาทีำา สำภาพัแวดลอ้มในิการัทีำา
ธรุักจิในิปัีจจบุนัิมคี่วามซื่บัซื่อ้นิและเปีลี�ยนิแปีลงเยอะมากในิไมก่ี�ปีีนิี� แตส่ำ ิ�งหนิ่�งทีี�ไม่
เปีลี�ยนิแปีลงค่อ่ค่วามเชื่่�อมั�นิของเรัาในิการัรัักษาชื่่�อเสำยีงของบรัษัิทีโดยพันัิกงานิทีกุค่นิ
การัทีำางานิเป็ีนิทีมีโดยปีฎิบิตัติามจรัรัยาบรัรัณในิการัทีำาธรุักจิของเรัา

ขั �นิตอนิสำำาค่ญัในิการับรัรัลตุามหลกัจรัยิธรัรัมและค่วามรัับผ่ดิชื่อบในิการัปีฏิบิตัติามในิ
แตล่ะวนัิค่อ่การัค่ำานิง่ถึง่ค่ำามั�นิสำญัญาของเรัาทีี�มตีอ่กนัิ ลกูค่า้ พัันิธมติรัทีางธรุักจิ และ
ชื่มุชื่นิทีอ้งถึิ�นิทีี�เรัาทีำางานิและอาศัยัอยู่

ผ่มจง่ใค่รัข่อถึอ่โอกาสำนิี�ในิการัสำ่�อสำารัจรัรัยาบรัรัณฉบบัแกไ้ขใหมข่องเรัาใหท้ีกุค่นิ
ทีรัาบ หลกัจรัรัยาบรัรัณนิี�ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัค่วามรัับผ่ดิชื่อบทีางวชิื่าชื่พีัของเรัา ซื่่�งรัวม
ถึง่การัปีฏิบิตัติามกฎิหมายและการัใชื่ว้จิารัณญาณทีี�ดขีองเรัาในิทีกุๆ วนัิ

และแน่ินิอนิวา่หลกัจรัรัยาบรัรัณนิี�ไมส่ำามารัถึตอบค่ำาถึามของค่ณุไดท้ีั �งหมดหรัอ่ในิทีกุ
สำถึานิการัณ ์นัิ�นิค่อ่เหตผุ่ลทีี�เรัาจัดเตรัยีมแหลง่ขอ้มลูทีี�พัรัอ้มสำำาหรัับการัตอบค่ำาถึาม
และตดิตามเม่�อเกดิปัีญหาข่�นิ หากค่ณุไมแ่น่ิใจวา่ตอ้งทีำาอะไรัในิสำถึานิการัณเ์ฉพัาะหรัอ่
กงัวลวา่หลกัจรัรัยาบรัรัณ นิโยบาย หรัอ่กฎิของเรัากำาลงัถึกูละเมดิ ค่ณุมหีนิา้ทีี�รัับผ่ดิ
ชื่อบในิการัรัายงานิ หากตอ้งการัแกปั้ีญหา ปัีญหาจะตอ้งถึกูรัะบกุอ่นิ หลกัการัค่อ่นิขา้ง
งา่ย หากค่ณุมคี่ำาถึามหรัอ่เชื่่�อวา่อาจมกีารัละเมดิ โปีรัดรัายงานิใหเ้รัาทีรัาบ

ผ่มเชื่่�อในิค่วามซื่่�อสำตัยส์ำจุรัติของค่นิเรัา ผ่มมั�นิใจวา่ค่วามมุง่มั�นิและการัปีฏิบิตัติามหลกั
จรัยิธรัรัมและรัะเบยีบขอ้บงัค่บัของเรัาไมเ่พัยีงชื่ว่ยใหเ้รัาปีรัะสำบค่วามสำำาเร็ัจในิวนัินิี� แต่
ยงัมสีำว่นิสำนัิบสำนุินิค่วามสำำาเร็ัจรัะยะยาวของบรัษัิทีทีี�ย ิ�งใหญข่องเรัาอกีดว้ย ดว้ยการั
ทีำางานิรัว่มกนัิและปีฏิบิตัติามหลกัจรัรัยาบรัรัณนิี� ผ่มเชื่่�อมั�นิวา่เรัาจะบรัรัลเุป้ีาหมายและ
ภมูใิจในิค่วามสำำาเร็ัจของเรัา

ขอขอบคุณุ

ดว้ยค่วามเค่ารัพั 
Árni Oddur Þórðarson ปีรัะธานิเจา้หนิา้ทีี�บรัหิารั Marel



3 องค์ป์ระกอบเอกลักัษณ์์

51 วิธิุกีิารรายงานขอ้กิงัวิล – กิารแจง้เบาะแส
52 กิารอนมุตัิแิละกิารแกิไ้ขเพิ่ิ�มเติมิ
52 ขอ้มลูติดิติอ่ที่ี�สำาคุญั

สารบญั
 จรรยาบรรณในธุรุกิจิของเรา
 5 ค่อ่อะไรัและเรัาค่วรันิำาไปีใชื่อ้ยา่งไรั
 7 ค่า่นิยิมของเรัา – กำาหนิดภาพัลกัษณข์องบรัษัิที
 9 การัแจง้เบาะแสำ - ดำาเนินิิการักบัขอ้กงัวลเสำมอ

พิ่นัธุกิจิของเราติอ่บรษิัทัี่และเพิ่่�อนรว่ิมงาน
 11 ยอมรัับค่วามหลากหลาย โอกาสำทีี�เทีา่เทียีมกนัิ และเค่ารัพัซื่่�งกนัิและกนัิ
 13 รัักษาสำภาพัแวดลอ้มการัทีำางานิทีี�ปีลอดภยัและถึกูสำขุอนิามยั
 16 สำง่เสำรัมิการัสำ่�อสำารัทีี�เปิีดกวา้งและสำมำ�าเสำมอ
 17 ใชื่โ้ซื่เชื่ยีลมเีดยีอยา่งมคี่วามรัับผ่ดิชื่อบ
 18 แสำดงค่วามค่ดิเห็นิในินิามของ Marel
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พิ่นัธุกิจิของเราติอ่ลกูิคุา้และติลาด 
 20 ดำาเนินิิธรุักจิอยา่งยตุธิรัรัม
 22 นิำาเสำนิอสำนิิค่า้ทีี�มคี่ณุภาพั ปีลอดภยั และเชื่่�อถึอ่ได ้
 24 รัักษาค่ำามั�นิสำญัญากบัลกูค่า้ของเรัา
 24 สำง่เสำรัมิค่วามสำมัพัันิธก์บัพัันิธมติรัทีางธรุักจิ
 26 ปีฏิบิตัติามกฎิหมายตอ่ตา้นิการัผ่กูขาดและการัแขง่ขนัิ

19

พิ่นัธุกิจิของเราติอ่ผูู้ถ้ือ่หุน้
30  ปีฏิบิตัติามกฎิหมายทีี�บงัค่บัใชื่ ้
30  เกบ็บนัิทีก่ทีางการัเงนิิทีี�ถึกูตอ้งและค่รับถึว้นิ
32  หลกีเลี�ยงค่วามขดัแยง้ทีางผ่ลปีรัะโยชื่นิ์
34  เค่ารัพักฎิการัซื่่�อขายโดยใชื่ข้อ้มลูภายในิ
 36 ปีกป้ีองทีรััพัยส์ำนิิทีางปัีญญาและขอ้มลูลบัของเรัา
 37 ใชื่เ้ทีค่โนิโลยสีำารัสำนิเทีศัและทีรััพัยากรัอ่�นิ ๆ อยา่งรัับผ่ดิชื่อบ
 39 ฝ่ึกปีฏิบิตัติามหลกัค่วามปีลอดภยัทีางไซื่เบอรั์

29

พิ่นัธุกิจิของเราติอ่พิ่นัธุมติิร ชุุมชุน และสิ�งแวิดลอ้ม
42  อนุิรัักษ์การัตอ่ตา้นิการัใหส้ำนิิบนิและการัตอ่ตา้นิการัทีจุรัติ
44  ปีฏิบิตัติามกฎิหมายการัค่า้และการัค่วำ�าบาตรั (นิำาเขา้/สำง่ออก)
 46 ป้ีองกนัิการัฟอกเงนิิและการัจัดหาเงนิิทีนุิของผู่ก้อ่การัรัา้ย
 47 เค่ารัพัทีรััพัยส์ำนิิทีางปัีญญา ขอ้มลูทีี�เป็ีนิค่วามลบั และค่วามเป็ีนิสำว่นิตวั
 48 ค่วามรัับผ่ดิชื่อบขององค่ก์รั

41
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หนา้เน่�อหานี�เป็็นแบบโติต้ิอบ เพัยีงค่ลกิทีี�ชื่อ่งขอ้ค่วาม ค่ณุสำามารัถึเขา้ถึง่หวัขอ้ทีี�
ตอ้งการัไดโ้ดยตรัง ค่ณุสำามารัถึยอ้นิกลบัไปียงัสำารับญัจากหนิา้ใดกไ็ดโ้ดยค่ลกิทีี�ชื่อ่ง
ขอ้ค่วามทีี�ดา้นิขวาบนิ
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จรรยาบรรณในธุรุกิจิ
ของเรา
วสิำยัทีศัันิข์อง Marel เกดิข่�นิจากค่วามเชื่่�อทีี�แน่ิวแน่ิวา่เรัา
สำามารัถึสำรัา้งมลูค่า่ทีางเศัรัษฐกจิและสำรัา้งผ่ลกรัะทีบทีี�
ดตีอ่สำงัค่มไปีพัรัอ้ม ๆ กนัิได ้ดว้ยค่วามรัว่มมอ่กบัลกูค่า้
ของเรัา เรัากำาลงัเปีลี�ยนิแปีลงวธิกีารัแปีรัรัปูีอาหารั วสิำยั
ทีศัันิข์องเรัาค่อ่โลกทีี�มกีารัผ่ลติอาหารัทีี�มคี่ณุภาพัอยา่ง
ยั�งยน่ิและรัาค่าไมแ่พัง 

วสิำยัทีศัันิน์ิี�สำะทีอ้นิใหเ้ห็นิในิรัปูีแบบธรุักจิของเรัา ซื่่�งองิ
จากค่วามสำามคั่ค่ ีค่วามรัู ้และค่วามสำามารัถึของพันัิกงานิ 
และขบัเค่ล่�อนิดว้ยนิวตักรัรัม การัเจาะตลาด และค่วาม
เป็ีนิเลศิัในิการัดำาเนินิิงานิ

จดุปีรัะสำงค่ข์องหลกัจรัรัยาบรัรัณนิี�ค่อ่การัสำนัิบสำนุินิวสิำยั
ทีศัันินั์ิ�นิ จรัรัยาบรัรัณของเรัาค่อ่การัแสำดงออกถึง่ตวัตนิ
และสำิ�งทีี�เรัาค่าดหวงัจากเพั่�อนิรัว่มงานิและพัันิธมติรัของ
เรัา จรัรัยาบรัรัณของเรัาค่อ่แผ่นิทีี�ทีี�มจีรัยิธรัรัมและปีฏิบิตั ิ
ไดจ้รังิเพั่�อเป็ีนิแนิวทีางแกเ่รัา
 
ไมก่ิอ่ใหเ้กิดิสทิี่ธุิ�ที่างกิฎหมายใด ๆ สำาหรบัลกูิคุา้ 
พิ่นัธุมติิรที่างธุรุกิจิ คุูแ่ขง่ ผูู้ถ้ือ่หุน้ หรอ่บคุุคุลที่ี� 
สามอ่�น ๆ
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คุอ่อะไรและเราคุวิรนำาไป็
ใชุอ้ยา่งไร
หลกัจรัรัยาบรัรัณของเรัาใหค้่ำาแนิะนิำาเกี�ยวกบัวธิกีารัทีำางานิและปีฏิบิตั ิ
ตามวตัถึปุีรัะสำงค่ ์ค่า่นิยิมของเรัา และมาตรัฐานิสำงูสำดุของค่ณุธรัรัม หลกั
จรัรัยาบรัรัณยงัชื่ว่ยใหเ้รัาปีฏิบิตัติามกฎิหมายและนิโยบายและหลกั
จรัยิธรัรัมของ Marel 

หลกัิจรรยาบรรณของเรามผีู้ลบงัคุบัใชุก้ิบัสมาชุกิิที่กุิคุนในบรษิัทัี่
ของเราที่ ั�วิโลกิ รัวมถึง่ทีี�ปีรัก่ษา ซื่พััพัลายเออรั ์ผู่ข้าย ผู่รั้ับเหมา และ
หุน้ิสำว่นิทีางธรุักจิอ่�นิ ๆ พัันิธมติรัทีางธรุักจิทีำาหนิา้ทีี�เป็ีนิสำว่นิเสำรัมิของ 
Marel และไดรั้ับการัค่าดหวงัใหป้ีฏิบิตัติามเจตนิารัมณข์องหลกัจรัรัยา
บรัรัณของเรัา ตลอดจนิขอ้กำาหนิดในิสำญัญาทีี�เกี�ยวขอ้ง เม่�อดำาเนินิิ
การัในินิามของเรัา หากค่ณุเป็ีนิหนิ่�งในิพัันิธมติรัทีางธรุักจิของเรัา เรัา
ขอแนิะนิำาใหค้่ณุทีำาค่วามคุ่น้ิเค่ยกบัหลกัจรัรัยาบรัรัณและพัันิธกจิตาม
สำญัญาของค่ณุเพั่�อปีฏิบิตัติามอยา่งเต็มทีี�

หากค่ณุจัดการัพัันิธมติรัทีางธรุักจิของเรัา ค่ณุมหีนิา้ทีี�รัับผ่ดิชื่อบในิการั
สำ่�อสำารัมาตรัฐานิและตรัวจสำอบใหม้ั�นิใจวา่พัันิธมติรัเขา้ใจ หากพัันิธมติรั
ทีางธรุักจิไมป่ีฏิบิตัติามค่วามค่าดหวงัดา้นิจรัยิธรัรัมและการัปีฏิบิตัติาม
ขอ้กำาหนิดของเรัา หรัอ่พัันิธกจิตามสำญัญาทีี�เกี�ยวขอ้ง อาจสำง่ผ่ลให ้
สำญัญาสำิ�นิสำดุลง 

ในิขณะทีี�เรัายอมรัับค่วามหลากหลายและเค่ารัพัค่วามแตกตา่งทีาง
วฒันิธรัรัม หากปีรัะเพัณีทีอ้งถึิ�นิหรัอ่แนิวปีฏิบิตัทิีางธรุักจิละเมดิหลกั
จรัรัยาบรัรัณของเรัา เรัาตอ้งปีฏิบิตัติามหลกัจรัรัยาบรัรัณ หากสำิ�งทีี�ไดรั้ับ
อนุิญาตหรัอ่กำาหนิดโดยหลกัจรัรัยาบรัรัณของเรัาละเมดิกฎิหมายทีอ้ง
ถึิ�นิ เรัาตอ้งปีฏิบิตัติามกฎิหมายทีอ้งถึิ�นิ

ในิสำถึานิการัณท์ีี�ไมค่่อ่ยเกดิข่�นิซื่่�งดเูหมอ่นิวา่จรัรัยา
บรัรัณขดัแยง้กบักฎิหมายทีอ้งถึิ�นิ โปีรัดตดิตอ่ที่มี
กิฎหมายหรัอ่เจา้หนา้ที่ี�กิำากิบัดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม
เพั่�อขอค่ำาแนิะนิำา

ในิกรัณีนิี� การัจัดการัในิทีอ้งถึิ�นิมอีสิำรัะในิการัรัะบกุฎิ
การัดำาเนินิิธรุักจิในิทีอ้งถึิ�นิเพัิ�มเตมิ โปีรัดอา่นิคุูม่อ่
พิ่นกัิงานของ Marel ในิปีรัะเทีศัของค่ณุซื่่�งใหภ้าพั
รัวมทีี�ดขีองกฎิเกณฑ์แ์ละนิโยบายทีอ้งถึิ�นิ

จรัรัยาบรัรัณในิธรุักจิของเรัา

https://intranet.mymarel.com/legal/Pages/default.aspx
https://intranet.mymarel.com/legal/Pages/default.aspx
mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
https://mymarel.sharepoint.com/sites/EmployeeHandbooks
https://mymarel.sharepoint.com/sites/EmployeeHandbooks
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สอดคุลอ้งกิบั
นโยบายของเรา
หรอ่ไม่

เคุารพิ่
บคุุลากิร  
ผูู้ถ้ือ่หุน้ 
ลกูิคุา้ และหุน้
สว่ินของเรา
หรอ่ไม่

6 

หากิคุณุเคุยเผู้ชุญิกิบัป็ญัหาที่าง
จรยิธุรรมและไมแ่นใ่จวิา่ติอ้งที่ำาอยา่งไร 
ใหถ้ืามติวัิเองดว้ิยคุำาถืามเหลา่นี�:

สะที่อ้นถืงึ
คุา่นยิม
และหลกัิ
จรยิธุรรม
ของ Marel 
หรอ่ไม่

ถืกูิกิฎหมายหรอ่ไม่
หากค่ำาตอบสำำาหรัับขอ้ใดขอ้หนิ่�งค่อ่ 'ไม'่ อยา่
ที่ำา  หากค่ณุยงัไมแ่น่ิใจ ใหข้อค่วามชื่ว่ย
เหลอ่เพัิ�มเตมิจากเจา้หนิา้ทีี�กำากบัดแูลการั
ปีฏิบิตัติาม (compliance.officer@marel.com) 

หากค่ณุไมแ่น่ิใจวา่กจิกรัรัมใดสำอดค่ลอ้งกบัหลกัจรัรัยาบรัรัณของเรัาหรัอ่
ไม ่ใหล้องพัดูค่ยุกบัใค่รัสำกัค่นิ ซื่่�งอาจเป็ีนิผู่จั้ดการัของค่ณุ เพั่�อนิรัว่มงานิ
ทีี�เชื่่�อถึอ่ได ้หรัอ่ใค่รับางค่นิจากฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ล 
เรัาตอ้งการัฟงัคุวิามคุดิเห็นจากิคุณุ หากขอ้กงัวลของค่ณุไมไ่ดรั้ับการั
แกไ้ข

Marel เชื่่�อในิการัหารัอ่เกี�ยวกบัการัดำาเนินิิธรุักจิอยา่งมคี่วามรัับผ่ดิชื่อบ
อยา่งไมเ่ป็ีนิทีางการัโดยมุง่เนิน้ิไปีทีี�การัปีรัับปีรังุ อยา่งไรักต็าม การัละ
เมดิขอ้กำาหนิดทีี�รัะบไุวใ้นิจรัรัยาบรัรัณของเรัาอาจนิำาไปีสำูก่ารัลงโทีษทีาง
วนัิิยภายในิ และในิกรัณีทีี�รัา้ยแรังอาจถึง่การัไลอ่อกหรัอ่แมก้รัะทีั�งการัดำา
เนินิิค่ดทีีางอาญา

คุอ่อะไรและเราคุวิรนำาไป็ใชุอ้ยา่งไร

จรัรัยาบรัรัณในิธรุักจิของเรัา

https://marel-wb.compliancesolutions.com/
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7 จรัรัยาบรัรัณในิธรุักจิของเรัา

คุา่นยิมของเรา – กิำาหนด
ภาพิ่ลกัิษัณข์องบรษิัทัี่ 
ค่า่นิยิมของบรัษัิทีเรัาสำะทีอ้นิวา่เรัาเป็ีนิใค่รัและจดุยน่ิของเรัา ในิทีำานิอง
เดยีวกนัิ ค่า่นิยิมของ Marel เป็ีนิอดุมค่ตแิละมาตรัฐานิรัว่มกนัิทีี�เรัาทีกุ
ค่นิมุง่มั�นิและเป็ีนิแรังบนัิดาลใจใหเ้รัา ค่า่นิยิมทีั�วไปีผ่กูมดัเรัาเขา้ดว้ยกนัิ 
และสำะทีอ้นิใหเ้ห็นิวา่เรัาตอ้งการัปีรัะพัฤตอิยา่งไรัและดว้ยเหตผุ่ลใด ให ้
ทีศิัทีางแกเ่รัาและเสำนิอวธิแีกปั้ีญหาเม่�อเรัาตอ้งเผ่ชื่ญิกบัค่วามไมช่ื่ดัเจนิ

เม่�อทีกุค่นิในิ Marel ยด่มั�นิในิค่า่นิยิมและมาตรัฐานิเหลา่นิี� เรัาจะได ้
รัับและรัักษาค่วามไวว้างใจจากลกูค่า้ ผู่ถ้ึอ่หุน้ิ นัิกลงทีนุิ ชื่มุชื่นิ และ
พัันิธมติรัทีางธรุักจิของเรัาไวไ้ด ้



คุวิามสามคัุคุ ี
ผู่เ้ชื่ี�ยวชื่าญจากสำาขา
ตา่ง ๆ รัว่มมอ่กนัิ
เรัารัว่มมอ่สำรัา้งค่วาม
สำำาเร็ัจดว้ยกนัิ

คุวิามเป็็นเลศิ 
ทีมีงานิทีี�มุง่มั�นิ สำง่มอบ
ผ่ลงานิทีี�ค่ณุวางใจได ้
ค่วามเป็ีนิเลศิัค่อ่สำิ�งทีี�
ทีำาใหเ้รัาแตกตา่ง

คุา่นยิมของเรา – กิำาหนดภาพิ่ลกัิษัณข์องบรษิัทัี่ 

8 จรัรัยาบรัรัณในิธรุักจิของเรัา

นวิตัิกิรรม 
ผู่ค้่นิทีี�มคี่วาม
กรัะตอ่รัอ่รัน้ิแสำดง
ใหเ้ห็นิค่วาม
ทีะเยอทีะยานิ
นิวตักรัรัมขบัเค่ล่�อนิ
ค่ณุค่า่ทีี�เรัาสำรัา้งข่�นิ



9 จรัรัยาบรัรัณในิธรุักจิของเรัา

ทีกุวนัิเป็ีนิโอกาสำทีี�จะมุง่มั�นิสำูค่่วามเป็ีนิเลศิั แตเ่รัาทีำาไดก้็ตอ่เม่�อทีกุค่นิ
มอีำานิาจในิการัพัดูค่ยุเกี�ยวกบัสำิ�งทีี�ดกีวา่และแจง้ค่วามกงัวล เรัาทีกุค่นิ
ตอ้งรัับผ่ดิชื่อบซื่่�งกนัิและกนัิสำำาหรัับค่า่นิยิมของเรัา และค่ณุจะไดรั้ับการั
สำนัิบสำนุินิใหพ้ัดูเกี�ยวกบัขอ้กงัวลใด ๆ ทีี�ค่ณุม ี 

หากค่ณุสำงัเกตเห็นิพัฤตกิรัรัมทีี�ผ่ดิกฎิหมาย หรัอ่ละเมดิหลกัการัในิหลกั
จรัรัยาบรัรัณนิี� โปีรัดรัายงานิขอ้กงัวลของค่ณุไปียงัผู่จั้ดการัโดยตรัง 
หากค่ณุพับวา่เป็ีนิเรั่�องยากทีี�จะรัายงานิตอ่ผู่จั้ดการัโดยตรัง ค่ณุสำามารัถึ
สำง่ขอ้กงัวลของค่ณุไปีทีี�ฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ล หรัอ่สำง่ตรังไปีทีี�เจา้หนา้ที่ี�
กิำากิบัดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม ค่ณุยงัสำามารัถึตดิตอ่ผู่ต้รัวจสำอบภายในิ
ของ Marel (ดขูอ้มลูการัตดิตอ่ไดท้ีี�หนิา้สำดุทีา้ยของหลกัจรัรัยาบรัรัณนิี�) 
หรัอ่ค่ณุสำามารัถึใชื่แ้พิ่ลติฟอรม์กิารแจง้เบาะแสของ Marel 

ผู่ค้่นิทีี�รัายงานิโดยสำจุรัติจะไมไ่ดรั้ับการัลงโทีษสำำาหรัับการัรัายงานิใด ๆ 
Marel จะปีกป้ีองตวัตนิของค่ณุใหม้ากทีี�สำดุเทีา่ทีี�จะทีำาไดต้ามกฎิหมาย 
ในิเรั่�องทีี�รัา้ยแรัง อาจจำาเป็ีนิตอ้งเปิีดเผ่ยขอ้ค่วามทีี�ค่ณุแจง้ ดงันัิ�นิค่วรั
เรัิ�มจากการัแจง้ดว้ยวาจากอ่นิทีี�จะแจง้อยา่งเป็ีนิลายลกัษณอ์กัษรั 

กิารแจง้เบาะแส - ดำาเนนิ
กิารกิบัขอ้กิงัวิลเสมอ

สำำาหรัับรัายละเอยีดเพัิ�มเตมิเกี�ยวกบัการั
แจง้เบาะแสำทีี� Marel โปีรัดดหูวัขอ้ วิธิุกีิาร
รายงานขอ้กิงัวิล – กิารแจง้เบาะแส

mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
https://marel-wb.compliancesolutions.com/


10 พัันิธกจิของเรัาตอ่บรัษัิทีและเพั่�อนิรัว่มงานิ

พิ่นัธุกิจิของเรา 
ติอ่บรษิัทัี่และเพิ่่�อน
รว่ิมงาน
ค่วามเค่ารัพั ค่วามปีลอดภยั และการัสำ่�อสำารัอยา่งเปิีด
เผ่ยมคี่วามสำำาค่ญัตอ่การัรัักษาพันัิกงานิทีี�มสีำว่นิรัว่ม เป็ีนิ
สำว่นิหนิ่�งของทีมี และมปีีรัะสำทิีธภิาพัสำงู การัใชื่ค้่า่นิยิม
ของค่วามสำามคั่ค่ ีนิวตักรัรัม และค่วามเป็ีนิเลศิัในิทีกุสำิ�ง
ทีี�เรัาทีำาชื่ว่ยใหเ้รัาสำามารัถึแสำดงพัันิธกจินิี�



11 พัันิธกจิของเรัาตอ่บรัษัิทีและเพั่�อนิรัว่มงานิ

คุา่นยิมของเรา 
Marel รัวบรัวมบคุ่ค่ลจากทีั�วทีกุมมุโลกทีี�มภีมูหิลงั ทีกัษะ และวฒันิธรัรัม
ทีี�หลากหลาย การัรัวมค่วามสำามารัถึและทีรััพัยากรัจำานิวนิมากเขา้ดว้ย
กนัิทีำาใหเ้กดิ 'one Marel' ทีมีงานิทีี�มคี่วามหลากหลายและไมห่ยดุนิิ�งทีี�
ขบัเค่ล่�อนิผ่ลลพััธข์องเรัาอยา่งสำมำ�าเสำมอ 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน
เพั่�อนิรัว่มงานิ ลกูค่า้ ผู่ม้สีำว่นิไดเ้สำยี และพัันิธมติรัทีางธรุักจิของเรัามี
สำทิีธิ�ไดรั้ับค่วามเค่ารัพัและมคี่ณุค่า่โดยไมค่่ำานิง่ถึง่ค่วามแตกตา่ง เรัา
ยด่ถึอ่กฎิหมายทีี�หา้มการัเลอ่กปีฏิบิตัแิละตดัสำนิิใจเกี�ยวกบัการัจา้งงานิ 
(เชื่น่ิ การัสำรัรัหาบคุ่ลากรั การัจา้งงานิ ค่า่ตอบแทีนิและผ่ลปีรัะโยชื่นิ ์
การัเขา้ถึง่การัฝ่ึกอบรัม การัเล่�อนิตำาแหน่ิง การัไลอ่อก หรัอ่การัเกษียณ
อาย)ุ ตามค่วามสำามารัถึของแตล่ะบคุ่ค่ล

นิอกจากนิี� เรัายงัมนีิโยบายตอ่ตา้นิอยา่งเค่รัง่ค่รััดสำำาหรัับการัค่กุค่าม 
การัขม่ขู ่การัลว่งละเมดิ การัทีำารัา้ยรัา่งกาย และการักรัะทีำาทีี�รันุิแรัง 
พัฤตกิรัรัมเหลา่นิี�เป็ีนิทีี�ยอมรัับไมไ่ดแ้ละจะไมไ่ดรั้ับการัยอมรัับ 

ยอมรบัคุวิามหลากิหลาย 
โอกิาสที่ี�เที่า่เที่ยีมกินั และ
เคุารพิ่ซึ่ึ�งกินัและกินั

คุวิามเป็็นเลศิ 
พันัิกงานิทีี�มคี่วามหลากหลายและ
ค่รัอบค่ลมุสำรัา้งทีมีทีี�มปีีรัะสำทิีธภิาพัสำงู
ในิการัตดัสำนิิใจทีี�ดขี ่�นิ สำง่มอบผ่ลติภณัฑ์์
และบรักิารัทีี�มคี่ณุภาพัสำงูใหก้บัลกูค่า้ของ
เรัา และนิำาวสิำยัทีศัันิข์องเรัาไปีสำูโ่ลกทีี�มี
การัผ่ลติอาหารัทีี�มคี่ณุภาพัอยา่งยั�งยน่ิ
และรัาค่าไมแ่พังในิชื่วีติ

นวิตัิกิรรม
เรัาตรัะหนัิกดวีา่ค่วามหลากหลายเป็ีนิตวั
ขบัเค่ล่�อนินิวตักรัรัม และค่วามรัูส้ำก่เป็ีนิ
สำว่นิหนิ่�งขององค่ก์รัทีำาใหม้ั�นิใจไดว้า่เรัา
ยอมรัับศักัยภาพัอยา่งเต็มทีี�และการัมสีำว่นิ
รัว่มของพันัิกงานิทีกุค่นิ

คุวิามสามคัุคุ ี
เรัาเฉลมิฉลองค่วามหลากหลายและตอ้นิรัับ
ทีกุค่นิโดยไมค่่ำานิง่ถึง่เพัศั สำญัชื่าต ิอาย ุ
ค่วามสำามารัถึทีางกายภาพั หรัอ่ดา้นิอ่�นิ ๆ 
ของค่วามหลากหลาย ค่วามสำามคั่ค่เีพั่�อ
ค่วามสำำาเร็ัจของเรัาเป็ีนิสำิ�งสำำาค่ญัทีี�พันัิกงานิ
ของเรัาทีกุค่นิรัูส้ำก่มสีำว่นิรัว่มและมคี่ณุค่า่ 

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายค่วามหลากหลาย

https://marel.com/media/41wmsszp/marel-global-diversity-inclusion-policy.pdf
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เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้ 

พัันิธกจิของเรัาตอ่บรัษัิทีและเพั่�อนิรัว่มงานิ

ยอมรบัคุวิามหลากิหลาย โอกิาสที่ี�เที่า่เที่ยีมกินั และเคุารพิ่ซึ่ึ�งกินัและกินั

" เพั่�อนิรัว่มงานิค่นิหนิ่�งของฉันิสำง่อเีมลทีี�มเีรั่�องตลก
และค่วามค่ดิเห็นิทีี�เสำ่�อมเสำยีเกี�ยวกบัผู่ห้ญงิ พัวก
เขาทีำาใหฉั้นิรัูส้ำก่ไมส่ำบายใจ แตย่งัไมม่ใีค่รัรัายงานิ
เรั่�องนิี� ฉันิค่วรัทีำาอยา่งไรั”

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายค่วามหลากหลาย

  แจง้ผู่จั้ดการัของค่ณุหรัอ่บคุ่ลากรัจากฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ล การัสำง่เรั่�อง
ตลกปีรัะเภทีนิี� ไมว่า่จะเป็ีนิเรั่�องผู่ห้ญงิ ผู่ค้่นิจากหลายเชื่่�อชื่าต ิหรัอ่กลุม่
ทีี�ไมฝั่ึกใฝ่ึฝ่ึายใด ถึอ่เป็ีนิการัละเมดิค่า่นิยิมของเรัา ตลอดจนิมาตรัฐานิ
ดา้นิค่วามหลากหลาย การัลว่งละเมดิ และการัเลอ่กปีฏิบิตั ิและนิโยบาย
ของเรัาเกี�ยวกบัการัใชื่อ้เีมล การัไมท่ีำาอะไรัเลยแสำดงวา่ค่ณุยอมรัับการั
เลอ่กปีฏิบิตัแิละค่วามเชื่่�อทีี�กดัเซื่าะสำภาพัแวดลอ้มของทีมีทีี�เรัาตอ้งการั
สำรัา้งอยา่งจรังิจัง เรั่�องรัาวเชื่น่ินิี�สำรัา้งสำภาพัแวดลอ้มการัทีำางานิทีี�เป็ีนิพัษิ
และจะสำง่ผ่ลเสำยีตอ่สำขุภาพัและสำขุภาพัจติของผู่อ้่�นิ

https://marel.com/media/41wmsszp/marel-global-diversity-inclusion-policy.pdf
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รกัิษัาสภาพิ่แวิดลอ้มกิาร
ที่ำางานที่ี�ป็ลอดภยัและถืกูิ
สขุอนามยั
คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
การัรัักษาสำภาพัแวดลอ้มในิการัทีำางานิทีี�ปีลอดภยัและถึกูสำขุอนิามยัเป็ีนิ
สำว่นิสำำาค่ญัของทีกุสำิ�งทีี�เรัาทีำา ดงันัิ�นิเรัาจง่มุง่มั�นิทีี�จะสำรัา้งสำถึานิทีี�ทีำางานิ
ทีี�ปีลอดภยั ถึกูสำขุอนิามยั และปีรัาศัจากการับาดเจ็บ และเพั่�อยกรัะดบั
ค่ณุภาพัชื่วีติและค่วามเป็ีนิอยูท่ีี�ดขีองพันัิกงานิของเรัา 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
มาตรัฐานิและค่ำาแนิะนิำาดา้นิสำขุภาพั ค่วามปีลอดภยั และสำิ�งแวดลอ้ม
ของเรัาไดรั้ับการัออกแบบมาเพั่�อป้ีองกนัิผ่ลกรัะทีบตอ่สำิ�งแวดลอ้มทีี�ไม่
พัง่ปีรัะสำงค่ ์เพั่�อจัดการัค่วามเสำี�ยง และเพั่�อสำง่เสำรัมิสำขุภาพัและค่วาม
เป็ีนิอยูท่ีี�ด ีเป้ีาหมายของเรัาค่อ่การัทีำางานิในิสำภาพัแวดลอ้มทีี�สำะอาด 
ปีลอดภยั และถึกูสำขุอนิามยั และเรัาทีำาตามขั �นิตอนิทีี�จำาเป็ีนิเพั่�อใหบ้รัรัลุ
เป้ีาหมายของ Zero Harm 

Zero Harm คุอ่อะไร 
ค่อ่เป้ีาหมายทีี�บงัค่บัใชื่ท้ีั�วทีั �งบรัษัิทีของ
เรัาเพั่�อการัสำรัา้งสำภาพัแวดลอ้มการัทีำา
งานิทีี�ปีลอดภยัและมสีำขุภาพัดสีำำาห
รัับพันัิกงานิของเรัา และผ่ลติภณัฑ์ท์ีี�
ปีลอดภยัและมสีำขุภาพัดสีำำาหรัับลกูค่า้ 
เรัามุง่เป้ีาไปีทีี�การับาดเจ็บเป็ีนิศันูิย ์การั
เจ็บป่ีวยเป็ีนิศันูิย ์และเหตกุารัณด์า้นิสำิ�ง
แวดลอ้มและลกูค่า้เป็ีนิศันูิย์

https://mymarel.sharepoint.com/sites/Global-HSE
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กิารเดนิที่างสู ่Zero Harm ของเรา 
ป็ระกิอบดว้ิย: 
•  ใหพ้ันัิกงานิของเรัาไดเ้รัยีนิรัูอ้ยา่งตอ่เนิ่�อง รัวมถึง่การั

ฝ่ึกอบรัมและขอ้มลูดา้นิค่วามปีลอดภยัและสำขุภาพั
อยา่งสำมำ�าเสำมอ 

•  ตรัวจสำอบใหแ้น่ิใจวา่ไดท้ีำาเค่รั่�องหมายทีางออก
ฉุกเฉนิิไวอ้ยา่งชื่ดัเจนิ มไีฟสำอ่งสำวา่ง และไมม่สีำ ิ�ง
กดีขวาง 

•  ดำาเนินิิการัฝ่ึกอพัยพัและทีดสำอบสำญัญาณเตอ่นิไฟ
ไหมเ้ป็ีนิปีรัะจำา 

•  จัดเตรัยีมหอ้งสำขุาทีี�สำะอาด นิำ�าด่�ม และทีี�เกบ็อาหารัในิ
สำถึานิทีี�ปีฏิบิตังิานิทีั �งหมดของเรัา 

•  ดแูลทีี�อยูอ่าศัยัใหส้ำะอาดและปีลอดภยั และตอบสำนิอง
ค่วามตอ้งการัพั่�นิฐานิของค่นิงานิ หากมใีห ้

ที่ำาหนา้ที่ี�ของคุณุเสมอ 
•  กำาหนิดมาตรัฐานิขั �นิสำงูดา้นิสำขุภาพั ค่วามปีลอดภยั 

และการัปีกป้ีองสำิ�งแวดลอ้มของค่ณุเอง และค่าดหวงั
วา่ผู่อ้่�นิจะดำาเนินิิการัเชื่น่ิเดยีวกนัิ

•  ตรัวจสำอบใหแ้น่ิใจวา่ค่ณุเขา้ใจและมขีอ้มลูปัีจจบุนัิ
เกี�ยวกบัขอ้กำาหนิดดา้นิสำขุภาพัและค่วามปีลอดภยั
ของบทีบาทีของค่ณุ และขอการัสำนัิบสำนุินิหากจำาเป็ีนิ

•  หยดุทีำางานิหากค่ณุค่ดิวา่ไมป่ีลอดภยัสำำาหรัับค่ณุหรัอ่
ผู่อ้่�นิ

•  เขา้ไปีแทีรักแซื่งและพัดูค่ยุกบัผู่จั้ดการัของค่ณุ หาก
ค่ณุกงัวลวา่การักรัะทีำาหรัอ่การัตดัสำนิิใจอาจสำง่ผ่ลให ้
เรัาไมป่ีฏิบิตัติามนิโยบาย มาตรัฐานิ และขอ้กำาหนิด
ของเรัา

พัันิธกจิของเรัาตอ่บรัษัิทีและเพั่�อนิรัว่มงานิ 

รกัิษัาสภาพิ่แวิดลอ้มกิารที่ำางานที่ี�ป็ลอดภยัและถืกูิสขุอนามยั

เรัาสำนัิบสำนุินิใหท้ีกุค่นิพัดูออกมา หากพัวกเขาพับปัีญหา
หรัอ่พับเห็นิเหตกุารัณใ์ด ๆ หรัอ่เกอ่บพัลาด ไมว่า่จะ
เป็ีนิทีี�เว็บไซื่ต ์Marel ลกูค่า้ หรัอ่พัันิธมติรัทีางธรุักจิ ค่ณุ
สำามารัถึแจง้ค่วามกงัวลดา้นิค่วามปีลอดภยักบัผู่จั้ดการั
ของค่ณุ ฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ล HSE และ/หรัอ่ฝ่ึายบรัหิารั
สำิ�งอำานิวยค่วามสำะดวกในิทีอ้งถึิ�นิ และค่ณุสำามารัถึทีำาได ้
โดยไมต่อ้งกลวัวา่จะมกีารัตอบโต ้

หากค่ณุตอ้งการัแหลง่ขอ้มลูเพัิ�มเตมิเพั่�อขอค่วามชื่ว่ย
เหลอ่ โปีรัดตดิตอ่ผู่จั้ดการั ผู่ใ้หบ้รักิารัดา้นิอาชื่วีอนิามยั
ในิพั่�นิทีี� หรัอ่ผู่จั้ดการั HSE ทีั�วโลก

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายดา้นิสำขุภาพั ค่วาม
ปีลอดภยั และสำิ�งแวดลอ้มทีั�วโลก

Harm
Zero

https://marel.com/media/4m1n2txw/hse-policy-nov-2020.pdf
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รกัิษัาสภาพิ่แวิดลอ้มกิารที่ำางานที่ี�ป็ลอดภยัและถืกูิสขุอนามยั

เกิดิอะไรขึ�นถืา้ 
เรยีนรูเ้พิ่ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายดา้นิสำขุภาพั ค่วามปีลอดภยั  
และสำิ�งแวดลอ้มทีั�วโลก

“จะเกดิอะไรัข่�นิหากซื่พััพัลายเออรัน์ิอก
สำถึานิทีี� กรัะทีำาการัละเมดิมาตรัฐานิของเรัา 
ซื่พััพัลายเออรัถ์ึกูค่าดหวงัใหป้ีฏิบิตัติาม
นิโยบายและขั �นิตอนิดา้นิสำขุภาพั ค่วาม
ปีลอดภยั และการัรัักษาค่วามปีลอดภยัเชื่น่ิ
เดยีวกบัพันัิกงานิแมว้า่จะทีำางานินิอกสำถึานิ
ทีี�หรัอ่ไม”่

แน่ินิอนิ ผู่จั้ดการัมหีนิา้ทีี�รัับผ่ดิชื่อบในิการัสำ่�อสำารั
มาตรัฐานิใหแ้กซ่ื่พััพัลายเออรัแ์ละพัันิธมติรัธรุักจิทีรัาบ 
และตรัวจสำอบใหม้ั�นิใจวา่พัวกเขาเขา้ใจ หากซื่พััพัลาย
เออรัน์ิอกสำถึานิทีี�ไมป่ีฏิบิตัติามค่วามค่าดหวงัดา้นิ
สำขุภาพั ค่วามปีลอดภยั และการัรัักษาค่วามปีลอดภยั
ของเรัา อาจสำง่ผ่ลใหส้ำญัญาสำิ�นิสำดุลง

พัดูค่ยุถึง่ขอ้กงัวลของค่ณุกบัผู่ ้
จัดการั ค่ณุสำามารัถึขอค่วามชื่ว่ย
เหลอ่จากผู่จั้ดการั HSE ทีั�วโลก 
หรัอ่ฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ลในิ
ปีรัะเทีศัของค่ณุไดอ้กีดว้ย

แจง้ขอ้กงัวลของค่ณุกบัผู่จั้ดการั นิอกจากนิี� ค่ณุ
ยงัสำามารัถึรัับการัสำนัิบสำนุินิจากผู่ใ้หบ้รักิารัดา้นิ
อาชื่วีอนิามยัในิพั่�นิทีี�หรัอ่ฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ล

“จะทีำาอยา่งไรัหากฉันิเชื่่�อวา่สำว่นิหนิ่�ง
ของธรุักจิของฉันิละเมดิกฎิหมายสำิ�ง
แวดลอ้มแหง่ชื่าต”ิ

"ฉันิกำาลงัเค่รัยีดเกี�ยวกบัภารัะงานิของ
ฉันิ ฉันิจะขอค่วามชื่ว่ยเหลอ่ไดจ้าก
ทีี�ไหนิ”

"ฉันิสำงสำยัวา่มกีารัละเมดิขั �นิ
ตอนิค่วามปีลอดภยัในิพั่�นิทีี�
ของฉันิ ฉันิค่วรัทีำาอยา่งไรั”

จะตอ้งปีฏิบิตัติามขั �นิตอนิดา้นิค่วาม
ปีลอดภยัอยา่งเค่รัง่ค่รััด ค่ณุค่วรัเรัิ�มตน้ิดว้ย
การัพัดูค่ยุกบัผู่จั้ดการัของค่ณุ หากค่ณุรัูส้ำก่วา่
ไมส่ำามารัถึพัดูค่ยุกบัผู่จั้ดการัของค่ณุได ้ให ้
พัดูค่ยุกบัผู่บ้รัหิารัรัะดบัถึดัไปี ผู่จั้ดการั HSE 
ทีั�วโลก หรัอ่ฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ลของเรัา 

https://mymarel.sharepoint.com/sites/Global-HSE
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คุา่นยิมของเรา: คุวิามสามคัุคุ ี
การัสำ่�อสำารัทีี�เปิีดกวา้งและใหค้่วามเค่ารัพัชื่ว่ยเพัิ�มการั
ทีำางานิเป็ีนิทีมี กรัะจายค่วามรัู ้และสำรัา้งบรัรัยากาศัทีี�
สำรัา้งสำรัรัค่์

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
เรัาสำนัิบสำนุินิใหพ้ันัิกงานิของเรัาแสำดงค่วามค่ดิเห็นิและ
โตต้อบซื่่�งกนัิและกนัิอยา่งเปิีดเผ่ยในิลกัษณะทีี�สำง่เสำรัมิ
ค่วามซื่่�อสำตัย ์แตย่งัเค่ารัพัในิสำทิีธคิ่วามเป็ีนิสำว่นิตวัของ
กนัิและกนัิ 

เนิ่�องจากการัสำ่�อสำารัไมส่ำามารัถึเกดิข่�นิไดห้ากปีรัาศัจาก
ค่วามไวว้างใจ เรัาแบง่ปัีนิค่วามสำำาเร็ัจและวจิารัณอ์ยา่ง
สำรัา้งสำรัรัค่ไ์ดโ้ดยตรัง 

นิอกจากนิี� เรัายงัตรัะหนัิกดวีา่การัสำ่�อสำารัอยา่งสำมำ�าเสำมอ
และรัว่มกนัิรัะหวา่งผู่จั้ดการัและทีมีของพัวกเขาค่อ่
กญุแจสำูค่่วามสำำาเร็ัจทีางธรุักจิ พันัิกงานิมสีำทิีธทิีี�จะ
ปีรัะเมนิิผ่ลการัปีฏิบิตังิานิของตนิ เพั่�อตดิตามค่วามค่บ่
หนิา้ และเพั่�อวางแผ่นิสำำาหรัับการัพััฒนิาตอ่ไปีตามค่วาม
เหมาะสำม

สง่เสรมิกิารส่�อสารที่ี�เปิ็ดกิวิา้งและ
สมำ�าเสมอ

คุวิามสามคัุคุ ี
ค่วามสำมัพัันิธข์องเรัาสำรัา้งข่�นิจาก
ค่วามไวว้างใจและค่วามซื่่�อสำตัย์
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คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
เรัาทีำางานิเพั่�อสำง่เสำรัมิการัสำ่�อสำารัออนิไลนิท์ีี�ซื่่�อสำตัยแ์ละจรังิใจ พัรัอ้ม
ทีำาใหเ้ห็นิชื่ดัเจนิวา่ค่วามค่ดิของเรัาเป็ีนิของเรัาเอง ไมใ่ชื่ข่อง Marel 
การัทีำาเชื่น่ินิี�ชื่ว่ยปีกป้ีองบรัษัิทีและพันัิกงานิ 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
โปีรัดใชื่ค้่วามรัะมดัรัะวงัเม่�อเขยีนิเพั่�อการัสำ่�อสำารัทีี�อาจเผ่ยแพัรัท่ีาง
ออนิไลนิ ์หากค่ณุเขา้รัว่มในิกลุม่การัสำนิทีนิาทีางอนิิเทีอรัเ์น็ิต บล็อก 
เว็บไซื่ต ์โซื่เชื่ยีลมเีดยี หรัอ่การัสำ่�อสำารัทีางอเิล็กทีรัอนิกิสำอ์่�นิ ๆ แมภ้าย
ใตน้ิามแฝึง อยา่แสำดงค่วามค่ดิเห็นิโดยทีำาใหผู้่อ้ ่�นิค่ดิวา่ค่ณุพัดูในินิาม
ของ Marel

หากค่ณุเชื่่�อวา่มกีารัโพัสำตข์อ้ค่วามทีี�เป็ีนิเท็ีจเกี�ยวกบับรัษัิทีของเรัา อยา่
โพัสำตห์รัอ่แบง่ปัีนิขอ้มลูทีี�ไมเ่ปิีดเผ่ยตอ่สำาธารัณะ แมว้า่ค่ณุจะมเีจตนิา
ทีี�จะ ‘แกไ้ขค่วามเขา้ใจผ่ดิ’ กต็าม การัโพัสำตข์องค่ณุอาจถึกูตคี่วามผ่ดิ 
เรัิ�มขา่วลอ่เท็ีจ หรัอ่อาจไมถ่ึกูตอ้ง หรัอ่ทีำาใหเ้ขา้ใจผ่ดิ หรัอ่อาจมผี่ลก
รัะทีบตอ่รัาค่าหุน้ิของเรัา สำิ�งนิี�จะสำรัา้งค่วามเสำยีหายตอ่ผู่ถ้ึอ่หุน้ิของเรัา
และอาจละเมดิกฎิหมายทีี�เขม้งวดซื่่�งค่วบค่มุวธิกีารัเปิีดเผ่ยขอ้มลูจาก
บรัษัิทีทีี�เปิีดใหม้กีารัซื่่�อขายสำาธารัณะ 
ใหต้ิดิติอ่ฝ่่ายกิารส่�อสารที่ ั�วิโลกิแทีนิ

ใชุโ้ซึ่เชุยีลมเีดยีอยา่งมี
คุวิามรบัผู้ดิชุอบ

mailto:global-communications@marel.com?subject=
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คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
เรัารัูว้า่ทีกุสำิ�งทีี�เรัาสำ่�อสำารัเกี�ยวกบั Marel อาจสำง่ผ่ลกรัะทีบตอ่บรัษัิทีของ
เรัา เรัามุง่มั�นิทีี�จะสำง่ขอ้ค่วามทีี�ชื่ดัเจนิทีี�ชื่ว่ยปีกป้ีองชื่่�อเสำยีงเพั่�อนิรัว่ม
งานิและแบรันิดข์องเรัา 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
เรัาตอ้งมกีารัสำ่�อสำารัทีี�สำอดค่ลอ้งกนัิเม่�อเปิีดเผ่ยหรัอ่ใหข้อ้มลูแก่
สำาธารัณชื่นิ ดว้ยเหตนุิี� จง่เป็ีนิสำิ�งสำำาค่ญัทีี�ค่นิทีี�ไดรั้ับอนุิญาตเทีา่นัิ�นิ
ทีี�สำามารัถึพัดูในินิาม Marel ได ้การัสำ่�อสำารักบันัิกลงทีนุิ นัิกวเิค่รัาะห์
หุน้ิ และสำมาชื่กิค่นิอ่�นิ ๆ ของชื่มุชื่นิการัเงนิิ ค่วรัไดรั้ับการัแนิะนิำาจาก
ผู่อ้ำานิวยการัฝ่ึายนัิกลงทีนุิสำมัพัันิธข์องเรัา เม่�อตอ้งสำ่�อสำารักบัสำ่�อ ค่วรั
ศัก่ษาฝ่ึายกิารส่�อสารที่ ั�วิโลกิ 

นอกิจากินี� ใหห้ลกีิเลี�ยง:
•  การักลา่วสำนุิทีรัพัจนิใ์นิทีี�สำาธารัณะ การัเขยีนิบทีค่วามสำำาหรัับวารัสำารั

วชิื่าชื่พีั หรัอ่การัสำ่�อสำารัสำาธารัณะอ่�นิ ๆ ทีี�เกี�ยวขอ้งกบั Marel โดยไม่
ไดรั้ับอนุิมตัจิากฝ่ึายบรัหิารัทีี�เหมาะสำม

•  การัใชื่ช้ื่่�อหรัอ่ค่วามเกี�ยวขอ้งของค่ณุนิอกขอบเขตงานิสำำาหรัับ Marel 
โดยไมไ่ดช้ื่ี�แจงอยา่งชื่ดัเจนิวา่การัใชื่น้ิี�มไีวเ้พั่�อรัะบตุวัตนิเทีา่นัิ�นิ

•  ค่ำาเชื่ญิใหพ้ัดู 'อยา่งไมเ่ป็ีนิทีางการั ' กบันัิกขา่วหรัอ่นัิกวเิค่รัาะหท์ีี�ขอ
ขอ้มลูเกี�ยวกบั Marel หรัอ่ลกูค่า้หรัอ่พัันิธมติรัทีางธรุักจิจากค่ณุ

แสดงคุวิามคุดิเห็นในนาม
ของ Marel

ในฐานะบรษิัทัี่มหาชุน Marel มุง่ม ั�นที่ี�
จะป็ฏิบิตัิติิามภาระหนา้ที่ี�ในกิารเปิ็ดเผู้ย
ขอ้มลูอยา่งคุรบถืว้ิน ยตุิธิุรรม และที่นั
เวิลาในรายงานและเอกิสารที่ี�อธุบิายถืงึ
ธุรุกิจิและผู้ลป็ระกิอบกิารที่างกิารเงนิ
ของเรา และกิารส่�อสารสาธุารณะอ่�น ๆ

พัันิธกจิของเรัาตอ่บรัษัิทีและเพั่�อนิรัว่มงานิ

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบัการัสำ่�อสำารัทีั�วโลก
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19 พัันิธกจิของเรัาตอ่ลกูค่า้และตลาด

พิ่นัธุกิจิของเราติอ่
ลกูิคุา้และติลาด
ค่วามสำำาเร็ัจของเรัาเกดิจากค่วามมุง่มั�นิของเรัาทีี�มตีอ่
ลกูค่า้ และค่วามมุง่มั�นิสำูค่่วามเป็ีนิเลศิัของเรัา เรัาแสำดง
ใหเ้ห็นิถึง่ค่วามมุง่มั�นิโดยการัดำาเนินิิงานิในิรัปูีแบบทีี�เป็ีนิ
ธรัรัมและถึกูกฎิหมายโดยการัผ่ลติผ่ลติภณัฑ์ท์ีี�ปีลอดภยั
และมคี่ณุภาพัและโดยรัักษาสำญัญาของเรัา 

ธรุักจิของเรัาสำรัา้งข่�นิจากค่วามรัว่มมอ่และค่วามไวว้างใจ 
พัฤตกิรัรัมทีางธรุักจิทีี�ผ่ดิจรัรัยาบรัรัณทีกุรัปูีแบบเป็ีนิสำิ�ง
ตอ้งหา้ม
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คุา่นยิมของเรา 
ชื่่�อเสำยีงของเรัาไมเ่พัยีงแตข่่�นิอยูก่บัค่วามสำำาเร็ัจทีางการัเงนิิของเรัา
เทีา่นัิ�นิ แตย่งัข่�นิอยูก่บัวธิทีีี�เรัาปีฏิบิตัติอ่ผู่ค้่นิทีี�เรัาตดิตอ่ดว้ยทีกุวนัิ 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
พันัิกงานิทีกุค่นิตอ้งปีฏิบิตักิบัลกูค่า้ พัันิธมติรัทีางธรุักจิ คู่แ่ขง่ และ
พันัิกงานิของเรัาอยา่งเป็ีนิธรัรัม 

ไมม่ใีคุรคุวิรเอาเป็รยีบใคุรโดย:
• การัชื่กัจงู
• การัปีกปิีด
• การัใชื่ข้อ้มลูอภสิำทิีธิ�ในิทีางทีี�ผ่ดิ
• การับดิเบอ่นิขอ้เท็ีจจรังิทีี�เป็ีนิสำารัะสำำาค่ญั

ดำาเนนิธุรุกิจิอยา่งยตุิธิุรรม

พัันิธกจิของเรัาตอ่ลกูค่า้และตลาด
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เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้ 

ดำาเนนิธุรุกิจิอยา่งยตุิธิุรรม

พัันิธกจิของเรัาตอ่ลกูค่า้และตลาด

   ไม ่เรัาปีกป้ีองลกูค่า้ (และแบรันิดข์องเรัา) 
โดยการัใหข้อ้มลูทีี�เป็ีนิปัีจจบุนัิและผ่า่นิการั
ตรัวจสำอบเสำมอ รัอจนิกวา่จะพัสิำจูนิ์
ปีรัะโยชื่นิไ์ดก้อ่นินิำาไปีใชื่ใ้นิโฆษณา  

"ฉันิกำาลงัรัวบรัวมสำ่�อสำง่เสำรัมิการัขายและตอ้งการัเนิน้ิยำ�า
ถึง่ปีรัะโยชื่นิข์องหนิ่�งในิผ่ลติภณัฑ์ข์องเรัา ซื่่�งยงัไมไ่ด ้
ทีำาการัวจัิยทีี�ชื่ดัเจนิ แตฉั่นิเชื่่�อวา่เป็ีนิค่วามจรังิ ค่วรัจะรัวม
ปีรัะโยชื่นิน์ิี�ไวด้ว้ยดไีหม”
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คุา่นยิมของเรา: นวิตัิกิรรม 
ค่วามมุง่มั�นิตอ่ค่วามปีลอดภยัและค่ณุภาพัชื่ว่ยใหเ้รัาได ้
รัับค่วามไวว้างใจจากลกูค่า้ พัรัอ้มชื่ว่ยใหพ้ัวกเขาไดรั้ับ
ค่วามไดเ้ปีรัยีบในิการัแขง่ขนัิในิอตุสำาหกรัรัม

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
เรัาไมเ่พัยีงแตม่องหาผ่ลติภณัฑ์แ์ละบรักิารัทีี�ตอบสำนิอง
ค่วามตอ้งการัของพัวกเขา แตย่งัรัวมถึง่การัออกแบบ 
จัดหา ผ่ลติ และขายผ่ลติภณัฑ์ท์ีี�ปีลอดภยัเชื่่�อถึอ่ไดแ้ละ
ยั�งยน่ิตอ่สำิ�งแวดลอ้ม

เราป็ฏิบิตัิติิามมาติรฐานสงูสดุโดย:
•  การัอนุิญาตใหน้ิวตักรัรัมขบัเค่ล่�อนิค่วามค่ดิ 

ผ่ลติภณัฑ์ ์รัะบบ และโซื่ลชูื่นัิแบบบรูัณาการัของเรัา 
•  ปีฏิบิตัติามมาตรัฐานิค่วามปีลอดภยัดา้นิอาหารัและ

ค่วามปีลอดภยัของอาหารัของสำหภาพัยโุรัปีและ
สำหรััฐอเมรักิา 

•  การัทีดสำอบผ่ลติภณัฑ์ข์องเรัาเพั่�อใหแ้น่ิใจวา่เฉพัาะ
ผ่ลติภณัฑ์ท์ีี�มคี่ณุภาพัสำงูสำดุเทีา่นัิ�นิทีี�จะเขา้ถึง่ตลาด

•  การัปีรัะเมนิิปีรัะสำทิีธภิาพัของผ่ลติภณัฑ์ข์องเรัาตลอด
อายกุารัใชื่ง้านิเพั่�อใหแ้น่ิใจวา่เป็ีนิไปีตามมาตรัฐานิ
ดา้นิค่ณุภาพัและค่วามน่ิาเชื่่�อถึอ่ทีี�เปีลี�ยนิแปีลงอยา่ง
ตอ่เนิ่�อง

นำาเสนอสนิคุา้ที่ี�มคีุณุภาพิ่ 
ป็ลอดภยั และเชุ่�อถือ่ได้

พัันิธกจิของเรัาตอ่ลกูค่า้และตลาด

คุวิามเป็็นเลศิ
เรัาสำง่มอบผ่ลลพััธท์ีี�ลกูค่า้ของเรัา
สำามารัถึไวว้างใจได ้
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เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้ 

นำาเสนอสนิคุา้ที่ี�มคีุณุภาพิ่ ป็ลอดภยั และเชุ่�อถือ่ได้

พัันิธกจิของเรัาตอ่ลกูค่า้และตลาด

ค่วามเป็ีนิเลศิัเป็ีนิหนิ่�งในิค่า่นิยิมหลกัของ Marel 
และค่ณุภาพัของโซื่ลชูื่นัิของเรัามคี่วามสำำาค่ญัสำงูสำดุ 
เรัาจะไมล่ดค่ณุภาพัเพั่�อใหเ้ป็ีนิไปีตามกำาหนิดเวลา
หรัอ่เป้ีาหมาย ค่ณุค่วรัรัายงานิเรั่�องนิี�ตอ่ผู่จั้ดการัของ
ค่ณุทีนัิที ี
หากค่ณุรัูส้ำก่วา่ไดรั้ับการัตอบสำนิองไมเ่พัยีงพัอ ค่ณุ
สำามารัถึสำง่ตอ่เรั่�องนิี�ภายในิสำถึานิทีี�ทีำางานิหรัอ่ทีมีของ
ค่ณุ หรัอ่รัายงานิไปียงัผู่บ้รัหิารัฝ่ึายหว่งโซื่อ่ปุีทีานิ 
ค่ณุยงัสำามารัถึพัดูค่ยุกบัฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ล (HR) 
หรัอ่ใชื่ส้ำายดว่นิการัแจง้เบาะแสำของเรัา

“ฉันิค่ดิวา่อาจมปัีีญหาในิกรัะบวนิการัผ่ลติทีี�โรังงานิ
ของพัันิธมติรัธรุักจิ อยา่งไรักต็าม พัวกเขาทีำางานิชื่า้
กวา่กำาหนิดแลว้และหากฉันิพัดูอะไรัจะยิ�งทีำาใหล้า่ชื่า้
ข่�นิเพัรัาะการัตรัวจสำอบ ฉันิค่วรัทีำาอยา่งไรั”



พัันิธกจิของเรัาตอ่ลกูค่า้และตลาด

คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
เรัาเขา้ใจวา่พัันิธมติรัทีางธรุักจิของเรัามกัถึกูมองวา่เป็ีนิภาพัสำะทีอ้นิของ
บรัษัิที ดงันัิ�นิ เรัาจง่ทีำางานิรัว่มกบัผู่ท้ีี�ปีฏิบิตัติรังตามมาตรัฐานิรัะดบัสำงู
ของเรัาเทีา่นัิ�นิ

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน  
Marel ปีรัะเมนิิและมสีำว่นิรัว่มกบัพัันิธมติรัทีางธรุักจิทีี�มคี่ณุสำมบตัติาม
วตัถึปุีรัะสำงค่โ์ดยมพีั่�นิฐานิอยูใ่นิค่วามเป็ีนิธรัรัม เม่�อเลอ่กพัันิธมติรัทีาง
ธรุักจิ เรัาจะปีรัะเมนิิค่วามสำามารัถึในิการัตอบสำนิองค่วามตอ้งการัและขอ้
กำาหนิดทีางธรุักจิและทีางเทีค่นิคิ่ของเรัา 

นิอกจากนิี� เรัายงัตดัสำนิิใจซื่่�อตามตน้ิทีนุิรัะยะยาวและผ่ลปีรัะโยชื่นิข์อง 
Marel ขอ้ตกลงทีั �งหมดมกีารัเจรัจาโดยสำจุรัติ และตอ้งมคี่วามยตุธิรัรัม
และสำมเหตสุำมผ่ลสำำาหรัับทีั �งสำองฝ่ึาย 

สง่เสรมิคุวิามสมัพิ่นัธุก์ิบั
พิ่นัธุมติิรที่างธุรุกิจิ

คุวิามสามคัุคุ ี
หากค่ณุเป็ีนิหนิ่�งในิพัันิธมติรัทีางธรุักจิของเรัา 
โปีรัดจำาไวว้า่ค่วามค่าดหวงัของเรัาค่อ่ค่ณุจะ
ปีฏิบิตัติามเจตนิารัมณข์องหลกัจรัรัยาบรัรัณ 
ตลอดจนิขอ้กำาหนิดในิสำญัญาทีี�เกี�ยวขอ้งเม่�อ
ทีำางานิใหก้บัเรัาหรัอ่ในินิามของเรัา 

คุา่นยิมของเรา 
เรัาตอ้งการัใหท้ีกุค่นิเห็นิวา่ Marel เป็ีนิตวัเลอ่กทีี�ดทีีี�สำดุและเป็ีนิ
พัันิธมติรัทีี�เชื่่�อถึอ่ไดใ้นิอตุสำาหกรัรัมของเรัา นัิ�นิค่อ่เหตผุ่ลทีี�เรัาทีำางานิ
เพั่�อสำรัา้งค่วามสำมัพัันิธท์ีี�ยั�งยน่ิโดยอาศัยัค่วามไวว้างใจซื่่�งกนัิและกนัิ 
การัเปิีดกวา้ง และการัลงทีนุิ ตลอดจนิค่วามเสำี�ยงและผ่ลตอบแทีนิ 
รัว่มกนัิ 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
เพั่�อใหบ้รัรัลคุ่วามสำำาเร็ัจในิค่วามสำมัพัันิธท์ีางธรุักจิของเรัา และรัักษา
ค่ณุธรัรัมของบรัษัิที เรัาใหค้่ำามั�นิสำญัญาทีี�เรัารัูว้า่เรัาสำามารัถึรัักษาได ้
จากนัิ�นิจง่ดำาเนินิิการัตามนัิ�นิ 

เราที่ำาสิ�งนี�โดย:
•  ใหค้่วามสำำาค่ญักบัค่วามพัง่พัอใจของลกูค่า้และค่วามรัว่มมอ่รัะยะยาว
•  ยด่มั�นิในิค่า่นิยิมแตล่ะปีรัะการัของเรัา คุวิามสามคัุคุ ีนวิตัิกิรรม และ

คุวิามเป็็นเลศิ และมาตรัฐานิสำงูสำดุของค่วามซื่่�อสำตัยส์ำจุรัติ
•  แจง้หรัอ่รัายงานิ หากเรัาเห็นิหรัอ่สำงสำยักจิกรัรัมทีี�ขดัตอ่ค่ำามั�นิสำญัญา

ของเรัา

รกัิษัาคุำาม ั�นสญัญากิบั
ลกูิคุา้ของเรา

24 
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เกิดิอะไรขึ�นถืา้ 

สง่เสรมิคุวิามสมัพิ่นัธุก์ิบัพิ่นัธุมติิรที่างธุรุกิจิ

พัันิธกจิของเรัาตอ่ลกูค่า้และตลาด

ค่ณุตอ้งโปีรัง่ใสำเกี�ยวกบัค่วามสำมัพัันิธข์องค่ณุ และถึง่แมว้า่
ค่ณุอาจรัูส้ำก่วา่ค่ณุไดพ้ัจิารัณาทีางเลอ่กทีั �งหมดและสำามารัถึ
ตดัสำนิิใจอยา่งเป็ีนิกลางได ้แตเ่ป็ีนิการัดทีีี�สำดุสำำาหรัับค่ณุทีี�จะ
ขจัดค่วามขดัแยง้ทีางผ่ลปีรัะโยชื่นิโ์ดยการัถึอนิตวัเองออกจาก
ทีมีทีี�ทีำาการัตดัสำนิิใจ เพั่�อไมใ่หแ้นิะนิำาสำิ�งทีี�ไมเ่ป็ีนิธรัรัมหรัอ่ไม่
เหมาะสำม

“ฉันิเป็ีนิสำว่นิหนิ่�งของทีมีตดัสำนิิใจสำำาหรัับพัันิธมติรัทีางธรุักจิใหม ่และพัี�เขย
ของฉันิทีำางานิใหก้บัหนิ่�งในิบรัษัิทีทีี�เรัากำาลงัพัจิารัณาอยู ่บรัษัิทีของเขามี
ปีรัะวตัทิีี�ดใีนิแงข่องการัจัดสำง่ตรังเวลาและรัาค่าทีี�ดทีีี�สำดุ ฉันิค่วรัแนิะนิำาบรัษัิที
นิี�ไหมเพัรัาะฉันิค่ดิวา่จะเป็ีนิปีรัะโยชื่นิต์อ่ Marel มากทีี�สำดุ”
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คุา่นยิมของเรา 
เรัาเชื่่�อในิการัแขง่ขนัิทีี�เขม้แข็ง แตย่ตุธิรัรัม ดงันัิ�นิเรัาจง่ไมเ่ค่ยค่ดิ
แสำวงหาค่วามไดเ้ปีรัยีบในิการัแขง่ขนัิผ่า่นิการัดำาเนินิิธรุักจิทีี�ผ่ดิจรัรัยา
บรัรัณ แตเ่รัาจะบรัรัลตุำาแหน่ิงทีางการัตลาดของเรัาผ่า่นิค่ณุภาพัทีี�โดด
เดน่ิของผ่ลติภณัฑ์ ์บรักิารั และบคุ่ลากรัของเรัา

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
การักรัะทีำาของเรัาจะตอ้งสำอดค่ลอ้งกบักฎิหมายการัแขง่ขนัิและการัตอ่
ตา้นิการัผ่กูขาดทีี�บงัค่บัใชื่ท้ีั �งหมดเสำมอ 

ป็ฏิบิตัิติิามกิฎหมายติอ่ติา้น
กิารผู้กูิขาดและกิารแขง่ขนั

นวิตัิกิรรม 
นิวตักรัรัมไมใ่ชื่ก่ารัดำาเนินิิธรุักจิทีี�ไมเ่ป็ีนิธรัรัม 
แตเ่ป็ีนิตวัขบัเค่ล่�อนิค่ณุค่า่ทีี�เรัาสำรัา้งข่�นิ
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ป็ฏิบิตัิติิามกิฎหมายติอ่ติา้นกิารผู้กูิขาดและกิารแขง่ขนั

ติอ่ติา้นกิาร
ผู้กูิขาด

พิ่ฤติกิิรรมติอ่ติา้นกิารแขง่ขนั
สามารถืเกิดิขึ�นไดห้ลายรปู็แบบ 
ไดแ้กิ:่
•  ขอ้ตกลงทีี�เป็ีนิทีางการัหรัอ่เป็ีนิลาย

ลกัษณอ์กัษรั
• ขอ้ตกลงดว้ยวาจา
• ค่วามเขา้ใจทีี�ไมเ่ป็ีนิทีางการั

กิฎหมายป้็องกินักิารผู้กูิขาดมคีุวิามซึ่บัซึ่อ้นและ
ขอ้กิำาหนดในกิารป็ฏิบิตัิติิามขอ้กิำาหนดอาจแติกิ
ติา่งกินัไป็ติามสถืานกิารณ ์แติโ่ดยที่ ั�วิไป็แลว้ิ 
พิ่ฤติกิิรรมติอ้งหา้มรวิมถืงึแติไ่มจ่ำากิดัเพิ่ยีง:

•  การัสำมรัูร้ัว่มค่ดิ – เม่�อบรัษัิทีแอบสำ่�อสำารัหรัอ่ตกลงกนัิ
วา่จะแขง่ขนัิกนัิอยา่งไรั ซื่่�งอาจรัวมถึง่ขอ้ตกลงหรัอ่
การัแลกเปีลี�ยนิขอ้มลูเกี�ยวกบัการักำาหนิดรัาค่า ขอ้กำา
หนิด ค่า่จา้ง หรัอ่การัแบง่สำว่นิตลาด 

•  การัฮั้ั �วปีรัะมลู – เม่�อคู่แ่ขง่หรัอ่ผู่ใ้หบ้รักิารับดิเบอ่นิการั
ปีรัะมลูเพั่�อใหก้ารัแขง่ขนัิทีี�เป็ีนิธรัรัมถึกูจำากดั ซื่่�งอาจ
รัวมถึง่การัเปีรัยีบเทียีบการัเสำนิอรัาค่า การัตกลงทีี�จะ
งดการัปีรัะมลู หรัอ่การัสำง่การัเสำนิอรัาค่าทีี�ไมแ่ขง่ขนัิ
โดยรัูเ้ทีา่ทีนัิ

•  การัผ่กูมดั – เม่�อบรัษัิทีทีี�มอีำานิาจทีางการัตลาดบงัค่บั
ใหล้กูค่า้ยอมรัับบรักิารัหรัอ่ผ่ลติภณัฑ์ท์ีี�ไมจ่ำาเป็ีนิหรัอ่
ไมต่อ้งการั

•  การักำาหนิดรัาค่าทีี�หลอกลวง - เม่�อบรัษัิทีทีี�มอีำานิาจ
ทีางการัตลาดขายบรักิารัทีี�ตำ�ากวา่ตน้ิทีนุิเพั่�อกำาจัดหรัอ่
ทีำารัา้ยคู่แ่ขง่ โดยมเีจตนิาทีี�จะกูค้่น่ิการัสำญูเสำยีรัายได ้
ในิภายหลงัโดยข่�นิรัาค่าหลงัจากทีี�คู่แ่ขง่ถึกูกำาจัดหรัอ่
ทีำารัา้ย

โดยรวิมแลว้ิ เราไมเ่คุย:

•  ทีำางานิรัว่มกบัคู่แ่ขง่หรัอ่ผู่อ้่�นิเพั่�อมสีำว่นิรัว่มในิ
พัฤตกิรัรัมตอ่ตา้นิการัแขง่ขนัิ รัวมถึง่การัตั �งรัาค่าหรัอ่
การัแบง่ลกูค่า้ พัันิธมติรัทีางธรุักจิ หรัอ่ตลาด

•  มสีำว่นิรัว่มในิการัสำนิทีนิากบัคู่แ่ขง่เกี�ยวกบัขอ้มลูทีี�
ละเอยีดออ่นิในิการัแขง่ขนัิ

หากคุ่ณพับเห็นิหรั่อสำงสำัยว่ามีพัฤติกรัรัมต่อต้านิการั
แข่งขันิ ให้รัายงานิไปียัง เจ้าหน้าที่ี่กิำากิับดูแลกิาร
ป็ฏิิบัติิติาม ทีันิทีี โปีรัดจำาไว้ว่าในิกรัณีรั้ายแรัง  
สำิ่งทีี่คุ่ณเขียนิอาจถึูกสำ่งให้ทีนิายค่วามของบุค่ค่ลอ่่นิ 
หนิ่วยงานิของรััฐ หรั่อหนิ่วยงานิกำากับดูแล ดังนิั้นิ  
จ่งเปี็นิการัดีทีี่สำุดทีี่จะหารั่อเกี่ยวกับเรั่่องนิี้ด้วยวาจา

พิ่ฤติิกิรรมติ่อติ้านกิารแข่งขันสามารถืกิ่อให้เกิิด
คุ่าป็รับจำานวินมากิสำาหรับบริษััที่ และในบางกิรณี
ถื่อได้วิ่าเป็็นคุวิามผู้ิดที่างอาญา เราจำาเป็็นติ้องรู้
เกิี่ยวิกิับเร่่องนี้ที่ันที่ี 
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ป็ฏิบิตัิติิามกิฎหมายติอ่ติา้นกิารผู้กูิขาดและกิารแขง่ขนั

เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้  ใชื่ ่ค่ณุตดัสำนิิใจถึกูแลว้ แมว้า่จะมเีพัยีงค่นิเดยีวในิการัปีรัะชื่มุทีี�เปิีดเผ่ย

รัาค่าหรัอ่ขอ้มลูทีี�ละเอยีดออ่นิในิเชื่งิพัาณชิื่ย ์แตก่อ็าจถึอ่เป็ีนิพัฤตกิรัรัม
ตอ่ตา้นิการัแขง่ขนัิ ในิสำถึานิการัณเ์ชื่น่ินิี�ค่ณุค่วรัตดิตอ่เจา้หนา้ที่ี�กิำากิบั
ดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิามทีนัิที ีสำิ�งทีี�ค่ณุเขยีนิเป็ีนิลายลกัษณอ์กัษรัอาจถึกูนิำา
ไปีแชื่รัก์บับคุ่ค่ลทีี�สำามหรัอ่หน่ิวยงานิกำากบัดแูล ดงันัิ�นิ จง่ค่วรัรัายงานิ
ดว้ยวาจากอ่นิเป็ีนิอนัิดบัแรัก ทีนัิทีทีีี�เรัาไดรั้ับขอ้มลูดงักลา่ว เรัาจะเค่ารัพั
กฎิหมายตอ่ตา้นิการัผ่กูขาด และชื่ี�แจงอยา่งชื่ดัเจนิวา่เรัาค่าดหวงัใหผู้่อ้ ่�นิ
ทีำาเชื่น่ิเดยีวกนัิ เรัาตอ้งดำาเนินิิการัอยา่งเหมาะสำม ซื่่�งอาจรัวมถึง่การัสำง่
จดหมายถึง่ผู่แ้ขง่ขนัิ 

“ในิการัปีรัะชื่มุเม่�อเร็ัว ๆ นิี� คู่แ่ขง่รัายหนิ่�งเรัิ�มแบง่
ปัีนิขอ้มลูรัาค่าทีี�เป็ีนิค่วามลบักบัฉันิ ฉันิบอกพัวก
เขาวา่ไมเ่หมาะสำมและยตุกิารัสำนิทีนิาทีนัิที ีนัิ�นิ
เป็ีนิการัตดัสำนิิใจทีี�ถึกูตอ้งหรัอ่ไม”่
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!

ผู่ถ้ึอ่หุน้ิของเรัาไวว้างใจใหเ้รัาจัดทีำารัายงานิทีางการัเงนิิ
ทีี�ชื่ดัเจนิและถึกูตอ้ง เรัาสำามารัถึทีำาไดก้็ตอ่เม่�อเรัามุง่มั�นิ
ทีี�จะมคี่วามโปีรัง่ใสำและค่วามถึกูตอ้งในิทีกุสำิ�ง ตั �งแตค่่า่
ใชื่จ้า่ยทีี�นิอ้ยทีี�สำดุไปีจนิถึง่การัขายมลูค่า่สำงูทีี�สำดุ 

พัวกเขายงัไวว้างใจใหเ้รัาปีกป้ีองทีรััพัยส์ำนิิของบรัษัิที
ทีั �งหมด ซื่่�งอาจเป็ีนิเรั่�องงา่ย ๆ เชื่น่ิ การัดแูลโทีรัศัพััที์
มอ่ถึอ่ของทีี�ทีำางานิ หรัอ่เป็ีนิเรั่�องทีี�ซื่บัซื่อ้นิ เชื่น่ิ การั
รัักษาค่วามลบัทีั �งหมดเกี�ยวกบัตน้ิแบบลา่สำดุของเรัา

พิ่นัธุกิจิของเราติอ่ผูู้ ้
ถือ่หุน้
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คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
เรัาขอขอบค่ณุโอกาสำในิการัทีำางานิในิสำถึานิทีี�และเขตอำานิาจศัาลตา่ง ๆ 
และเรัาปีกป้ีองสำทิีธพิัเิศัษนัิ�นิโดยเค่ารัพับรัรัทีดัฐานิของลกูค่า้ พัันิธมติรั
ทีางธรุักจิ และเพั่�อนิรัว่มงานิของเรัาทีั�วโลก

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
เม่�อดำาเนินิิธรุักจิของ Marel ใหป้ีฏิบิตัติามกฎิหมาย กฎิ ขอ้บงัค่บั และ
แนิวทีางการับรัหิารัของปีรัะเทีศัและชื่มุชื่นิทีี�เรัาดำาเนินิิธรุักจิอยูท่ีั �งหมด

นิอกจากนิี� โปีรัดทีรัาบวา่ไมม่ใีค่รัมอีำานิาจในิการักำากบัหรัอ่อนุิญาตให ้
ใค่รัละเมดิกฎิหมาย กฎิ ขอ้บงัค่บั หรัอ่การัปีฏิบิตัทิีางปีกค่รัองทีี�บงัค่บัใชื่ ้

ป็ฏิบิตัิติิามกิฎหมายที่ี�
บงัคุบัใชุ้

คุวิามเป็็นเลศิ
ลกูค่า้ของเรัาพั่�งพัาเรัา ดงันัิ�นิ เรัาจง่
พัยายามทีำาใหด้ทีีี�สำดุในิทีกุ ๆ วนัิ

พัันิธกจิของเรัาตอ่ผู่ถ้ึอ่หุน้ิ

คุา่นยิมของเรา 
ค่วามถึกูตอ้งและค่วามสำมบรูัณข์องบนัิทีก่ทีางการัเงนิิของเรัามคี่วาม
สำำาค่ญัตอ่การัตดัสำนิิใจอยา่งมขีอ้มลูและเพั่�อสำนัิบสำนุินินัิกลงทีนุิ เจา้ 
หนิี� และบคุ่ค่ลอ่�นิ ๆ ทีี�มผี่ลปีรัะโยชื่นิโ์ดยชื่อบดว้ยกฎิหมายในิบญัชื่ ี
ของเรัา 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
บญัชื่แีละบนัิทีก่ของเรัาตอ้งสำะทีอ้นิถึง่ธรุักรัรัมของเรัาอยา่งแทีจ้รังิและ
เป็ีนิธรัรัม โดยมรีัายละเอยีดเพัยีงพัอและสำอดค่ลอ้งกบัคุูม่อ่กิารเงนิ
ของ Marel และนิโยบายและขอ้กำาหนิดอ่�นิ ๆ ทีี�เหมาะสำม 

เอกสำารัหรัอ่การัรัายงานิทีี�ไมเ่หมาะสำมหรัอ่ฉอ้ฉลถึอ่เป็ีนิสำิ�งผ่ดิกฎิหมาย 
หากค่ณุมขีอ้สำงสำยั โปีรัดตดิตอ่ปีรัะธานิเจา้หนิา้ทีี�ฝ่ึายบญัชื่ ีผู่ต้รัวจสำอบ
ภายในิ หรัอ่ใชื่แ้พิ่ลติฟอรม์กิารแจง้เบาะแส 

เก็ิบบนัที่กึิที่างกิารเงนิที่ี�ถืกูิ
ติอ้งและคุรบถืว้ิน

https://intranet.mymarel.com/finance/FinMan/chapters/SitePages/Home.aspx
https://intranet.mymarel.com/finance/FinMan/chapters/SitePages/Home.aspx
https://marel-wb.compliancesolutions.com/


31 

เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้ 

เก็ิบบนัที่กึิที่างกิารเงนิที่ี�ถืกูิติอ้งและคุรบถืว้ิน

พัันิธกจิของเรัาตอ่ผู่ถ้ึอ่หุน้ิ

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบัคู่ม่อ่การัเงนิิของ Marel 

   ไม ่ค่ณุไมไ่ดท้ีำาสำิ�งทีี�ถึกูตอ้ง ตอ้งบนัิทีก่ตน้ิทีนุิ
ในิชื่ว่งเวลาทีี�มกีารัใชื่ต้น้ิทีนุินัิ�นิ งานิไมไ่ดเ้รัิ�มตน้ิ
และไมม่คี่า่ใชื่จ้า่ยเกดิข่�นิในิวนัิทีี�ค่ณุบนัิทีก่
ธรุักรัรัม ดงันัิ�นิ จง่เป็ีนิการับดิเบอ่นิค่วามจรังิและ
อาจถึอ่เป็ีนิการัฉอ้โกงได ้ทีั �งนิี�ข ่�นิอยูก่บั
สำถึานิการัณ ์

“เม่�อสำิ�นิสำดุรัะยะเวลาการัรัายงานิของไตรัมาสำทีี�
แลว้ ผู่จั้ดการัของฉันิขอใหฉั้นิบนัิทีก่ค่า่ใชื่จ้า่ย
เพัิ�มเตมิ แมว้า่ฉันิจะยงัไมไ่ดรั้ับใบแจง้หนิี�จาก
พัันิธมติรัทีางธรุักจิและงานิยงัไมเ่รัิ�ม ฉันิตกลงทีี�
จะทีำาเพัรัาะเรัาทีกุค่นิมั�นิใจวา่งานิจะเสำร็ัจสำมบรูัณ์
ในิไตรัมาสำถึดัไปี ตอนินิี� ฉันิสำงสำยัวา่ฉันิทีำาสำิ�งทีี�
ถึกูตอ้งหรัอ่ไม”่

https://intranet.mymarel.com/finance/FinMan/chapters/SitePages/Home.aspx
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คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
เรัาทีำางานิเพั่�อปีกป้ีองชื่่�อเสำยีงของเรัาและค่วามไวว้างใจ
ทีี�ผู่อ้ ่�นิมแีกเ่รัาโดยใชื่ว้จิารัณญาณทีี�ดแีละหลกีเลี�ยง
สำถึานิการัณท์ีี�อาจนิำาไปีสำูก่ารัเรัิ�มตน้ิของค่วามขดัแยง้
ทีางผ่ลปีรัะโยชื่นิ์

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
ค่วามขดัแยง้ทีางผ่ลปีรัะโยชื่นิส์ำามารัถึเกดิข่�นิไดเ้ม่�อใด
กต็ามทีี�ค่ณุมผี่ลปีรัะโยชื่นิใ์นิการัแขง่ขนัิทีี�อาจรับกวนิ
ค่วามสำามารัถึของค่ณุในิการัตดัสำนิิใจอยา่งเป็ีนิกลางในิ
นิามของ Marel

ซื่่�งอาจเป็ีนิจรังิ อาจเกดิข่�นิได ้หรัอ่เป็ีนิเพัยีงแค่ม่มุมองทีี�
แตกตา่ง เนิ่�องจากสำถึานิการัณเ์หลา่นิี�ไมไ่ดช้ื่ดัเจนิเสำมอ
ไปี ค่ณุตอ้งเปิีดเผ่ยตอ่ผู่จั้ดการัของค่ณุอยา่งเต็มทีี�เพั่�อ
ใหเ้รัาสำามารัถึปีรัะเมนิิ ตรัวจสำอบ และจัดการัไดอ้ยา่ง 
ถึกูตอ้ง 

โดยที่ ั�วิไป็ คุวิรติ่�นติวัิกิบัสถืานกิารณต์ิา่ง ๆ รวิมถืงึ
สิ�งติอ่ไป็นี� ซึ่ึ�งเป็็นติวัิอยา่งที่ี�พิ่บไดท้ี่ ั�วิไป็ของคุวิาม
ขดัแยง้ที่างผู้ลป็ระโยชุนท์ี่ี�อาจเกิดิขึ�น:

•  โอกาสำขององค่ก์รั: หากค่ณุทีรัาบถึง่โอกาสำทีางธรุักจิ
เนิ่�องจากขอบเขตงานิของค่ณุ โอกาสำนัิ�นิจะเป็ีนิของ 
Marel กอ่นิ ซื่่�งหมายค่วามวา่ค่ณุไมค่่วรัใชื่โ้อกาสำนัิ�นิ
สำำาหรัับตวัค่ณุเอง เวน้ิแตค่่ณุจะไดรั้ับการัอนุิมตัิ

•  เพั่�อนิและญาต:ิ ในิบางค่รัั �ง ค่ณุอาจพับวา่ตวัเองอยูใ่นิ
สำถึานิการัณท์ีี�ค่ณุกำาลงัทีำางานิกบัเพั่�อนิสำนิทิีหรัอ่ญาติ

ทีี�ทีำางานิใหก้บัลกูค่า้ พัันิธมติรัทีางธรุักจิ หรัอ่คู่แ่ขง่ 
เนิ่�องจากเป็ีนิไปีไมไ่ดท้ีี�จะค่าดการัณส์ำถึานิการัณ์
ทีั �งหมดทีี�อาจกอ่ใหเ้กดิค่วามขดัแยง้ ค่ณุค่วรัเปิีดเผ่ย
สำถึานิการัณข์องค่ณุตอ่ผู่จั้ดการัของค่ณุเพั่�อพัจิารัณา
วา่จำาเป็ีนิตอ้งมกีารัป้ีองกนัิใด ๆ หรัอ่ไม่

•  การัจา้งงานิภายนิอก: เพั่�อใหแ้น่ิใจวา่ไมม่คี่วามขดั
แยง้และปัีญหาทีี�อาจเกดิข่�นิไดรั้ับการัแกไ้ข ค่ณุ 
ตอ้งเปิีดเผ่ยและหารัอ่เกี�ยวกบัการัจา้งงานิภายนิอก 
Marel กบัผู่จั้ดการัของค่ณุเสำมอกอ่นิทีี�ค่ณุจะยอมรัับ
บทีบาทีนิี� 

•  การัลงทีนุิสำว่นิบคุ่ค่ล: ค่วามขดัแยง้อาจเกดิข่�นิไดห้าก
ค่ณุมคี่วามเป็ีนิเจา้ของสำว่นิใหญห่รัอ่มผี่ลปีรัะโยชื่นิ์
ทีางการัเงนิิอ่�นิ ๆ ในิฝ่ึายคู่แ่ขง่ ผู่ข้าย พัันิธมติรัทีาง
ธรุักจิ หรัอ่ลกูค่า้ หรัอ่แมแ้ตใ่นิตวั Marel ตรัวจสำอบ
ใหแ้น่ิใจวา่ค่ณุรัูว้า่สำ ิ�งใดไดรั้ับอนุิญาตและสำิ�งใดทีี�ไม่
ไดรั้ับอนุิญาตตามนิโยบายของเรัา และขอค่วามชื่ว่ย
เหลอ่หากมคี่ำาถึามใด ๆ

•  กจิกรัรัมพัลเมอ่ง: เวน้ิแตฝ่่ึายบรัหิารัจะขอใหค้่ณุทีำา
เชื่น่ินัิ�นิโดยเฉพัาะ ค่ณุไมค่่วรัรัับตำาแหน่ิงในิค่ณะ
กรัรัมการับรัษัิทีหรัอ่ค่ณะกรัรัมการัทีี�ปีรัก่ษาของคู่แ่ขง่
ของเรัา หรัอ่พัันิธมติรัทีางธรุักจิ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง
หากงานิปัีจจบุนัิของค่ณุทีำาใหค้่ณุสำามารัถึโนิม้นิา้ว
ค่วามสำมัพัันิธร์ัะหวา่งเรัาและพัวกเขาเหลา่นัิ�นิ หากค่ณุ
ตอ้งการัรัับทีี�นัิ�งในิค่ณะกรัรัมการัในิองค่ก์รัปีรัะเภทีอ่�นิ 
ค่ณุตอ้งแจง้ใหผู้่จั้ดการัของค่ณุทีรัาบเป็ีนิลายลกัษณ์
อกัษรัและรัับขอ้ตกลงในิเรั่�องนิี� 

หลกีิเลี�ยงคุวิามขดัแยง้ที่างผู้ล
ป็ระโยชุน์

นวิตัิกิรรม
ค่วามสำำาเร็ัจของเรัามาจากแนิวค่ดิ 
ผ่ลติภณัฑ์ ์รัะบบ และโซื่ลชูื่นัิแบบบรูัณ
าการัทีี�เรัานิำาเสำนิอ และเกดิจากปัีจจัย
เหลา่นิี�เทีา่นัิ�นิ
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หลกีิเลี�ยงคุวิามขดัแยง้ที่างผู้ลป็ระโยชุน์

เกิดิอะไรขึ�นถืา้ 
    ค่ณุสำามารัถึทีำางานิทีี�สำองได ้ตรัาบใดทีี�ไมร่ับกวนิการัทีำางานิ

ของค่ณุทีี� Marel และนิายจา้งค่นิทีี�สำองของค่ณุไมใ่ชื่ห่นิ่�งในิคู่่
แขง่ ลกูค่า้ หรัอ่พัันิธมติรัทีางธรุักจิของเรัา 
ค่ณุค่วรัตรัวจสำอบกบัผู่จั้ดการัและฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ลเพั่�อให ้
แน่ิใจวา่ไมม่ขีอ้ขดัแยง้และเพั่�อขออนุิมตัอิยา่งเป็ีนิทีางการั  

“วนัิหยดุกำาลงัจะมาถึง่ และฉันิตอ้งการัเงนิิเพัิ�ม 
ฉันิสำามารัถึทีำางานิทีี�สำองในิชื่ว่งเวลานิี�ไดห้รัอ่ไม”่
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คุา่นยิมของเรา 
เรัาเชื่่�อในิการัสำง่เสำรัมิค่วามไวว้างใจในิตลาดและรัับรัอง
การัเขา้ถึง่ขอ้มลูทีี�เชื่่�อถึอ่ไดแ้ละมคี่วามเกี�ยวขอ้งอยา่ง
เทีา่เทียีมกนัิ ซื่่�งจะเป็ีนิการัปีกป้ีองค่วามน่ิาเชื่่�อถึอ่ของ
ตลาด มสีำว่นิทีำาใหเ้กดิค่วามเทีา่เทียีมกนัิของนัิกลงทีนุิ 
และสำง่เสำรัมิค่วามโปีรัง่ใสำและค่วามซื่่�อสำตัยข์องตลาด
การัเงนิิทีี�มปีีรัะสำทิีธภิาพั 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
บางค่รัั �ง พันัิกงานิ ค่ณะกรัรัมการั และพัันิธมติรั
ทีางธรุักจิของเรัาอาจทีรัาบขอ้มลูภายในิทีี�เกี�ยว
กบั Marel เนิ่�องจาก Marel เป็ีนิบรัษัิทีจดทีะเบยีนิในิ
ตลาดหลกัทีรััพัย ์การัเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วไวแ้มใ้นิชื่ว่ง

เวลาสำั �นิ ๆ ทีำาใหค้่ณุเป็ีนิค่นิวงในิ จนิกวา่ขอ้มลูดงักลา่ว
จะถึกูเปิีดเผ่ยตอ่สำาธารัณะหรัอ่ไมม่คี่วามเกี�ยวขอ้งอกีตอ่
ไปี ค่นิวงในิหา้มซื่่�อขายหรัอ่ใหค้่ำาแนิะนิำาแกผู่่อ้ ่�นิเกี�ยว
กบัการัซื่่�อขายตรัาสำารัทีางการัเงนิิทีี�ออกโดย Marel เชื่น่ิ 
หุน้ิหรัอ่พัันิธบตัรั ในิขณะทีี�ทีรัาบขอ้มลูภายในินิี� การัซื่่�อ
ขายหุน้ิ Marel ในิขณะทีี�สำามารัถึเขา้ถึง่ขอ้มลูภายในิ ให ้
ค่ำาแนิะนิำาการัซื่่�อขายแกผู่่อ้ ่�นิ หรัอ่แบง่ปัีนิขอ้มลูภายในิ 
ลว้นิเป็ีนิการัละเมดิกฎิหมายทีี�รัา้ยแรังและอาจสำง่ผ่ลให ้
ถึกูปีรัับหรัอ่จำาค่กุรัวมถึง่ชื่่�อเสำยีงทีี�เสำยีหายของวงในิเชื่น่ิ
เดยีวกบั Marel
ขอ้มลูภายในิจะตอ้งไดรั้ับการัรัักษาค่วามลบัอยา่งเขม้
งวดและหา้มแบง่ปัีนิเด็ดขาดเวน้ิแตจ่ำาเป็ีนิ และค่ณุตอ้ง
ไดรั้ับการัอนุิมตัลิว่งหนิา้จากผู่บ้รัหิารัและเจา้หนิา้ทีี�กำากบั

ดแูลการัปีฏิบิตัติาม หากมกีารัแบง่ปัีนิ ค่ณุตอ้งตรัวจสำอบ
ใหแ้น่ิใจวา่ผู่รั้ับขอ้มลูเขา้ใจวา่ขอ้มลูนัิ�นิเป็ีนิขอ้มลูภายในิ
และอยูภ่ายใตก้ฎิพัเิศัษ 

เคุารพิ่กิฎกิารซึ่่�อขาย
โดยใชุข้อ้มลูภายใน

พัันิธกจิของเรัาตอ่ผู่ถ้ึอ่หุน้ิ

ขอ้มลูภายในเป็็นขอ้มลูที่ี�มลีกัิษัณะที่ี�
ชุดัเจนวิา่:
• ไมไ่ดเ้ปิีดเผ่ยตอ่สำาธารัณะ
•  เกี�ยวขอ้งโดยตรังหรัอ่โดยออ้มกบั Marel หรัอ่หุน้ิ

ของ Marel และจะมผี่ลกรัะทีบอยา่งมนัีิยสำำาค่ญัตอ่
รัาค่าหุน้ิหากเปิีดเผ่ยตอ่สำาธารัณะ

หากพันัิกงานิหรัอ่สำมาชื่กิค่ณะกรัรัมการัมขีอ้สำงสำยั
เกี�ยวกบัวธิกีารัสำมคั่รัหรัอ่ตคี่วามขอ้กำาหนิดของ Marel 
หรัอ่กฎิหมายวา่ดว้ยการัซื่่�อขายหลกัทีรััพัยโ์ดยใชื่ ้
ขอ้มลูภายในิ ค่วรัปีรัก่ษาเจา้หนา้ที่ี�กิำากิบัดแูลกิาร
ป็ฏิบิตัิติิามของ Marel

mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
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เคุารพิ่กิฎกิารซึ่่�อขายโดยใชุข้อ้มลูภายใน

เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้ 

เรยีนรูเ้พิ่ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายเกี�ยวกบับคุ่ค่ลภายในิ 

   ค่ณุค่วรัพัดูค่ยุกบัเจา้หนิา้ทีี�กำากบัดแูลการัปีฏิบิตั ิ
ตามของ Marel (compliance.officer@marel.com) 
โดยเร็ัวทีี�สำดุ การัแบง่ปัีนิขอ้มลูทีี�ไมเ่ปิีดเผ่ยแมโ้ดย
ไมไ่ดต้ั �งใจอาจทีำาใหเ้กดิปัีญหารัา้ยแรังได ้รัายงานิ
เพั่�อใหเ้รัาสำามารัถึแกไ้ขสำถึานิการัณไ์ดท้ีนัิที ีในิ
อนิาค่ต อยา่ลม่แจง้ใหผู้่อ้ ่�นิทีรัาบหากค่ณุไมส่ำามารัถึ
พัดูอยา่งเป็ีนิสำว่นิตวัได ้

“ฉันิอยูใ่นิลฟิตข์ณะกำาลงัค่ยุโทีรัศัพััทีก์บัเพั่�อนิรัว่มงานิ
ของฉันิ พัวกเขาแจง้ใหเ้รัาทีรัาบวา่ทีมีของเรัากำาลงัดำา
เนินิิการัซื่่�อบรัษัิทีอ่�นิ ฉันิกลวัวา่ค่นิในิลฟิตอ์าจไดย้นิิบที
สำนิทีนิาของเรัา ฉันิค่วรัทีำาอยา่งไรั”

https://mymarel.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Insiders.aspx
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ป็กิป้็องที่รพัิ่ยส์นิที่างป็ญัญา
และขอ้มลูลบัของเรา
คุา่นยิมของเรา: นวิตัิกิรรม 
Marel ทีุม่เทีทีรััพัยากรัจำานิวนิมากในิการัพััฒนิาเทีค่โนิโลยแีละ
นิวตักรัรัม โดยตรัะหนัิกวา่การัสำรัา้งและปีกป้ีองสำทิีธิ�ในิทีรััพัยส์ำนิิทีาง
ปัีญญาของเรัามคี่วามสำำาค่ญัตอ่ธรุักจิของเรัา

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
พันัิกงานิของเรัาตอ้งปีกป้ีองขอ้มลูของบรัษัิที รัักษาขอ้มลูใหป้ีลอดภยั 
และหา้มใชื่ข้อ้มลูดงักลา่วเพั่�อใหไ้ดม้าซื่่�งค่วามไดเ้ปีรัยีบทีางเศัรัษฐกจิ
สำำาหรัับตนิเองหรัอ่ผู่อ้่�นิ หรัอ่เพั่�อกอ่ใหเ้กดิอนัิตรัายใด ๆ ตอ่ Marel ในิ
เชื่งิเศัรัษฐกจิหรัอ่อยา่งอ่�นิ 

ติวัิอยา่งของขอ้มลูที่ี�เป็็นคุวิามลบัของบรษิัทัี่ ไดแ้กิ:่
•  ขอ้มลูบรัษัิทีและตลาดเกี�ยวกบั Marel ทีี�เป็ีนิค่วามลบั ลกูค่า้ ธรุักรัรัม 

กรัะบวนิการั ผ่ลติภณัฑ์ ์ค่วามรัู ้หรัอ่ค่วามลบัทีางธรุักจิ
•  โค่รังการัวจัิย นิโยบายการักำาหนิดรัาค่า ตน้ิทีนุิผ่ลติภณัฑ์ ์และบรักิารั

ของบรัษัิที
•  อตัรัากำาไรั ขอ้มลูทีางเทีค่นิคิ่ หรัอ่ค่วามรัูท้ีี�เกี�ยวขอ้งกบัธรุักจิทีี�ดำาเนินิิ

การัโดยบรัษัิที
• พัันิธมติรัทีางธรุักจิและค่วามสำามารัถึในิการัผ่ลติและสำง่มอบ
•  ลกูค่า้และรัายละเอยีดของขอ้กำาหนิดเฉพัาะ ตน้ิทีนุิ อตัรัากำาไรั 

สำว่นิลด และเงนิิค่น่ิ
•  กลยทุีธแ์ละยทุีธวธิทีีางการัตลาด กจิกรัรัมในิปัีจจบุนัิ และแผ่นิ

ปัีจจบุนัิและอนิาค่ตทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการัพััฒนิา การัผ่ลติ การัขาย หรัอ่
ชื่ว่งเวลา

• การัพััฒนิาผ่ลติภณัฑ์ใ์หม่
•  ค่วามลบัในิการัผ่ลติหรัอ่การัออกแบบ การัออกแบบทีางเทีค่นิคิ่หรัอ่

ขอ้กำาหนิดของผ่ลติภณัฑ์ข์องบรัษัิที
• ขอ้มลูสำว่นิบคุ่ค่ลของพันัิกงานิ ลกูค่า้ และซื่พััพัลายเออรั์

พัันิธกจิของเรัาตอ่ผู่ถ้ึอ่หุน้ิ

ตอ้งไมเ่ปิีดเผ่ยขอ้มลูทีี�เป็ีนิค่วามลบักบั
บคุ่ค่ลทีี�สำาม รัวมถึง่สำมาชื่กิในิค่รัอบค่รััว 
นิอกจากนิี� ยงัเกี�ยวขอ้งกบัทีรััพัยส์ำนิิ
ทีางปัีญญาของ Marel ซื่่�งเป็ีนิหนิ่�งในิ
เสำาหลกัของค่วามสำำาเร็ัจในิปัีจจบุนัิและ
อนิาค่ตของเรัา 

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายการัรัักษาค่วาม
ปีลอดภยัของขอ้มลู 
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ใชุเ้ที่คุโนโลยสีารสนเที่ศ
และที่รพัิ่ยากิรอ่�น ๆ อยา่ง
รบัผู้ดิชุอบ
คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
อปุีกรัณแ์ละขอ้มลูของเรัามคี่วามสำำาค่ญัตอ่งานิของเรัา เรัาจง่มอบเค่รั่�อง
มอ่ทีี�จำาเป็ีนิใหก้บัพันัิกงานิเพั่�อใหป้ีรัะสำบค่วามสำำาเร็ัจและทีำางานิรัว่มกนัิ
เพั่�อใชื่ท้ีรััพัยากรัเหลา่นิี�อยา่งมคี่วามรัับผ่ดิชื่อบ 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
พันัิกงานิทีกุค่นิตอ้งจัดการัทีรััพัยส์ำนิิของบรัษัิทีดว้ยค่วามรัับผ่ดิชื่อบและ
ปีกป้ีองทีรััพัยส์ำนิิจากการัสำญูหาย การัลว่งละเมดิ และการัโจรักรัรัม 

Marel เขา้ใจดวีา่การัแยกอปุีกรัณส์ำำาหรัับการัทีำางานิและของใชื่ส้ำว่นิ
ตวัออกจากกนัิไมใ่ชื่เ่รั่�องทีี�ปีฏิบิตักินัิปีกต ิดงันัิ�นิ เรัาจง่อนุิญาตใหค้่ณุ
ใชื่อ้ปุีกรัณท์ีี�ใชื่ใ้นิการัทีำางานิกบัเรั่�องสำว่นิตวัได ้หากค่ณุปีฏิบิตัติาม
นโยบายกิารใชุง้านที่ี�ยอมรบัได ้(AUP) ของเรัาตลอดเวลา 

พัันิธกจิของเรัาตอ่ผู่ถ้ึอ่หุน้ิ

AUP ของเราคุอ่อะไร
AUP ของเรัาเป็ีนิสำว่นิสำำาค่ญัของกรัอบค่วาม
ปีลอดภยัและนิโยบายของ Marel ซื่่�งมไีวเ้พั่�อ
ปีกป้ีอง Marel และเพั่�อปีกป้ีองค่วามเป็ีนิสำว่นิ
ตวัของเรัา กำาหนิดกฎิเกณฑ์แ์ละค่ำาแนิะนิำา
เกี�ยวกบัการัแบง่ปัีนิขอ้มลู การัจัดปีรัะเภที
ขอ้มลู การัใชื่อ้เีมล พัฤตกิรัรัมการัรัักษาค่วาม
ปีลอดภยัในิสำถึานิทีี�ทีำางานิของ Marel และ
การัใชื่ซ้ื่อฟตแ์วรั ์

หากิคุณุพิ่บเห็นหรอ่สงสยัเกิี�ยวิ
กิบัเหติกุิารณด์า้นคุวิามป็ลอดภยั 
ใหร้ายงานไป็ยงัที่มีรกัิษัาคุวิาม
ป็ลอดภยัของระบบสารสนเที่ศที่นัที่ี
ที่ี� itsec@marel.com
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ใชุเ้ที่คุโนโลยสีารสนเที่ศและที่รพัิ่ยากิรอ่�น ๆ อยา่งรบัผู้ดิชุอบ

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายการัรัักษาค่วามปีลอดภยัของขอ้มลู

   ไม ่การัปีฏิบิตัเิชื่น่ินิี�เสำี�ยงตอ่การัถึกูขโมยมาก
เกนิิไปี หากผู่ไ้มห่วงัดเีห็นิค่ณุเกบ็แล็ปีท็ีอปีไวท้ีี�
ทีา้ยรัถึแลว้เดนิิออกไปี ค่นิ ๆ นัิ�นิอาจจะขโมยไปี
ได ้ปัีจจบุนัิ มผีู่ไ้มห่วงัดบีางค่นิใชื่อ้ปุีกรัณท์ีี�ตรัวจ
จับอปุีกรัณอ์เิล็กทีรัอนิกิสำท์ีี�ซื่อ่นิอยู ่เกบ็ไวใ้นิทีี�
ปีลอดภยัในิบา้นิของค่ณุและตั �งรัะบบเตอ่นิค่วาม
จำาเพั่�อไมใ่หล้ม่ในิตอนิเชื่า้ 

“ฉันิกำาลงัจัดรัถึเพั่�อเดนิิทีางไปีทีำางานิและไม่
อยากลม่ค่อมพัวิเตอรัเ์ม่�อออกเดนิิทีางในิตอนิ
เชื่า้ ฉันิสำามารัถึเกบ็ไวใ้นิรัถึขา้มค่น่ิไดห้รัอ่ไม่
หากซื่อ่นิไวใ้นิทีา้ยรัถึ”

เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้ 
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ฝึ่กิป็ฏิบิตัิติิามหลกัิคุวิาม
ป็ลอดภยัที่างไซึ่เบอร์
คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
เรัาพั่�งพัาการัใชื่ข้อ้มลู ซื่่�งเป็ีนิทีรััพัยส์ำนิิทีี�สำำาค่ญัขององค่ก์รั สำำาหรัับงานิ
ปีรัะจำาวนัิหลาย ๆ อยา่งของเรัา ดงันัิ�นิเรัาจง่รัะมดัรัะวงัในิการัรัักษาค่วาม
ปีลอดภยัและป้ีองกนัิการัโจมตทีีางไซื่เบอรั์

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
การัโจมตทีีางไซื่เบอรัม์หีลายรัปูีแบบ ขั �นิตอนิทีี�สำำาค่ญัทีี�สำดุขั �นิตอนิ
หนิ่�งทีี�เรัาสำามารัถึทีำาไดเ้พั่�อรัักษาขอ้มลูของเรัาใหป้ีลอดภยัค่อ่การั
พััฒนิาการัรัับรัูด้า้นิค่วามปีลอดภยัสำำาหรัับพันัิกงานิของเรัา ทีมีรัักษา
ค่วามปีลอดภยัขอ้มลูของเรัาตรัวจสำอบรัะบบอยา่งแข็งขนัิเพั่�อหาภยั
ค่กุค่ามและดำาเนินิิกจิกรัรัมการัจัดการัค่วามเสำี�ยงเพั่�อป้ีองกนัิการัโจมตี
ทีางไซื่เบอรัอ์ยา่งสำมำ�าเสำมอ แตท่ีกุค่นิทีี� Marel มบีทีบาทีทีี�ตอ้งทีำา

เม่�อ Marel เตบิโตข่�นิและการัรัับรัูถ้ึง่แบรันิดข์องเรัาเพัิ�มข่�นิ เรัาก็พับวา่
มกีารัโจมตทีีางไซื่เบอรัเ์พัิ�มข่�นิ เรัามหีนิา้ทีี�รัับผ่ดิชื่อบในิการัต่�นิตวัตอ่
ภยัค่กุค่ามทีี�มุง่รัา้ยทีี�พับบอ่ยทีี�สำดุในิเค่รัอ่ขา่ยของเรัา และใชื่แ้นิวทีาง
ปีฏิบิตัทิีี�ดทีีี�สำดุทีี�ออกแบบมาเพั่�อหยดุหรัอ่อยา่งนิอ้ยก็จำากดัภยัค่กุค่าม
เหลา่นัิ�นิ ซื่่�งจะชื่ว่ยใหแ้น่ิใจวา่ขอ้มลูของเรัาไดรั้ับการัดแูลอยา่งถึกูตอ้ง 
พัรัอ้มใชื่ง้านิอยา่งเหมาะสำม กูค้่น่ิได ้และป้ีองกนัิการัเขา้ถึง่ การัใชื่ ้การั
ทีำาลาย การัเปิีดเผ่ยหรัอ่การัแกไ้ขโดยไมไ่ดรั้ับอนุิญาต

ติวัิอยา่งข ั�นติอนที่ี�เราแติล่ะคุนติอ้งที่ำา ไดแ้กิ่
•  ตรัวจสำอบใหแ้น่ิใจวา่ค่ณุรัูจั้กการัโจมตทีีางไซื่เบอรัแ์ละการัโจมตแีบบ

ฟิชื่ชื่ิ�ง และไมเ่ค่ยค่ลกิลงิกจ์ากผู่ส้ำง่ทีี�ไมร่ัูจั้ก หรัอ่ผู่ส้ำง่ทีี�โดยปีกตแิลว้
จะไมส่ำง่ลงิกถ์ึง่ค่ณุ

• การัใชื่ร้ัหสัำผ่า่นิทีี�รััดกมุและกลไกการัตรัวจสำอบสำทิีธิ�
•  อยา่ลม่วา่ Marel และองค่ก์รัทีี�ถึกูกฎิหมายอ่�นิ ๆ จะไมข่อรัหสัำผ่า่นิ

ของค่ณุ

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบัพัอรัท์ีลัค่วามปีลอดภยัของรัะบบสำารัสำนิเทีศั

ติวัิอยา่งที่ี�พิ่บที่ ั�วิไป็ของ 
‘กิารโจมติทีี่างไซึ่เบอร’์ 
ไดแ้กิ:่
ฟิชุชุิ�ง – อเีมลทีี�ขอใหผู้่ใ้ชื่ค้่ลกิลงิก์
และป้ีอนิขอ้มลูสำว่นิบคุ่ค่ล
มลัแวิร ์– รัหสัำทีี�สำามารัถึขโมยขอ้มลู
หรัอ่ทีำาลายขอ้มลูในิค่อมพัวิเตอรั ์
(เชื่น่ิ โทีรัจันิ ไวรััสำ และเวริัม์)
แรนซึ่มัแวิร ์– มลัแวรัท์ีี�ขูค่่กุค่าม 
วา่จะทีำากจิกรัรัมทีี�เป็ีนิอนัิตรัาย  
(เชื่น่ิ การัเผ่ยแพัรัข่อ้มลูสำว่นิบคุ่ค่ล) 
เวน้ิแตจ่ะมกีารัจา่ยค่า่ไถึ่
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40 พัันิธกจิของเรัาตอ่ผู่ถ้ึอ่หุน้ิ

ฝึ่กิป็ฏิบิตัิติิามหลกัิคุวิามป็ลอดภยัที่างไซึ่เบอร์

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิ ใหไ้ปีทีี�หนิา้การัรัับรัูเ้กี�ยวกบัฟิชื่ชื่ิ�ง  

   ไม ่ค่ณุตอ้งรัะมดัรัะวงัสำิ�งทีี�แนิบมากบัอเีมลและลงิก์
ตา่ง ๆ แมจ้ะมกีารัป้ีองกนัิไวรััสำ แตอ่ปุีกรัณก์ไ็ม่
ปีลอดภยัจากการัโจมตอีอนิไลนิเ์สำมอไปี หากค่ณุไม่
แน่ิใจ สำง่ขอ้ค่วามไปีทีี� phishing@marel.com แลว้ทีมี
รัักษาค่วามปีลอดภยัจะตรัวจสำอบใหค้่ณุ 

“ฉันิทีรัาบดวีา่แผ่นิกไอทีขีองเรัาเพัิ�งตดิตั �งการัป้ีองกนัิไวรััสำ 
หมายค่วามวา่ตอนินิี�ฉันิสำามารัถึค่ลกิลงิกใ์นิอเีมลหากค่อ่นิขา้ง
แน่ิใจวา่ใค่รัเป็ีนิค่นิสำง่ แตไ่มค่่าดค่ดิวา่จะไดรั้ับอเีมลแบบนิี�จากผู่ ้
สำง่ไดใ้ชื่ไ่หม”

เกิดิอะไรขึ�นถืา้ 

https://mymarel.sharepoint.com/sites/IT-Security/SitePages/Phishing-Awareness.aspx
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นิอกเหนิอ่จากค่วามสำมัพัันิธอ์่�นิ ๆ ของเรัาแลว้ เรัายงั
มหีนิา้ทีี�ตอ่สำงัค่มในิวงกวา้ง ซื่่�งเรัาแสำดงใหเ้ห็นิโดยการั
ปีฏิบิตัติามกฎิหมาย และตรัะหนัิกถึง่ผ่ลกรัะทีบทีางสำงัค่ม
จากสำิ�งทีี�เรัาทีำา ตลอดจนิผ่ลกรัะทีบตอ่สำิ�งแวดลอ้ม 

เรัาสำนัิบสำนุินิการัผ่ลติอาหารัค่ณุภาพัสำงู ปีลอดภยั และ
รัาค่าไมแ่พัง โดยการัจัดหาซื่อฟตแ์วรั ์บรักิารั รัะบบ และ
วธิแีกปั้ีญหาใหก้บัอตุสำาหกรัรัมแปีรัรัปูีปีลา เนิ่�อสำตัว ์
และสำตัวปี์ีก ค่วามยั�งยน่ิค่อ่หวัใจหลกัของธรุักจิของเรัา 
โซื่ลชูื่นัิทีี�ทีนัิสำมยัของเรัาชื่ว่ยลดของเสำยีในิขณะทีี�เพัิ�ม
ผ่ลผ่ลติและสำรัา้งมลูค่า่ทีางเศัรัษฐกจิ

พิ่นัธุกิจิของเราติอ่
พิ่นัธุมติิร ชุุมชุน และ
สิ�งแวิดลอ้ม
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คุา่นยิมของเรา: คุวิามเป็็นเลศิ 
ชื่่�อเสำยีงของเรัาในิดา้นิค่วามซื่่�อสำตัยแ์ละค่ณุธรัรัมตอ้งไมเ่สำี�ยงไปีกบัการั
เสำนิอการัชื่ำารัะเงนิิทีี�ไมเ่หมาะสำม

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
การัตดิสำนิิบนิ การัจา่ยเงนิิอยา่งผ่ดิกฎิหมายเพั่�ออำานิวยค่วามสำะดวก การั
ใหค้่วามชื่ว่ยเหลอ่ทีี�ผ่ดิกฎิหมาย และการัทีจุรัติทีกุรัปูีแบบ ไมว่า่จะให ้
หรัอ่รัับ จะไมไ่ดรั้ับอนุิญาตและ Marel จะไมย่อมรัับ 

การัรัับและใหข้องขวญั ค่วามบนัิเทีงิ หรัอ่ผ่ลปีรัะโยชื่นิท์ีางการัเงนิิหรัอ่
อ่�นิ ๆ จากพัันิธมติรัทีางธรุักจิของเรัา หรัอ่เสำนิอขอ้ไดเ้ปีรัยีบดงักลา่วจะ
บอ่นิทีำาลายค่วามน่ิาเชื่่�อถึอ่ของบรัษัิทีและอาจผ่ดิกฎิหมาย 

นิอกจากนิี�ยงัทีำาให ้Marel เสำี�ยงตอ่การัถึกูกลา่วหาวา่การัตดัสำนิิใจทีาง
ธรุักจิไดรั้ับอทิีธพิัลจากปัีจจัยอ่�นินิอกเหนิอ่จากค่ณุธรัรัม 

หากตอ้งทีำางานิรัว่มกบัเจา้หนิา้ทีี�ของรััฐ พัรัรัค่การัเมอ่ง หรัอ่เจา้หนิา้ทีี�
ของพัรัรัค่การัเมอ่ง หรัอ่บคุ่ค่ลใด ๆ ภายในิภาค่เอกชื่นิ พันัิกงานิ Marel 
จะตอ้งไมเ่สำนิอสำญัญาหรัอ่ใหป้ีรัะโยชื่นิท์ีางการัเงนิิทีี�ไมเ่หมาะสำมหรัอ่
ขอ้ไดเ้ปีรัยีบอ่�นิ ๆ ไมว่า่จะโดยตรังหรัอ่ผ่า่นิตวักลางเพั่�อใหไ้ดห้รัอ่รัักษา
ธรุักจิหรัอ่ค่วามไดเ้ปีรัยีบทีี�ไมเ่หมาะสำมในิการัดำาเนินิิธรุักจิ กอ่นิใหห้รัอ่
รัับของขวญั โปีรัดทีบทีวนินโยบายติอ่ติา้นกิารติดิสนิบนและกิารติอ่
ติา้นกิารที่จุรติิ และรัายงานิสำถึานิการัณด์งักลา่วไปียงัเจา้หนา้ที่ี�กิำากิบั
ดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม

อนรุกัิษัก์ิารติอ่ติา้นกิารให้
สนิบนและกิารติอ่ติา้นกิาร
ที่จุรติิ

คุวิามเป็็นเลศิ
เรัาปีรัะสำบค่วามสำำาเร็ัจบนิพั่�นิฐานิของค่ณุภาพั
ของผ่ลติภณัฑ์แ์ละบรักิารัของเรัาเทีา่นัิ�นิและ
เรัามคี่วามภาค่ภมูใิจในิค่วามซื่่�อสำตัยแ์ละ
ค่ณุธรัรัมของเรัา

https://mymarel.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Anti-bribery-and-anti-corruption.aspx
https://mymarel.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Anti-bribery-and-anti-corruption.aspx
mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
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อนรุกัิษัก์ิารติอ่ติา้นกิารใหส้นิบนและกิารติอ่ติา้นกิารที่จุรติิ

เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้ 

พัันิธกจิของเรัาตอ่พัันิธมติรั ชื่มุชื่นิ และสำิ�งแวดลอ้ม

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายตอ่ตา้นิการัตดิสำนิิบนิ

   การัพัาลกูค่า้ไปีทีานิอาหารัค่ำ�าสำามารัถึทีำาได ้
หากมเีหตอุนัิค่วรั อยา่งไรักต็าม ตอ้งแน่ิใจวา่
อาหารัค่ำ�ามรีัาค่าทีี�พัอเหมาะและหลกีเลี�ยงการั
ปีฏิบิตัดิแูลลกูค่า้หากสำญัญาอยูร่ัะหวา่งการั
เจรัจาหรัอ่รัะหวา่งกรัะบวนิการัปีรัะกวดรัาค่า 

“ฉันิตอ้งการัพัาลกูค่า้ของฉันิออกไปี
ทีานิอาหารัค่ำ�าเพั่�อพัดูค่ยุเรั่�องธรุักจิ 
สำามารัถึทีำาไดห้รัอ่ไม”่

https://mymarel.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Anti-bribery-and-anti-corruption.aspx
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คุา่นยิมของเรา 
เรัาใหค้่วามสำำาค่ญักบัค่วามสำามารัถึของเรัาในิการัเขา้ถึง่
ลกูค่า้ทีั�วโลก ดงันัิ�นิเรัาจง่รัะมดัรัะวงัในิการัดำาเนินิิการั
ตามขอ้กำาหนิดในิการัดำาเนินิิธรุักจิในิตา่งปีรัะเทีศั

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
กฎิหมายการัค่า้รัะดบัชื่าตแิละรัะหวา่งปีรัะเทีศัตา่ง ๆ จำา
กดั หรัอ่หา้มการันิำาเขา้และสำง่ออกผ่ลติภณัฑ์ ์ขอ้จำากดั
เหลา่นิี�อาจเกดิจาก:
• เค่มขีองผ่ลติภณัฑ์์
• แหลง่กำาเนิดิ
• ปีลายทีางของสำนิิค่า้หรัอ่บรักิารั
• ผู่ใ้ชื่ป้ีลายทีางทีี�นิำาเสำนิอหรัอ่การัใชื่ง้านิขั �นิสำดุทีา้ย 

นิอกจากนิี� บรัษัิทีของเรัามขีอ้กำาหนิดทีี�เขม้งวดในิแง่
ของการัปีฏิบิตัติามกฎิรัะเบยีบทีางศัลุกากรั 

พันัิกงานิทีกุค่นิทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการันิำาเขา้หรัอ่สำง่ออก
สำนิิค่า้และบรักิารัจะตอ้งปีฏิบิตัติามบทีบญัญัตทิีี�เกี�ยวขอ้ง
ของกฎิหมายและขอ้บงัค่บัดงักลา่วทีั �งหมด รัูจั้กปีรัะเทีศั
ทีี�มคี่วามเสำี�ยงสำงูและตรัวจสำอบใหแ้น่ิใจวา่ไดท้ีำาการั
ตรัวจสำอบการัค่วำ�าบาตรักอ่นิทีี�จะทีำาธรุักจิใด ๆ ทีี�นัิ�นิ ที่มี
กิำากิบัดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม สำามารัถึดำาเนินิิการัตรัวจ
สำอบการัค่วำ�าบาตรัไดต้ลอดเวลาหากค่ณุมขีอ้กงัวล 

การัไมป่ีฏิบิตัติามการัค่วบค่มุหรัอ่การัลงโทีษการัสำง่ออก
และนิำาเขา้ทีี�บงัค่บัใชื่อ้าจสำง่ผ่ลให ้Marel ถึกูปีรัับและ
ลงโทีษ บคุ่ค่ลทีี�เจตนิาเพักิเฉยตอ่กฎิการัค่วำ�าบาตรัอาจ
ถึกูปีรัับหรัอ่ถึกูจำาค่กุ 

วธิทีีี�ดทีีี�สำดุในิการัปีฏิบิตัติามกฎิหมายค่วบค่มุการัสำง่ออก
และนิำาเขา้ทีี�บงัค่บัใชื่แ้ละการัค่วำ�าบาตรัค่อ่การัทีำาค่วาม
เขา้ใจธรุักรัรัมของธรุักจิทีั �งหมดทีี�ค่ณุเกี�ยวขอ้งอยา่ง
ถึอ่งแที ้ซื่่�งหมายค่วามวา่ค่ณุจำาเป็ีนิตอ้งรัูว้า่ใค่รัเป็ีนิคู่่
สำญัญาในิการัทีำาธรุักรัรัมนิี� รัวมถึง่ทีั �งฝ่ึายผู่ใ้ชื่ป้ีลายทีาง
และการัใชื่ส้ำนิิค่า้และบรักิารั 

หากค่ณุมขีอ้สำงสำยัหรัอ่ขอ้กงัวลใด ๆ ตดิตอ่เจา้หนา้ที่ี�
กิำากิบัดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม หรัอ่ sanctions@marel.
com กอ่นิดำาเนินิิธรุักรัรัม

ป็ฏิบิตัิติิามกิฎหมายกิารคุา้และกิารคุวิำ�าบาติร (นำาเขา้/สง่ออกิ)

คุวิามสามคัุคุี
เรัาทีำางานิรัว่มกนัิในิปีรัะเทีศัและในิ
วฒันิธรัรัมทีั�วโลก ไมใ่ชื่ห่นิา้ทีี�ของเรัา
ทีี�จะตดัสำนิิใจวา่เรัาค่ดิวา่กฎิหมายการั
ค่า้หรัอ่การัค่วำ�าบาตรัถึกูหรัอ่ผ่ดิ เรัาตอ้ง
ปีฏิบิตัติาม 

https://mymarel.sharepoint.com/sites/Compliance
https://mymarel.sharepoint.com/sites/Compliance
mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
mailto:sanctions@marel.com?subject=
mailto:sanctions@marel.com?subject=


45 

ป็ฏิบิตัิติิามกิฎหมายกิารคุา้และกิารคุวิำ�าบาติร (นำาเขา้/สง่ออกิ)

พัันิธกจิของเรัาตอ่พัันิธมติรั ชื่มุชื่นิ และสำิ�งแวดลอ้ม

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบันิโยบายการัค่วำ�าบาตรั

เกิดิอะไรขึ�นถืา้ 
ไมไ่ด ้เพั่�อการัตรัวจสำอบ การัจา่ยเงนิิค่วรัมาจากคู่ส่ำญัญาเสำมอ และใบกำากบัสำนิิค่า้ทีี�ออก

จะตอ้งตรังกบัสำญัญาดว้ย การัยอมรัับการัชื่ำารัะเงนิิจากบคุ่ค่ลทีี�สำามอาจเป็ีนิค่วามเสำี�ยงในิ
การัถึกูค่วำ�าบาตรั (เรัาอาจรัับการัชื่ำารัะเงนิิจากนิติบิคุ่ค่ลทีี�ถึกูค่วำ�าบาตรั) และนิี�กเ็ป็ีนิวธิกีารัทีี�
ใชื่ใ้นิการัฟอกเงนิิในิบางค่รัั �ง 
โปีรัดตดิตอ่กิารจดักิารสนิเชุ่�อ และเจา้หนา้ที่ี�กิำากิบัดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม หากค่ณุได ้
รัับค่ำาขอเชื่น่ินิี� 

“ลกูค่า้ของฉันิไดแ้จง้ใหท้ีรัาบวา่บรัษัิที
อ่�นิ (ไมใ่ชื่บ่รัษัิทีทีี�เรัาทีำาสำญัญาดว้ย) 
จะทีำาการัชื่ำารัะเงนิิในินิามของพัวกเขา 
สำามารัถึดำาเนินิิการัตามนิี�ไดห้รัอ่ไม”่

https://mymarel.sharepoint.com/sites/Compliance/Sanctions%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%2FSanctions%20Library%2FMarel%20Sanctions%20Policy%2012%20August%202019%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%2FSanctions%20Library
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คุา่นยิมของเรา 
ค่วามมุง่มั�นิของเรัาตอ่ค่วามเป็ีนิธรัรัมและการัเปิีดกวา้งค่รัอบค่ลมุถึง่การั
ปีฏิบิตัติามกฎิหมายป้ีองกนัิการัฟอกเงนิิทีี�บงัค่บัใชื่ท้ีั�วโลกอยา่งเต็มทีี� 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
พันัิกงานิตอ้งปีกป้ีองค่ณุธรัรัมและชื่่�อเสำยีงของ Marel โดยชื่ว่ยตรัวจจับ
กจิกรัรัมการัฟอกเงนิิทีี�อาจเกดิข่�นิ 

ใหร้ะมดัระวิงัสญัญาณเติอ่นซึ่ึ�งอาจรวิมถืงึลกูิคุา้ที่ี�:
• ลงัเลทีี�จะใหข้อ้มลูค่รับถึว้นิ
• ตอ้งการัชื่ำารัะเงนิิดว้ยเงนิิสำด 
•  ค่ำาขอใหช้ื่ำารัะเงนิิผ่า่นิบญัชื่ธีนิาค่ารัในิชื่่�อบคุ่ค่ลอ่�นิ

กฎิและสำญัญาณเตอ่นิเดยีวกนัินิี�ใชื่ก้บัขอ้ตกลงทีี�จัดการักบัขอ้เท็ีจจรังิ
ในิการัทีำาธรุักรัรัม (เชื่น่ิ การัปิีดบงัจำานิวนิเงนิิเต็ม ใชื่ท้ีี�อยูจั่ดสำง่อ่�นิ) เพั่�อ
หลกีเลี�ยงภาษีหรัอ่ภาษีศัลุกากรั เรัาตอ้งไมเ่ห็นิดว้ยกบัขอ้ตกลงดงั
กลา่ว 

พันัิกงานิตอ้งรัายงานิขอ้สำงสำยัหรัอ่ขอ้กงัวลใด ๆ ตอ่เจา้หนา้ที่ี�กิำากิบั
ดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม

ป้็องกินักิารฟอกิเงนิและ
กิารจดัหาเงนิที่นุของผูู้ ้
กิอ่กิารรา้ย

เรยีนรูเ้พิ่ ิ�มเติมิการัตอ่ตา้นิการัใหส้ำนิิบนิและการัตอ่ตา้นิการัทีจุรัติ

‘กิารฟอกิเงนิ’ 
โดยทีั�วไปีจะเกดิข่�นิเม่�อเงนิิจากแหลง่ผ่ดิ
กฎิหมายถึกูนิำาเขา้สำูช่ื่อ่งทีางทีางการัเงนิิทีี�
ถึกูตอ้งตามกฎิหมายเพั่�อซื่อ่นิหรัอ่ทีำาใหเ้งนิิ
เหลา่นิี�เป็ีนิเงนิิทีี�ถึกูตอ้งตามกฎิหมาย

mailto:complianceofficer@marel.com?subject=
mailto:complianceofficer@marel.com?subject=
https://mymarel.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Anti-bribery-and-anti-corruption.aspx
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กิารเคุารพิ่ที่รพัิ่ยส์นิที่าง
ป็ญัญา ขอ้มลูที่ี�เป็็นคุวิาม
ลบั และคุวิามเป็็นสว่ินติวัิ
ของผูู้อ้ ่�น
คุา่นยิมของเรา: นวิตัิกิรรม 
เรัาปีกป้ีองขอ้มลูทีี�เป็ีนิค่วามลบัและทีรััพัยส์ำนิิทีางปัีญญาของเรัาเอง 
และเค่ารัพัสำทิีธิ�ในิทีรััพัยส์ำนิิทีางปัีญญาของผู่อ้่�นิในิทีำานิองเดยีวกนัิ 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
พันัิกงานิของเรัาจะตอ้งไมไ่ดรั้ับขอ้มลูทีี�เป็ีนิค่วามลบัของบคุ่ค่ลอ่�นิ เชื่น่ิ 
ทีรััพัยส์ำนิิทีางปัีญญา โดยวธิกีารัทีี�ไมเ่หมาะสำมหรัอ่เปิีดเผ่ยโดยไมไ่ดรั้ับ
อนุิญาต

เรัาตอ้งทีำาหนิา้ทีี�ในิสำว่นิของเรัาเพั่�อตรัะหนัิกถึง่ค่วามสำำาค่ญัของการั
เค่ารัพัสำทิีธคิ่วามเป็ีนิสำว่นิตวั Marel ปีฏิบิตัติามกฎิหมายค่วามเป็ีนิสำว่นิ
ตวัของขอ้มลูในิทีอ้งถึิ�นิทีั �งหมด และขยายมาตรัการัค่วามเป็ีนิสำว่นิตวัทีี�
เขม้งวดทีี�สำดุและสำทิีธิ�ค่วามเป็ีนิสำว่นิตวัในิวงกวา้งทีี�สำดุเม่�อใดกต็ามทีี�มี
เหตผุ่ลทีี�จะทีำาเชื่น่ินัิ�นิ เป้ีาหมายของ Marel ค่อ่การัรัวบรัวม ปีรัะมวลผ่ล 
และจัดเกบ็ขอ้มลูสำว่นิบคุ่ค่ลใหน้ิอ้ยทีี�สำดุเทีา่ทีี�จะเป็ีนิไปีได ้เรัาตอ้งการั
ใหก้รัะบวนิการัภายในิของเรัามคี่วามค่ลอ่งตวัและเป็ีนิปัีจจบุนัิเชื่น่ิเดยีว
กบัอปุีกรัณข์องเรัา
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คุวิามรบัผู้ดิชุอบขององคุก์ิร
คุา่นยิมของเรา: คุวิามสามคัุคุ ี
เรัามสีำว่นิรัว่มในิค่วามเป็ีนิอยูท่ีี�ดขีองชื่มุชื่นิและสำงัค่มทีี�เรัาสำง่ผ่ลกรัะทีบ
ตอ่และพั่�งพัา 

คุา่นยิมของเราในกิารป็ฏิบิตัิงิาน 
ค่วามยั�งยน่ิพัรัอ้มกบัค่วามเค่ารัพัตอ่สำิ�งแวดลอ้มและค่วามปีลอดภยัของ
ผ่ลติภณัฑ์ข์องเรัาเป็ีนิแนิวทีางในิสำิ�งทีี�เรัาทีำาและวธิทีีี�เรัาทีำา ทีกุสำิ�งทีี�เรัา
ทีำามผี่ลกรัะทีบตอ่ผู่ค้่นิ โลก และผ่ลกำาไรัของเรัา

ทีี� Marel เรัาตอ้งการัใหผ้่ลกรัะทีบของเรัาเป็ีนิไปีในิเชื่งิบวก และเรัา
ตอ้งการัใหท้ีกุกจิการัของเรัามสีำว่นิรัว่มในิสำงัค่มทีั �งในิรัปูีแบบทีี�เล็กนิอ้ย
และยิ�งใหญ่

ดว้ยการัชื่ว่ยใหผู้่แ้ปีรัรัปูีอาหารัผ่ลติอาหารัทีี�มคี่ณุภาพั พัรัอ้มจัดการั
ทีรััพัยากรัทีี�จำากดัดว้ยค่วามรัับผ่ดิชื่อบ เรัาชื่ว่ยปีทูีางสำูก่ารัเตบิโต 
อยา่งยั�งยน่ิ

เรัาใชื่ม้าตรัฐานิสำงูสำดุในิทีกุรัะดบั และไมย่อมใหม้กีารัละเมดิสำทิีธ ิ
มนุิษยชื่นิ 
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คุน
เรัาทีำางานิโดยเค่ารัพัสำทิีธมินุิษยชื่นิและศักัดิ�ศัรัขีองทีกุ
ค่นิและเรัาสำนัิบสำนุินิค่วามพัยายามรัะหวา่งปีรัะเทีศัในิการั
สำง่เสำรัมิและปีกป้ีองสำทิีธมินุิษยชื่นิ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง
เรัาไมเ่ค่ยทีนิตอ่หรัอ่ทีำาธรุักจิกบับคุ่ค่ลหรัอ่ บรัษัิทีใด  
ๆ ทีี�เห็นิดว้ยกบั:

• แรังงานิบงัค่บั
• การัค่า้มนุิษยห์รัอ่การัเป็ีนิทีาสำ
• การัลงโทีษทีางรัา่งกาย
• การัใชื่แ้รังงานิเด็กโดยมชิื่อบดว้ยกฎิหมาย
• การัเลอ่กปีฏิบิตัทิีี�ผ่ดิกฎิหมาย
• สำภาพัการัทีำางานิทีี�ไมป่ีลอดภยั
• การัปีฏิบิตัทิีี�ไมเ่ทีา่เทียีมกนัิ
• ค่า่จา้งทีี�ไมเ่ป็ีนิธรัรัม
• ชื่ั�วโมงการัทีำางานิมากเกนิิไปี
• การัละเมดิกฎิหมายแรังงานิหรัอ่ปีรัะกนัิสำงัค่ม
 
นิอกจากนิี� ในิค่วามพัยายามทีี�จะปีกป้ีองพันัิกงานิของ
เรัา Marel สำง่เสำรัมิการัพััฒนิาบคุ่ค่ลและทีมี และรัับ
ปีรัะกนัิสำทิีธใินิเสำรัภีาพัในิการัสำมาค่มสำำาหรัับพันัิกงานิ
ทีกุค่นิ พันัิกงานิของเรัามสีำทิีธทิีี�จะเขา้รัว่มหรัอ่จัดตั �ง
สำหภาพัแรังงานิและเจรัจาตอ่รัองรัว่มกนัิ และจะไมถ่ึกู

เลอ่กปีฏิบิตัหิรัอ่ตอบโตจ้ากการัทีำาเชื่น่ินัิ�นิ ในิกรัณีทีี�
กฎิหมายจำากดัสำทิีธใินิเสำรัภีาพัในิการัสำมาค่มและการั
เจรัจาตอ่รัองรัว่มกนัิ เรัาจะอำานิวยค่วามสำะดวกในิการั
พััฒนิาวธิกีารัคู่ข่นิานิสำำาหรัับการัสำมาค่มและการัเจรัจาตอ่
รัองโดยเสำรั ี

สิ�งแวิดลอ้ม
เรัามุง่มั�นิเพั่�อค่วามยั�งยน่ิและค่วามปีลอดภยัดา้นิสำิ�ง
แวดลอ้ม ซื่่�งหมายค่วามวา่เรัา: 
•  ทีำาหนิา้ทีี�ของเรัาในิการัรัไีซื่เค่ลิ นิำากลบัมาใชื่ใ้หม ่

และปีกป้ีองทีรััพัยากรัธรัรัมชื่าต ิเชื่น่ิ พัลงังานิและนิำ�า 
•  สำง่เสำรัมิการัใชื่ท้ีรััพัยากรัอยา่งมปีีรัะสำทิีธภิาพัในิ

หว่งโซื่ค่่ณุค่า่ของเรัาเพั่�อสำง่เสำรัมิผ่ลกรัะทีบดา้นิสำิ�ง
แวดลอ้มในิเชื่งิบวกและการัปีกป้ีองสำิ�งแวดลอ้ม

•  สำรัา้งวธิกีารัใหมอ่ยา่งตอ่เนิ่�องในิการัปีรัับปีรังุผ่ลผ่ลติ
และลดของเสำยีในิการัผ่ลติอาหารั

•  ใชื่ท้ีรััพัยากรัใหเ้กดิปีรัะโยชื่นิส์ำงูสำดุ และพัจิารัณา
ปีรัะเด็นิดา้นิสำิ�งแวดลอ้มตลอดหว่งโซื่ก่ารัผ่ลติและ
การักรัะจายสำนิิค่า้ทีั �งหมด 

•  ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัสำขุภาพัและสำิ�งแวดลอ้มของสำารั
อนัิตรัายแกผู่่ใ้ดกต็ามทีี�อาจสำมัผั่สำกบัสำารัเหลา่นิี�

•  มุง่มั�นิทีี�จะกำาจัดการัใชื่ส้ำารัอนัิตรัายโดยเฉพัาะใหม้าก
ทีี�สำดุเทีา่ทีี�จะเป็ีนิไปีได ้

•  เค่ารัพัและปีฏิบิตัติามกฎิหมายและรัะเบยีบขอ้บงัค่บั
ดา้นิสำิ�งแวดลอ้มรัะดบัปีรัะเทีศัและรัะดบันิานิาชื่าต ิ
ตลอดจนิสำนัิบสำนุินิแนิวทีางป้ีองกนัิเพั่�อรัับมอ่กบัค่วาม
ทีา้ทีายดา้นิสำิ�งแวดลอ้ม

•  ทีำางานิอยา่งจรังิจังเพั่�อลดการัปีลอ่ยมลพัษิสำูอ่ากาศั 
ดนิิ และนิำ�า อนัิเป็ีนิผ่ลมาจากการัดำาเนินิิงานิของเรัา
และการัดำาเนินิิงานิของลกูค่า้ของเรัา

•  ตรัวจสำอบใหแ้น่ิใจวา่ผ่ลติภณัฑ์ข์องลกูค่า้ของเรัา
สำามารัถึตรัวจสำอบยอ้นิกลบัไดต้ามขอ้กำาหนิดทีาง
กฎิหมาย มาตรัฐานิอตุสำาหกรัรัม และแนิวปีฏิบิตัทิีี�ดี
ทีี�สำดุ

กิำาไร
Marel สำง่เสำรัมิผ่ลกำาไรัในิรัะยะยาว การัค่า้ทีี�เป็ีนิธรัรัม 
และการัดำาเนินิิธรุักจิทีี�ดใีนิหว่งโซื่ค่่ณุค่า่ผ่า่นิค่วาม
โปีรัง่ใสำ นิวตักรัรัม และค่วามรัว่มมอ่กบัพัันิธมติรัทีั �งหมด

คุวิามรบัผู้ดิชุอบขององคุก์ิร
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เกิดิอะไร
ขึ�นถืา้ 

เรยีนรูเ้พิ่ิ�มเติมิเกิี�ยวิกิบัค่วามรัับผ่ดิชื่อบตอ่สำงัค่มขององค่ก์รั Marel

Marel เป็ีนิผู่ล้งนิามในิ United Nations Global Compact และยด่
มั�นิในิหลกัการัสำบิปีรัะการัของ Global Compact หลกัการัเหลา่นิี�
สำอดค่ลอ้งกบัเป้ีาหมายการัพััฒนิาทีี�ยั�งยน่ิของสำหปีรัะชื่าชื่าต ิ(SDG) 
ในิฐานิะสำมาชื่กิ Global Compact Marel ไดมุ้ง่เนิน้ิไปีทีี� SDGS ตอ่ไปี
นิี�: ค่วามหวิโหยเป็ีนิศันูิย ์(เป้ีาหมายทีี� 2) อตุสำาหกรัรัม นิวตักรัรัม 
และโค่รังสำรัา้งพั่�นิฐานิ (เป้ีาหมายทีี� 9) และการับรัโิภค่และการัผ่ลติทีี�
รัับผ่ดิชื่อบ (เป้ีาหมายทีี� 12) Marel เป็ีนิสำมาชื่กิของ Nordic CEO สำำาห
รัับแนิวรัว่มอนิาค่ตทีี�ยั�งยน่ิ ซื่่�งสำรัา้งข่�นิเพั่�อสำรัา้งแรังบนัิดาลใจในิกา
รัดำาเนินิิการัค่วามรัว่มมอ่ตอ่ SDG ของสำหปีรัะชื่าชื่าตแิละขอ้ตกลง
ปีารัสีำในินิอรัด์กิ

“Marel ใหค้่วามสำำาค่ญักบัการั
สำนัิบสำนุินิการัพััฒนิาทีี�ยั�งยน่ิในิดา้นิ
ใดบา้ง”

https://marel.com/en/about-marel/corporate-social-responsibility
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รัายงานิพัฤตกิรัรัมทีี�ผ่ดิกฎิหมายหรัอ่การัละเมดิหลกั
จรัรัยาบรัรัณนิี�ตอ่ผู่จั้ดการัของค่ณุ 

หากค่ณุพับวา่การัรัายงานิตอ่บคุ่ค่ลเป็ีนิเรั่�องยาก ค่ณุ
สำามารัถึแจง้ขอ้กงัวลของค่ณุตอ่ฝ่ึายทีรััพัยากรับคุ่ค่ล 
หรัอ่เจา้หนา้ที่ี�กิำากิบัดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม หรัอ่ผู่ ้
ตรัวจสำอบภายในิ ของ Marel ไดโ้ดยตรัง หรัอ่ใชื่ ้
แพิ่ลติฟอรม์กิารแจง้เบาะแสของ Marel 

หากค่ณุใชื่แ้พัลตฟอรัม์การัแจง้เบาะแสำออนิไลนิข์อง 
Marel ค่ณุจะไดรั้ับหมายเลขรัหสัำซื่่�งจะชื่ว่ยใหค้่ณุกลบั
เขา้สำูร่ัะบบใหมแ่ละดสูำถึานิะของการัสำอบสำวนิได ้ในิกรัณี
รัา้ยแรัง สำิ�งทีี�ค่ณุเขยีนิเป็ีนิลายลกัษณอ์กัษรัอาจถึกูแชื่รั์

กบัทีนิายค่วามของฝ่ึายใดฝ่ึายหนิ่�ง หน่ิวยงานิของรััฐ
และหน่ิวยงานิกำากบัดแูล และแมแ้ตต่ำารัวจ ดว้ยเหตนุิี� 
เรัาขอแนิะนิำาใหค้่ณุสำนิทีนิาดว้ยวาจากอ่นิ

เรัาขอแนิะนิำาใหค้่ณุรัายงานิภายใตช้ื่่�อของค่ณุเนิ่�องจา
กอาจทีำาใหก้ารัตรัวจสำอบงา่ยข่�นิ แตค่่ณุสำามารัถึรัายงานิ
แบบไมร่ัะบชุื่่�อได ้

ขอ้มลูทีี�แบง่ปัีนิในิกรัะบวนิการัแจง้เบาะแสำจะยงัค่งเป็ีนิ
ค่วามลบัอยา่งเค่รัง่ค่รััดนิานิทีี�สำดุเทีา่ทีี�จะเป็ีนิไปีได ้ในิ
บางกรัณีอาจเป็ีนิปีรัะโยชื่นิใ์นิการัเปิีดเผ่ยตวัตนิของ
พันัิกงานิตอ่บคุ่ค่ลทีี�ตรัวจสำอบและ/หรัอ่ตอ่ผู่อ้่�นิซื่่�งเป็ีนิ
สำว่นิหนิ่�งของการัสำบ่สำวนินัิ�นิ ในิกรัณีทีี�เรัาเห็นิวา่จำาเป็ีนิ 

เรัาจะขออนุิมตัจิากพันัิกงานิกอ่นิ ตำาแหน่ิงทีี�ตั �งของค่ณุ
อาจมกีฎิหมายเฉพัาะเกี�ยวกบัการัแจง้เบาะแสำและการั
ป้ีองกนัิผู่แ้จง้เบาะแสำ Marel จะเค่ารัพักฎิหมายและขอ้
บงัค่บัการัแจง้เบาะแสำทีี�เกี�ยวขอ้ง

รายงานใด ๆ ที่ี�เกิ ี�ยวิกิบักิจิกิรรมที่ี�ผู้ดิกิฎหมายหรอ่
กิารละเมดิหลกัิจรรยาบรรณนี� จะไดร้บักิารติรวิจ
สอบอยา่งจรงิจงัและเหมาะสม Marel จะไมย่อมรบั
กิารติอบโติใ้ด ๆ ติอ่พิ่นกัิงานหรอ่คุณะกิรรมกิารที่ี�
รายงานกิารละเมดิ (หรอ่กิารละเมดิที่ี�นา่สงสยั) ของ
กิฎหมายที่ี�ใชุบ้งัคุบัหรอ่หลกัิกิารในจรรยาบรรณนี�
โดยสจุรติิ

วิธิุกีิารรายงานขอ้
กิงัวิล – กิารแจง้
เบาะแส

mailto:compliance.officer@marel.com?subject=
https://marel-wb.compliancesolutions.com/


52 การัอนุิมตัแิละการัแกไ้ขเพัิ�มเตมิ

จรัรัยาบรัรัณนิี�ไดรั้ับการัอนุิมตัจิากค่ณะกรัรัมการับรัหิารัของ Marel hf. 
ในิเดอ่นิกนัิยายนิ พั.ศั. 2564 ซื่่�งมเีนิ่�อหาเพัิ�มเตมิและใชื่แ้ทีนิทีี�เวอรัช์ื่นัิ
กอ่นิหนิา้ ค่ณะกรัรัมการัตรัวจสำอบของ Marel ตรัวจสำอบการัปีฏิบิตัติาม
หลกัจรัรัยาบรัรัณโดยรัว่มมอ่กบัเจา้หนิา้ทีี�กำากบัดแูลการัปีฏิบิตัติาม 
(compliance.officer@marel.com) ซื่่�งมหีนิา้ทีี�รัับผ่ดิชื่อบในิการัอปัีเดต
หลกัจรัรัยาบรัรัณและพััฒนิาสำ่�อสำนัิบสำนุินิทีี�เกี�ยวขอ้งสำำาหรัับการัฝ่ึกอบรัม
การัรัับรัูใ้นิหมูพ่ันัิกงานิ

การัแกไ้ขหลกัจรัรัยาบรัรัณใด ๆ ทีี�สำำาค่ญัจะทีำาโดยไดรั้ับการัอนุิมตัจิาก
ค่ณะกรัรัมการัของ Marel hf เทีา่นัิ�นิ การัแกไ้ขใด ๆ ในิหลกัจรัรัยาบรัรัณ
นิี�จะพัรัอ้มใชื่ง้านิสำำาหรัับพันัิกงานิและหลกัจรัรัยาบรัรัณนิี�จะมผี่ลผ่กูพัันิ
กบัพันัิกงานิในิแบบฟอรัม์ทีี�อปัีเดต

ขอแนิะนิำาใหค้่ณุรัายงานิการัละเมดิจรัรัยาบรัรัณนิี� เรัาขอแนิะนิำาใหค้่ณุ
สำนิทีนิากบัผู่จั้ดการั ผู่อ้ำานิวยการั หรัอ่สำมาชื่กิในิทีมี HR หากค่ณุไม่
สำามารัถึทีำาสำิ�งนิี�ได ้โปีรัดไปีทีี�แพัลตฟอรัม์การัแจง้เบาะแสำออนิไลนิข์อง
เรัาทีี� https://marel-wb.compliancesolutions.com/ รัายงานิทีั �งหมด
จะไดรั้ับการัปีฏิบิตัอิยา่งจรังิจังและเป็ีนิค่วามลบั เรัาขอแนิะนิำาใหค้่ณุ
รัายงานิดว้ยชื่่�อของค่ณุเอง เพั่�อทีี�เรัาจะไดส้ำง่ค่ำาถึามตดิตามผ่ลถึง่ค่ณุ 
หากไมส่ำามารัถึทีำาได ้ค่ณุจะมตีวัเลอ่กในิการัรัายงานิโดยไมเ่ปิีดเผ่ย 
ตวัตนิ 

สำานกัิงานใหญบ่รษิัทัี่ Marel
Austurhraun 9, 210 Garðabær
+354 563 8000

เจา้หนา้ที่ี�กิำากิบัดแูลกิารป็ฏิบิตัิติิาม
compliance.officer@marel.com

Investor Relations 
IR@marel.com

กิารอนมุตัิแิละกิารแกิไ้ข
เพิ่ิ�มเติมิ

กิารแจง้เบาะแส ขอ้มลูติดิติอ่ที่ี�สำาคุญั

https://marel-wb.compliancesolutions.com/
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