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CODE OF CONDUCT 
 
Our values – Community, Innovation, Creativity, 

Sustainability, Quality Awareness and Cost 

Effectiveness – are the guiding principles at the heart 

of everything we do. Through this code of conduct, we 

are committing ourselves to acting responsibly and in 

an appropriate manner. In this way, our employees will 

be better equipped to make business decisions and 

take action as autonomous individuals.  

 

Our employees are crucial to the success of our 

company because they are the bedrock of our 

reputation and of the trust that our customers place in 

us. It is precisely for this reason that clear ethical and 

moral principles need to be built into our business 

approach. 

 

This code of conduct applies to all Fronius employees 

(white- and blue-collar employees, apprentices, interns 

and leased staff) regardless of their position within the 

company. We also expect our business partners to 

behave with integrity and in accordance with the law in 

line with this code. 

 

Each and every employee is individually responsible for 

complying with and implementing the code of conduct. 

Managers are required to set a good example for 

employees by putting the code of conduct into practice 

themselves. They must also instruct their employees so 

that they know how to respond to the code of conduct, 

must check that their employees are actually following 

it and provide them with training. 

 

When interpreting the rules of the code of conduct, 

employees must also rely on their own judgement and 

must ask themselves whether a particular course of 

action is ethically or morally questionable, or could 

potentially provoke criticism. However, in those cases 

where legal regulations apply, there is absolutely no 

room for personal discretion. 

 
If employees have any questions or doubts about the 
code of conduct, they are welcome to seek clarification 
from their line managers and the Managing Director, 
Mr. Porameth Shinno, at any time. The Managing 
Director is also the ultimate authority for settling 
controversies or questions of interpretation, and its 
interpretation shall be binding. 
 
The Managing Director can be contacted via the 
following e-mail address:   

Shinno.Porameth@fronius.com 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
 

ค่านิยมของเรา - ชุมชน นวัตกรรม ความคดิรเิริ$มสรา้งสรรค์ 
ความยั$งยนื ความตระหนักถงึคุณภาพ และตน้ทุนประสทิธผิล 

– เป็นหลักการชี1นําสําคัญของทุกสิ$งที$เราทํา ดว้ยจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิฉบับนี1 เรามุง่มั$นที$จะดําเนนิการดว้ยความรับผดิชอบ
และในลักษณะที$เหมาะสม ทําใหพ้นักงานของเรามีความ
พรอ้มยิ$งขึ1นต่อการตัดสนิใจในทางธุรกจิและดําเนินการใน
ฐานะปัจเจกบคุคลอยา่งมอีสิระ 
 

 
พนักงานของเรามีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของบริษัท 

เนื$องจากพวกเขาเป็นรากฐานของชื$อเสยีงของเราและความ
ไวว้างใจของลูกคา้ที$มีต่อเรา สิ$งนี1คือเหตุผลที$จําเป็นตอ้ง
กําหนดหลักเกณฑท์างจรยิธรรมและทางศลีธรรมที$ชดัเจนเขา้
เป็นสว่นหนึ$งของแนวคดิทางธรุกจิของเรา 
 

 
จรรยาบรรณทางธรุกจินี1ใชบั้งคับกับพนักงานทุกคนของฟรอนิ
อูส (พนักงานประจําสํานักงานและพนักงานผูใ้ชแ้รงงาน 

ลูกมือฝึกหัด เด็กฝึกงานและพนักงานจา้งเหมาบรกิาร) โดย
ไม่คํานึงถึงตําแหน่งงานของพวกเขาภายในบริษัท เรายัง
คาดหวังว่าคู่คา้ทางธุรกิจของเราจะประพฤติตนอย่างมี
คุณธรรมและเ ป็นไปตามกฎหมายและสอดคลอ้ง กับ
จรรยาบรรณทางธรุกจินี1 
 

พนักงานทุกคนต่างตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบัติตามและ
นําเอาจรรยาบรรณทางธุรกจินี1ไปปฏบัิต ิผูจั้ดการแผนกตอ้ง
เป็นตัวอย่างที$ดแีก่พนักงานโดยการนําเอาจรรยาบรรณทาง
ธุรกจินี1ไปปฏบัิตดิว้ยตนเอง นอกจากนี1 ผูจั้ดการแผนกยังตอ้ง
แนะนําพนักงานเพื$อใหพ้นักงานทราบถึงวิธีการปฏบัิติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกจินี1 และตอ้งตรวจสอบว่าพนักงานได ้
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี1จริง และตอ้งใหก้าร
ฝึกอบรมแกพ่นักงาน 

 
เมื$อมกีารตคีวามเกี$ยวกับกฎเกณฑข์องจรรยาบรรณทางธุรกจิ
นี1 พนักงานตอ้งใชดุ้ลยพนิจิของตนเองและตอ้งถามตนเองวา่
แนวทางปฏบัิตทิี$เฉพาะเจาะจงมีปัญหาในดา้นจรยิธรรมหรือ
ดา้นศีลธรรมหรือไม่ หรืออาจก่อใหเ้กดิการวพิากษ์วิจารณ์
หรอืไม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่านั1น หากมขีอ้กําหนดทาง
กฎหมายใชบั้งคับ หา้มมิใหใ้ชดุ้ลยพินิจส่วนบุคคลอย่าง
เด็ดขาด 
 

 
หากพนักงานมคํีาถามหรอืขอ้สงสัยใดๆ เกี$ยวกับจรรยาบรรณ
ทางธรุกจินี1 พนักงานสามารถขอคําชี1แจงจากผูจั้ดการสายงาน
ตรงของตน และจากนายปรเมศวร ์ชนิโน กรรมการผูจั้ดการได ้
ทุกเมื$อ นอกจากนี1 กรรมการผูจั้ดการมีอํานาจเด็ดขาดในการ
ยุติขอ้โตแ้ยง้หรือปัญหาดา้นการตีความ และการตัดสิน
ดังกลา่วใหม้ผีลผกูพัน 

 
พนักงานสามารถตดิต่อ กรรมการผูจั้ดการ ไดโ้ดยทางอเีมล์
ดังนี1:  
Shinno.Porameth@fronius.com 
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1 LEGISLATION/OTHER 

REGULATIONS 
Compliance with the applicable legislation and with 

internal and external regulations underpins all our 

business activities and decisions. 

2 FREE/FAIR COMPETITION 
Professional, fair and transparent conduct in the 

marketplace is conducive to safeguarding our interests 

in the long term and helps Fronius to securely maintain 

its competitiveness in a sustainable way.  
 

/ When participating in the market, we steer clear of 

underhand marketing arrangements, market 

abuse or concentrations of power. We avoid any 

restriction of free competition and any breach of 

competition and antitrust laws. We respond to the 

challenges on the market by ensuring that our 

employees are qualified and motivated, that our 

processes are efficient and that our products are of 

high quality. 

 

/ In our dealings with our competitors, the following 

are strictly prohibited: arrangements of any kind 

relating to prices or production quantities; 

discrimination against other market participants; 

splitting or dividing up the market by apportioning 

customers, suppliers, territories or business areas; 

exerting unreasonable pressure on business 

partners; sham offers and similar agreements with 

other competitors; collusive tendering; and any 

exchange of confidential information belonging to 

other market participants, including, in particular, 

price calculations, production capacities, 

production costs, terms and conditions of sale. 

 

/ We do not discuss any internal matters with our 

competitors that could affect market behaviour, 

particularly prices and terms and conditions of 

sale, costs and calculations, stock lists and 

capacities, production schedules, strategic 

information of any kind, and confidential  

or protected information.  

 
 

 

1 กฎหมาย/ขอ้บงัคบัอื(น 
 
 

การปฏบัิตติามกฎหมายที$ใชบั้งคับ ขอ้บังคับภายในองคก์ร
และขอ้บังคับภายนอกองคก์ร เป็นรากฐานสนับสนุนกจิกรรม
และการตัดสนิใจทางธรุกจิทั1งหมดของเรา 

2 การแขง่ขนัอยา่งเสร/ีเป็นธรรม 
การดําเนนิกจิการในตลาดอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นมอื
อาชพี นําไปสูก่ารปกป้องผลประโยชนข์องเราในระยะยาว 

และชว่ยใหฟ้รอนอิสู สามารถรักษาขดีความสามารถในการ
แขง่ขันไดอ้ย่างมั$นคงและยั$งยนื   
 

/ เมื$อเขา้สูต่ลาด เราหลกีเลี$ยงการจัดการการตลาดอย่าง
ไมเ่ปิดเผย การใชอํ้านาจเหนือตลาดในทางมชิอบ หรอื
การกระจุกตัวของอํานาจ เราหลกีเลี$ยงขอ้จํากัดใดๆ ต่อ
การแขง่ขันอย่างเสรแีละการฝ่าฝืนกฎหมายการแขง่ขัน
ทางการคา้และป้องกันการผกูขาดทางการคา้ เราจัดการ
กับอปุสรรคทา้ทายในตลาดโดยการทําใหแ้น่ใจวา่
พนักงานของเรามคีณุสมบัตคิรบถว้นและมแีรงจูงใจวา่
กระบวนการตา่งๆ ของเรามปีระสทิธภิาพและสนิคา้ของ
เรามคีณุภาพสงู 

 
/ หา้มมใิหดํ้าเนนิการดังต่อไปนี1ในการรับมอืกับคูแ่ขง่ของ

เราโดยเด็ดขาด: การเตรยีมการในรูปแบบใดๆ ที$
เกี$ยวขอ้งกับราคาหรอืปรมิาณการผลติ การเลอืกปฏบัิติ
กับผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขันรายอื$นในตลาด การแยกหรอื
แบง่แยกตลาดโดยการปันสว่นลกูคา้ ผูจั้ดหาสนิคา้ เขต
แดนหรอืพื1นที$ทางธรุกจิ การใชแ้รงกดดันอย่างไมม่เีหตุ
อันสมควรกับคูค่า้ทางธรุกจิ ขอ้เสนอหลอกลวงและการ
จัดการในทํานองเดยีวกันกับคู่แขง่รายอื$น การประกวด
ราคาโดยการสมรูร้่วมคดิ และการแลกเปลี$ยนขอ้มลู
ความลับใดๆ ซึ$งเป็นของผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขันรายอื$นในตลาด 

โดยเฉพาะอยา่งยิ$ง รวมถงึการคํานวณราคา ขดี
ความสามารถในการผลติ ตน้ทุนการผลติ ขอ้กําหนดและ
เงื$อนไขการขาย 

 
/ เราไมป่รกึษาหารอืเรื$องภายในกับคู่แขง่ของเราซึ$งอาจ

สง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ$งเรื$อง
ราคา ขอ้กําหนดและเงื$อนไข  การขาย ตน้ทนุสนิคา้และ
การคํานวณ รายการสนิคา้คงคลัง และกําลังการผลติ 

ตารางการผลติ ขอ้มูลเชงิกลยุทธท์กุชนดิและขอ้มูล
ความลับหรอืขอ้มลูที$ไดร้ับการคุม้ครอง 
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/ In cases where we receive such information 

unsolicited from third parties, this is to be 

documented and reported to the Managing 

Director. 

 

/ We are sincere in our dealings with our suppliers 

and treat them fairly. We make purchasing 

decisions purely on the basis of quality, deadlines 

and prices. 

 

/ Our cooperation in associations and lobby groups 

is geared towards positive economic development. 

All participation in and activities associated with 

such associations are subject to the above 

stipulations; it is forbidden to exchange market and 

price-related information or to exchange 

confidential company information. 

 

/ Whenever conduct in breach of competition law is 

identified, it must be reported to the Managing 

Director immediately. 

 

3 CORRUPTION/BRIBERY/ 

MONEY LAUNDERING 
We reject corruption in any form. Corruption is the 

abuse of one's power for one's own personal gain or 

benefit. When accepting or granting benefits, we 

always take care to ensure that they are appropriate 

and do not reflect badly on us in any way, irrespective 

of whether or not there is a criminal dimension involved.  

 
Appropriate action must be taken to counter even the 

slightest hint of unacceptable or dubious conduct. For 

this reason, all our employees are forbidden from 

granting or accepting benefits of any kind, particularly 

in cases where this could unduly affect business 

activities.  

We do not tolerate any form of bribery. The granting or 

acceptance of gifts of any kind that give rise to 

obligations or expectations is alien to us and will not be 

tolerated.  

 

 

/ ในกรณีที$เราไดร้ับขอ้มลูดังกล่าวโดยไม่ไดร้อ้งขอจาก
บคุคลภายนอก ขอ้มลูนี1ตอ้งถกูจัดทําเป็นเอกสารและ
รายงานต่อกรรมการผูจั้ดการ 

 
/ เรามคีวามจรงิใจในการตดิตอ่กับผูจั้ดหาสนิคา้ของเรา

และปฏบัิตติ่อพวกเขาอยา่งเป็นธรรม เราตัดสนิใจในการ
จัดซื1อสนิคา้โดยคํานงึถงึคณุภาพ กําหนดเวลาและราคา
อยา่งแทจ้รงิ 

 
/ ความร่วมมอืของเราในสมาคม และกลุม่ที$มกีารเอื1อ

ผลประโยชนร์่วมกัน  เพื$อเป็นการเตรยีมความพรอ้ม
สําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกจิในเชงิบวก การมสีว่น
ร่วมทั1งหมดในและกจิกรรมตา่งๆ ที$เกี$ยวขอ้งกับสมาคม
ตา่งๆ เหลา่นั1น อยูภ่ายใตข้อ้บังคับขา้งตน้ ทั 1งนี1 หา้มมใิห ้
มกีารแลกเปลี$ยนขอ้มูลเกี$ยวกับตลาดและราคา หรอื
แลกเปลี$ยนขอ้มลูความลับของบรษัิท 

 
/ เมื$อใดก็ตามที$ตรวจพบการดําเนนิการใดๆ อันฝ่าฝืน

กฎหมายว่าดว้ยการแขง่ขันทางการคา้ ตอ้งรายงานให ้
กรรมการผูจั้ดการทราบทันท ี

 

3 การคอรร์ปัช ั(น /การตดิสนิบน /  

การฟอกเงนิ 
เราตอ่ตา้นการคอรร์ัปชั$นในทุกรูปแบบ การคอรร์ัปชั$นเป็นกรณี
ที$บุคคลใชอํ้านาจโดยมชิอบ เพื$อประโยชน์หรอืผลประโยชน์
สว่นตัวของตน เมื$อเรายอมรับหรอืใหผ้ลประโยชน์ใดๆ เราเอา
ใจใสเ่สมอเพื$อใหแ้น่ใจว่าผลประโยชนดั์งกล่าวเหมาะสมและ
ไม่สง่ผลกระทบในทางลบต่อเรา ไม่ว่าจะเกี$ยวขอ้งกับมติทิาง
อาชญากรรมหรอืไม ่

 

ตอ้งมีการดําเนินการที$เหมาะสมเพื$อต่อตา้นพฤติกรรมที$น่า
สงสัยหรือยอมรับไม่ไดแ้มแ้ต่เพียงเล็กนอ้ย ดว้ยเหตุนี1 หา้ม
พนักงานทุกคนของเราใหห้รือรับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ$ง ในกรณีที$สิ$งนี1อาจส่งผลกระทบอย่างไม่
เหมาะสมตอ่กจิกรรมทางธรุกจิ 
 

เราไม่ยอมรับการตดิสนิบนในทุกรูปแบบ การใหห้รือรับของ
กํานัลทกุชนดิที$กอ่ใหเ้กดิขอ้ผูกพันหรอืความคาดหวัง เป็นสิ$ง
แปลกปลอมสําหรับเราและเราจะไม่ยอมรับต่อการใหห้รอืรับ
ของกํานัลเชน่วา่นั1น 
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By “gifts” we mean any form of advantage bestowed, in 

particular invitations or other benefits such as cash 

payments, vouchers/coupons, savings/reductions or 

intangible benefits. This does not include gifts of 

minimal value, hospitality that is provided as part of 

normal business practice, donations to people in need 

and sponsoring activities that are carried out with 

sufficient transparency. Within the boundaries of 

applicable law, it is permissible to invite members of the 

public sector to hospitality events, provided that (i) they 

are customary and reasonable in view of the occasion, 

(ii) the value of the hospitality does not exceed the 

permissible amounts prescribed by law, currently an 

amount of 3,000 Thai Baht per person in each individual 

case (iii) the invitation does not have close material and 

temporal correlations with a specific business decision, 

and (iv) it is extended without the attempt to influence 

the official in any way. Please bear in mind that 

monetary gifts to members of the public sector are 

inadmissible in any case. 

 

Money laundering is the process of feeding sums of 

money or assets obtained by illegal means into the le-

gal financial and business markets. The money mainly 

originates from prohibited activities such as tax eva-

sion, bribery, blackmail, corruption, robbery, drug traf-

ficking or the illegal arms trade. The purpose of the 

“laundering” process is to conceal these origins.  

 

We are committed to compliance with all applicable 

anti-money laundering regulations. No flows of money 

are to be accepted if they could potentially be associ-

ated with money laundering. In cases of doubt, careful 

scrutiny is required. 

4 INTEGRITY/RESPECT 
Every human being is precious and unique. We value 

and foster the abilities of each individual.  

Our self-image and our code of conduct compel us to 

honour the dignity and personhood of each employee, 

to deal with one another respectfully and to have due 

and deliberate regard for diversity in a way that creates 

value.  

 

Discrimination of any kind whatsoever will not be         

tolerated. This includes any form of discrimination on 

the basis of a person's views and beliefs; on cultural, 

religious or political grounds; on the basis of differing 

sexual orientations; and on the basis of differing mental 

or physical characteristics or abilities. 

คําวา่ “ของกํานัล” หมายถงึ ผลประโยชนใ์นทกุรูปแบบที$ไดร้ับ 

โดยเฉพาะอย่างยิ$งคําเชื1อเชญิ หรอืผลประโยชน์อื$น เชน่ การ
ชําระเงินสด  บัตร กํานัล /คูปอง  เงินออม /ส่วนลด  หรือ
ผลตอบแทนที$ไม่สามารถจับตอ้งได ้ไม่รวมถงึของกํานัลที$มี
มูลค่าเพยีงเล็กนอ้ย การตอ้นรับที$จัดหาไวใ้หอั้นเป็นสว่นหนึ$ง
ของการปฏบัิตทิางคา้ปกต ิสิ$งของบรจิาคใหแ้ก่ผูต้กทุกข์ได ้
ยาก และกจิกรรมที$ไดร้ับการสนับสนุนซึ$งดําเนนิการดว้ยความ
โปร่งใสเพยีงพอ ภายใตข้อบเขตแหง่กฎหมายที$บังคับใช ้การ
เชญิสมาชกิภาครัฐเขา้ร่วมงานเลี1ยงรับรองสามารถทําได ้โดย
มีเงื$อนไขว่า (ก) เป็นการจัดงานตามประเพณีและมีเหตุผล
สมควรตามโอกาส (ข) มูลค่าการตอ้นรับตอ้งไม่เกนิมูลค่า
ตามที$กฎหมายกําหนด ในปัจจุบันคอืมีมูลค่า 3,000 บาทต่อ
คนต่องานแต่ละครั 1ง (ค) คําเชญิตอ้งไม่มีเนื1อหาแสดงความ
ใกลช้ิดอย่างมีนัยสําคัญและครั 1งคราวเกี$ยวขอ้งกับการ
ตัดสนิใจทางธุรกจิที$เฉพาะเจาะจง และ (ง) รวมทั1งไม่มคีวาม
พยายามที$จะจูงใจเจา้หนา้ที$แต่อย่างใด โปรดทราบว่าของ
กํานลัที(เป็นตวัเง ินที(ให้กบัสมาชิกของภาครฐัน ั@นไม่
สามารถยอมรบัไดใ้นทกุกรณี 

 
การฟอกเงนิเป็นกระบวนการนําเงนิหรือทรัพยส์นิที$ไดม้าโดย
วธิีการที$ผดิกฎหมายเขา้สู่ตลาดการเงนิและตลาดธุรกจิที$ถูก
กฎหมาย  เงินดังกล่าวโดยส่วนใหญ่มีที$มาจากกิจกรรม
ตอ้งหา้มทางกฎหมาย เชน่ การหนีภาษี การตดิสนิบน การรดี
เอาทรัพยส์นิ การคอรร์ัปชั$น การปลน้ทรัพย ์การลักลอบคา้ยา
เสพติด  หรือการคา้อาวุธผิดกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการฟอกเงิน  คือเพื$อปกปิดแหล่งที$มาของเงิน
เหลา่นั1น 
 

เรามุ่งมั$นที$จะปฏบัิตติามกฎหมายขอ้บังคับว่าดว้ยการต่อตา้น
การฟอกเงนิที$ใชบั้งคับทั1งหมด การหมนุเวยีนของเงนิจะไม่ได ้
รับการยอมรับ หากมีความเป็นไปไดว้่าจะเกี$ยวขอ้งกับการ
ฟอกเงนิ ในกรณีที$มขีอ้สงสัย ตอ้งใชดุ้ลยพนิจิอย่างรอบคอบ
ในการพจิารณา 
 

4 คณุธรรม/ความเคารพนบัถอื 
มนุษย์ทุกคนลว้นมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เราให ้
คุณค่าและสนับสนุนความสามารถของปัจเจกบุคคลแต่ละคน
ภาพลักษณ์ของเราเองและจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา
ผลักดันใหเ้ราใหต้ระหนักถงึคุณค่ากับศักดิCศรคีวามเป็นมนุษย์
ของพนักงานแต่ละคน เราดูแลพนักงานทุกคนดว้ยความ
เคารพนับถือ และคํานึงถึงความหลากหลายในวิธีการที$
กอ่ใหเ้กดิมลูคา่ 

 
เราไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ซึ$ง
รวมทั1งการเลือกปฏิบัติต่อความคิดเห็นและความเชื$อของ
บุคคลไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม โดยมีมูลเหตุทางวัฒนธรรม 

ศาสนา หรือการเมือง บนพื1นฐานของความคิดทางเพศที$
แตกต่างกัน และบนพื1นฐานของลักษณะหรือความสามารถ
ทางจติใจหรอืร่างกายที$แตกตา่งกัน 
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Similarly, under no circumstances will we tolerate any 

kind of sexual harassment. This also includes                 

insinuating remarks or innuendos, whether made       

verbally or in writing, degrading expressions or         

comments of a similar kind or pictures and images of a 

similar kind.  
 

Any form of human trafficking, child labour or forced     

labour is strictly prohibited and is not acceptable to       

Fronius even if only evident to a rudimentary extent. 

5 CONFLICTS OF INTEREST 
We make our decisions objectively and impartially 
based on the facts. If employees enter situations where 
their own personal or economic interests come into 
conflict – or could potentially come into conflict – with 
the interests of Fronius, we expect them to act solely in 
the interest of the company. Every employee is required 
to fully disclose any current or potential conflicts of 
interest to their direct line manager immediately and 
unprompted, and – if necessary – to request special 
permission, even in cases where only a perceived 
conflict of interest of this kind might arise. 
 

Outside employment always requires prior written 

permission from the employee's direct line manager 

and the HR department must also be informed. This 

also applies to participation in the supervisory or 

advisory boards of companies outside of the Fronius 

Group. 

 

Economic involvement with competitors or business 

partners of Fronius (customers or suppliers) is 

forbidden. The only exceptions to this are minor 

shareholdings in listed companies, provided that these 

are in line with standard investment management 

practices. Managers must also make their direct line 

managers and the legal department of Fronius 

International GmbH aware – in a verifiable manner – of 

any shareholdings that their close family members have 

in competitors or business partners of Fronius. The 

legal department of Fronius International GmbH can be 

contacted via the following e-mail address: 

legal@fronius.com. Reporting of involvement with 

competitors or business partners of Fronius is not 

required pursuant to this Code of Conduct, if the 

respective company is publicly listed and the person 

subject to the reporting requirements hereunder holds 

less than 1% of the total shares issued by such 

company and has no management control over such 

company. 

ในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม เราไม่
ยอมรับการคุกคามทางเพศทุกชนิด ซึ$งรวมทั1งการสอดแทรก
ความเห็นหรือการเสียดสี ไม่ว่าโดยทางวาจาหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็ตาม การแสดงออกหรือความคิดเห็นที$ลด
ศักดิCศรีความเป็นมนุษยใ์นลักษณะเดยีวกัน หรือรูปภาพและ
ภาพถา่ยในลักษณะทํานองเดยีวกัน 
 

การคา้มนุษยใ์นทุกรูปแบบ การใชแ้รงงานเด็ก หรอืแรงงานที$
ถูกบังคับ เป็นสิ$งตอ้งหา้มอย่างเด็ดขาด และฟรอนอิูสไม่อาจ
ยอมรับไดถ้งึแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ตาม 
 

5 การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์
เราตัดสนิใจโดยอาศัยขอ้เท็จจรงิเชงิวัตถุวสิัยและปราศจาก
ความลําเอยีง หากพนักงานตกอยูใ่นสถานการณ์ที$มหีรอือาจมี
ความเป็นไปไดว้่าจะมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของตนเองกับผลประโยชน์
ของฟรอนิอูส  เราคาดหมายใหพ้นักงานปฏบัิตเิพื$อปกป้อง
ผลประโยชน์ของบรษัิทเท่านั1น พนักงานทุกคนตอ้งเปิดเผย
อย่างเต็มที$เกี$ยวกับผลประโยชน์ที$ขัดกันใดๆ ในปัจจุบันหรือ
ผลประโยชน์ที$อาจขัดกันนั1นใหผู้จั้ดการสายงานตรงของตน
ทราบโดยทันทีและโดยสมัครใจ และ (หากจําเป็น) ตอ้งขอ
อนุญาตเป็นพิเศษ แมแ้ต่ในกรณีแค่เพียงตระหนักไดว้่า
ผลประโยชนท์ี$ขัดกันในลักษณะนี1อาจเกดิขึ1นได ้
 

การว่าจา้งบุคคลภายนอกตอ้งไดร้ับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหนา้จากผูจั้ดการสายงานตรงของพนักงาน
เสียก่อน และตอ้งแจง้ใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลทราบ กรณี
เชน่นี1ใหใ้ชบั้งคับกับการมสีว่นร่วมในคณะกรรมการกํากับดูแล
หรือคณะกรรมการที$ปรึกษาของบริษัทภายนอกของกลุ่ม
บรษัิทฟรอนอิสูดว้ย 

 
หา้มมใิหม้สีว่นเกี$ยวขอ้งทางเศรษฐกจิกับคู่แข่งหรอืคู่คา้ทาง
ธรุกจิของฟรอนอิูส (ลกูคา้หรอืผูจั้ดหาสนิคา้) เด็ดขาด เวน้แต่
การถือหุน้เพียงเล็กนอ้ยในบริษัท   จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ์แต่ทั 1งนี1การถอืหุน้ดังกล่าวตอ้งสอดคลอ้งกับหลัก
ปฏิบัติมาตรฐานในการบรหิารจัดการการลงทุน นอกจากนี1 
ผูจั้ดการตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการสายงานตรงของตนและฝ่าย
กฎหมายของฟรอนิอูส อนิเตอร์เนชั$นแนล จีเอ็มบเีอช ทราบ
ในลักษณะที$ตรวจสอบไดเ้กี$ยวกับการถอืหุน้ใดๆ ที$สมาชกิใน
ครอบครัวของตนมอียูใ่นบรษัิทคู่แขง่หรอืคู่คา้ทางธุรกจิของฟ
รอนิอูส  โดยสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายของฟรอนิอูส 

อิน เตอร์ เ นชั$ น แนล  จี เ อ็ มบี เ อช  ได ท้างอี เ มล์ ไ ด ้ที$ : 
legal@fronius.com ทั 1งนี1 ไม่จําเป็นตอ้งรายงานการมีส่วน
ร่วมกับคู่แข่งหรือคู่คา้ทางธุรกิจของฟรอนิอูสตามหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกจินี1 หากบรษัิทที$เกี$ยวขอ้งไดร้ับการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบุคคลที$อยู่ภายใตข้อ้
กําหนดการรายงานในที$นี1ถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของจํานวน
หุน้ทั 1งหมดที$ออกโดยบริษัทดังกล่าวนั1นและไม่มีอํานาจ
ควบคมุการจัดการของบรษัิทดังกล่าว 
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Transactions with business partners must be reported 

to the employee's direct line manager well in advance 

of any contract negotiations in cases where close family 

members of the employee are involved in the corporate 

decisions of the business partner or are acting directly 

as negotiators on behalf of the business partner. 

 

If employees have close family members working in the 

same department as themselves, they must disclose 

this to their direct line managers in a verifiable manner. 

By “close family members”, we mean spouses,          

partners, parents, siblings and children. 
 

6 HANDLING OF COMPANY 

INFORMATION/NON-

DISCLOSURE 
Confidential information of any kind (financial data,  

contracts, correspondence, technical data) that is       

obtained in a professional capacity is intended              

exclusively for internal use and must not be utilised to 

pursue personal interests. Nor is it to be disclosed to 

external third parties without permission. Company     

information must always be kept safe and must be      

secured to prevent access by third parties.  

 

The strictest confidentiality must be observed in relation 

to all company and business secrets as well as all    

matters relating to the company. Whenever the              

involvement of external partners is sought, suitable 

non-disclosure agreements must be put in place.  

 

Employees remain bound by the non-disclosure          

obligation in full even after their employment comes to 

an end. All employees are required to protect the          

intellectual property belonging to Fronius and to prevent 

competitors or unauthorised third parties from               

accessing this exclusive knowledge. Employees must 

treat the intellectual property of Fronius as strictly     

confidential and use it exclusively for the purpose of 

carrying out their duties.  

 

We respect the intellectual property of others. We will 

not tolerate any illegitimate use of intellectual property 

that does not belong to us. We are aware of the highly 

sensitive nature of any personal data entrusted to us 

and are committed to ensuring its protection by          

handling it with care. This also applies to relevant data 

belonging to customers and suppliers. 

การทําธุรกรรมใดๆ กับคู่คา้ทางธุรกิจตอ้งถูกรายงานให ้
ผูจั้ดการสายงานตรงของพนักงานทราบล่วงหนา้ก่อนมีการ
เจรจาตกลงใดๆ  เพื$อทําสัญญา  ในกรณีที$มีสมาชิกใน
ครอบครัวของพนักงานมีส่วนเกี$ยวขอ้งกับการตัดสินใจ
เกี$ยวกับบรษัิทของคู่คา้ทางธุรกจิ หรอืกระทําการเป็นผูเ้จรจา
ตอ่รองในนามของคูค่า้ทางธรุกจิโดยตรง 

 
หากพนักงานมสีมาชกิในครอบครัวทํางานอยูใ่นแผนก
เดยีวกันกับตนเอง พนักงานตอ้งเปิดเผยเรื$องนี1ใหผู้จั้ดการสาย
งานตรงของตนทราบในลักษณะที$ตรวจสอบได ้ ทั 1งนี1 คําวา่ 

“สมาชกิในครอบครัว” หมายถงึ คูส่มรส คูช่วีติ บดิามารดา พี$
นอ้งและบตุร 

6 การจดัการขอ้มลูของบรษิทั /

การหา้มเปิดเผยขอ้มลู 

 

ขอ้มูลความลับทุกชนิด (ขอ้มูลทางการเงนิ สัญญา เอกสาร
โตต้อบ ขอ้มูลทางเทคนิค) ซึ$งไดม้าในขอบเขตของผู ้
ประกอบวชิาชพี มเีจตนาเพื$อการใชภ้ายในองคก์รเทา่นั1น และ
ตอ้งไมใ่ชเ้พื$อแสวงหาผลประโยชนส์ว่นบคุคล ขอ้มลูความลับ
ดังกล่าวตอ้งไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ไดร้ับ
อนุญาต ขอ้มูลของบรษัิทตอ้งถูกเก็บรักษาไวอ้ย่างปลอดภัย
เสมอและถกูป้องกันการเขา้ถงึโดยบคุคลภายนอก 

 
พนักงานตอ้งปฏบัิตติามขอ้ผูกพันว่าดว้ยการเก็บรักษาไวเ้ป็น
ความลับที$เกี$ยวกับบริษัทและความลับทางการคา้ทั1งหมด
ตลอดจนเรื$องต่างๆ ทั 1งหมดที$เกี$ยวกับบรษัิทโดยเคร่งครัด 

เมื$อจําเป็นตอ้งขอ้งเกี$ยวกับหุน้ส่วนภายนอก ตอ้งจัดทํา
สญัญาวา่ดว้ยการหา้มเปิดเผยขอ้มลูที$เหมาะสม 
 

 
พนักงานยังคงผูกพันตนโดยขอ้ผูกพันว่าดว้ยการหา้มเปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งเต็มที$แมภ้ายหลังการจา้งงานของตนจะไดส้ิ1นสดุ
ลง พนักงานทุกคนตอ้งปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาซึ$งเป็น
ของฟรอนอิูสและป้องกันไมใ่หคู้แ่ขง่หรอืบุคคลภายนอกที$
ไมไ่ดร้ับอนุญาตเขา้ถงึความรูท้ี$มสีทิธิCขาดแตเ่พยีงผูเ้ดยีวนี1 
พนักงานตอ้งเก็บรักษาทรัพยส์นิทางปัญญาของฟรอนอิสูไว ้
เป็นความลับโดยเคร่งครัดและตอ้งใชท้รัพยส์นิทางปัญญา
ดังกล่าวเพื$อวัตถปุระสงคใ์นการปฏบัิตหินา้ที$ของตนเทา่นั1น 
 
 

 
เราเคารพในทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื$น เราไมย่อมรับการ
ใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื$นโดยไมช่อบธรรม เราตระหนัก
ถงึลักษณะที$อ่อนไหวสงูของขอ้มลูสว่นบุคคลใดๆ ที$เราไดร้ับ
และเรามุง่มั$นที$จะทําใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูเหล่านั1นไดร้ับการ
ปกป้องโดยการใชข้อ้มูลดังกล่าวดว้ยความระมัดระวัง 

บทบัญญัตนิี1ยังใชบั้งคับกับขอ้มลูที$เกี$ยวขอ้งซึ$งเป็นของลูกคา้
และผูจั้ดหาสนิคา้อกีดว้ย 
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7 REPORTING MISCONDUCT 
 

 
All employees are required to comply with this code of 

conduct at all times. If employees identify any breaches 

of the terms of the code of conduct, of other internal 

directives and rules or of legal regulations, they must 

report them immediately. All such reports will be treated 

as confidential and carefully investigated.  

 

Employees are free to choose from the following 

reporting methods: 

/ Send the information to the Managing Director 

(Shinno.Porameth@fronius.com) 

or 

/ Send the information to your direct line manager. 

  

In the interest of fostering open and trusting 

communication, we wish to stress explicitly that any 

employees who do report identified breaches of laws, 

the code of conduct or other internal directives and 

rules will not – under any circumstances – suffer any 

negative consequences whatsoever as a result. Exactly 

the same applies to others who contribute important 

information to the investigation of such misconduct. 

 

This Code of Conduct forms an integral part of your 

individual employment contract with Fronius 

(Thailand) Ltd.  

 

With your signature you agree to be legally bound by 

the provisions of this Code of Conduct and confirm to 

have fully understood its meaning and its 

consequences; particularly that a breach of this Code 

of Conduct may lead to disciplinary measures against 

you. 

7 การรายงานเกี(ยวกบัการ

ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 
พนักงานทกุคนตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณทางธรุกจินี1เสมอ 

หากพนักงานพบการฝ่าฝืนขอ้กําหนดของจรรยาบรรณทาง
ธรุกจิ ขอ้บังคับภายในอื$นๆ และระเบยีบหรอืขอ้บังคับทาง
กฎหมาย พนักงานตอ้งรายงานเรื$องดังกล่าวโดยทันท ีรายงาน
ดังกล่าวทั1งหมดนั1นใหถ้อืเป็นความลับและตอ้งไดร้ับการ
สอบสวนอยา่งรอบคอบ 
 

พน ักงานมีอ ิสร ะ ในการ เลือ กวิธ ีการ รายงานได้ 
ดงัตอ่ไปนี@: 
 

/ สง่ขอ้มูลไปยัง กรรมการผูจั้ดการ 

(Shinno.Porameth@fronius.com) 

หรอื 

/ สง่ขอ้มลูไปยังผูจั้ดการสายงานตรง 

 
 

เพื$อเป็นประโยชนต์อ่การสนับสนุนการสื$อสารที$เปิดกวา้งและ
น่าไวว้างใจ เรามคีวามมุง่หมายอยา่งเปิดเผยว่าพนักงานคน
ใดที$รายงานถงึการฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณทางธรุกจินี1 
หรอืขอ้บังคับภายในและกฎระเบยีบและกฎขอ้บังคับอื$นใดที$
เกดิขึ1น จะไม่ไดร้ับผลกระทบในทางลบใดๆ ก็ตามไมว่า่ใน
พฤตกิารณ์ใดๆ บทบัญญัตเิดยีวกันนี1 ใหใ้ชบั้งคับกับบุคคลอื$น
ใดซึ$งใหข้อ้มลูสําคัญแกก่ารสอบสวนเกี$ยวกับการประพฤตผิดิ
ดังกล่าวดว้ย 
 

จรรยาบรรณทางธุรกจินี@ถอืเป็นสว่นหนึ(งของสญัญาจา้ง
งานของพนกังานกบับรษิทั ฟรอนอิูส (ประเทศไทย) 

จํากดั 

 
พน ักงานได้ตกลงที(จ ะผูกพ ันตาม กฎ หม าย ต าม
บทบญัญตัิของจรรยาบรรณทางธุรกิจนี@ด ้วยการลง
ลายมือชื(อ ไว้ ณ  ที(นี@แล้วและคุณยืนย ันว่า เข้า ใจ
ความหมายและผลที(ตามมาอย่างถ่องแท  ้โดยเฉพาะ
อย่างยิ(งการละเมดิหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจินี@อาจ
นําไปสูม่าตรการทางวนิยัตอ่คณุได ้

 

 

Acknowledged and Agreed  รบัทราบและตกลงยอมรบั 

EMPLOYEE NAME:  ชื$อพนักงาน: 

   


