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สารจากประธานบริษท
ั

ชื่อเสียงของเราเป็ นสินทรัพย์ในเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับเราทุกคนที่จะช่วยปกป้ องและพัฒนาชื่อเสียงนี้ในสภาพแวดล้อม
ปั จจุบัน ชื่อเสียงบริษท
ั ที่เข้มแข็งของเรานัน
้ มีค่าสูงเกินกว่าจะประมาณได้

เรามีความมุ่งมัน
่ มายาวนานที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในทุกแห่งที่เราด�ำเนินธุรกิจตลอดจนรักษามาตรฐานทางธุรกิจและจริยธรรม
ส่วนบุคคลในระดับสูง ถ้อยแถลงพันธกิจของบริษท
ั เรากล่าวอย่างเรียบง่ายว่า ''กิจกรรมของบริษท
ั จะด�ำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่
มาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพระดับสูงสุด"

กรรมการ เจ้าหน้ าที่ และพนักงานทุกคนของ FedEx จ�ำเป็ นต้องปฏิบัติตามนโยบายในประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจนี้ บุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของ FedEx ก็จ�ำเป็ นต้องปฏิบัติตามหลักการที่ระบุในประมวลนี้อยู่เสมอเช่นกัน

โปรดอ่านประมวลนี้เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของคุณ เนื่องจากประมวลนี้
ไม่สามารถครอบคลุมทุกสถานการณ์ได้ จึงเป็ นเรื่องส�ำคัญที่คุณต้องอ่านนโยบาย คู่มือการใช้งาน และคู่มืออื่นๆ ของ FedEx

ร่วมกับประมวลนี้ด้วย เหนือสิ่งอื่นใด โปรดอย่าลังเลที่จะสอบถามผู้จัดการของคุณ ผู้ติดต่อของบริษท
ั หรือฝ่ ายกฎหมายของ
FedEx เพื่อขอค�ำแนะน� ำก่อนตัดสินใจใดๆ

หากคุณเชื่อว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือจริยธรรมเกิดขึ้น ก็ถือเป็ นหน้ าที่ของคุณที่จะต้องรายงานต่อผู้จัดการของคุณ ผู้ติดต่อ

ของบริษท
ั แผนกกฎหมายหรือแผนกทรัพยากรบุคคล หรือสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx นโยบายของเราห้ามการตอบโต้คุณไม่ว่า
ในรูปแบบใดต่อการปฏิบัติตามพันธะหน้ าที่นี้

เจ้าหน้ าที่ กรรมการ และผู้จัดการของเรามีหน้ าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมที่จะสนับสนุนหลักการในประมวลนี้ และส่งเสริม

วัฒนธรรมที่ให้คุณค่าต่อพฤติกรรมที่ถูกจริยธรรมระดับสูงสุดในหมู่สมาชิกทัง้ หมดของทีม ความมุ่งมัน
่ ของเราในอันที่จะท�ำสิ่งที่
ถูกต้องนัน
้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการจัดการกับกรณีที่ต้องสงสัยว่าจะเป็ นการกระท�ำความผิดในทันที
ด้วยความห่วงใยและความเคารพ

ขอขอบคุณที่คุณสละเวลาอ่าน ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามประมวลนี้ ตลอดจนความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่คุณมีให้แก่แบรนด์

และชื่อเสียงของ FedEx การยึดมัน
่ ในมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพระดับสูงสุดเป็ นส่วนส�ำคัญในการส่งมอบ Purple Promise
ของเราเพื่อท�ำให้ทุกประสบการณ์ของ FedEx นัน
้ มีความโดดเด่น ความมีคุณธรรมเป็ นหัวใจส�ำคัญต่อวัฒนธรรมและ ความส�ำเร็จ
ในอนาคตของเรา

ขอแสดงความนับถือ

เฟรเดอริก ดับเบิลยู สมิธ

ประธานกรรมการ ประธาน และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
กลับสู่สารบัญ
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ความเป็ นเลิศด้านสถานที่ท�ำงานกับประมวลจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจของ FedEx
ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของ FedEx ได้ให้แนวทางที่จะ
รับประกัน ว่าพฤติกรรมในการท�ำงานของเรานัน
้ ถูกจริยธรรมและสนับสนุน
ชื่อเสียงที่ FedEx ได้รับมาในฐานะแบรนด์หนึ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดของโลก
FedEx ได้รับการยอมรับเสมอมาว่าเป็ นหนึ่งในบริษท
ั ที่ดีที่สุดในแง่ของการ
ท�ำงานแห่งหนึ่ง จากบรรดาบริษท
ั หลายแห่งทัว
่ โลก ในขณะที่ประมวลให้
แนวทางส�ำหรับ สถานการณ์ต่างๆ ในที่ท�ำงาน มาตรฐานระดับสูงที่แสดง

ลักษณะพิเศษของ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของเราอาจสรุปได้เป็ นหลักการ
ง่ายๆ ไม่กี่ประการ

เคารพลูกค้าของเรา

เคารพบริษัทของเรา

เคารพชุมชนของเรา

เรารับฟั งลูกค้าและมุ่งมัน
่

เคารพเพื่อนร่วมงาน
ของเรา
ประสิทธิผลและมีแรงจูงใจสูง

ของเรา ซึ่งมีผลกระทบถึง

เราสนับสนุนชุมชนที่เรา

ท�ำงาน ซึ่งจะท�ำให้เราสามารถ

เราพัฒนาทีมงานที่ทรง

เรารับผิดชอบต่อการกระท�ำ
ชื่อเสียงของบริษท
ั และต่อการ

เยี่ยงพลเมืองของโลกผู้มี

สู่ความเป็ นเลิศด้านสถานที่

ตอบสนองความต้องการและ

ท�ำได้เหนือกว่าความคาดหวัง
ของลูกค้า

โดยการส่งเสริมสถานที่ท�ำงาน
ที่ปลอดภัย ซึ่งให้คุณค่าแก่

ความหลากหลายการท�ำงาน
์ รีความ
ร่วมกัน และศักดิศ

ใช้ทรัพยากรของบริษท
ั อย่าง
ระมัดระวัง

ด�ำเนินธุรกิจอยู่และปฏิบัติตน
ความรับผิดชอบ

เป็ นมนุษย์

หลักการง่ายๆ เหล่านี้ท�ำให้พวกเราแต่ละคนสามารถส่งมอบสัญญา Purple Promise
ให้แก่ลูกค้าของเราและให้แก่กันและกันได้
กลับสู่สารบัญ
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ถ้อยแถลงนโยบายหลายข้อในประมวลนี้จะผนวกด้วยค�ำถามและค�ำตอบอย่างน้ อยหนึ่งชุด
การรวมค�ำถามและค�ำตอบเอาไว้นัน
้ เพื่อช่วยให้นโยบายมีความกระจ่างและช่วยแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ ที่คุณอาจประสบในการท�ำงานของคุณ

ถาม: ประมวลดังกล่าวบังคับใช้กับทุกคนที่ FedEx หรือไม่
ตอบ:	ใช่ ประมวลดังกล่าวบังคับใช้กับเจ้าหน้ าที่ กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานของ FedEx Corporation ทุกคนและรวมไปถึง

บริษท
ั ลูกทัว
่ โลก คุณควรอ่านประมวลนี้ร่วมกับนโยบาย คู่มือการใช้งาน หรือคู่มืออื่นใดของ FedEx ที่น�ำมาใช้ได้กับงานของคุณ
บริษท
ั ที่ด�ำเนินธุรกิจของ FedEx ซึ่งคุณท�ำงานอยู่อาจมีนโยบายที่ต่างไปจากถอยแถลงในประมวลนี้บ้างเล็กน้ อย ในสถานการณ์
เช่นนัน
้ คุณควรปฏิบัติตามนโยบายที่เข้มงวดกว่า หรือขอค�ำแนะน� ำจากแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ

ถาม: ประมวลนี บ้ ังคับใช้กับผู้ร้บจ้างด้วยหรือไม่
ตอบ:	ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องในประมวลนี้บังคับใช้กับบุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของ FedEx ("ผู้รับจ้าง'') ภายในขอบเขต ตามที่
ระบุไว้ในข้อตกลงที่ผู้รับจ้างท�ำกับ FedEx และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขของข้อตกลง ดังกล่าวหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะน� ำมาใช้หากมีความขัดแย้งกับประมวลนี้ ในกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างและบุคลากรของ ผู้รับจ้างจ�ำเป็ น
ต้องรักษามาตรฐานระดับสูงสุดของจริยธรรมทางธุรกิจและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ผู้รับจ้างที่ต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของประมวลนี้ควรส่งข้อซักถามไปยังผู้ติดต่อหลักของตนเองที่ FedEx ("ผู้ติดต่อของบริษท
ั ")
หรือแผนกกฎหมาย

ถาม: ประมวลดังกล่าวเป็ นสัญญาหรือไม่
ตอบ:	ประมวลและนโยบายที่ระบุไว้ไม่ใช่สัญญาจ้างงาน ยิ่งไปกว่านัน้ ไม่มีสิ่งใดในประมวลนี้ที่ถือว่าเป็ นการสร้างความสัมพันธ์แบบ

นายจ้าง-ลูกจ้างระหว่าง FedEx และผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง FedEx ไม่ได้สร้างสิทธิตามสัญญาใดๆ จากการก�ำหนด
ประมวลนี้ข้ น
ึ FedEx สามารถเปลี่ยนแปลงประมวลนี้และนโยบาย คู่มือการใช้งาน คู่มือ แนวทาง และวิธีการ ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องอื่นใดของ FedEx ได้ทุกเมื่อ

ถาม: หากฉั นมีค�ำถามเกี่ยวกับประมวลนี ฉ้ ั นควรจะสอบถามใคร
ตอบ:	ค�ำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในประมวลนี้ควรส่งไปยังผู้จัดการของคุณ แผนกกฎหมาย หรือแผนก
ทรัพยากรบุคคลของบริษท
ั คุณหรือแผนก Corporate Integrity & Compliance ขององค์กร

ที่ integrity@fedex.com พวกเขายังสามารถให้ส�ำเนาเพิ่มเติมของประมวลนี้ใด้ หาก

ต้องการดาวน์โหลดส�ำเนาประมวล โปรดไปที่ http://corpcomm.web.fedex.com/

CorpComm/AlertLine.html หรือไปที่ส่วนธรรมาภิบาลและความเป็ นพลเมืองที่
เว็บไซด์นักลงทุนสัมพันธ์ของ FedEx ที่ http://investors.fedex.com

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
บังคับใช้กับทุกคนที่ FedEx

กลับสู่สารบัญ
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พฤติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรม

พฤติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรมไม่เพียงแต่มี

หมู่สมาชิก ของทีม ผู้จัดหาสินค้า และลูกค้า อีกทัง้ ยังเสริมสร้าง

สิ่งที่จ�ำเป็ นอีกด้วย เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ชุมชนที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่

ความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จอย่างต่อเนี่องของเราเท่านัน
้ แต่ยังเป็ น
เหล่านัน
้ ที่เกี่ยวข้องคับการด�ำเนินธุรกิจของเรา ยิ่งไปกว่านัน
้

เราต้องหลีกเลี่ยงและรายงานถึงกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง

หรือสามารถน� ำ FedEx เข้าไปเกี่ยวข้องคับการกระท�ำใดๆ ที่อาจ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน
้ เราจงต้องท�ำความเข้าใจกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานของเราและปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ทางกฎหมายของประเทศที่เราท�ำงานอยู่

กฎหมายบางข้อมีผลกระทบต่อทุกคน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ที่ต่างให้ประโยชน์ซ่ งึ กันและกันระหว่าง FedEx และ
เราจ�ำเป็ นต้องใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องและแสดงออกถึงความมี

คุณธรรม ความรับผิดชอบ และความเป็ นมืออาชีพอย่างแน่วแน่

ในการแสดงความรับผิดชอบของเรา เราควรเปิ ดกว้าง ซื่อสัตย์ และ
จริงใจในการติดต่องาน กับลูกค้า เจ้าหน้ าที่รัฐ สาธารณชน ผู้จัดหา
สินค้า คู่แข่ง เพื่อนพนักงาน และผู้รับจ้างของเรา อีกทัง้ ยังต้อง

เคารพสิทธิของบุคคลเหล่านัน
้ เราต้องไม่ฉกฉวยผลประโยชน์อัน

ไม่เป็ นธรรมจากบุคคลใดๆ ผ่าน การยักย้ายถ่ายเท การหลอกลวง

โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนสุขอนามัยและความ

การปกปิ ด การใช้ข้อมูลเอกสิทธิใ์ นทางที่ผิด การแถลงข้อเท็จจริง

ผู้รับจ้างตามบทบาทเฉพาะเป็ นหลัก เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

เจตนาในลักษณะดังกล่าว อีกทัง้ เรายังไม่ควรเข้าร่วมหรืออ�ำนวย

ปลอดภัยในอาชีพกฎหมายอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อพนักงานและ

ด�ำเนินงานของเครือข่ายการขนส่ง การรายงานทางการเงิน และ

การให้บริการลูกค้าของเรา กฎหมายที่ควบคุมกิจกรรมของเราอาจมี

ความซับซ้อนแต่การไม่รู้กฎหมายก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะท�ำให้เราพ้นจาก
ข้อผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมาย โปรดขอค�ำแนะน� ำจากผู้จัดการ
ของคุณ ผู้ติดต่อของบริษท
ั หรือแผนกกฎหมายของบริษท
ั หากคุณ
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านัน
้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของคุณ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว เราต้องยึดมัน
่ ต่อ

มาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานอื่นๆ ที่ก�ำหนดในประมวล
อีกด้วย FedEx มุ่งมัน
่ ที่จะด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ ปวงใน

ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสูงสุดของความมีคุณธรรม

และพฤติกรรมที่ถูกจริยธรรม เราต้องมัน
่ ใจได้ว่าเราได้กระท�ำการ

โดยชอบด้วยกฎหมายและถูกจริยธรรมอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีผลเสีย

เชิงธุรกิจหรือก�ำไรในระยะสัน
้ ก็ตาม พฤติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย
และจริยธรรมคือผลประโยชน์ระยะยาวของเรา เนื่องจากเป็ นการ

รักษาชื่อเสียงอันดีงามในด้านความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจ
ของเรา การด�ำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกระตุ้นให้เกิดความภักดีใน
กลับสู่สารบัญ

อันเป็ นสาระส�ำคัญในลักษณะที่เป็ นเท็จ หรือการกระท�ำอื่นใดโดย

ความสะดวกให้ผู้อ่ น
ื ท�ำผิดกฎหมาย เราควรเลือกที่จะท�ำในสิ่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและจริยธรรมเสมอ โดยการแสดงออกถึงคุณค่าของ

ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความน่าไว้ วางใจ ความเคารพ และ

ความน่าเชื่อถือ ความมีคุณธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็ น
ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมแต่ละคนและเป็ นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในหน้ าที่การบริหารจัดการทัง้ หมด

ประมวลนี้มีถ้อยแถลงนโยบายและบทสรุปในหลายเรื่องที่ส�ำคัญ

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางธุรกิจและส่วนบุคคล ในขณะที่ประมวลนี้

จัดการกับประเด็นความกังวลหลักของเรา ก็มีนโยบายเฉพาะอื่นๆ

ที่เราต้องอ่านและท�ำความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น พนักงานของ FedEx
Express ยังควรศึกษานโยบายที่มีอยู่ใน People Manual และ

Profit Manual อีกด้วย ผู้รับจ้างควรศึกษาเงื่อนไข ในสัญญาของ
ตนเองกับ FedEx รวมทัง้ นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน ภายในของ
ตนเอง สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรักษาความสัมพันธ์ที่

เปิ ดกว้างระหว่างพนักงานและผู้จัดการ การมีความสัมพันธ์ที่ก่อ

ให้เกิดผลและเป็ นมืออาชีพกับพนักงานที่บริษท
ั FedEx แห่งอื่นๆ
ตลอดจนการใช้วิจารณญาณที่ดีและความมีคุณธรรมตลอดเวลา
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ความรับผิดชอบพิเศษของผู้จัดการ FedEx — ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อการยึดถือปฏิบัติตามประมวลนี้

ของตนเองและของพนักงาน ผู้จัดการ FedEx ทุกคนต้องมีส�ำนึกที่เข้มแข็งต่อความมีคุณธรรมและจ�ำเป็ นต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
ด้วยความซื่อสัตย์ หากคุณอยู่ในต�ำแหน่งบริหารจัดการ คุณมีความรับผิดชอบพิเศษที่จะปฏิบัติตนในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการที่

ก�ำหนด ในประมวลนี้คุณท�ำหน้ าที่เสมือนแบบอย่างส�ำหรับพนักงานของคุณและบุคคลที่ข้ น
ึ ตรงต่อคุณก็รับรู้และเลียนแบบการกระท�ำของคุณ

ลักษณะที่คุณก�ำหนดในการกระท�ำประจ�ำวันของคุณเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่สุดหนึ่งเดียวในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่พนักงานของคุณจะปฏิบัติตาม
หลักการที่ก�ำหนดในประมวลนี้

ในฐานะผู้น�ำ คุณจะต้อง:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่ข้ น
ึ ตรงต่อคุณได้อ่านและท�ำความ

• คาดการณ์ ป้ องกัน และตรวจดูความเสี่ยงในการปฏิบัติตาม

• บังคับใช้ประมวลตลอดจนนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีพนักงานคนใดของคุณถูกตอบโต้จากการ

• ก�ำกับดูแลและควบคุมอย่างเหมาะสมให้มน
ั ่ ใจว่ามีการปฏิบัติตาม

• รายงานและจัดการกับการฝ่ าฝื นหรือข้อบกพร่องใดๆ ในการปฏิบัติ

เข้าใจประมวลนี้
อย่างสม�่ำเสมอ

ประมวลภายในขอบเขตความรับผิดชอบของคุณ

กฎระเบียบ

รายงานที่ด�ำเนินการด้วยความสุจริต

• ส่งเสริมวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมสะดวกใจในการรายงานถึงความ

ตามกฎระเบียบโดยทันที ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการทางวินัยที่
เหมาะสม

กังวลและน� ำเสนอประเด็นปั ญหา สิ่งนี้รวมไปถึงการสนับสนุน

นโยบายเปิ ดกว้างของประมวล และสนับสนุนให้พนักงานของคุณ
หยิบยกปั ญหาหรือความกังวลขึ้นมาด้วยความสุจริต

ถาม:	FedEx ยกระดับผลงานในทุกๆ ปี ซี่งดูเหมือนว่าเราอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ต้องท�ำยังไงก็ได้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีย่งิ ขึน้
พันธะหน้ าที่ในการบรรลุเป้ าหมายยากล�ำบากทางธุรกิจและทางการเงินเหล่านี ข
้ ัดแย้งกับพันธะหน้ าที่ของฉั นภายใต้
ประมวลหรือไม่

ตอบ:	ไม่ ผลประโยชน์ของบริษทั จะไม่มาจากการด�ำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม ชื่อเสียงของเราสร้างขึ้นมาโดยมีรากฐาน
มาจากความไว้วางใจ และ FedEx ก็เป็ นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าไว้วางใจมากที่สุดในโลก การรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและ
วิชาชีพระดับสูงสุดเป็ นสิ่งส�ำคัญในการธ�ำรงรักษาความไว้วางใจที่มีค่านี้

ถาม:	กลุ่มของฉั นที่ FedEx มีผู้จัดหาสินค้าประจ�ำซึ่งเรามักช�ำระเงินโดยการส่งเช็คทางไปรษณี ย์ใปถึงส�ำนั กงานใหญ่ของ

ผู้จัดหาสินค้าในเมืองสแครนตัน รัฐเพนซิลวาเนี ย ส�ำหรับก�ำหนดการช�ำระเงินล่าสุด ผู้จัดหาสินค้าได้ขอให้ฉัน ส่งเงิน
ไปโดยการโอนเข้าบัญชีในนามของบริษัทที่จดทะเบียนที่บริติซ เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ที่ธนาคารในประเทศบาฮามาส
ฉั นควรสงสัยหรือไม่

ตอบ:	ใช่ คุณควรสงสัยหากการท�ำธุรกรรมเกี่ยวพันกับการโอนเงินไปหรือจากประเทศหรือองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
หรือไม่สมเหตุสมผลส�ำหรับอีกฝ่ าย ค�ำขอให้โอนเงินไปยังบุคคลที่สามยังเป็ นสัญญาณเตือนว่าควรต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจ
ถึงความชอบด้วยกฎหมายของธุรกรรมนัน
้ ก่อนด�ำเนินการ โปรดปรึกษากับผู้จัดการของคุณหรือแผนกกฎหมายของบริษท
ั
ในสถานการณ์ใดๆ หากมีบางอย่างผิดปกติ คุณควรแจ้งทันที

กลับสู่สารบัญ
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พฤติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรม
ถาม:	กฎหมายที่แตกต่างกันเป็ นเรื่องที่ซับซ้อนและครอบคลุมเรื่องต่างๆ หลายด้าน ฉั นจะแน่ ใจได้อย่างไรว่าฉั นจะไม่ฝ่าฝื น
รายละเอียดบางประการ นอกจากนั น
้ ฉั นจะเข้าใจกฎหมายทัง้ หมดได้อย่างไร ฉั นไม่ใช่นักกฎหมาย

ตอบ:	อย่ามองข้ามวิจารณญาณของคุณเอง หากคุณเห็นว่าบางอย่างดูไม่ถูกต้องโดยสัญชาตญาณแล้ว จงถามก่อนลงมือกระท�ำ

นอกจากนี้ คุณยังมีพันธะหน้ าที่ที่จะต้องท�ำความเข้าใจจุดที่ละเอียดซับซ้อนของกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กับงานของคุณ ผู้จัดการ

ของคุณทราบดีเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จ�ำเป็ นในการปฏิบัติงานของคุณและแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณก็มีความคุ้นเคยกับนโยบาย
ที่เป็ นลายลักษณ์อักษรซึ่งใช้ในบริษท
ั ซึ่งด�ำเนินธุรกิจอยู่ของคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อพวกเขาหากคุณต้องการค�ำชีแ
้ จงหรือ
ค�ำแนะน� ำ

ถาม:	ฉันควรท�ำอย่างไรหากมีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายของ FedEx และกฎหมายในประเทศที่ฉันท�ำงานอยู่
ตอบ:	เป้ าหมายของเรา คือ การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทัง้ หมดและยึดมัน่ ในมาตรฐานความมีคุณธรรมและจริยธรรมระดับสูงสุด

ทุกที่ในโลกเพียงเพราะกฎหมายของบางประเทศอาจเข้มงวดน้ อยกว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาในบางเรื่อง นัน
้ ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง
ในการฝ่ าฝื นนโยบายของ FedEx ในทางกลับกัน เพียงเพราะนโยบายของ FedEx อาจเข้มงวดน้ อยกว่ากฎหมายของบาง

ประเทศ นัน
่ ก็ไม่ใช่ข้ออ้างในการฝ่ าฝื นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ของประเทศนัน
้ ๆ ผู้จัดการของ FedEx ผู้ติดต่อของบริษท
ั และ

แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณเป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน� ำที่ชัดเจนเรื่องการจัดการกับความขัดแย้งใดๆ ระหว่างกฎหมาย
หรือธรรมเนียมท้องถิ่นกับนโยบายของ FedEx หากคุณพบว่าผู้จัดการของคุณยังไม่ได้จัดการข้อขัดแย้งที่ปรากฏ คุณควรแจ้ง

ให้เขาทราบโดยทันที หากคุณต้องการค�ำแนะน� ำเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ นับเป็ นสิ่งส�ำคัญที่ FedEx
จะต้องตระหนักถึงกรณีใดๆ ที่การด�ำเนินการของเราอาจขัดแย้งกับข้อก�ำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

FedEx รักษามาตรฐานความมี
คุณธรรมและพฤติกรรมที่ถูก
จริยธรรมในระดับสูงสุด

กลับสู่สารบัญ

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ   7

นโยบายเปิ ดกว้าง
บริษท
ั ส่งเสริมให้คุณสื่อสารความคิดและข้อกังวลของคุณโดยตรง

ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หากคุณเชื่อว่าผู้จัดการหรือผู้ติดต่อของ

คุณจะต้องแจ้งโดยทันทีเพื่อที่ความคิดหรือข้อกังวลของคุณจะได้รับ

หรือแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณเพื่อขอค�ำแนะน� ำ หรือติดต่อที่

กับฝ่ ายบริหารจัดการหรือผู้ติดต่อของบริษท
ั คุณ ข้อส�ำคัญ คือ

การแก้ไข การท�ำงานร่วมกันในบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความเคารพ และความร่วมมือเป็ นสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษท
ั คือ ส่วนของปั ญหา คุณสามารถติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
สายด่วนแจ้งเหตุ FedEx

ถาม:	ฉันมีความคิดเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงงานของฉั นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ฉั นควรแบ่งปั นความคิดดังกล่าวกับ
ฝ่ ายบริหารจัดการหรือไม่

ตอบ:	ควร อย่าลังเลที่จะแบ่งปั นแนวคิดของคุณกับผู้อ่ นื ในบริษทั บางความคิดที่ดีที่สุดของเราก็มาจากพนักงานผู้ที่มองเห็นหนทางที่

ดีกว่าในการท�ำสิ่งต่างๆ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงทุกวันนี้ มีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในการที่จะคิดและปฏิบัติตามความคิด
ดังกล่าว อันที่จะสามารถท�ำให้เรามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แม้แต่ความคิดเล็กๆ เมื่อน� ำมาใช้กับธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
อย่าง FedEx แล้ว ก็สามารถก่อให้เกิดผลอย่างมีนัยส�ำคัญได้

ถาม:	เมื่อใดก็ตามที่ฉันชี ้ให้เห็นถึงปั ญหาในแผนก แล้วผู้บังคับบัญชาของฉั นไม่สนใจรับฟั งหรือไม่ติดตามผลในเมื่อไม่มี
ใครรับฟั ง ฉั นจะสื่อสารได้อย่างไร

ตอบ: อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพ เตรียมตัวให้พร้อมไว้เสมอ รู้ว่าคุณเองต้องการจะพูดอะไร

และเหตุใดจงพูดเช่นนัน
้ จงแน่ใจว่าผู้ฟังพร้อมที่จะฟั งและไม่ได้ถูกดึงความสนใจไปทางอื่นหรือก�ำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นใช้ภาษาที่

ธรรมดาเรียบง่ายและเรียบเรียงค�ำร้องขอหรือค�ำแนะน� ำของคุณไปในทางบวก สุดท้ายให้ขอข้อมูลตอบกลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ข้อความของคุณมีการส่งไปและได้รับแล้วตามที่คุณตัง้ ใจ

	
หากคุณได้ลองแล้วและเชื่อได้โดยสุจริตว่าการสื่อสารของคุณถูกเพิกเฉย

คุณอาจแสวงหาช่องทางอื่น อย่างเช่นการพูดคุยกับแผนกทรัพยากรบุคคล
ของบริษท
ั คุณหรือผู้จัดการของหัวหน้ าของคุณทุกคนที่ FedEx ได้รับ
การส่งเสริมให้ร่วมเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ และ การกระท�ำเพื่อ
ช่วยสร้างธุรกิจที่ดีกว่า พึงระลึกว่า เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ
ไม่ใช่ทุกความคิดจะน� ำมาปรับใช้ทงั ้ หมดแต่ค�ำแนะน� ำเป็ นที่
ต้องการเสมอ

ความคิดที่ดีที่สุดมักมาจากพนักงาน

กลับสู่สารบัญ

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ   8

นโยบายโอกาสที่เท่าเทียมกัน
และการต่อต้านการล่วงละเมิด
สินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็คือ บุคลากรของเรา เรามุ่งมัน
่ ที่จะ

ห้ามการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่พึงประสงค์และการปฏิบัติ

รับการตระหนักถึงคุณค่า นโยบายของเราก�ำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริม

การล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ หรือการกระท�ำใดๆ ที่จะสร้างโอกาส

สร้างสถานที่ท�ำงานซึ่งคุณได้รับความเคารพ ความพึงพอใจ และได้
ความยุติธรรมและความเคารพส�ำหรับทุกคน

เราว่าจ้าง ประเมิน เลื่อนต�ำแหน่งพนักงาน จ้างงานผรู้ บ
ั จ้างและ

ผจ
ู้ ด
ั หาสินค้าโดยพิจารณาจากผลการปฏิบต
ั งิ าน ด้วยการตระหนัก

ถึงสิง่ นี้ เราจึงคาดหวังให้ทก
ุ คนปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผอ
ู้ ่ น
ื ด้วยการให้เกียรติและ
ความเคารพ และจะไม่ยอมรับพฤติกรรมบางอย่าง พฤติกรรมซึ่ง

ไม่เป็ นทีย
่ อมรับนัน
้ ได้แก่ การล่วงละเมิด ความรุนแรง การคุกคาม
ขเู่ ข็ญ การกลัน
่ แกล้ง และการเลือกปฏิบต
ั ใิ ดๆ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับ

เชื้อชาติ สีผว
ิ ศาสนา ถิน
่ ฐานเดิม เพศ รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์

ส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เราห้ามอย่างเด็ดขาดและจะไม่ยอมรับ
ให้เกิดการล่วงละเมิด ทัง้ ในแง่ของขวัญก�ำลังใจของพนักงานหรือ
ในการฝ่ าฝื นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ พึงระวังว่าการล่วงละเมิดมี

หลากหลายรูปแบบ รวมถึง การล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่พึงประสงค์

การกลัน
่ แกล้ง การให้ข้อเสนอ การข่มขู่ การปฏิบัติในลักษณะข่มขู่
และการสัมผัสทางกายที่ไม่พึงประสงค์ การล่วงละเมิดอาจเกิดขึ้น

เมื่อค�ำพูด การกระท�ำ หรือพฤติกรรมของคุณสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่เป็ นปฏิปักษ์คุกคามขู่เข็ญ หรือก้าวร้าว เช่น

การแสดง ความเห็น พูดเรื่องตลก หรือแสดงท่าทางอันเป็ นการดูถูก

ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ สถานภาพ

FedEx ห้ามกระท�ำการตอบโต้ไม่ว่าในรูปแบบใดต่อผู้ที่รายงาน

อื่นๆ ทีไ่ ด้รบ
ั การคม
ุ้ ครองภายใต้กฎหมายทีบ
่ งั คับใช้

ต้องสงสัย

การเป็ นทหารผ่านศึก สถานภาพสมรส (กรณีทม
ี่ )ี หรือลักษณะเฉพาะ

โดยสุจริต เกี่ยวกับการประพฤติที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็ นที่ล่วงรู้หรือ

นโยบายของเราก�ำหนดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความยุติธรรมและ
ความเคารพส�ำหรับทุกคน

ถาม:	ฉันเชื่อว่า ฉั นไม่ได้รับการเลื่อนต�ำแหน่ งเพราะผู้จัดการของฉั นรู้ว่าฉั นพยายามจะตัง้ ครรภ์ ฉั นได้ยินผู้จัดการของฉั น
พูดว่าเมือผู้หญิงตัง้ ครรภ์จะกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีอะไรที่ฉันพอจะท�ำได้บ้างหรือไม่

ตอบ:	มี การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทัง้ ปวงที่ FedEx (อาทิ การว่าจ้าง การเลื่อนด�ำแหน่ง การมอบหมายงาน ค่าตอบแทน
การลงโทษทางวินัย และการอบรม) จะต้องยืดตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณควรใช้กระบวนการร้องเรียนภายในบริษท
ั

ของคุณหรือรายงานสถานการณ์ต่อแผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณเป็ นอันดับแรก หากคุณไม่ประสบผล
ส�ำเร็จในการใช้วิธีการเหล่านัน
้ หรือหากคุณต้องการที่จะปกปิ ดชื่อ คุณสามารถรายงานผ่านซ่องทางสายด่วนแจงเหตุ FedEx ได้

ถาม:	เพื่อนร่วมงานของฉั นพูดล้อฉั นเกี่ยวกับรสนิ ยมทางเพศของฉั น ฉั นควรท�ำเป็ นไม่สนใจใช่หรือไม่
ตอบ:	ไม่ควร FedEx จะไม่ยอมรับพฤติกรรมเช่นนี้ คุณควรใช้กระบวนการร้องเรียนภายในบริษทั ของคุณหรือรายงานเรื่องนี้ต่อ

ผู้จัดการของคุณเป็ นอันดับแรก หากความกังวลของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อกับแผนกทรัพยากรบุคคลหรือ
แผนกกฎหมาย หรือหากคุณต้องการที่จะปกปิ ดชื่อ โปรดรายงานผ่านสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx
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สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
เรามุ่งมัน
่ ที่จะจัดหาสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพที่ดี

ร่างกาย พฤติกรรมหรือการกระท�ำใดๆ ที่ท�ำให้บุคคลใดตกอยู่

กฎหมายและกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และ

ตนเองเป็ นเหตุผลในการติดต่อแผนกความปลอดภัยของ FedEx

ปลอดจากแอลกอฮอล์และยาเสพติด เราต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจตลอดจนนโยบายของ

บริษท
ั ที่เกี่ยวข้องของเรา เรายังมุ่งมัน
่ ที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ที่ไม่พึงปรารถนาต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่

นอกจากนี้ เรายังยืนยันด้วยว่าผู้รับจ้าง ผู้จัดหาสินค้า และบุคคลอื่น
ที่ท�ำงานร่วมกับเราต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจน
กฎระเบียบที่น�ำมาบังคับใช้

เราไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมคุกคามหรือข่มขู่ การกลัน
่ แกล้ง

การท�ำร้ายร่างกายหรือความรุนแรงในรูปแบบใดๆ รายงานความ

กังวลใดๆ ของคุณเกี่ยวกับการข่มขู่ การกลัน
่ แกล้ง การล่วงละเมิด

ภายใต้ ความกลัวหรือความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ

สมาชิกฝ่ ายบริหารจัดการของ FedEx หรือสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx
พนักงาน ทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะต้องรายงานสภาวะการ
ท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย การคุกคาม การกระท�ำ และสถานการณ์

(รวมถึงกรณีที่ เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ผู้จัดหาสินค้า หรือลูกค้า)
ซี่งมีโอกาสก่อให้เกิดความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานได้
แหล่งข้อมูลอื่นๆ:

โปรแกรมป้ องกันความรุนแรงในที่ท�ำงาน

การสะกดรอยตาม หรือการคุกคามทางการเขียน ค�ำพูด หรือทาง

ถาม:	ไม่ว่า FedEx จะพูคอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการระวังความปลอดภัย แต่ผู้จัดการของฉั นก็เรียกร้องให้ฉันท�ำให้ได้ตามเป้ า
ซึ่งจะต้องฝ่ าฝื นวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย ฉั นหยิบยกประเด็นนี ข
้ น
ึ ้ มาพูดกับเพื่อนร่วมงาน แต่พวกเขาบอกให้ฉัน
เงียบไว้ มิฉะนั น
้ ฉั นอาจจะถูกไล่ออกได้ ฉั นควรท�ำอย่างไร

ตอบ:	ความปลอดภัยเป็ นเรื่องที่เราให้ความส�ำคัญเป็ นอันดับแรกในการด�ำเนินงานทัง้ หมดของเราวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย

เป็ นสิ่งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ล�ำดับแรก คุณควรหารือกับผู้จัดการของคุณ หรือฝ่ ายบริหารจัดการระดับสูงขีน
้ ไปของ FedEx

เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว หากคุณไม่สะดวกใจที่จะท�ำเช่นนี้ หรือหากคุณไม่ได้รับความสนใจจากฝ่ ายบริหารจัดการ คุณควร
ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณหรือสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx จะไม่ยินยอมให้มีการ ตอบโต้
พนักงานที่หยิบยกข้อกังวลขึ้นมาแจ้งโดยสุจริต

ถาม:	ฉันปวดหลังในขณะท�ำงานแต่ฉันไม่อยากจะรายงานสิ่งนี เ้ พราะฉั นมีส่วนในความรับผิดดังกล่าวและการแจ้งจะมี
ผลกระทบต่อรายงานการปลอดการบาดเจ็บของหน่ วยงานฉั น ฉั นควรท�ำอย่างไร

ตอบ:	คุณไม่ควรละเลยหรือปิ ดบังปั ญหา อุบัติเหตุทุกครัง้ ต้องแจ้งไปยังฝ่ ายบริหารจัดการหรือผู้ติดต่อของบริษทั คุณโดยเร็วที่สุด

เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อที่ FedEx จะได้ด�ำเนินมาตรการใดๆ ที่จ�ำเป็ นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้ องกันไม่ให้เหตุท�ำนอง

เดียวกันนี้ เกิดขึ้นอีกในอนาคต การด�ำเนินมาตรการแก้ไขอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในการท�ำงานหรือการอบรม
ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม FedEx จะไม่ยินยอมให้มีการตอบโต้พนักงานที่หยิบยกข้อกังวลขึ้นมาแจ้งโดยสุจริต

ถาม:	ฉันถูกเลือกให้เข้ารับการสุ่มตรวจสารเสพติด ฉั นไม่ได้ใช้สารเสพติดผิดกฎหมาย ดังนั น้ ฉั นจึงไม่เห็นมีความจะ
ต้องตรวจ การตรวจนี เ้ ป็ นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของฉั นหรือไม่

ตอบ:	ไม่ ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้อง เราต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายหลายประการที่ถูกก�ำหนดขึ้น
เพื่อท�ำให้พนักงานและสถานที่ท�ำงานของเราปลอดจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดต้องห้าม เป้ าหมายก็คือเพื่อให้แน่ใจได้ถึง

ความปลอดภัยส�ำหรับพนักงานของเราและประชาชนทัว
่ ไป ในบางสถานการณ์ และเป็ นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ FedEx
์ รีของคุณ
สามารถตรวจพนักงานของตนได้ การตรวจสอบของเราจะกระท�ำในลักษณะที่เคารพความเป็ นส่วนตัวและศักดิศ

กลับสู่สารบัญ

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ   10

สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ถาม:	ฉันคิดว่าเจ้านายของฉั นมีปัญหาเรื่องการดม ซึ่งรบกวนการท�ำงานในแผนกของฉั น ฉั นจะท�ำอะไรได้บ้าง ฉั นต้องการ
ช่วยเหลือจริงๆ

ตอบ:	คุณมีพันธะหน้ าที่ในการรายงานข้อสงสัยของคุณต่อผู้จัดการของเจ้านายคุณหรือต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษทั คุณในฐานะ
ผู้ให้บริการขนส่ง นับเป็ นสิ่งส�ำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนทัว
่ ไปที่สถานที่ท�ำงานของ FedEx ทุกแห่งจะ

ต้องปลอดจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดต้องห้ามโดยสิน
้ เชิง การที่คุณรายงานข้อสงสัยของคุณในขณะนี้ไม่เพียงเป็ นการกระท�ำ

ถาม:

ตามหน้ าที่ที่มีต่อ FedEx เท่านัน
้ แต่ยังอาจเป็ นการช่วยให้หัวหน้ างานของคุณจัดการกับปั ญหาร้ายแรงได้อีกด้วย

เพื่อนร่วมงานของฉั นหงุดหงิดโดยง่ายเมื่ออยู่ในที่ท�ำงานและมักพูดอะไรซี่งท�ำให้ฉันกลัวเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของฉั นและความปลอดภัยของผู้อ่ น
ื ในที่ท�ำงาน ฉั นจะท�ำอะไรได้บ้าง

ตอบ:	คุณมีพันธะหน้ าที่ในการรายงานความกังวลของคุณต่อผู้จัดการของคุณ แผนกความปลอดภัยของ FedEx หรือสายด่วนแจ้งเหตุ

FedEx FedEx ให้ความส�ำคัญกับโอกาสในการเกิดความรุนแรงในที่ท�ำงานอย่างมากและจะด�ำเนินการเพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าสิ่งแวดล้อม
การท�ำงานของเรายังคงปลอดภัย

กลับสู่สารบัญ
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สิทธิมนุษยชน

FedEx มุ่งมัน
่ ที่จะปกป้ องและ
ยกระดับสิทธิมนุษยชนใน

การด�ำเนินงานทัง้ หมดของเรา

FedEx มุ่งมัน
่ ที่จะปกป้ องและยกระดับสิทธิมนุษยชนในการ

เรามีนโยบายห้ามการใช้แรงงานทาสหรือท�ำการค้ามนุษย์ไม่วา่ จะ

และให้เกียรติ ส่งเสริมความหลากหลายและทัศนคติที่แตกต่าง

ยึดถือหลักการส�ำคัญเหล่านี้ดว
้ ยเช่นเดียวกัน

ด�ำเนินงานทัง้ หมดของเรา เราปฏิบัติต่อผู้อ่ น
ื ด้วยความเคารพ

จัดการสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย และล่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม

ส�ำหรับทุกคน เราห้ามมิให้มีการล่วงละเมิด กลัน
่ แกล้ง เลือกปฏิบัติ
และการใช้แรงงานเด็ก แรงงานที่จ�ำต้องท�ำหรือแรงงานบังคับ

กลับสู่สารบัญ

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราคาดหวังให้ผรู้ บ
ั จ้างและผจ
ู้ ด
ั หาสินค้าของเรา
แหล่งข้อมูลอื่นๆ:

Policy Prohibiting Trafficking in Persons
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ผลประโยชน์ทับซ้อน

หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณ์
ใดๆ ที่เห็นว่าน่าจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เราเคารพสิทธิของคุณในการจัดการเรื่องส่วนตัวและการลงทุนของ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคล

หรือสถานการณ์ซ่ งึ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

เป็ นพนักงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้จัดหาสินค้าของ FedEx

คุณในขณะเดียวกัน พนักงานควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม ความสัมพันธ์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ของ FedEx พนักงานมีหน้ าที่ต้องภักดี

ต่อ FedEx ดังนัน
้ จึงควรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ การลงทุน หรือ

ความสัมพันธ์ๆ ที่แทรกแซงความเป็ นอิสระในการใช้วิจารณญาณ

ที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ FedEx การรับเงิน ของขวัญ
หรือ ผลประโยชน์ส่วนบุคคลอื่นใดจากผู้รับจ้าง ผู้จัดหาสินค้า

หรือ ลูกค้า ในลักษณะเป็ นการตอบแทนส�ำหรับธุรกิจ FedEx

หรือ ผลประโยชน์อ่ น
ื ๆ เป็ นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้
ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจดูเหมือนท�ำให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
• FedEx ด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจากการเล่นพรรคเล่นพวก ดังนัน
้
คุณและสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดของคุณไม่ควรมีผลประโยชน์

ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทงั ้ ทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์กร

ใดๆ (รวมถึงผู้รับจ้าง ผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า หรือคู่แข่งของ FedEx)

ซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์เช่นนัน
้ อาจส่งผลต่อ
ความเป็ นกลางและความเป็ นอิสระในการใช้วิจารณญาณของคุณ

หรือการปฏิบัติตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของคุณในนามของ
FedEx
• นอกเสียจากในกรณีพิเศษที่การจัดการบางอย่างอาจได้รับอนุมัติ
หรือได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษร คุณต้องไม่อยู่ในสถานะ
ที่จะมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการจ้างงาน (เช่น การเลื่อนต�ำแหน่ง

การมอบหมายงาน ค่าตอบแทน และการลงโทษทางวินัย) หรือ

กลับสู่สารบัญ

ซึ่งคุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเป็ นส่วนตัว โดยบุคคลดังกล่าว
• หากสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลซึ่งคุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

และเป็ นส่วนตัว เป็ นพนักงานหรือเป็ นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์
ทางการเงินในบริษท
ั ที่ท�ำธุรกิจกับ FedEx หรือพยายามที่จะท�ำ

ธุรกิจกับ FedEx คุณต้องเปิ ดเผย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนัน
้ กับผู้จัดการของคุณและจะต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือพยายามเข้าไป มีอิทธิพลไม่ว่าในทางใดๆ
ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง FedEx และบริษท
ั นัน
้ ๆ

• พนักงานของ FedEx ไม่ควรรับจ้างงานพิเศษกับองค์กรภายนอก
หรือด�ำเนินธุรกิจของตนเองหรือท�ำงานในองค์กรเพื่อแสวงหา

ผลก�ำไรหรือไม่แสวงหาผลก�ำไร หากการจ้างงานหรือกิจกรรมนัน
้
จะแทรกแซงการท�ำงานตามหน้ าที่ของตนที่ FedEx หรือจะ

สร้างผลประโยชน์ซับซ้อนทัง้ ที่เป็ นจริงหรืออาจถูกมองว่าเป็ น

ผลประโยชน์ซับซ้อน (เช่น การจ้างงานหรือเป็ นกรรมการของ

คู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้จัดหาสินค้า) กับ FedEx หรือหากการจ้างงาน
์ อง
หรือกิจกรรมนัน
้ เกี่ยวข้องกับการใช้ ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิข
FedEx หรือทรัพย์สินหรือระบบที่เป็ น ของ FedEx

• นอกเสียจากจะได้รับการอนุมัติล่วงหน้ าจากรองประธานบริหาร
และหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่การเงินของ FedEx Corporation คุณไม่

สามารถว่าจ้างบุคคลที่เคยได้รับการว่าจ้างในระยะสามปี ก่อนหน้ า

โดยบริษท
ั ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของ FedEx Corporation
(ปั จจุบัน คือ บริษท
ั Ernst & Young LLP)
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ผลประโยชน์ทับซ้อน
เราคาดหวังว่าคุณคงจะไม่น�ำตนเองไปอยู่ในสถานะที่อาจท�ำให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยตัง้ ใจ หากคุณเชื่อว่าคุณอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนคุณต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็จจริงนี้โดยทันทีต่อผู้จัดการของคุณและแผนก
กฎหมายของบริษท
ั คุณ

ถาม: ฉั นสามารถจ้างน้ องชายให้เซ็นสัญญารับงานของ FedEx ได้หรือไม่หากอัตราราคาของเขาเป็ นราคาที่ดีท่สี ุดที่มีอยู่
ตอบ:	ไม่สามารถ ตามปกติแล้ว FedEx ห้ามการท�ำธุรกิจกับสมาชิกในครอบครัวของพนักงานไม่ว่าอัตราราคาของน้ องชายคุณจะเป็ น

เช่นไร FedEx จะไม่จ้างเขาเพื่อให้บริการภายใต้สัญญาหากเขาจะต้องท�ำงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคุณหรือหากคุณมีอิทธิพล
เหนือการตัดสินใจว่าจ้างเขา

ถาม:	ลูกสาวของฉั นก�ำลังหางานและแสดงความสนใจที่จะท�ำงานกับ FedEx FedEx มีนโยบายอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี ้
ตอบ:	หากนโยบายการว่าจ้างที่บริษทั FedEx ที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ท�ำได้ ลูกสาวของคุณก็สามารถสมัครงานกับ FedExได้ตราบใดที่
ต�ำแหน่งที่เธอสมัครไม่ได้ข้ น
ึ ตรงต่อคุณและคุณไม่ได้ข้ น
ึ ตรงต่อเธอ ใบสมัครของเธอจะได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกับ

ที่ใช้ประเมินใบสมัครอื่นๆ ทัง้ หมด คุณไม่สามารถใช้อิทธิพลหรือต�ำแหน่งของคุณเพื่อสร้างผลกระทบต่อกระบวนการจ้างงานได้

ถาม: ภรรยาของผมท�ำงานให้กับคู่แข่งของ FedEx สิ่งนี ท้ �ำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่
ตอบ:	ไม่จ�ำเป็ น อย่างไรก็ดี คุณควรหารือถึงสถานการณ์นี้กับผู้จัดการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับมอบหมายงานที่จะท�ำให้เกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าในสถานการณ์ใด คุณต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของ FedEx แก่คู่สมรสของคุณหรือร้องขอข้อมูลลับจาก

คู่สมรสของคุณเกี่ยวกับนายจ้างของเธอ

ถาม:	มีเพื่อนชวนให้ฉันลงทุนในบริษัทที่จะผลิตสินค้าซึ่งอาจจะขายให้ FedEx หากฉั นมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่นี้
เฉพาะในทางการเงินเท่านั น
้ จะถือเป็ นผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่

ตอบ:	มีโอกาสที่จะเป็ นผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งของคุณที่ FedEx ความสามารถของคุณที่จะครอบง�ำการตัดสินใจซื้อ

ของ FedEx จ�ำนวนเงินที่คุณลงทุนและความส�ำคัญของ FedEx ในฐานะลูกค้าในอนาคตของบริษท
ั ใหม่แห่งนัน
้ ก่อนที่จะลงทุน
คุณควรปรึกษากับผู้จัดการของคุณ อีกทัง้ คุณยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของ FedEx
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ผลประโยชน์ทับซ้อน

หากคุณเชื่อว่าคุณอาจมีผลประโยชน์
ทับซ้อน คุณต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริง
นี้โดยทันทีต่อผู้จัดการของคุณและ
แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ

ถาม:	ฉันท�ำธุรกิจขายเครื่องส�ำอางขนาดเล็กที่บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็ นการซือ้ ขายออนไลน์ ฉั นใช้คอมพิวเตอร์ท่ที �ำงาน

ในการเข้าใช้อีเมลและเว็บไซต์ธุรกิจครอบครัวของฉั นและในการประมวลผลค�ำสั่งซือ
้ จากลูกค้าของฉั นและฉั นใช้

เครื่องถ่ายเอกสารสีของที่ท�ำงานในการถ่ายเอกสารใบปลิวส�ำหรับธุรกิจของฉั น อย่างไรก็ตาม ฉั นไม่เคยปล่อยให้

กิจกรรมเหล่านี ม
้ ารบกวนหน้ าที่ของฉั นที่ FedEx ดังนั น
้ ฉั นจึงเชื่อว่าไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน ฉั นเข้าใจถูกเหรอไม่

ตอบ:	ไม่ถูก ไม่ว่าธุรกิจที่สองของคุณจะรบกวนการท�ำงานของคุณที่ FedEx หรือไม่ก็ตาม คุณต้องไม่ท�ำธุรกิจอื่นในระหว่างชัว่ โมง

การท�ำงานของคุณที่ FedEx หรือโดยการใช้ทรัพย์สินหรือระบบต่างๆ ของ FedEx (เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร)

คุณต้องท�ำธุรกิจ "ที่บ้าน" ของคุณที่บ้าน ยิ่งกว่านัน
้ ส่วนลดส�ำหรับพนักงานของ FedEx รวมไปถึงส่วนลดค่าขนส่งก็ไม่สามารถ

น� ำไปใช้ส�ำหรับธุรกิจของคุณได้

ถาม:	เพื่อนหญิงของผมเป็ นเจ้าของบริษัทบริการท�ำความสะอาดอาคาร งานของผมที่ FedEx ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ

การใช้บริการท�ำความสะอาดอาคารของ FedEx และผมไม่ได้เป็ นผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในการใช้บริการท�ำความสะอาด
อาคารของ FedEx แต่อย่างใด ผมสามารถติดต่อหน่ วยงานใน FedEx ที่ดูแลเรื่องบริการท�ำความสะอาดอาคารและ

พยายามโน้ มน้ าวพวกเขาให้จ้างบริษัทของเพื่อนหญิงของผมได้หรือไม่

ตอบ:	ไม่ได้คุณต้องไม่พยายามที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ FedEx กับลูกค้า ผู้รับจ้างหรือผู้จัดหาสินค้า

ทัง้ ในปั จจุบันหรือในอนาคต หากสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลซึ่งคุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเป็ นส่วนตัวเป็ นพนักงานอยู่

หรือเป็ นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ ทางการเงินกับลูกค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้จัดหาสินค้า ทัง้ ในปั จจุบันและในอนาคต อีกทัง้ คุณยัง
ต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ลงกล่าวนี้ต่อผู้จัดการของคุณ
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โอกาสของบริษท
ั
ลูกค้า พนักงาน ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นๆ น� ำเสนอความคิดและ

ส่วนตัว โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก

การท�ำงานกับ FedEx คุณอาจได้รับการเสนอ ค้นพบ หรือพัฒนา

FedEx หรือทรัพย์สินหรือข้อมูลใดๆ ของบริษท
ั เพื่อประโยชน์

โอกาสแก่ FedEx อยู่เป็ นกิจวัตร ในท�ำนองเดียวกันในระหว่าง
แนวคิดหรือโอกาสส�ำหรับธุรกิจ หรือการลงทุนใหม่ โอกาสและ

แนวคิดเหล่านี้เป็ นทรัพย์สินเฉพาะของ FedEx แต่เพียงผู้เดียว

ห้ามไม่ให้พนักงานน� ำความคิดหรือโอกาสนัน
้ ไปใช้เพื่อประโยชน์

แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ คุณไม่สามารถใช้ต�ำแหน่งของคุณใน
ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อแข่งขันกับ FedEx คุณมีหน้ าที่ต่อ
FedEx ในการเพิ่มพูนผลประโยชน์ของบริษท
ั เมื่อมีโอกาส

เรามีหน้ าที่เพิ่มพูนผลประโยชน์ของ
FedEx เมื่อมีโอกาส

ถาม:	ในขณะที่ท�ำงานอยู่ ไม่นานมานี ฉ้ ั นได้พูดคุยกับลูกค้ารายหนึ่ งของ FedEx ที่เล่าให้ฉันฟั งเกี่ยวกับโอกาสการซือ้ ขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่น
ี ่ าสนใจและก�ำลังจะเปิ ดขาย และ FedEx ก็อาจมีผลประโยชน์ รวมอยู่ในนั น
้ ด้วย ฉั นพบกับลูกค้า
รายนั น
้ บ่อยๆ และเธอกับฉั นก็เป็ นเพื่อนกัน ฉั นสามารถลงทุนด้วยเงินของฉั นได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ หากไม่เปิ ดเผยรายละเอียดทัง้ หมดต่อแผนกกฎหมายของบริษทั คุณและได้รับการยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อักษร
ถาม:	เพื่อนสมัยเรียนวิทยาลัยของฉั นโทรมาที่ท�ำงานและแจ้งข่าวเกี่ยวกับหุ้นตัวใหม่ท่ี "มาแรง" ฉั นสามารถลงทุนด้วยเงิน
ของฉั นได้หรือไม่

ตอบ:	ได้ ตราบใดที่คุณไม่ได้พบโอกาสนี้ระหว่างการปฏิบัติหน้ าที่ที่ FedEx อย่างไรก็ดี พึงตระหนักว่าคุณควรหลีกเลี่ยงการด�ำเนิน

ธุรกิจส่วนตัวในระหว่างชัว
่ โมงท�ำงานและต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในส่วน "การซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลภายใน" ของประมวลนี้
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ของขวัญ ความบันเทิง การให้ยืม หรือ
ความช่วยเหลืออื่นๆ

คุณและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดไม่สามารถรับของขวัญที่รวม

พอประมาณ และด้วยเจตนาเพียงเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้บรรลุ

ลูกค้าทัง้ ในปั จจุบันและอนาคตรายเดียวกัน หรือจากบุคคลอื่นใดที่

(ไม่ว่ามูลค่าน้ อยแค่ไหน) อาจถูกมองว่าเป็ นการพยายามสร้าง

กันแล้วมีมูลค่าเกินกว่า 75 ดอลล่าร์ต่อปี จากผู้รับจ้าง ผู้จัดหาสินค้า
FedEx ท�ำหรืออาจท�ำธุรกิจด้วย ("บุคคลที่สาม") โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษท
ั คุณก่อน นอกจากนี้

คุณและสมาชิกใน ครอบครัวที่ใกล้ชิดยังไม่สามารถรับเงินกู้มูลค่า
ใดๆ หรือสิทธิพิเศษ ต่างๆ จากบุคคลที่สามได้ การรับสิ่งของหรือ

สิทธิพิเศษต่างๆ อาจท�ำให้ความสามารถของคุณในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจอย่างไม่ล�ำเอียง เท่าเทียม และยุติธรรม ลดลงหรือดูจะลดลง

เป้ าหมายทางธุรกิจเท่านัน
้ การให้ของขวัญและความบันเทิงซ�้ำๆ

ความเป็ นหนี้บุญคุณต่อผู้ให้และย่อมไม่เหมาะสม นโยบายนี้บังคับ
ใช้ตลอดเวลาและไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างเทศกาลการให้ของขวัญ
ตามประเพณี

โปรดทราบว่า จะใช้กฎเพิ่มเติมเมื่อมีการให้ของก�ำนัล การเลีย
้ ง

อาหาร หรือการให้ความบันเทิงแก่เจ้าหน้ าที่รัฐ โปรดศึกษานโยบาย
Governmental Contacts and Lobbying Disclosure Compliance

คุณสามารถยอมรับการเลีย
้ งอาหารและความบันเทิงที่สมเหตุสมผล

ก่อนที่จะให้ของขวัญ เลีย
้ งอาหาร หรือให้ความบันเทิงแก่เจ้าหน้ าที่

ด้วยกฎหมายได้ ความบันเทิงที่มีการจ่ายเงินแทน ซึ่งรวมไปถึง

ก่อนที่จะให้ของขวัญ เลีย
้ งอาหาร หรือให้ความบันเทิงแก่

และ เหมาะสมจากบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบ

บัตรชมกีฬา การแสดงดนตรีหรือวัฒนธรรมที่บุคคลที่สามมอบให้แก่
พนักงานของ FedEx โดยตัวแทนของบุคคลที่สามเหล่านัน
้ ไม่ได้
เข้าร่วมงานด้วย ถือว่าเป็ นของขวัญและจะมีการน� ำเอาแนวทาง
การรับของขวัญมายังบังคับใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเสนอ

รัฐของสหรัฐอเมริกา และศึกษานโยบาย Global Anti-Corruption
เจ้าหน้ าที่รัฐประเทศอื่นๆ เมื่อมีข้อสงสัย โปรดขอค�ำแนะน� ำจาก
แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ:

การให้ของขวัญ การเลีย
้ งอาหาร หรือ ความบันเทิงที่สมเหตุสมผล

Global Gifts & Entertainment Policy

กฎหมายได้

Government Contacts and Lobbying Disclosure
Compliance Policy

ต้องหลีกเลี่ยงการเสนอให้หรือรับของขวัญ เงินค่าตอบแทนพิเศษ

Global Anti-Corruption Policy

และเหมาะสมแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วย

หรือ ความบันเทิงใดๆ ที่อาจมองได้ว่ามีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสม

ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ คุณต้องไม่เสนอให้หรือรับของขวัญที่เป็ น
เงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินลด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรก�ำนัล)
อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ คุณต้องไม่เรียกร้องขอรับของขวัญ

หรือความบันเทิงเลย การให้ความบันเทิงทางธุรกิจควรจดอย่าง

กลับสู่สารบัญ
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ของขวัญ ความบันเทิง การให้ยืม หรือ
ความช่วยเหลืออื่นๆ
ถาม:	ในการพิจารณาว่าจะรับการเลี ้ยงอาหารหรือความบันเทิงจากผู้จัดหาสินค้ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ฉันควรค�ำนึ งถึง
ตอบ:	ข้อควรพิจารณาที่ส�ำคัญที่สุดเมื่อก�ำลังตัดสินใจว่าควรรับของขวัญ การเลีย้ งอาหาร หรือความบันเทิงหรือไม่ ก็คือ การรับจะท�ำให้
(I) ความสามารถของคุณในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่ล�ำเอียง เท่าเทียม และยุติธรรมลดลงหรือดูจะลดลงหรือไม่ หรือ

(II) มีอิทธิพล หรือดูจะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การให้ความบันเทิงทางธุรกิจจะต้องจัดอย่างพอ

ประมาณและด้วยเจตนาเพียงเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจเท่านัน
้ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ต้องพิจารณา

ข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมต่างๆ ด้วย ปั จจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่มูลค่าที่เป็ นธรรมของมื้ออาหารหรือความบันเทิง ผู้จัดหาสินค้า
จะอยู่ด้วยในเหตุการณ์หรือไม่ ความถี่ในการรับของขวัญ การเลีย
้ งอาหาร และความบันเทิงจากผู้จัดหาสินค้า และสถานะของ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดหา สินค้า เหนือสิ่งอื่นใด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลค่าของสิ่งของหรือสิ่งนัน
้ แสดงให้เห็นถึง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจที่ถูกมองว่าเป็ นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ คุณควรขอค�ำแนะน� ำจากแผนก
กฎหมายของบริษท
ั คุณ

ถาม:	ผู้จัดหาสินค้าได้เสนอการให้ต๋วั เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟรีแก่ฉันซึ่งฉั นต้องการเข้าชมอย่างยิ่ง ผู้จัดหาสินค้าไม่ได้ไป
กับฉั นด้วย ฉั นสามารถรับตั๋วนั น
้ ได้หรือไม่

ตอบ:	คุณสามารถรับตัว๋ นัน้ ได้หากมูลค่ารวมทัง้ หมดของตัว๋ นัน้ เท่ากับ 75 ดอลล่าร์หรือน้ อยกว่าตัว๋ เข้าชมกีฬาการแสดงดนตรีหรือ
๋ นัน
การแสดงทางวัฒนธรรมที่เสนอให้แก่พนักงานของ FedEx โดยที่ตัวแทนของบุคคลที่สามที่ให้ตัว
้ ไม่ได้เข้าร่วมชมด้วย

๋ นัน
ถือว่าเป็ นของขวัญ และมีการน� ำแนวทางการรับของขวัญมาบังคับใช้ หากมูลค่ารวมของตัว
้ เกิน 75 ดอลล่าร์ คุณต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษท
ั คุณ หากตัวแทนของบุคคลที่สามเข้าร่วมชมด้วย การเสนอการให้นัน
้ ก็จะถือว่าเป็ น

ความบันเทิงและสามารถรับได้ ตราบเท่าที่เป็ นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดในนโยบาย Global Gifts & Entertainment คุณควรใช้

วิจารณญาณที่ดีที่สุดในการประเมินมูลค่า นอกจากนี้โปรดจ�ำไว้ว่าของขวัญหลายอย่างจากผู้ให้รายเดียวกันในหนึ่งปี นัน
้ เมื่อรวม
กันแล้วมีมูลค่าเกินกว่า 75 ดอลล่าร์ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษท
ั คุณ

ถาม:	ฉันได้รับของขวัญที่ "เกินพอดี" จากผู้จัดหาสินค้าในประเทศที่มีธรรมเนี ยมในการให้ของขวัญบ่อยๆ ราคาแพงๆ
ฉั นควรท�ำอย่างไร

ตอบ:	ในบางวัฒนธรรม การให้ของขวัญและความบันเทิงมีบทบาทส�ำคัญต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีความส�ำคัญที่จะต้องเข้าใจ
และปรับให้เข้ากับธรรมเนียมท้องถิ่นเมื่อท�ำงานในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา หากมูลค่าของขวัญนัน
้ มีมากกว่า

75 ดอลล่าร์ คุณยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษท
ั คุณ การพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่นัน
้ ที่ปรึกษา
กฎหมายอาจพิจารณาถึงธรรมเนียมท้องถิ่นด้วย

ถาม:	ฉันได้รับของขวัญจากลูกค้าแต่ฉันไม่แน่ ใจเกี่ยวกับมูลค่าของของขวัญดังกล่าวฉั นจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องแจ้งให้
ผู้จัดการของฉั นทราบหรือไม่

ตอบ:	คณุ ไม่ตอ้ งขออนุมตั สิ ำ� หรับสิง่ ของราคาพอควรเว้นแต่ผอู้ ่นื จะตีความอย่างสมเหตุสมผลว่าของขวัญชิน้ นัน้ มีอทิ ธิพลต่อการ

ตัดสินใจทางธุรกิจของคุณ คุณควรใช้วจ
ิ ารณญาณทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของคุณในการประเมินมูลค่าของของขวัญทีค
่ ณ
ุ ได้รบ
ั และความจ�ำเป็ น

ทีจ
่ ะขอการอนุมต
ั อ
ิ ย่างเหมาะสม หากคุณมีขอ
้ สงสัยเกีย
่ วกับมูลค่าหรือนัยของสิง่ ของอันเกีย
่ วเนื่องกับการมีผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
ทีเ่ กิดขึ้นจริงหรือทีถ
่ ก
ู มองว่าเป็ นผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน คุณควรขอค�ำแนะน� ำจากแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ

ถาม:	ฉันได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่ได้รับการสนั บสนุนจากผู้จัดหาสินค้าผู้จัดหาสินค้าเสนอจ่ายเงินค่าเดินทาง
ทัง้ หมด รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร และค่าที่พัก ฉั นรับการเสนอนี ไ้ ด้หรือไม่

ตอบ:	นโยบาย Global Gifts & Entertainment ของ FedEx ห้ามคุณรับข้อเสนอการจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักจากผู้จัดหาสินค้า

โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษท
ั คุณก่อน คุณสามารถรับการเลีย
้ งอาหารจากผู้จัดหาสินค้าได้ตราบเท่าที่
สิ่งที่เสนอให้นัน
้ ไม่ฟุ่มเฟื อยหรือมีราคาแพงเกินไป และจะต้องสอดคล้องกับแนวทางที่ได้กล่าวไปข้างต้น

กลับสู่สารบัญ
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การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมและการติดสินบน
เราห้ามการจ่ายเงินหรือการช�ำระค่าตอบแทน (ของขวัญ สิทธิพิเศษ

การจ่าย "เงินค่าอ�ำนวยความสะดวก" ให้แก่เจ้าหน้ าที่หรือ

ทางธุรกิจให้เราหรือเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในทางที่ให้สิทธิพิเศษ

ความสะดวกในการด�ำเนินงานปกติของทางราชการ เช่น การออก

ฯลฯ) ให้บุคคลหรือองค์กรเพื่อจูงใจให้บุคคลหรือองค์กรมอบโอกาส
แก่เรา โดยเฉพาะในธุรกิจระหว่างประเทศที่บางครัง้ พนักงานหรือ

ผู้รับจ้างอาจอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะจ่ายเงินหรือช�ำระค่าตอบแทน
เพื่อชักจูงให้ผู้อ่ น
ื ออกใบอนุญาตหรือให้บริการ ซึ่งโดยทัว
่ ไปแล้ว
เราจะไม่ได้รับสิทธินัน
้ อย่าจ่ายหรือตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทน

ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ห้ามไม่ให้จ่ายสินบน เงินใต้โต๊ะ ค่านายหน้ าลับ
และค่าตอบแทนในท�ำนองเดียวกันให้แก่บุคคลหรือองค์กรใดๆ
โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวอาจท�ำให้ FedEx
พนักงานและผู้รับจ้างของ FedEx ถูกด�ำเนินคดีอาญาและต้อง

รับโทษอย่างหนักภายใต้กฎหมาย ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมาย
ของประเทศอื่นๆ

FedEx บังคับกฎที่เข้มงวดเมื่อท�ำธุรกิจกับหน่วยงานและ เจ้าหน้ าที่
ของรัฐไม่ว่าในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นก็ตาม ในฐานะ

กรรมการ เจ้าหน้ าที่ พนักงาน หรือผู้รับจ้างของ FedEx คุณจ�ำเป็ น
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้ องกันการทุจริตในต่างประเทศ (FCPA)
ของสหรัฐอเมริกา FCPA ยังก�ำหนดว่าการให้สินบน เจ้าหน้ าที่

พนักงานของรัฐประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา เพื่อเร่งหรืออ�ำนวย
ใบอนุญาตหรือการน� ำของออกจากด่านศุลกากร ล้วนแต่เป็ นสิ่งที่

ต้องห้าม เว้นแต่ ว่าการจ่ายนัน
้ เป็ นสิ่งจ�ำเป็ นเพื่อปกป้ องสุขอนามัย
หรือ ความปลอดภัยของบุคคล หากคุณถูกเรียกให้จ่ายสินบนหรือ
เงินค่าอ�ำนวยความสะดวก คุณต้องติดต่อผู้จัดการของคุณและ
แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณโดยทันที

กฎเกณฑ์เฉพาะจะบังคับใช้เมื่อมีการเสนอของขวัญ การเลีย
้ งอาหาร
หรือให้ความบันเทิงให้กับเจ้าหน้ าที่รัฐ โปรดศึกษานโยบาย

Government Contacts and Lobbying Disclosure Compliance
ก่อนที่จะให้ของขวัญ เลีย
้ งอาหาร หรือให้ความบันเทิงแก่เจ้าหน้ าที่
รัฐของสหรัฐอเมริกา และศึกษานโยบาย Global Anti-Corruption
ก่อนที่จะให้ของขวัญ เลีย
้ งอาหาร และให้ความบันเทิงแก่

เจ้าหน้ าที่รัฐประเทศอื่นๆ เมื่อมีข้อสงส้ย โปรดขอค�ำแนะน� ำจาก
แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ

ต่างประเทศหรือใครที่กระท�ำการแทนเจ้าหน้ าที่คนนัน
้ เพื่อที่จะ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ:

ได้ประโยชน์ใดๆ ที่ไม่เหมาะสมอันเกี่ยวเนื่องกับการได้มาหรือรักษา

Global Anti-Corruption Policy

ส่งผลต่อการกระท�ำหรือการตัดสินใจใดๆ ทางราชการ หรือ เพื่อให้

ธุรกิจนัน
้ เป็ นเรื่องที่ผิดกฎหมาย สินบนอาจเป็ นการจ่ายเงินตอบแทน

Global Gifts & Entertainment Policy

และเจ้าหน้ าที่ต่างประเทศอาจเป็ นเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เจ้าหน้ าที่

Government Contacts and Lobbying Disclosure
Compliance Policy

การเสนอ หรือการสัญญาว่าจะให้ของที่มีค่า (ไม่ว่าจ�ำนวนเท่าใด)

พรรคการเมือง ผู้สมัครทางการเมือง หรือเจ้าหน้ าที่องค์การระหว่าง

ประเทศ FCPA ก�ำหนดให้เราต้องมีระบบควบคุมทางการเงินภายใน
เพื่อป้ องกันการฝ่ าฝื นกฎหมายและเพื่อเก็บรักษาหนังสือเอกสาร

บันทึก และบัญชีอย่างเหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนภาพของธุรกรรมและ
การจัดการสินทรัพย์ทงั ้ หมดอย่างถูกต้อง

สินบนเป็ นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด
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การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมและการติดสินบน
ถาม:	ฉันเชื่อว่าหนึ่ งในผู้รับจ้างของเราอาจก�ำลังจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้ าที่รัฐในนามของ FedEx ฉั นควรกังวล
ใช่หรือไม่

ตอบ:	ใช่ การกระท�ำของฝ่ ายที่ให้บริการในนามของเราอาจท�ำให้ FedEx จ�ำเป็ นต้องรับโทษอย่างหนักภายใต้กฎหมายต่อต้าน

การทุจริต FedEx อาจต้องรับผิดชอบส�ำหรับการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้ าที่รัฐทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หากคุณมี

เหตุผลที่ท�ำให้เชื่อว่ามีฝ่ายที่ให้บริการในนามของ FedEx ก�ำลังจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม โปรดติดต่อฝ่ ายบริหารจัดการและ
แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณทันที

ถาม:	ในบางประเทศนอกสหรัฐอเมริกาการจ่ายค่าตอบแทนเล็กน้ อยเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นในการอ�ำนวยความสะดวกด้านงาน
เอกสาร หากไม่จ่ายค่าตอบแทนเล็กน้ อยนี ้ งานเอกสารอาจใช้เวลานานเป็ นเดือน ฉั นควรท�ำอย่างไร

ตอบ:	การจ่ายเงินในลักษณะนี้เป็ นการจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวกซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องห้าม FedEx ห้ามการจ่าย การเสนอ การสัญญา
หรือการสัง่ การจ่ายค่าตอบแทนเหล่านี้ เว้นแต่ว่าการจ่ายเงินนัน
้ จ�ำเป็ นต่อการปกป้ องสุขอนามัยหรือความปลอดภัยของบุคคล

คุณต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารจัดการของคุณและแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณทราบโดยทันที หากคุณถูกเรียกให้จ่ายเงินค่าอ�ำนวย
ความสะดวกหรือทราบว่าการจ่ายเงินลักษณะนี้ได้รับการส่งเสริมหรือมีการเรียกร้องให้กระท�ำโดยเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น

ถาม:	ฉันต้องการจะพาสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาไปรับประทานอาหารเพื่อหารือกันเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ FedEx ฉั นสามารถท�ำเช่นนี ไ้ ด้หรือไม่

ตอบ:	กฎหมาย กฎ และระเบียบของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา มีข้อจ�ำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดหาและ
การรับของขวัญ การเดินทาง การเลีย
้ งอาหาร และความบันเทิงโดยเจ้าหน้ าที่ของรัฐและสมาชิกในครอบครัว กฎหมาย กฎ
และระเบียบเหล่านี้ แตกต่างกันไปตามแต่ละเขตอ�ำนาจและมีความซับซ้อนมาก

	
เจ้าหน้ าที่และพนักงานของ FedEx ไม่สามารถมอบหรือส่งของขวัญ การเดินทาง เลีย
้ งอาหารหรือความบันเทิงใดๆ ให้แก่

เจ้าหน้ าที่รัฐ ของรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือท้องถิ่น หรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา ในสถานการณ์ที่จ�ำกัดมากซึ่งเจ้าหน้ าที่
หรือพนักงานของ FedEx เชื่อว่าการจัดหาสิ่งของใดๆ เหล่านี้อาจเหมาะสม จะต้องขออนุญาตจากแผนก government affairs
ของ FedEx ก่อนที่จะจัดหาของขวัญ การเดินทาง การเลีย
้ งอาหาร หรือความบันเทิงดังกล่าว

	
นอกจากนัน
้ แผนก government affairs ยังมีหน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า FedEx ได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ของ

รัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมกิจกรรมการล็อบบีแ
้ ละการรายงานดังนัน
้ การติดต่อหรือการสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ที่ท�ำเพื่อ FedEx หรือในนามของ FedEx โดยเจ้าหน้ าที่หรือพนักงานของ FedEx
กับเจ้าหน้ าที่ของรัฐบางคน จะต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้ าจากแผนก government affairs

ถาม:	เจ้าหน้ าที่รัฐของประเทศอื่นเสนอที่จะเร่งการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเรา หากเราจ้างลูกชายของเขา
เข้าฝึ กงาน เราควรท�ำสิ่งนี ห
้ รือไม่

ตอบ:	ไม่ควร คุณไม่สามารถจ่ายหรือเสนอที่จะจ่าย "สิ่งที่มีมูลค่าใดๆ" ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเจตนาที่จะจูงใจเจ้าหน้ าที่ของรัฐ

ให้ด�ำเนินการทางราชการให้ "สิ่งที่มีมูลค่าใดๆ'' ไม่ใช่เพียงแต่เป็ นเงินเท่านัน
้ แต่รวมถึงการเสนอการจ้างฝึ กงานหรือ การเสนอ

งานให้สมาชิกครอบครัว สิทธิพิเศษ การบริจาคเพื่อการกุศล ของขวัญ การเลีย
้ งอาหาร ความบันเทิง และค่าเดินทางด้วย ในการ
ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวให้คุณปฏิเสธการกระท�ำตามที่ถูกร้องขอจากเจ้าหน้ าที่รัฐและอธิบายว่านโยบายของ FedEx ห้ามไม่

ให้พิจารณาค�ำร้องขอดังกล่าว การปฏิเสธจะต้องชัดเจนอย่างไม่มีเงื่อนไขและต้องแน่ใจว่าภาษากาย ท่าทาง และการเลือกใช้
ค�ำพูดของคุณจะไม่ท่าให้เกิดการเข้าใจผิด นอกจากนี้ คุณยังต้องรายงานเกี่ยวกับค�ำร้องขอดังกล่าวต่อผู้จัดการของคุณและ
แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณในทันที
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การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศควบคุมการถ่ายโอนสินค้า

บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีข้ามพรมแดนของประเทศ FedEx
มุ่นมัน
่ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการค้าทัง้ หมดที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งรวมถึง กฎหมายควบคุมการน� ำเข้าและส่งออกวัตถุทางการทหาร
และ "วัตถุที่ใช้ได้สองทาง" ตลอดจนการคว�่ำบาตรทางการค้าและ
เศรษฐกิจ

กฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการควบคุมการน� ำเข้าและส่งออก

ก�ำหนดขึ้นเพื่อปกป้ องความมัน
่ คงทัว
่ โลกและเพิ่มความแข็งแกร่ง

ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย FedEx คงรักษานโยบายและวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ ที่กว้างขวางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการควบคุมการ
น� ำเข้าและส่งออก ซึ่งก�ำหนดขึ้นเพื่อให้มน
ั ่ ใจได้ว่า FedEx

• ไม่ด�ำเนินกิจการหรือจัดหาบริการให้แก่ประเทศที่สหรัฐอเมริกา
ห้ามค้าขายหรือให้แก่บุคคลที่ถูกลงโทษ

• ไม่รับสินค้าซึ่งการขนส่ง การน� ำเข้า หรือการส่งออกที่ถูกห้ามไว้
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

• ไม่ถ่ายโอนหรือขนส่งเทคโนโลยี อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูก

• คัดกรองพัสดุทงั ้ หมดเพื่อพิจารณาว่ามีผู้ขนส่งสินค้าหรือผู้รับของ
อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่

นอกจากนี้ FedEx ยังถูกห้ามมิให้เข้าร่วมการคว�่ำบาตรต่างประเทศ
ที่ไม่ได้อนุญาตโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกด้วย กิจกรรมต้องห้าม
รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงข้อตกลงที่จะปฏิเสธหรือการปฏิเสธไม่ท�ำ
ธุรกิจกับบางประเทศหรือบริษท
ั ที่ข้ น
ึ บัญชีด�ำไว้โดยรัฐบาลอื่นๆ

โปรดแจ้งให้แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณทราบทันทีที่มีการร้องขอ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคว�่ำบาตร

สมาชิกทีม FedEx ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการน� ำเข้าหรือส่งออกสินค้า
ในนามของ FedEx และลูกค้าของเราต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม

นโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านการควบคุมการค้าระหว่างประเทศของ
FedEx โดยครบถ้วน การกระท�ำที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและ

กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาและของระหว่างประเทศที่ควบคุม
การค้าระหว่างประเทศอาจท�ำให้ FedEx และ ผู้รับผิดชอบถูก

ด�ำเนินคดีทงั ้ ทางอาญาและทางแพ่ง รวมไปถึงได้รับโทษจ�ำคุก ปรับ
์ ารส่งออก
และถูกปฏิเสธเอกสิทธิก

ควบคุมอยู่ โดยปราศจากใบอนุญาตน� ำเข้าและส่งออกที่จ�ำเป็ น
และ

ถาม: ความหมายที่แท้จริงของค�ำว่า "การควบคุมการค้า" คืออะไร
ตอบ:	ค�ำนี้ใช้เพื่ออ้างถึงกลุ่มกฎหมายและกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ควบคุมการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนประเทศ การน� ำออกใช้

หรือการเปิ ดเผยเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้ตงั ้ ถิ่นฐานถาวรของสหรัฐอเมริกา การค้าและการท�ำ
ธุรกรรมกับเป้ าหมายที่ถูกคว�่ำบาตรซึ่งถูกก�ำหนดโดยสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอื่นๆ ตลอดจนกฎที่ควบคุมการน� ำเข้าสินค้าและ

ถาม:

การจ่ายภาษีศุลกากรส�ำหรับการน� ำเข้าเหล่านี้

ฉั นท�ำงานกับ FedEx นอกสหรัฐอเมริกา กฎหมายควบคุมการค้าของสหรัฐอเมริกาจะบังคับใช้ในการด�ำเนิ นกิจการ
ของบริษัทฉั นหรือไม่

ตอบ:	ใช่ เนื่องจาก FedEx เป็ นบริษทั ที่มีฐานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา การด�ำเนินกิจการของบริษทั FedEx ทัง้ หมด ไม่ว่าจะตัง้ อยู่ที่ใดก็ตาม
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านการควบคุมการค้าของสหรัฐอเมริกา กฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการค้าของ
ประเทศอื่นก็อาจน� ำมาใช้ด้วยเช่นกัน โปรดติดต่อกับแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณเพื่อขอค�ำแนะน� ำ
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การป้ องกันการฟอกเงิน
การฟอกเงินคือการด�ำเนินการหรือความพยายามในการท�ำธุรกรรม

สิ่งที่ชว
ี้ ัดถึงการฟอกเงินอาจรวมไปถึงการร้องขอจากลูกค้า ผู้รับจ้าง

ท�ำขึ้นเพื่อปกปิ ดหรืออ�ำพรางลักษณะที่แท้จริง ต�ำแหน่งที่ตงั ้
แหล่งที่มา กรรมสิทธิ ์ หรือการควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมที่ถูกระบุ

การโอนเงินไปหรือจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนัน
้ หรือ

ทางการเงินโดยที่รู้ว่าธุรกรรมนัน
้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

ว่าผิดกฎหมาย FedEx มีพันธะหน้ าที่ในการช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐในการตรวจหา ป้ องกัน ตลอดจนก�ำจัดอาชญากรรม

การก่อการร้ายทางการเงิน และกิจกรรมที่กระท�ำส�ำเร็จผ่านการ

หรือผู้จัดหาสินค้าให้มีการจ่ายเงินสด เงื่อนไขการจ่ายเงินที่ผิดปกติ
กิจกรรมอื่นใดที่อยู่นอกเหนือไปจากแนวทางปฏิบัติตามปกติ หาก
คุณสงสัยว่าอาจมีการฟอกเงินเกิดขึ้น โปรดติดต่อแผนกกฎหมาย
ของบริษท
ั คุณในทันที

ฟอกเงิน และจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดหาใดๆ ที่ได้รับการ
บ่งชีว
้ ่าเป็ นช่องทางในการฟอกเงิน

กลับสู่สารบัญ

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ   22

การปกป้ องและการใช้ทรัพยากรของบริษท
ั
FedEx จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์ การขนส่ง และ

ห้ามเข้าถึง ส่ง หรือดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ ที่อาจเป็ นการล่วงละเมิด

และความรับผิดชอบให้แก่ FedEx ทรัพยากรเหล่านี้ รวมถึง

การคุกคาม ข่มขู่ รุนแรง ปองร้าย หยาบโลน หรือเลือกปฏิบัติต่อ

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีส�ำหรับใช้สอยในการท�ำงานตามหน้ าที่
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทรัพย์สิน อุปกรณ์

ส�ำนักงาน อุปกรณ์ การขนส่ง และของใช้ต่างๆ คุณควรปกป้ อง
ทรัพยากรของ FedEx และตรวจสอบให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพ

และการใช้งานอย่างเหมาะสม การลักขโมย ความสะเพร่า และ

ความสิน
้ เปลืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของเรา

ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของเรา รวมถึงระบบอีเมล บริการ

อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เข้าถึงระยะไกล เช่น สมาร์ทโฟน จัดไว้

เพื่อช่วยให้คุณท�ำงานของคุณในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ คุณจ�ำเป็ น
ต้องแสดงท่าทีที่รับผิดชอบต่อพนักงาน ระบบ และทรัพยากรของ
FedEx การใช้ทรัพยากรเป็ นการส่วนตัวที่น้อยที่สุดสามารถท�ำได้

หรือการกลัน
่ แกล้ง หรือที่อาจมองได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็ น

พนักงาน ลูกค้า หรือผู้จัดหาสินค้า ตัวอย่างข้อมูลตังกล่าว ได้แก่
การข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหรือท�ำร้ายร่างกาย ค�ำกล่าวที่มี

จุดประสงค์เพื่อท�ำลายชื่อเสียงบุคคล หรือข้อความที่อาจสร้าง

สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เป็ นปรปั กษ์บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว
ศาสนา ถิ่นฐานเดิม เพศ อายุ และลักษณะเฉพาะบุคคลอื่นๆ ที่ได้

รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือนโยบายของ FedEx

ทัง้ นี้ การท�ำให้ระบบ FedEx "เต็ม" ไปด้วย จดหมายขยะ เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้ อย หรือเรื่องขบขันเป็ นการสร้างความรับผิดชอบที่ไม่จ�ำเป็ น
ให้แก่บริษท
ั ท�ำให้ความสามารถของระบบในการจัดการธุรกิจของ
บริษท
ั ที่ชอบด้วยกฎหมาย หยุดชะงัก และไม่อนุญาตให้ท�ำ อีเมล
ควรมุ่งเน้ นไปที่โครงการและอยู่บนฐานของข้อเท็จจริง

หากผู้จัดการ และผู้ติดต่อของบริษท
ั คุณอนุญาตให้กระท�ำได้ใน

บริษท
ั FedEx ของคุณ และการใช้นัน
้ ไม่รบกวนงานในหน้ าที่ของ

คุณ ความต้องการทาง ธุรกิจของพนักงานคนอื่น หรือการให้บริการ
ลูกค้า ห้ามใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
เช่น การดาวน์โหลด การคัดลอก หรือการส่งผลงานที่มีลิขสิทธิ ์

(เช่น ดนตรีและภาพยนตร์) โดยเด็ดขาด

เพื่อปกป้ อง FedEx และตัวคุณเอง คุณควรปฏิบัติตามกฎหมาย
์ ่ งึ เป็ นของผู้อ่ น
ที่ควบคุมลิขสิทธิ ์ การใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิซ
ื

เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเป็ นธรรม
รวมไปถึงลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปั ญญาของ

FedEx ในท�ำนองเดียวกัน FedEx ก�ำหนดให้แจกจ่ายซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตใช้งานที่เกี่ยวข้อง
เท่านัน
้ และการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะต้องได้รับการอนุมัติ
ล่วงหน้ า นอกจากนี้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (นอกเหนือจาก

กระดานข่าวที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษ) ไม่อาจใช้เพื่อการร่วมทุน

ทางธุรกิจภายนอก จุดประสงค์ทางการเมือง หรือการชักชวนใดๆ
ที่นโยบายบริษท
ั ของคุณห้ามไว้

พยายามจ�ำกัดการใช้อีเมล

ในที่ท�ำงานเพื่อจุดประสงค์ทาง
ธุรกิจเท่านัน
้
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การปกป้ องและการใช้ทรัพยากรของบริษท
ั
์ ี่จะเรียกคืน
เว้นแต่กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามไว้ เราขอสงวนสิทธิท

และเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ หลายที่เก็บไว้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผล

ใดๆ ที่จัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ FedEx พร้อมทัง้ เข้าถึง ตรวจสอบ

จงใช้วิจารณญาณที่ดีเสมอเมื่อใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของ FedEx

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ FedEx ของคุณ ตลอดจนข้อมูล

ใดๆ โดยมีหรือโดยปราศจากการรู้เห็นหรือการเห็นชอบจากคุณ

ถาม: ฉั นสามารถใช้บัญชีอีเมลของ FedEx เพื่อส่งข้อความส่วนตัวหาเพื่อนและครอบครัวได้หรือไม่
ตอบ:	การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ FedEx รวมไปถึงอีเมล โดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม

หากการใช้งานของคุณเป็ นไปตามนโยบายที่บังคับใช้ของ FedEx และไม่รบกวนการปฏิบัติงานของคุณและผู้อ่ น
ื คุณสามารถ

ใช้บัญชีอีเมลของ FedEx ของคุณในการส่งข้อความส่วนตัวได้ อย่างไรก็ดี อีเมลของบริษท
ั ไม่เป็ นส่วนตัว เว้นแต่กฎหมาย
์ ี่จะตรวจสอบอีเมลที่ส่งผ่านเครือข่ายของเรา หรือที่ใช้อุปกรณ์ของ FedEx โดยไม่ต้องแจ้ง
ได้ก�ำหนดห้ามไว้ เราขอสงวนสิทธิท

ให้คุณทราบ หากข้อความของคุณมีความเป็ นส่วนตัวสูงหรือเป็ นความลับ คุณไม่ควรส่งข้อความนัน
้ โดยใช้ระบบหรืออุปกรณ์ของ
FedEx

ถาม: ฉั นไค้รับข้อความโจมตีทางอีเมล ฉั นควรท�ำอย่างไร
ตอบ:	หากคุณรู้สึกว่าไม่จ�ำเป็ นต้องรายงานทันที คุณควรขอให้ผู้ส่งเลิกส่งอีเมลโจมตีมาหาคุณ หากผู้ส่งเป็ นพนักงาน หรือผู้รับจ้าง

ของ FedEx และเขาหรือเธอยืนยันที่จะส่งข้อความโจมตี (หรือหากคุณเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดในครัง้ แรกนัน
้ สมควรถูกรายงาน

โดยทันที) คุณควรรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้จัดการหรือแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษท
ั คุณทันที หรือใช้กระบวนการร้องเรียน
ภายในบริษท
ั ของคุณ หากผู้ส่งเป็ นบุคคลภายนอก FedEx ให้คุณติดต่อเจ้าหน้ าที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการในพื้นที่

ของคุณเพื่อร้องขอให้สกัดข้อความจากแหล่งดังกล่าวในอนาคต

ถาม:	ฉันได้ทราบมาจากผู้จัดการของฉั นว่ามีการใช้อีเมลบางส่วนของเขาในการต่อสู้กับ FedEx ในคดีความที่อดีตสมาชิก

ทีมของเราคนหนึ่ งยื่นฟ้ อง มีกฎที่แน่ นอนที่ฉันควรปฏิบัติดามเพื่อหลีกเลี่ยงไมไห้เกิดสถานการณ์ ดังกล่าวด้วยตัวเอง
หรือไม่

ตอบ:	มีอีเมลอาจน� ำไปสู่ผลในทางลบหลายอย่างเพราะ FedEx อาจต้องส่งต่ออีเมลให้บุคคลที่สามในการด�ำเนินคดี ความและในเรื่อง

อี่นๆ แม้จะดูเหมือนเป็ นอีเมลที่เหมาะสม เมื่อตัดความเป็ นมาและบริบทออกไปแล้ว ก็อาจ ก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงแก่บริษท
ั
ในสายตาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทัว
่ ไป และอาจท�ำให้บริษท
ั เผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างรุนแรง

	
เมื่อท�ำธุรกิจ FedEx ผ่านอีเมลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้คุณท�ำเครื่องหมายข้อความที่มีข้อมูล เอกสิทธิ ์

หรือเป็ นความลับอย่างเหมาะสม จ�ำกัดหรือหลีกเลี่ยงเรื่องขบขัน อย่าคาดคะเนหรือสรุปเอาเอง และให้เก็บรักษาอีเมลซึ่งมุ่งเน้ น
ไปที่โครงการและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเอาไว้ อ่านทบทวนอีเมลของคุณให้ดีก่อนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เสียใจ
ภายหลังกับข้อความที่คุณได้กล่าว แม้ว่าอีเมลจะถูกลบไปแล้วก็ตาม อีเมลดังกล่าวก็สามารถกู้คืนกลับมาได้และ FedEx

อาจต้องส่งมอบอีเมล (และเอกสารแนบอื่นๆ) ส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินคดีหรือการสืบสวนของภาครัฐ ศาลหรือหน่วยงานรัฐบาล

สามารถออกหมายเรียกข้อมูล และอุปกรณ์ทงั ้ หมดและติดตามเอกสารต้นฉบับ เมื่อพิจารณาความเสี่ยงเหล่านี้ ก่อนที่จะส่งอีเมล
คุณควรพิจารณาว่าเรื่องที่จะส่งนัน
้ หากพูดคุยเป็ นการส่วนตัวหรือผ่านทางโทรศัพท์จะเป็ นผลดีกว่าหรือไม่ ให้ส่งต่ออีเมลใด
ที่คุณเชื่อว่าพัวพันกับเรื่องที่อาจส่งผลให้เกิด การฟ้ องร้องไปยังแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณโดยตรง
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ข้อมูลที่เป็ นความลับ การป้ องกันและความเป็ นส่วนตัว
ของข้อมูล และการขอข้อมูลสื่อ
หนึ่งในสินทรัพย์ที่ส�ำคัญที่สุดของเรา คือ ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นใน

FedEx มีความอ่อนไหวกับการใช้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลในทางทีผ
่ ด
ิ

อาจเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุน และคู่แข่งอาจน� ำไปใช้หรืออาจเป็ น

ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน และข้อมูล

ระหว่างการท�ำธุรกิจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนที่
อันตรายต่อ FedEx หรือลูกค้า หรือพนักงาน หากเปิ ดเผยออกไป

โดยไม่ไค้รับอนุญาต ("ข้อมูลที่เป็ นความลับ") ข้อมูลที่เป็ นความลับ

รวมถึงความลับทางการค้า และข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจที่เป็ นกรรมสิทธิ ์ ก�ำไรสะสมของ FedEx
เทคโนโลยี แผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปั ญญา ข้อมูล
ผู้จัดหาสินค้าและลูกค้า การปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับมีความ

ส�ำคัญมากส�ำหรับการเติบโต อย่างต่อเนื่องและความสามารถในการ
แข่งขันของเรา

ต้องใช้ความระมัดระวังในการปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับของ

FedEx คุณมีหน้ าที่ต้องปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผย
หรือน� ำไปใช้ในทางที่ผิด ทัง้ ในระหว่างการเป็ นลูกจ้างหรือระหว่าง
การท�ำงานและหลังจากนัน
้ ห้ามไม่ให้คุณเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น

ความลับในรูปแบบหรือการแสดงความคิดเห็นใดๆ รวมทัง้ บนบล็อก
ไซด์สังคมออนไลน์ วิกิ ห้องสนทนาออนไลน์ กระดานข่าว

อิเล็กทรอนิกส์หรือกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันซึ่งเปิ ดให้ใช้งานส�ำหรับบุคคลทัว
่ ไป

คุณควรใช้ความระมัดระวังด้วยเช่นกันเมื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจของ
FedEx ในที่สาธารณะ ซึ่งอาจมีผู้ได้ยินการสนทนาได้ เช่น ใน

ร้านอาหาร หรือในลิฟต์ หลีกเลี่ยงการอ่านเอกสารลับในที่สาธารณะ
เช่น เครื่องบินหรือรถไฟ และอย่าทิง้ เอกสารเหล่านี้ในสถานที่ซ่ งึ

ผู้อ่ น
ื สามารถเก็บมาอ่านได้ คุณควรเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับแก่
พนักงานคนอื่นๆ ของ FedEx ก็ต่อเมื่อพนักงานเหล่านัน
้ มีความ

ซึ่งเป็ นข้อมูลใดๆทีส
่ ามารถใช้ในการระบุตว
ั ตนของบุคคลได้ เช่น ชื่อ
ด้านสุขภาพ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") คุณควรเคารพความเป็ นส่วนตัว

ของพนักงาน ลูกค้า และผู้รบ
ั จ้างของ FedEx ทัง้ หมดด้วย FedEx

มุ่งมัน
่ ทีจ
่ ะปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบ ว่าด้วยการคม
ุ้ ครอง
ข้อมูลทีเ่ กีย
่ วกับการเก็บ การใช้ การโอน และการท�ำลายข้อมูล

ส่วนบุคคล คุณควรเก็บและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ
่ ำ� เป็ นเพื่อ
บรรลุวต
ั ถุประสงค์ของการเก็บและการเข้าถึงข้อมูลนัน
้ ๆ เท่านัน
้

FedEx ใช้กระบวนการทางเทคนิค ทางการจัดการ และทางกายภาพ
ในการปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลจากการ

สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการดัดแปลงแก้ไข หากคุณทราบ
ว่ามีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลไปในทางที่ผิด โปรดติดต่อแผนกกฎหมายของ
บริษท
ั คุณในทันที

หากคุณเคยได้รับการติดต่อจากผู้ส่ อ
ื ข่าวหรือสื่อแขนงอื่นๆ หรือ

นักวิเคราะห์การลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับ FedEx แม้เป็ นเพียงค�ำถาม
ง่ายๆ คุณควรแจ้งให้บุคคลดังกล่าวติดต่อไปยังแผนกสื่อสารองค์กร
ของบริษท
ั ทันที หรือติดต่อไปยังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ตามแต่

ความเหมาะสม สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งคือการมีบุคคลหนึ่งคนที่พูดแทน
FedEx เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงการพูดไม่ตรงกัน

ข้อความในส่วนนี้ไม่ได้จ�ำกัดการสื่อสารโดยหรือระหว่างพนักงาน

เกี่ยวกับค่าจ้าง ชัว
่ โมงการท�ำงาน หรือข้อก�ำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
เกี่ยวกับการว่าจ้าง

จ�ำเป็ นต้อง ทราบข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายและเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจเท่านัน
้ หากเป็ นไปได้และไม่ขัดต่อนโยบายการเก็บรักษา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ:

ที่เป็ นความลับด้วยการฉีกท�ำลาย คุณจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็ น

Information Security Policy

เอกสารที่บังคับใช้กับงานของคุณให้ท�ำลายเอกสารลับที่มีข้อมูล
ความลับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ของ
บุคคลนอก FedEx

กลับสู่สารบัญ
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ถาม:	ฉันมีข้อสงสัยอย่างมากว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ งก�ำลังขโมยหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้า FedEx ฉั นควรท�ำอย่างไร
ตอบ:	อย่ากล่าวหาเพื่อนร่วมงานโดยตรง ให้รายงานข้อกังวลของคุณไปยังผู้จัดการหรือแผนกความปลอดภัยของ FedEx หรือแผนก
กฎหมายของบริษท
ั คุณในทันที หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะรายงานผ่านช่องทางดังกล่าว หรือหากคุณต้องการปกปิ ดชื่อของคุณ
คุณควรรายงานข้อกังวลของคุณผ่านสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx

ถาม:	เราได้ว่าจ้างบุคคลหนึ่ งที่เคยท�ำงานกับคู่แข่งมาก่อน เธอทราบถึงข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของนายจ้างเก่าของเธอ จะเป็ นที่ยอมรับได้หรือไม่หากเธอแบ่งปั นข้อมูลนี ท
้ ่ี FedEx

ตอบ:	ไม่ได้ นโยบายของ FedEx ห้ามไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิข์ ้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจ
ของบริษท
ั เดิมของเธอ แม้ว่าข้อมูลจะถูกเปิ ดเผยโดยบังเอิญ คุณก็ไม่สามารถน� ำข้อมูลไปใช้ได้ กล่าวง่ายๆ ก็คือ FedEx จะ
์ ละข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษท
ปฏิบัติต่อข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิแ
ั อื่นๆ แบบเดียวกับที่เราคาดหวังให้พนักงานเก่าของ FedEx
ปฏิบัติต่อข้อมูลที่เป็ นความลับของเรา

ถาม:	ฉันเป็ นสมาชิกในทีมประเมินพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง FedEx และบริษัทอื่น ทีมประกอบด้วยสมาชิกจากอีกบริษัท
ฉั นสามารถแบ่งปั นข้อมูลเกี่ยวกับ FedEx กับสมาชิกในทีมของฉั นได้หรือไม่

ตอบ:	สถานการณ์ของคุณจ�ำเป็ นต้องใช้ความระมัดระวังและดุลยพินิจอย่างสูง เจ้าหน้ าที่แผนกกฎหมายควรอยู่ในทีมของคุณเพื่อ

จัดการกับประเด็นดังกล่าว ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม คุณจะต้องปรึกษาแผนกกฎหมายก่อนแบ่งปั นข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ ์
(ที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน) แก่บุคคลภายนอกของ FedEx ในบางกรณี แผนกกฎหมายอาจขอให้บุคคลดังกล่าวลงนามใน

ข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยความลับ พึงระลึกไว้ว่า การที่เอกสารไม่ได้ท�ำเครื่องหมายว่าเป็ น "เอกสารลับ" ไม่จ�ำเป็ นต้องหมายความ
ว่าเอกสารดังกล่าวสามารถเปิ ดเผยได้ หรือเนื้อหาของเอกสารเป็ นข้อมูลสาธารณะ

ถาม:	ฉันเป็ นผู้จัดส่งและหนึ่ งในลูกค้าการจัดส่งสินค้าของเราถามฉั นว่าคนอื่นในตึกของเธอก�ำลังจัดส่งอะไรบ้าง ฉั นรู้สึกว่า
ลูกค้าคนนี เ้ ป็ นเพื่อนกับฉั น ฉั นควรท�ำอย่างไร

ตอบ:	ไม่ว่าความรู้สึกส่วนตัวคุณจะเป็ นอย่างไรข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้าหรือเกี่ยวกับลูกค้า
ของเราต้องเก็บเป็ นความลับโดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้คุณเปิ ดเผยข้อมูลนี้แก่ใคร
ก็ตามนอก FedEx ยิ่งไปกว่านัน
้ คุณไม่ควรแบ่งปั นข้อมูลลูกค้ากับพนักงาน
FedEx คนอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกการท�ำธุรกิจตามปกติ (กล่าวคือ รู้เท่าที่
จ�ำเป็ นต้องรู้เท่านัน
้ )

ต้องใช้ความระมัดระวังในการปกป้ อง
ข้อมูลลับของ FedEx

กลับสู่สารบัญ
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การชื้อขายโดยอาศัยข้อมูลภายใน
การใช้ข้อมูลที่เป็ นความลับส�ำคัญเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือการ

หรือเพื่อน) ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้

และ ผิดกฎหมาย ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญคือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษท
ั

(และสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว) ซื้อขายหุ้น

ให้เงินเล็กๆ น้ อยๆ แก่ผู้อ่ น
ื เพื่อการชื้อขาย เป็ นสิ่งที่ผิดจริยธรรม
(FedEx ผู้จัดหาสินค้าหรือลูกค้าของเรา) ที่ตลาดทัว
่ ไปเข้าไม่ถึง

และมีแนวโน้ มที่ผู้ลงทุนจะมองว่ามีความส�ำคัญในการตัดสินใจซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษท
ั นัน
้ ๆ โดยต้องใช้ความระมัดระวัง
ไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเปิ ดเผยไปสู่ผู้อ่ น
ื (เช่น ญาติ เพื่อนร่วมงาน

ยังห้ามไม่ให้สมาชิกคณะกรรมการ เจ้าหน้ าที่ และกรรมการผู้จัดการ
ของ FedEx ในระหว่างช่วง "Quiet Period" ที่บริษท
ั ก�ำหนดด้วย
แหล่งข้อมูลอี่นๆ:

Security Manual

ห้ามแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน
อย่างเด็ดขาด

ถาม:	ฉันทราบมาว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ งของฉั นที่ FedEx ก�ำลังท�ำสัญญาส�ำคัญกับผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ ฉั นได้รับอนุญาต
ให้ซอ
ื ้ ขายหลักทรัพย์ของ FedEx หรือไม่ หากเป็ นหลักทรัพย์ของผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ จะท�ำได้หรือไม่ หากเป็ น

หลักทรัพย์ของคู่แข่งรายหนึ่ งของผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ จะท�ำได้หรือไม่

ตอบ:	หากคุณต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ใด เนื่องจากข้อมูลที่คุณได้รับเกี่ยวกับสัญญาใหม่ค�ำตอบก็คือไม่ได้หากสัญญา

นัน
้ มีแนวโน้ มอย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีความส�ำคัญต่อ FedEx ผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ หรือคู่แข่งของผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ คุณจะ

ไม่ได้รับอนุญาตให้ซ้ อ
ื ขายจนกว่าข้อมูลที่คุณครอบครองอยู่จะเป็ นข้อมูลสาธารณะแล้ว FedEx อาจได้รับความเสียหายแม้เมื่อมี

การซื้อขายของบุคคลภายใน ดังนัน
้ หากคุณสงสัยว่าคุณก�ำลังครอบครองข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน คุณต้องปรึกษา
แผนกหลักทรัพย์และกฎหมายขององค์กร (securities_law@fedex.com) ก่อนท�ำการซื้อขายใดๆ บนพื้นฐานของข้อมูลดังกล่าว

ถาม:	ฉันทราบมาว่า FedEx ก�ำลังเจรจากับบริษัทอื่นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการเป็ นพันธมิตรทางกลยุทธ์ และฉั นได้
บอกเรื่องนี แ
้ ก่คนรู้จักโดยไม่เจตนา ฉั นควรท�ำอย่างไร

ตอบ:	การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวประเภทนี้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของบริษทั แม้ว่าจะปราศจากไม่เจตนาก็ตาม หากมี

การฝ่ าฝื นเกิดขึ้น คุณต้องแจ้งผู้รับทันทีว่าข้อมูลนี้เป็ นความลับ และไม่ควรแบ่งปั นกับใครอื่นหรือน� ำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้รับต้องไม่ซ้ อ
ื ขายหุ้นของ FedEx หรือของอีกบริษท
ั จนกว่าฝ่ ายหนึ่งจะได้เปิ ดเผยธุรกรรมนี้ต่อสาธารณชนแล้ว คุณต้องรายงาน
การฝ่ าฝื นไปยังแผนกหลักทรัพย์และกฎหมายขององค์กร (securities_law@fedex.com) ในทันที เนื่องจากการฝ่ าฝื นกฎหมาย
การซื้อขายของบุคคลภายในอาจท�ำให้ตัวคุณเองและบริษท
ั ต้องโทษตามกฎหมายได้
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กิจกรรมและการให้เงินสนับสนุนทางการเมือง
คุณอาจสนับสนุนกระบวนการทางการเมืองโดยบริจาคเงินส่วนตัว
หรือเวลาส่วนตัวของคุณโดยสมัครใจให้แก่ผู้สมัครหรือองค์กร

ที่คุณเลือก อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ท�ำกิจกรรมเหล่านี้ในเวลางาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ:

Policy on Political Contributions

หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษท
ั เช่น โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ หรือของใช้อ่ น
ื ๆ คุณไม่อาจท�ำหรือให้ค�ำมัน
่ ต่อ
การสนับสนุนทางการเมืองในนามของ FedEx

ถาม: ฉั นให้เงินสนั บสนุนทางการเมืองเป็ นการส่วนตัวได้หรือไม่
ตอบ: ได้การให้เงินสนับสนุนทางการเมืองเป็ นการส่วนตัวไม่เป็ นข้อห้ามและขึ้นอยู่กับทางเลือกส่วนบุคคลเพียงผู้เดียว
ถาม:

ฉันสนั บสนุนผู้สมัครเข้าชิงต�ำแหน่ งคนหนึ่ งในการเลือกตัง้ ที่จะมาถึงเป็ นอย่างยิ่ง ฉั นแจกใบปลิวหาเสียงในเวลางาน
ได้หรือไม่

ตอบ:	ไม่ได้ การแจกเอกสารดังกล่าวในเวลางานหรือในสถานที่ท�ำงานเป็ นการใช้ทรัพย์สินและเวลาของบริษทั ที่ยอมรับไม่ได้ และอาจ
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดว่า FedEx ให้การรับรองผู้สมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

ถาม: ฉั นปราศรัยที่การชุมนุมทางการเมืองที่จัดขึน้ นอกเวลางานได้ใช่หรือไม่
ตอบ: ใช่ อย่างไรก็ดี คุณควรท�ำให้ผู้สนับสนุนการชุมนุมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณไม่ได้เป็ นตัวแทนของ FedEx อีกทัง้ คุณไม่ควรสวม
เครื่องแบบของ FedEx หรือใช้ของใดๆ ที่มีช่ อ
ื FedEx ติดอยู่ ผู้ฟังที่เข้าร่วมการชุมนุมจะต้องไม่ถูกชักน� ำให้เชื่อว่า FedEx
ให้การสนับสนุนผู้สมัครหรือทัศนะทางการเมืองใดโดยเฉพาะ

ถาม: ฉั นจะต้องให้เงินสนั บสนุนคณะกรรมการด�ำเนิ นงานทางการเมืองของ FedEx หรือไม่
ตอบ:	ไม่ต้อง คุณอาจเลือกที่จะเข้าร่วม แต่เงินสนับสนุนทัง้ หมดเป็ นเงินที่ให้โดยสมัครใจอย่างแท้จริงและไม่สามารถหักภาษีได้
โปรดจ�ำไว้ว่าพลเมืองสหรัฐอเมริกา (ไม่ว่าอาศัยอยู่ที่ใดในโลก) และพลเมืองต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและ

กฎหมาย ยอมรับให้เป็ นผู้มีถิ่นพ�ำนักถาวรในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายเท่านัน
้ ถึงจะให้เงินสนับสนุนคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ทางการเมืองของ FedEx ได้
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กฎหมายป้ องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาและ
กฎหมายด้านการแข่งขันอื่นๆ
จบการสนทนาอย่างเหมาะสม

ในทันทีและรายงานเรื่องดังกล่าวต่อ
แผนกกฎหมาย

กฎหมายป้ องกันการผูกขาดหรือที่เรียกอีกอย่างว่ากฎหมายด้านการ

ที่ชัดเจน ข้อตกลงสามารถอนุมานได้จาก "การพูดคร่าวๆ"

เสรีที่ยุติธรรมและแข่งขันได้โดยไม่มีบริษท
ั ที่มีอ�ำนาจผูกขาด

บางอย่าง กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายด้านการแข่งขัน

แข่งขันภายนอกสหรัฐอเมริกา ก�ำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบตลาด
ในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์เพียงบริษท
ั เดียว ขณะที่ FedEx

แข่งขันในตลาดอย่างแข็งขัน เราปฏิบัติตามกฎหมายป้ องกันการ

ผูกขาดและกฎหมายด้านการแข่งข้นที่บังคับใช้ในทุกที่ที่เราด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่ ซึ่งหมายความว่าเราแข่งขันด้วยข้อดีด้านบริการ ราคา
และความเชื่อมัน
่ ของลูกค้าที่มีต่อเรา

การหารือที่ไม่เป็ นทางการ หรือเพียงแค่การแลกเปลี่ยนข้อมูล

อาจบังคับใช้ในสภาวการณ์อ่ น
ื อีกด้วย เช่น ความพยายามในการ

เปรียบเทียบมาตรฐานกับผู้อ่ น
ื การประชุมสมาคมการค้า หรือการ

เข้าเป็ นพันธมิตรทางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง หากการสนทนา
กับคู่แข่งเข้าสู่เรื่องที่ไม่เหมาะสม คุณควรจบการสนทนาและ
รายงานเรื่องดังกล่าวต่อแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณทันที

ตัวอย่างการกระท�ำความผิดภายใต้กฎหมายป้ องกันการผูกขาดที่

ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นระหว่างคู่แข่ง เช่น ข้อตกลงที่จะตรึงราคา หรือ

แบ่งลูกค้า เขต หรือตลาด ดังนัน
้ จึงส�ำคัญมากที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยง
การพูดคุยกับคู่แข่งในเรื่องของลูกค้า การก�ำหนดราคาหรือนโยบาย
และกลยุทธ์ด้านการก�ำหนดราคา การประมูลราคา ส่วนลด ข้อมูล

ค่าตอบแทนพนักงาน การจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง การส่งเสริมการขาย
์ รือที่เป็ น
ข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย และข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิห

ข้อมูลที่เป็ นความลับอื่นๆ อย่าลืมว่าข้อตกลงที่ผิดกฎหมายไม่จ�ำเป็ น

แหล่งข้อมูลอื่นๆ:

Policy on Compliance with Antitrust/Competition
Laws
FedEx Guidelines for Participating in Trade
Association

ต้องเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือประกอบด้วยการสร้างข้อผูกมัด
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กฎหมายป้ องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาและ
กฎหมายด้านการแข่งขันอื่นๆ
ถาม:	ฉันได้รับค�ำชวนให้เข้าร่วมสมาคมการค้าฉั นท�ำได้หรือไม่
ตอบ:	ก่อนที่จะเข้าร่วมสมาคมการค้าใดคุณต้องขอและได้รับอนุมัติจากแผนกกฎหมายของบริษทั ทัง้ นี้ สมาชิกของสมาคมการค้า
บางรายนัน
้ ก็เป็ นคู่แข่งของเราเช่นกัน กฎหมายและกฎระเบียบป้ องก้นการผูกขาดทางการค้าอาจน� ำมาบังคับใช้ได้ สมาชิก
แต่ละรายจะต้องมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการก�ำหนดราคา ระดับการผลิตและการขาย เลือกตลาด ลูกค้า และผู้จัดหาสินค้า

ของตนเอง สมาชิกไม่ควรมีการตกลง (ทางวาจา เป็ นลายลักษณ์อักษร หรือแม้แต่โดยพฤตินัย) ที่จะจ�ำกัดการตัดสินใจโดย
อิสระเหล่านี้ คุณควรหลีกเลี่ยงการหารือเรื่องการก�ำหนดราคาหรือกลยุทธ์อ่ น
ื ๆ เหล่านี้ไม่ว่าในการประชุมอย่างเป็ นทางการ

การเข้ากลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการ การสนทนาทางอีเมลหรือการสนทนาตัวต่อตัว คุณควรศึกษาแนวทางสมาคมการค้าของ FedEx
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หากมีค�ำถามเกี่ยวกับกิจกรรมใดเกี่ยวกับสมาคมดังกล่าว โปรดปรึกษาแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณทันที

ถาม: ตัวอย่างวิธีการให้ได้ข้อมูลของคู่แข่งมาซึ่ง "เป็ นที่ยอมรับได้" คืออะไร
ตอบ:	ประเด็นส�ำคัญคือการใช้ข้อมูลสาธารณะที่มีตัวอย่างได้แก่ รายงานประจ�ำปี เอกสารที่ย่ นื ต่อหน่วยงานราชการ บทวิเคราะห์
ของนายหน้ าซื้อขายหุ้นหรือผู้เชี่ยวชาญการขนส่ง เอกสารแถลงข่าว อินเทอร์เน็ต และวารสารทางการค้า

ถาม:	ลูกค้าคนหนึ่ งของฉั นเล่าให้ฟังถึงคู่แข่งที่เรียกเก็บค่าขนส่งจากเขา ฉั นสามารถใช้ข้อมูลการก�ำหนดราคานี ใ้ นการเก็บ
ข้อมูลการก�ำหนดราคาเพื่อการแข่งขันส�ำหรับลูกค้ารายนี ไ้ ด้หรือไม่

ตอบ:	ได้ หากลูกค้าบอกคุณถึงการก�ำหนดราคาที่ได้จากคู่แข่ง คุณสามารถใช้การก�ำหนดราคานี้ในการเก็บข้อมูลการก�ำหนดราคาเพื่อ
การแข่งขันส�ำหรับลูกค้าได้ อย่างไรก็ดี คุณไม่สามารถเรียกร้องการก�ำหนดราคาของคู่แข่งจากลูกค้าหรือพยายามในการได้มา
ซึ่งการก�ำหนดราคาของคู่แข่งผ่านวิธีการหลอกลวง เช่น การโทรไปหาคู่แข่งและหลอกว่าคุณจะเป็ นลูกค้าหรือร้องขอให้ลูกค้า
ปั จจุบันหรือในอนาคตเป็ นฝ่ ายไปสอบถามข้อมูลการก�ำหนดราคามาให้คุณหากคุณได้รับข้อมูลจากลูกค้าคุณไม่ควรแบ่งปั น
ข้อมูลนี้กับคู่แข่งและเราต้องไม่ใช้ลูกค้าเป็ นทางส่งผ่านข้อมูลการก�ำหนดราคา (FedEx หรือในทางกลับกัน) ไปสู่คู่แข่ง

ต้องปกปิ ดข้อมูลของลูกค้า
ไว้เป็ นความลับ
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การรายงานและการควบคุมภายใน
การเก็บรักษาบันทึก
บันทึกจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างเพียงพอเพื่อวัตถุประสงค์และ

หลอกลวง หรือไม่ครบถ้วนท�ำให้ความสามารถในการตัดสินใจที่ดี

พนักงานและผู้รับจ้างของ FedEx ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรายงาน

ผิดกฎหมายได้ คุณควรตรวจสอบ ให้แน่ใจด้วยว่าบุคคลที่ได้รับมอบ

ข้อก�ำหนดด้านการเงิน กฎหมาย ระเบียบบังคับ และการด�ำเนินการ
และเอกสารบางอย่าง เช่น การเตรียมบันทึกชัว
่ โมงท�ำงาน รายงาน
การใช้จ่าย หรือบันทึกชัว
่ โมงการให้บริการ การขออนุมัติใบแจ้งหนี้
การรายงานข้อมูลลูกค้า การลงชื่อเพื่อรับของที่สงั ่ ซื้อ หรือ

การเตรียมรายงานสินค้าคงคลัง แม้เราทุกคนอาจไม่จ�ำเป็ นต้อง

คุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติงานทางด้านบัญชี แต่เราจะต้องมัน
่ ใจว่าได้มี

การเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจอย่างเหมาะสมและบันทึกดังกล่าวนัน
้
ถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ การปลอมแปลงหรือการท�ำลาย
เอกสาร หรือบันทึกใดๆ ของบริษท
ั โดยพลการไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบของ กระดาษ เทป แผ่นดิสก์วิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
รูปแบบอื่นใด จะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้

FedEx รักษาไว้ซ่ งึ ระบบควบคุมภายใน ซึ่งรับประกันความครบถ้วน
และถูกต้องของบันทึกทางธุรกิจและทางการเงินของ FedEx คุณจะ
ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านการควบคุมภายในที่บังคับใช้กับงาน
ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกทางธุรกิจทัง้ หมดที่คุณ

รับผิดชอบอยู่นัน
้ สะท้อนการด�ำเนินงานที่บันทึกตามจริงและถูกต้อง
เงินทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับการ บันทึกหรือ "นอกบัญชี" ไม่ควร

เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ และธุรกรรมของบริษท
ั ทัง้ หมด ไม่ว่าเล็ก
หรือใหญ่ ควรได้รับการบันทึกไว้และตรวจสอบได้ หากเกี่ยวกับ

แย่ลง บ่อนท�ำลายความเชื่อใจ ในระยะยาว และในบางกรณีอาจ

อ�ำนาจเท่านัน
้ ที่ด�ำเนินการในนามของ FedEx หรือเข้าถึงสินทรัพย์
ต่างๆ ของ FedEx โปรดปรึกษาแผนกการเงินหรือแผนกกฎหมาย

ของบริษท
ั คุณ หากมีค�ำถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ FedEx
การรู้ว่าเอกสารและข้อมูลใดที่จะต้องเก็บ และเก็บนานแค่ไหนนัน
้
อาจท�ำให้สับสนได้ บ่อยครัง้ ที่ข้อก�ำหนดด้านการเก็บรักษาของเรา

ตัง้ อยู่บนข้อก�ำหนดด้านกฎหมายและกฎข้อบังคับเฉพาะซึ่งแตกต่าง

กันไปส�ำหรับแต่ละธุรกิจหรือหน่วยงาน ข้อก�ำหนดด้านการเก็บรักษา
ดังกล่าวบังคับใช้กับบันทึก รวมถึงอีเมลและบันทึกอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ทัง้ หมดของ FedEx การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการเก็บ
รักษาบันทึกของเรา แม้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดผล

ตามมาทางธุรกิจหรือทางกฎหมายที่รุนแรงได้ คุณสามารถปรึกษา
ผู้จัดการ ผู้ติดต่อของบริษท
ั หรือแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณได้
หากคุณมีค�ำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก

ห้ามท�ำลายหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือบันทึกใดๆ หากคุณเชื่อว่า
เอกสารอาจอยู่ระหว่างการพิจารณา การขู่ว่าจะฟ้ องร้อง หรืออาจมี
การฟ้ องร้อง การโต้เถียง หรือการด�ำเนินการ ไม่ว่าจะเป็ น

เพื่อการสืบสวน เพื่อการบริหาร หรือเพื่อการพิจารณาคดีก็ตาม

สายงานของคุณ คุณควรเปรียบเทียบบันทึกสินทรัพย์ที่เป็ น

ลายลักษณ์อักษรกับสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง เป็ นประจ�ำ ข้อมูลเท็จ

ถาม:	ฉันมักลบข้อความอีเมลที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนดด้านการเก็บรักษาบันทึกของ FedEx เป็ นประจ�ำ ฉั นเพิ่งรู้ว่า FedEx
อาจถูกฟ้ องร้อง และฉั นจ�ำได้ว่าเพิ่งลบอีเมลหลายฉบับที่อาจเกี่ยวข้องออกไป ฉั นควรท�ำอย่างไร

ตอบ:	แจ้งเตือนผู้จัดการของคุณ แผนกกฎหมายของบริษทั คุณ และติดต่อบุคลากรฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการในพื้นที่
ของคุณ บ่อยครัง้ ที่สามารถกู้ไฟล์คอมพิวเตอร์ (รวมถึงอีเมล) ที่เพิ่งลบไปกลับมาได้

ถาม:	ระหว่างที่ฉันพิสูจน์ ยอดที่คาดไว้กับตัวเลขจริงของเดือน ฉั นสังเกตพบว่ารายจ่ายจริงสูงกว่าที่คาดไว้สองสามพัน

ดอลลาร์ ฉั นสามารถปรับจ�ำนวนที่แตกต่างกันเล็กน้ อยนั น
้ ได้อย่างง่ายดายและน� ำจ�ำนวนที่แตกต่างกันไปใส่ไว้ใน

การคาดการณ์ ของเดือนหน้ า ซึ่งการกระท�ำนั น
้ จะลงตัวและฉั นจะได้ครอบคลุมรายจ่ายเพิ่มเติมในการคาดการณ์
ของเดือนหน้ า ฉั นเบื่อกับ "การถูกต่อว่า" จากการคาดการณ์ ท่ผ
ี ิดไป ฉั นควรปรับตัวเลขหรือไม่

ตอบ:	ไม่ควร รายรับและรายจ่ายต้องบันทึกไว้ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง และธุรกรรมทางธุรกิจและการเงินทุกรายการไม่ว่าจะเล็กน้ อย

เท่าใดต้องได้รับการรายงานอย่างถูกต้องและสุจริต การปลอมแปลงเอกสารหรือบันทึกใดๆ ของบริษท
ั เป็ นความผิดที่รุนแรงและ
จะส่งผลให้คุณสิน
้ สุดการเป็ นพนักงาน

กลับสู่สารบัญ
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การรายงานของบริษท
ั และการเปิ ดเผย
ข้อมูลบริษท
ั ต่อสาธารณชน
FedEx มุ่งมัน
่ อย่างเต็มก�ำลังที่จะ

ท�ำงานอย่างโปร่งใสในการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเราต่อสาธารณชน

เรามุ่งมัน
่ ที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เป็ นธรรม ถูกต้อง ตรงเวลา

พนักงาน FedEx เพียงบางคนเท่านัน
้ ที่ได้รับมอบหมายในการให้

ที่เรายื่นต่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจควบคุมบังคับ รวมถึงคณะกรรมการ

ตนเอง ซึ่งเป็ นไปตามขัน
้ ตอนที่เราก�ำหนดขึ้น การสื่อสารที่ท�ำใน

และเข้าใจได้ ในการสื่อสารต่อสาธารณะ และในรายงานและ เอกสาร
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เราจ�ำเป็ น
ต้องปฏิบัติตามเจตนาและตัวบทของกฎหมายควบคุม การเปิ ดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณชนและการรายงานต่อ SEC อย่าง เคร่งครัด การ
เปิ ดเผยข้อมูลของเราจะท�ำให้ผู้ถือหุ้นของเราเข้าใจ ถึง (i) โอกาส

ข้อมูลเกี่ยวกับ FedEx ในนามของ FedEx ตามหน้ าที่ปกติของ

นามของ FedEx กับสมาชิกสื่อมวลชนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน
ควรประสานงานผ่านแผนกสื่อสารองค์กรของบริษท
ั หรือแผนก
นักลงทุนสัมพันธ์ตามความเหมาะสม

ทางธุรกิจส�ำคัญที่เราเห็น (ii) ปั ญหาและความเสี่ยงที่เราจัดการ (iii)
นโยบายด้านการบัญชีส�ำคัญที่เราน� ำมาใช้ และ (iv) วิจารณญาณที่
ส�ำคัญของเราในการจัดเตรียมงบการเงิน

กลับสู่สารบัญ
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การรายงานเกี่ยวกับการบัญชี
การตรวจสอบ และการฉ้ อโกง
รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับ
การท�ำบัญชีที่น่าสงสัย

และการกระท�ำที่ฉ้อโกง

คุณจะต้องรายงานหากได้รับรู้สิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการบัญชี

การควบคุมบัญชีภายใน ประเด็นการตรวจสอบ หรือการฉ้ อโกง

ที่เกี่ยวข้องกับ FedEx การไม่รายงานข้อมูลดังกล่าวอาจเป็ นผล

ให้ได้รับโทษทางวินัยไปจนถึงและรวมถึงการให้ออกจากงานตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น ตัวอย่างข้อกังวลดังกล่าวได้แก่
• การฉ้ อโกงหรือข้อผิดพลาดที่ท�ำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในการ

จัดเตรียม การประเมินผล การตรวจทาน หรือการตรวจสอบ
งบการเงินใดๆ ของ FedEx

• การท�ำให้การรายงานสภาวะทางการเงินของ FedEx ที่สมบูรณ์
และเป็ นธรรมคลาดเคลื่อนไป หรือ

• การยักยอกทรัพยากรของลูกค้าและบริษท
ั
ควรรายงานการกระท�ำดังกล่าวต่อรองประธานบริหารและที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือรองประธานบริษท
ั และประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายดูแล
การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและธรรมาภิบาลสากลของ FedEx
Corporation หรือโดยผ่านสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx

• การฉ้ อโกงหรือข้อผิดพลาดที่ท�ำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในการบันทึก

FedEx ห้ามกระท�ำการตอบโต้ไม่ว่าในรูปแบบใดต่อผู้ที่กระท�ำการ

• ข้อบกพร่องหรือการไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการบัญชีภายใน

ประพฤติไม่เหมาะสม

• การใส่ความหรือค�ำกล่าวเท็จต่อหรือโดยเจ้าหน้ าที่ระดับสูงหรือ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ:

และการเก็บรักษาบันทึกทางการเงินของ FedEx
ของ FedEx

พนักงานบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวกับบันทึกทางการเงิน รายงาน
ทางการเงิน หรือรายงานการตรวจสอบของ FedEx

กลับสู่สารบัญ

โดยสุจริตเพื่อรายงานเหตุอันพึงทราบหรือต้องสงสัยว่ามีการ

Policy on Treatment of Complaints Regarding
Accounting and Auditing Matters
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การรายงานข้อกังวล สายด่วนแจ้งเหตุ FedEx
หากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ

กฎหมายประมวล หรือนโยบายอื่นของบริษท
ั หรือการประพฤติ

ที่เกี่ยวข้องกับ FedEx หรือการท�ำบัญชี การควบคุมการท�ำบัญชี

ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกปิ ดเป็ นความลับ

ประมวลหรือนโยบายอื่นใดของ FedEx การประพฤติผิดจริยธรรม
ภายใน การตรวจสอบที่น่าสงสัย หรือการฉ้ อฉลที่เกี่ยวข้องกับ

FedEx คุณต้องรายงานโดยทันทีไปที่
• ผู้จัดการของคุณ
• ผู้ติดต่อของบริษท
ั
• แผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ

• แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษท
ั คุณ หรือ
• ใช้กระบวนการร้องเรียนภายในของบริษท
ั คุณ
เราส่งเสริมให้คุณพูดคุยกับผู้จัดการ ผู้ติดต่อของบริษท
ั สมาชิก

แผนกกฎหมายหรือแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษท
ั หรือบุคลากร
ที่เหมาะสมอื่นๆ เมื่อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับ

ผิดศีลธรรมอื่นใดที่ทราบ หรือเป็ นที่สงสัยได้โดยไม่ต้องระบุช่ อ
ื และ
การรายงานสามารถท�ำได้ด้วยการโทรถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คิด
ค่าบริการหรือด้วยการตอบแบบสอบถามออนไลน์ การรายงานทัง้

แบบสายด่วนและแบบออนไลน์นี้พร้อมให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชัว
่ โมง
ส�ำหรับพนักงานและผู้รับจ้างของ FedEx ทุกแห่งทัว
่ โลกในระดับ

ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับยินยอมให้กระท�ำได้ บุคลากรที่ไม่ใช่พนักงาน
ของ FedEx ที่ได้รับการอบรมจะท�ำหน้ าที่รับสายด่วนแจ้งเหตุ

FedEx ข้อมูลที่คุณให้โดยใช้สายด่วนแจ้งเหตุ FedEx จะส่งไปยัง

ฝ่ ายที่เหมาะสมทันทีซ่ งึ อาจรวมถึงสมาชิกฝ่ ายบริหาร จัดการระดับ
สูงและบุคคลจากแผนกหนึ่งแผนกใดหรือทุกแผนกของ FedEx

ดังนี้ แผนกกฎหมาย แผนกความปลอดภัย แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกตรวจสอบภายในองค์กร เมื่อคุณติดต่อเข้ามาที่สายด่วน
แจ้งเหตุ FedEx คุณจะได้หมายเลขควบคุมเพื่อให้คุณติดตาม
รับทราบข้อมูลใหม่จาก FedEx หากมี หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์เฉพาะใดๆ หากคุณรายงานการฝ่ าฝื นหรือการฝ่ าฝื นที่

สายด่วนแจ้งเหตุ FedEx: 1.866.42. Fed Ex

บุคคลของบริษท
ั แล้วไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม คุณต้อง

www.fedexalertline.com

สงสัยต่อผู้จัดการ ผู้ติดต่อของบริษท
ั หรือสมาชิกแผนกทรัพยากร
ติดต่อแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ

หากหลังจากการใช้วิธีการใดๆ ข้างต้น แล้วยังไม่มีการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ และคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะรายงาน
ผ่านช่องทางดังกล่าว หรือหากคุณไม่ต้องการระบุช่ อ
ื ของคุณ

คุณควรรายงานข้อกังวลของคุณผ่านสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx

ตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ สายด่วน

แจ้งเหตุ FedEx ช่วยให้คุณสามารถรายงานเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น

(1.866.423.3339)

การโทรระหว่างประเทศควรปรึกษา www.fedexalertline.com

เพื่อค้นหารหัสพื้นที่ที่ใช้ในภูมิภาคหรือประเทศของตนเอง

FedEx ห้ามกระท�ำการตอบโต้ไม่ว่าในรูปแบบใดต่อผู้ที่กระท�ำการ

โดยสุจริตเพื่อรายงานเหตุอันพึงทราบหรือต้องสงสัยว่า
มีการประพฤติไม่เหมาะสม

ถาม:	เพื่อนร่วมงานคนหนึ่ งของฉั นจอดรถไว้ในช่องจอดรถส�ำหรับผู้พิการทัง้ ๆ ที่เธอไม่ได้เป็ นผู้พิการ ฉั นควรติดต่อ
สายด่วนแจ้งเหตุ FedEx หรือไม่

ตอบ:	คุณควรปรึกษาข้อกังวลใดๆ กับผู้จัดการของคุณก่อนเป็ นอันดับแรก หากคุณไม่สะดวกใจที่จะแจ้งเรื่องเหล่านี้กับผู้จัดการของคุณ

หรือหากคุณไม่ได้รับความสนใจจากผู้จัดการของคุณ คุณควรแจ้งข้อกังวลเหล่านี้ไปยังแผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกกฎหมาย

ของบริษท
ั คุณ หากคุณต้องการที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ คุณรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะใช้ช่องทางเหล่านี้ หรือพนักงานที่ให้บริการในช่องทาง
เหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อกังวลของคุณ คุณควรติดต่อไปที่สายต่วนแจ้งเหตุ FedEx
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การรายงานข้อกังวล สายด่วนแจ้งเหตุ FedEx

สายด่วนแจ้งเหตุ FedEx

รับรายงานโดยไม่เปิ ดเผยชื่อ

ผู้แจ้งและเก็บข้อมูลเป็ นความลับ

ถาม:	ฉันกังวลว่าผู้จัดการจะตอบโต้ท่ฉี ั นได้รายงานว่าอาจมีการฝ่ าฝื นนโยบายของบริษัท นโยบายของเราคืออะไร
ตอบ:	FedEx ห้ามกระท�ำการตอบโต้ในรูปแบบใดๆ ต่อการรายงานเหตุโดยสุจริต จะมีมาตรการแก้ไขและ/หรือลงโทษใครก็ตามที
หรือตอบโต้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้ที่รายงานการกระท�ำที่ทราบหรือสงสัยว่าขัดต่อนโยบายของบริษท
ั

ถาม:	ฉันกังวลว่าผู้จัดการของฉั นอาจก�ำลังฉ้ อโกงบริษัท แต่ฉันก็ไม่แน่ ใจนั ก ฉั นควรท�ำอย่างไร
ตอบ:	รายงานข้อกังวลของคุณต่อแผนกกฎหมายของบริษทั คุณในทันที หากคุณไม่สะดวกใจที่จะรายงานเรื่องนี้กับแผนกกฎหมายหรือ
ต้องการปกปิ ดชื่อ โปรดติดต่อสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx และให้รายละเอียดที่เพียงพอ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ข้อมูลของคุณจะได้รับ

การจัดการอย่างสุขุมรอบคอบระหว่างการสืบสวน หากเราหาข้อสนับสนุนที่เป็ นกลางยืนยันข้อกังวลของคุณไม่ได้จะไม่มีการ

ด�ำเนินการใดๆ ต่อผู้จัดการของคุณและคุณซึ่งเป็ นผู้รายงานเข้ามาโดยสุจริต แม้ผู้จัดการของคุณจะสงสัยว่าคุณได้รายงานเรื่อง
ของเขา แต่เราห้ามการตอบโต้ทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดที่จะมีต่อคุณเนื่องจากการรายงานข้อกังวลของคุณโดยสุจริต

ถาม:	ผู้จัดการขอให้ฉันท�ำบางอย่างซึ่งฉั นเชื่อว่าเป็ นการกระท�ำที่ฝ่าฝื นนโยบายของบริษัท ฉั นควรท�ำอย่างไร
ตอบ:	โปรดติดต่อฝ่ ายบริหารจัดการในระดับที่สูงขึ้นไปของ FedEx หรือสมาชิกในแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษทั คุณบุคคลดังกล่าว
สามารถพูดคุยเรื่องนโยบายบริษท
ั กับคุณ และจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับการฝ่ าผืนที่คุณรับรู้มาได้ หากสถานการณ์ยังไม่

คลี่คลาย หรือคุณไม่สะดวกใจที่จะปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับใครโดยเฉพาะ โปรดติดต่อแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ หรือติดต่อไป
ที่สายด่วนแจ้งเหตุ FedEx

ถาม: มีข้อจ�ำกัดทางกฎหมายอื่นใดในการเสนอประเด็นปั ญหาผ่านสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx หรือไม่
ตอบ:	ไม่มีข้อจ�ำกัดทางกฎหมายในเรื่องประเภทของปั ญหาที่จะน� ำเสนอผ่านสายด่วนแจ้งเหตุในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดีในบางพื้นที่
กฎหมายท้องถนนของประเทศนัน
้ ๆ อาจมีข้อจ�ำกัดในการรายงานปั ญหาผ่านสายด่วนแจ้งเหตุ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถ
รายงานปั ญหาผ่านสายด่วนแจ้งเหตุได้หรือไม่ โปรดติดต่อแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ หากรายงานปั ญหาของคุณผ่าน
สายด่วนแจ้งเหตุไม่ได้ เราขอแนะน� ำให้คุณใช้ช่องทางอื่นทุกช่องทางที่มีอยู่ รวมไปถึงการรายงานต่อผู้จัดการของคุณ
การรายงานข้ามระดับ การรายงานต่อแผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณ
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การไม่ตอบโต้
FedEx ส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับจ้างรายงานเรื่องที่ทราบมาหรือ

การตอบโต้ต่อบุคคลที่ช่วยเหลือในการสืบสวน หากพบบุคคลใด

ประมวลนี้ ผู้ที่รายงานเรื่องที่ทราบหรือเรื่องที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น

ผู้ที่ช่วยเหลือในการสืบสวน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยมากถึงและ

เรื่องที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นข้อกฎหมายหรือจริยธรรมหรือการฝ่ าฝื น
โดยสุจริตจะต้องไม่ถูกตอบโต้ หรือในกรณีของพนักงานก็จะต้อง
ไม่มีการกระท�ำที่เป็ นผลร้ายต่อการว่าจ้าง เรายังห้ามมิให้มี

กระท�ำการตอบโต้ต่อผู้ที่รายงานปั ญหาการฝ่ าฝื นโดยสุจริตหรือ
รวมไปถึงการเลิกจ้าง

FedEx ห้ามมิให้กระท�ำการตอบโต้บุคคลผู้รายงาน
ปั ญหาการฝ่ าฝื นโดยสุจริต

ถาม:	ฉันเชื่อว่าฉั นถูกประเมินผลการปฏิบัติงานต�่ำกว่าเกณฑ์หลังจากฉั นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการทางบัญชีของสินค้า
ทัง้ ๆ ที่ก่อนหน้ านี ฉ
้ ั นได้รับคะแนนประเมินที่ดีเลิศเสมอ ฉั นจะท�ำอะไรได้บ้าง

ตอบ:	FedEx ห้ามมิให้กระท�ำการตอบโต้ต่อพนักงานที่รายงานข้อกังวลโดยสุจริต หากคุณเชื่อว่าคุณหรือพนักงานคนอื่นถูกตอบโต้

คุณควรติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณพร้อมด้วยข้อกังวลของคุณ หากหลังจากการใช้วิธีการใดๆ
ข้างต้นแล้วยังไม่มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ และคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะรายงานผ่านช่องทางดังกล่าว คุณควร
รายงานข้อกังวลของคุณผ่านสายด่วนแจ้งเหตุ FedEx
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การยกเว้น
การยกเว้นหลักการและข้อปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในประมวลนี้ ส�ำหรับ

เจ้าหน้ าที่บริหารหรือสมาชิกคณะกรรมการของ FedEx Corporation
สามารถท�ำได้ด้วยการอนุญาตอย่างชัดแจ้งของคณะกรรมการบริษท
ั
เท่านัน
้ และการยกเว้นใดๆ ดังกล่าวจะต้องเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
โดยทันที
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การบังคับใช้
เรามีนโยบายที่จะป้ องกันไม่ให้เกิดการประพฤติผิดศีลธรรมหรือ

ผิดกฎหมาย เพื่อหยุดการประพฤติใดๆ ดังกล่าวที่ตรวจพบโดยทันที
และลงโทษบุคคลที่พัวพันในการประพฤตินัน
้ เรายังจะลงโทษ

ทางวินัยแก่ผู้จัดการที่ไม่สามารถควบคุมและก�ำกับดูแลได้อย่าง

เหมาะสม อันเป็ นผลให้พฤติกรรมดังกล่าวเล็ดลอดไปได้ สมาชิก
ในทีมทุกคนมีหน้ าที่ในการให้ความร่วมมือและในบางกรณีก็ต้อง
รักษาความลับโดยเคร่งครัดในการสอบสวนภายในเพื่อปกป้ อง
ผลประโยชน์ของ FedEx ลูกค้าของเรา และสมาชิกในทีม

การเบี่ยงเบนจากแนวทางที่ก�ำหนดในประมวลหรือนโยบายอื่นๆ

ของ FedEx ก่อนหน้ านี้ อาจก่อให้เกิดผลที่รุนแรงทัง้ ต่อพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องและ FedEx การประพฤติฝ่าฝื นแนวทางที่ก�ำหนดใน

ประมวลหรือนโยบายอื่นๆ ของ FedEx น� ำไปสู่การลงโทษทางวินัย

จนกระทัง่ รวมถึงการเลิกจ้างและพ้นสภาพการท�ำงาน ในบางกรณี
อาจมีการด�ำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งอีกด้วย

รองประธานบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษท
ั FedEx

รับผิดชอบสูงสุดในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
ทัง้ หมด ประมวลนี้ รวมทัง้ นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมด สมาชิกระดับบริหารของ FedEx แต่ละคนจะรับผิดชอบ

ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามประมวลนี้ ตลอดจน
นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดภายในส่วนงานที่
ตนเองรับผิดชอบอยู่

ถาม: เป็ นไปได้หรือไม่ท่ฉี ั นจะถูกไล่ออกเพราะฝ่ าฝื นมาตรฐานทางจริยธรรมของ FedEx
ตอบ:	เป็ นไปได้ เราจริงจังกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเราและบังคับใช้อย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกเลิกจ้าง ไม่ว่าคุณ
จะอยู่ในต�ำแหน่งอะไร หากคุณขโมยหรือฉ้ อโกงบริษท
ั การเลิกจ้างอาจเกิดจากการฝ่ าฝื นอื่นๆ เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน

การล่วงละเมิด หรือการปลอมแปลงบันทึกของบริษท
ั อีกด้วย การเบี่ยงเบนจากประมวลนี้หรือ นโยบายอื่นใดของ FedEx
อาจเป็ นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัย จนกระทัง่ รวมไปถึงการเลิกจ้าง

กลับสู่สารบัญ

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ   38

ข้อแนะน� ำที่เป็ นบทสรุป
หน้ าก่อนๆ ในประมวลนี้กล่าวถึงพันธะที่ FedEx มีต่อการด�ำเนิน

หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าต้องท�ำอะไร

คู่มือส�ำหรับสมาชิกในทีมของเราทัง้ หมด วัตถุประสงค์ของเราคือให้

ช่องทางที่กล่าวไว้ในประมวลนี้ รวมถึงผู้จัดการของคุณ ตลอดจน

ธุรกิจอย่างถูกต้องดามกฎหมายและศีลธรรม และท�ำหน้ าที่ประหนึ่ง
ข้อมูลและเครื่องมือที่ถูกต้องแก่คุณ เพื่อที่คุณจะได้ท�ำงานของคุณ
ด้วยมาตรฐานด้านศีลธรรมและอาชีพระดับสูงอย่างที่คาดหวังจาก
ทุกคนที่ร่วมงานกับ FedEx

คุณควรขอแนวทางผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจากหลายๆ

แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกกฎหมายของบริษท
ั คุณด้วย

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อไปที่แผนกคุณธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กรได้ที่ integrity@fedex.com

คุณควรอ่านและท�ำความคุ้นเคยกับประมวล (เช่นเดียวกับ นโยบาย

พวกเราทุกคนมีบทบาทส�ำคัญในความส�ำเร็จของบริษท
ั เรา

จริยธรรมหรือการปฏิบัติตามนัน
้ อาจไม่ชัดเจนเสีย ทัง้ หมด ไม่มี

ความซื่อสัตย์สุจริตจะช่วยให้เราสามารถรับประกันความส�ำเร็จ

และวิธีปฏิบัติงานเฉพาะที่บังคับใช้ในงานของคุณ) แต่ ประเด็นทาง
สถานการณ์ใดที่เหมือนกัน และความแตกต่างที่ดูจะละเอียดอ่อน

สามารถส่งผลต่อวิธีการจัดการสถานการณ์นัน
้ ๆ ได้ ในสถานการณ์

การปฏิบัติตาม Purple Promise ด้วยความมีคุณธรรม และ
อย่างต่อเนื่องของ FedEx ได้

เหล่านี้ คุณควรถามตัวเองอยู่เสมอว่า:
• ฉันมีข้อเท็จจริงทัง้ หมดหรือไม่

• สิ่งนี้ขัดต่อกฎหมายหรือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติใดของ FedEx
หรือไม่

• ผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการไม่กระท�ำของฉันคืออะไร
• ฉันจะภูมิใจที่จะบอกคนที่ฉันเคารพเกี่ยวกับการกระท�ำของฉัน

จัดท�ำขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

หรือไม่

• ฉันอยากจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้หรือไม่
• มีใครที่ FedEx ที่จะให้แนวทางแก่ฉันได้บ้าง

พวกเราแต่ละคนมีบทบาทส�ำคัญ
ในความส�ำเร็จของบริษท
ั เรา

กลับสู่สารบัญ
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