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โดยปกติลักษณะเพศชายถูกใช้เฉพาะในโบรชัวร์การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เมื่อกล่าวถึงพนักงานทั้งสองเพศ การทำ�เช่นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้ง่าย
ต่อการอ่านข้อความและไม่ได้แสดงถึงแบ่งแยกทุกประเภท.
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คำ�นำ�
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บทนำ�
การปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรคืออะไร
หลักการทางธุรกิจของเรา
เรามีคำ�มั่นที่จะแข่งขันอย่างยุติธรรม
– ไม่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย

10

เรายึดมั่นที่จะซื่อสัตย์ต่อการทำ�ข้อตกลงทางธุรกิจของเรา
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เรายึดมั่นที่จะแยกกิจกรรมส่วนตัวและธุรกิจออกจากกัน

14

เรายึดมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

15

เรายึ ด มั่ น ที่ จ ะเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสร้ า งการทำ � งานที่

– ไม่มีการคอรัปชั่น

– ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

– ไม่มีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือชี้นำ�ไปทางที่ผิด

เหมาะสม
– โดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ

16

สรุป
หลั ก การเหล่ า นี้ มี ค วามหมายอย่ า งไรต่ อ พนั ก งานในการ
ทำ�งานแต่ละวันของพวกเขา

VORWORT

เรียนเหล่าเพื่อนร่วมงานที่เคารพ,
ในฐานะ Group Compliance Officer ของ Rhenus Group กระผม
ทำ�หน้าที่เป็นบุคคลติดต่อสำ�หรับปัญหาใดๆ ซึ่งช่วยให้แน่ใจถึง
กระบวนการที่ไม่ขาดตกบกพร่องในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในโบรชัวร์นี้คือหลักการแนวทางที่ไม่
เปลี่ยนแปลงสำ�หรับเราเพื่อให้เราสามารถยืนยันได้ถึงกิจกรรมที่ไร้ที่ติ
ในการดำ�เนินการทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับกฎหมาย การนำ�มาปฏิบัติ
อย่างสม่ำ�เสมอของพวกเขาไม่เพียงแต่สร้างรากฐานสำ�หรับบริการ
คุณภาพสูงและระดับของความยึดมั่นอันสูงลิบในส่วนของพนักงานของในการบบรรลุความต้องการของลูกค้าของเรา
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงชื่อเสียงที่ดีที่ Rhenus ยืนหยัดอย่างภาคภูมิในตลาด
ผมพร้อมที่จะให้คำ�แนะนำ�และการสนับสนุนต่อพนักงานภายใน Rhenus Group และบุคคลอื่น ผู้ที่เชื่อมโยงกับบริษัท
อย่างใกล้ชิดในเชิงธุรกิจหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถแน่ใจได้ว่าชื่อเสียงนี้จะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต
ด้วยเช่นกัน ไม่มีผู้คนจะใช้สายด่วนไม่เปิดเผยตัวตนที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะหรือติดต่อกับกระผมโดยตรง การปฏิบัติที่
ผิดกฎระเบียบหรือการละเมิดกฎที่เป็นไปได้ใดๆ ของหลักการการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรของ Rhenus Group
สามารถและควรรายงานในทันที การรับมือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างลับๆ เราจะสืบสวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ต่อบริษัทและพนักงาน
คำ�ขวัญว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” ได้ถูกนำ�มาใช้เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับมือธุรกิจของเราในทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ อีกมากมายในชีวิต เราได้ร่างแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อวางเค้าโครงว่าการทำ�ข้อ
ตกลงที่ซื่อสัตย์และซื่อตรงเป็นเช่นไร และเตือนผู้คนเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำ�งานประจำ�วันของพวกเขา หากเรา
สามารถนำ�หลักการทั้งหมดที่วางเค้าโครงไว้ในที่นี้มาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้ Rhenus Group จะสามารถ
รักษาตำ�แหน่งที่มั่นคงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ในฐานะผู้ให้บริการที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล เช่นเดียวกับการ
ขยายตำ�แหน่งนี้ให้กว้างขวางขึ้น

Gilles Delarue
Group Compliance Officer

เรียนเหล่าเพื่อนร่วมงานที่เคารพ,
ในฐานะผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมไปทั่วโลก คู่ค้าและลูกค้า
ทางการค้าจะเกิดความประทับใจใน Rhenus Group ถึงการปฏิบัติ
ทางธุรกิจที่ไร้ที่ติเป็นพิเศษ กิจกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การทำ�งานกับ
ลูกค้าและคู่ค้าของเรา และเป็นความสำ�คัญลำ�ดับสูงสุดของเราตลอด
เวลาในการที่จะดำ�เนินโครงการให้เสร็จสิ้นและบรรลุความพึงพอใจ
ของลูกค้าในระดับสูงสุด การดำ�เนินธุรกิจของเราในทางที่ไม่ขาดตก
บกพร่องทั้งในแง่ศีลธรรมและกฎหมายเป็นเรื่องสำ�คัญของเรา สิ่งนี้มี
บทบาทสำ�คัญในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำ�เร็จของ Rhenus Group ในระหว่างมากกว่า 100 ปีของประวัติศาสตร์
องค์กรของเรา
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าเราจะประสบความสำ�เร็จเช่นนีไ
้ ด้ตอ
่ ไปในอนาคต สิง่ สำ�คัญคือพนักงานทุกคนต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและ
กฎภายในทีเ่ กีย
่ วข้อง หลีกเลีย
่ งผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อนใดๆ และพิจารณาถึงธรรมเนียม ประเพณี และคุณค่าทางสังคมของ
ประเทศทีพ
่ วกเขาทำ�งานอยูใ
่ นฐานะตัวแทนของเรา สิง่ นีไ
้ ม่เพียงแต่เป็นเรือ
่ งสำ�คัญสำ�หรับเรา แต่คค
ู่ า้ ทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และสาธารณชนยังคาดหวังให้เราประพฤติตว
ั ตามกฎหมาย มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบตลอดเวลา
เราต้องการทำ�ให้พนักงานของเราและผู้ถือหุ่นสามารถเข้าถึงหลักการการปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งสร้างพื้นฐานของ
กิจกรรมทางธุรกิจของเรา ได้ทุกเวลา เรากำ�หนดหลักการการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรของเราไว้เพื่อจุดประสงค์
นี้ สิ่งนี้จะมีผลเมื่อเป็นเรื่องสำ�คัญที่ช่วยในเรื่องการจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมและมีความรับผิดชอบ และเมื่อมีความทาง
กฎหมายที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ หลักการขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่ได้ทดลองและทดสอบมาแล้ว ซึ่งหล่อหลอมกิจกรรม
ทางธุรกิจของเรามาหลายทศวรรษ ด้วยการทำ�งานร่วมกัน เราต้องการทำ�ทุกอย่างที่อยู่ในอำ�นาจของเราเพื่อให้สมกับ
หลักการเหล่านี้และสามารถมอบบริการที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดในอนาคตด้วยเช่นกัน
Klemens Rethmann
CEO

คำ�นำ�
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การปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรคืออะไร
การปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรหมายถึงการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎ พนักงานทุกคนจำ�เป็นต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายสำ�หรับบริษัทที่นำ�มาใช้ต่อกิจกรรมการทำ�งานของพวกเขาได้

RHENUS Group ได้สร้างชือ
่ เสียงทีม
่ น
่ั คงจากจุดแข็งหลักขององค์กรเอง การสัง่ สมชือ
่ เสียงในระดับนีต
้ อ
้ งใช้เวลานาน
หลายปี แต่การกระทำ�ทีข
่ าดความคิด ผิดกฎหมายของคนๆ เดียวสามารถสร้างความเสียหายต่อชือ
่ เสียงนีไ
้ ด้ในทันที ซึง่
เป็นเหตุผลว่าทำ�ไมการป้องกันจึงเป็นเรือ
่ งสำ�คัญมาก การยึดมัน
่ ตามหลักการการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อบังคับองค์กรนีข
้ องพนักงาน
ทุกคนจะ
ช่วยลดความเสีย
่ งได้ – เนือ
่ งจากการปฏิบต
ั ต
ิ ว
ั ของพนักงานทุกคนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษท
ั
หลักการการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อบังคับของบริษท
ั ช่วยสร้างกรอบงานสำ�หรับปฏิบต
ั ต
ิ นทีเ่ หมาะสม แต่ไม่ได้ครอบคลุม
ทุกสถานการณ์ทส
่ี ามารถเกิดขึน
้ ไปหรืออธิบายทุกกฎและข้อบังคับทีเ่ กีย
่ วทัง้ หมดไว้ กฎหมายของประเทศมักนำ�มาตรฐาน
ทีเ่ ข้มงวดยิง่ ขึน
้ มาใช้ ซึง่ ต้องได้รบ
ั การเฝ้าดู เป้าหมายของหลักการการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อบังคับขององค์กรเหล่านีค
้ อ
ื เพือ
่
เน้นและอธิบายองค์ประกอบสำ�คัญของการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อบังคับขององค์กร มากกว่าการมอบรายชือ
่ กฎทีน
่ า่ เหนือ
่ ยหน่าย
จำ�เป็นต้องปฏิบต
ั ต
ิ นตามกฎหมายอยูเ่ สมอและอิงตามตัวบทกฎหมายทีม
่ ผ
ี ลทัง้ หมด โปรดติดต่อแผนกกฎหมายหากคุณรูส
้ ก
ึ
ไม่ชด
ั เจนในเรือ
่ งใดๆ

การฝ่าฝืนมาตรฐานในทางกฎหมายและศีลธรรมสามารถสร้างผลที่ตามมาเป็นกว้างขวางต่อบริษัทได้

ผลกระทบที่เป็นไปได้รวมถึง:
· ความเสียหายในการชดเชยและกาค่าปรับ
· การถูกยกเลิกสัญญา

· ค่าปรับ

· การตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

· มีสิทธิ์โดนแบล็คเมล

· ระดับหุ้นในตลาดในทางลบ

· ความเสียหายด้านชือ
่ เสียง

พนักงานที่ละเมิดหลักการการปฏิบัติตามข้อ

นี้จะแสดงให้คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่แข่งของเราและสื่อ

บังคับเหล่านี้ยังต้องพบกับผลที่ตามมาที่ร้าย

เห็นว่าการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรนั้นฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรม

แรง เช่นการถูกขังคุก ถูกปรับ ถูกเรียกร้อง

องค์กรของ RHENUS Group

ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย และการ
คว่ำ�บาตรตามกฎหมายการจ้างงาน รวมถึง

บริษัท RHENUS Group ปฏิบัติงานในโฮสต์หลากหลายประเทศทั่ว

การถูกไล่ออก

โลก ซึ่งหมายความว่าพนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักศีล
ธรรมที่หลากหลาย – ซึ่งบางอย่างนั้นอาจเป็นสิ่งใหม่และไม่คุ้นเคย

จะไม่มีการปกป้องพนักงานสำ�หรับค่าสินไหม

กิจกรรมที่ดูเหมือนเป็นกิจกรรมท้องถิ่นอาจขึ้นกับขอบเขตอำ�นาจ

ทดแทนในกรณีที่พวกเขาดำ�เนินการตาม

กฎหมายของต่างประเทศ

ผลประโยชน์ของ RHENUS เนื่องจากการ
ละเมิดทั้งหมดจะส่งผลเสียต่อบริษัทในระยะ

หลักการการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อ

ยาว

มอบแนวทางในการทำ�งานแต่ละวันของพนักงานและช่วยป้องกัน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีเป้าหมายเพื่อเน้นย้ำ�ปัญหาที่มีโอกาสพบ

ผลประโยชน์ใดๆ ที่คาดว่าจะได้รับจะถูกหัก

ได้มากที่สุดในการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกัน นอกเหนือจากนั้น

ล้างโดยผลที่ตามมาที่เป็นไปได้ต่อบริษัทโดย

ยังควรกระตุ้นพนักงานให้

รวม ไม่ว่าจะมองจากแง่มุมด้านชื่อเสียงหรือ

ทำ�ความคุ้นเคยกับกฎที่เกี่ยวข้องและมองหาคำ�แนะนำ�หากมีข้อ

ภาพลักษณ์ทางการค้าที่เข้มงวด

สงสัย การละเลยไม่ช่วยป้องกันผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม

หากการทำ�รายการทางธุรกิจนั้นไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ผิด

คำ�แนะนำ�ดังกล่าวสามารถรับได้จากผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดการของคุณ

กฎหมายหรือศีลธรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

แผนกกฎหมาย พนักงานการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือพนักงานผู้

ได้ เราจะไม่เข้าร่วมรายการนั้น พนักงานที่

เชี่ยวชาญ สิ่งนี้จะถูกนำ�มาใช้โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทอื่นอาจถูก

ปฏิเสธจากการทำ�รายการนั้นจะไม่ถูกลงโทษ

เอาเปรียบ มีภัยคุกคามต่อบริษัท มีความเสี่ยงร้ายแรงเกี่ยวข้อง หรือ

ไม่ว่าในทางใด

ตำ�แหน่งทางกฎหมายไม่ชัดเจน

บริษัทของเรานั้นเปิดเผยต่อการตรวจสอบ
อย่างละเอียดของสาธารณชน การนำ�หลัก
การการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรเหล่า
บทนำ�
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1. เรามีค�ำ มัน
่ ทีจ
่ ะแข่งขันอย่างยุตธ
ิ รรม
– ไม่มข
ี อ
้ ตกลงแลกเปลีย
่ นทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
RHENUS Group ยึดมั่นในตลาดเสรี กฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีส่วนสำ�คัญในการปกป้องการแข่งขัน
อย่างยุติธรรมและป้องกันการบิดเบือน

การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป อาจมีผลที่ตามมาที่ร้ายแรงสำ�หรับ
RHENUS ดังที่กล่าวไว้ในบทนำ� สิ่งเหล่านี้ยังรวมถึงค่าปรับจำ�นวนมาก การดำ�เนินการสำ�หรับความเสียหาย การถูก
ยกเลิกสัญญาและความเสียหายด้านชื่อเสียง
พนักงานที่เกี่ยวข้องยังต้องพบกับบทลงโทษที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงโทษคุมขัง นอกจากนั้น RHENUS จะดำ�เนินการด้วย
ตนเองกับพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ถึงแม้ว่าในยามที่ธุรกิจประสบความลำ�บากอย่างมากโดยไม่
ได้เกิดความผิดใดๆ แต่ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวที่จะสามารถใช้วิธีที่ต่อต้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อเอาตัวรอด
จากวิกฤติได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำ�บากสักเพียงใด จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเสมอ
มุมมอง “ทฤษฎีการกระทำ�” ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้านั้นสำ�คัญ: ในบางกรณี ปัจจัยที่กำ�หนดนั้นไม่ใช่ดิน
แดนที่เกิดการละเมิดขึ้น แต่เป็นผลด้านลบของการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศอื่น

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะปกป้องการแข่งขันเป็นสามทาง:
· โดยการแบนข้อตกลงแลกเปลีย
่ นระหว่างผูแ
้ ข่งขันและกลไกเสมือนข้อแลกเปลีย
่ นในสัญญาระหว่าง
ซัพพลายเออร์และลูกค้า – ดูสว
่ นที่ 1.1
· โดยการแบนการใช้ประโยชน์จากตำ�แหน่งผูน
้ �ำ ของตลาดในทางทีผ
่ ด
ิ – ดูสว
่ นที่ 1.2
· โดยการกำ�หนดข้อบังคับการได้มา การขาย และการควบรวมกิจกรรม
(การควบคุมการควบรวม) – ดูสว
่ นที่ 1.3

หลักการทางธุรกิจของเรา
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1.1 ข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย
กิจกรรมหลักที่ไม่อนุญาตตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าคือ:
· การกำ�หนดราคา

· ข้อตกลงขีดความสามารถ

· การจัดสรรลูกค้า

· ข้อตกลงส่วนแบ่งทางการตลาด

· การจัดสรรตลาดระดับภูมิภาค

· ข้อตกลงการตรึงราคา

การดำ�เนินการทีจ
่ ด
ั ฉากขึน
้ การอภิปรายทีไ
่ ม่เป็นทางการ และ “ข้อ

จำ�เป็นต้องตระหนักถึงกฎหมายการแข่งขัน

ตกลงระหว่างสุภาพบุรษ
ุ ” ทีม
่ เี ป้าประสงค์เพือ
่ จำ�กัดการแข่งขันทางการ

ทางการค้าเมือ
่ ร่างสัญญาทีค
่ รอบคลุมถึงความ

ค้าหรือสามารถมีผลในเชิงนัน
้ ได้จะไม่ได้รบ
ั อนุญาตทัง้ หมด พฤติ

สัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์กบ
ั ลูกค้า การก

กรรมใดๆ ทีส
่ อ
่ ในทางสมคบคิดเพือ
่ การกระทำ�ดังกล่าวจะต้องหลีก

ระทำ�ทีม
่ ผ
ี ลต่อราคาจำ�หน่ายต่อ กำ�หนดการ

เลีย
่ ง การดำ�เนินการทีจ
่ ด
ั ฉากกับผูป
้ ระมูลอืน
่ ๆ ไม่ได้รบ
ั อนุญาตอย่าง

ใช้งานหรือจำ�กัดการขายต่อ หรือจัดตัง้ ข้อ

เด็ดขาดภายในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและรวมถึงความผิด

ตกลงเฉพาะตัว ต้องขึน
้ ตรงตามการตรวจสอบ

อาญาอีกด้วย ข้อห้ามนีย
้ งั ใช้กบ
ั กระบวนการยืน
่ ประมูลของเอกชน

อย่างละเอียดทางกฎหมาย

และกระบวนการมอบรางวัลในส่วนสาธารณชน ต้องปรึกษาแผนก
กฎหมายถึงข้อตกลงทีเ่ ป็นไปได้และเกิดขึน
้ จริงกับผูแ
้ ข่งขันทางการ
ค้าทัง้ หมด ถึงแม้วา่ จะอยูใ
่ นพืน
้ ทีท
่ ก
่ี ารแข่งขันทางการค้าไม่ใช่ปจ
ั จัย
ก็ตาม
ความระมัดระวังเป็นสิง่ จำ�เป็นเมือ
่ เป็นเรือ
่ งเกีย
่ วกับข้อมูลการตลาด ถึง
แม้วา่ การวิจย
ั ตลาดเป็นส่วนสำ�คัญและอนุญาตได้อย่างชัดเจน แต่
ไม่ใช่ทก
ุ วิธก
ี ารได้มาซึง่ ข้อมูลจะเหมาะสม เช่นกระบวนการข้อมูลการ
ตลาดขององค์กรบางอย่าง การแลกเปลีย
่ นสองด้านของข้อมูลกระแส
ในอนาคตกับผูแ
้ ข่งขันทางการค้าในด้านของราคา ความสัมพันธ์กบ
ั
ลูกค้า ข้อกำ�หนด การเปลีย
่ นแปลงราคาอันใกล้ และอืน
่ ๆ อาจเกิด
ปัญหาได้และต้องหลีกเลีย
่ ง การคำ�นวณ ขีดความสามารถ และแผน
ของเราต้องไม่ถก
ู เปิดเผยต่อคูแ
่ ข่งทางการค้า
ข้อมูลเกีย
่ วกับการแข่งขันทางการค้าทีส
่ �ำ คัญจะต้องไม่เปิดเผยตัวตน
เพือ
่ ไม่ให้สามารถระบุทม
่ี าได้ จึงมีผลช่วยในการป้องกันไม่ให้มผ
ี ลก
ระทบต่อกิจกรรมของตลาด

1.2 การใช้ประโยชน์จากตำ�แหน่งในตลาด
ตำ�แหน่งผู้นำ�ของตลาดไม่ได้ผิดกฎหมายโดยตัวตำ�แหน่งเองหากได้มาจากความสำ�เร็จของบริษัทเอง เป็นต้น สิทธิ
บัตรสามารถสร้างการผูกขาดที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายได้ชั่วคราวเช่นกัน การเป็นเจ้าตลาดหมายถึงสถานการณ์ที่
บริษัทไม่มีคู่แข่งทางการค้าที่สำ�คัญ
วิธีปฏิบัติตัวของบริษัทจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อชดเชยการขาดแรงกดดัน
การแข่งขันทางการค้า ตำ�แหน่งผู้นำ�ในตลาดต้องไม่ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ต้องไม่ถูกนำ�ไปหาประโยชน์
ในวิธีที่เป็นไปไม่ได้หรือเกินจริงในสภาพตลาดตามปกติ
โดยเฉพาะ บริษัทที่เป็นผู้นำ�ในตลาดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดราคาคู่แข่งทางการค้าเพื่อบีบให้คู่แข่งออกจากตลาด
ในทางคล้ายคลึงกัน สัญญากับลูกค้าที่ทำ�ให้บริษัทอื่นไม่สามารถแข่งขันในธุรกิจเดียวกันได้จากระยะเวลาของสัญญา
สิทธิพิเศษ ส่วนลด หรือชุดรวมผลิตภัณฑ์/บริการจะถูกแบน
ความเป็นผู้นำ�ในตลาดจะไม่สามารถถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆ ได้ อย่างเช่นการเรียกเก็บเงินลูกค้าในราคาที่
ไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ ต้องได้รับคำ�แนะนำ�ทางกฎหมายล่วงหน้าหากมีพื้นที่ที่เชื่อว่ามาตรการหรือข้อกำ�หนด
เฉพาะที่เป็นไปได้เนื่องจากตำ�แหน่งผู้นำ�ในตลาดเท่านั้น

1.3 การปฏิบัติตามข้อบังคับต่อบทกฎหมายที่มีผลต่อการ
ควบคุมการควบรวมกิจการ
การจ่ายโอนทรัพย์ การได้มา และการร่วมทุนของบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำ�หนดจะเป็นไปตามการควบคุมการ
ควบรวมโดยพนักงานต่อต้านการผูกขาดของรัฐในเยอรมนีและเหนือจากนั้น ความล้มเหลวในการแจ้งการธุรกรรมดัง
กล่างสามารถส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับปริมาณมหาศาลและทำ�ให้ข้อตกลงเป็นโมฆะและไร้ผล เป็นเรื่องสำ�คัญที่แผนก
กฎหมายจะได้รับแจ้งตั้งแต่เนิ่นเพื่อให้บรรลุข้อกำ�หนดการแจ้งได้

หลักการทางธุรกิจของเรา
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2. เรายึดมั่นที่จะซื่อสัตย์ต่อ
การทำ�ข้อตกลงทางธุรกิจของเรา – ไม่มีการคอรัปชั่น

RHENUS Group มีนโยบายที่จะไม่อดกลั้นต่อการคอรัปชั่น

การคอรัปชั่นจะบั่นทอนการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรมและ

คำ�ว่า “ผลประโยชน์” อ้างถึงสิ่งจูงใจในรูป

สร้างความเสียหายต่อทั้งธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท ในหลาย

แบบใดก็ตาม รวมถึงสิ่งจูงใจที่ให้แก่เพื่อน

ประเทศ การคอรัปชั่นยังหมายถึงความผิดอาญา ไม่ว่าจะเกิด

ญาติ หรือองค์กรด้วย การมอบหรือรับผลประ

เหตุในประเทศนั้นๆ หรือต่างประเทศ พนักงานห้ามพยายามที่จะ

โยชน์ใดๆ จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย

สร้างอิทธิพลต่อคู่ค้าทางธุรกิจโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่า

และกฎภายในของเรา ในสถานที่ที่มี

จะเป็นการปฏิบัติด้วยสิทธิพิเศษ การให้ของขวัญ หรือผลประโย

บทบัญญัติ

ชน์อื่นๆ สิ่งนี้เป็นเรื่องสำ�คัญเมื่อทำ�งานกับตัวแทนของรัฐบาลหรือ

ที่เข้มงวดกว่า บทบัญญัตินั้นจะมีความสำ�คัญ

สถาบันสาธารณะ

สูงกว่าเสมอ

Group ของเราจะไม่เข้าร่วมการธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ ที่ละเมิด
บทบัญญัติทางกฎหมายหรือกฎของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการมอบ
หรือรับผลประโยชน์ เรายอมรับว่านโยบายนี้อาจส่งผลให้เราสูญ
เสียทางธุรกิจ แต่ยอดขายและผลกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่สามารถเป็น
ข้อแก้ตัวสำ�หรับกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย นโยบายนี้ยังนำ�ไป
ใช้กับ Group ทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ พนักงานทุกคนจะถูก
ผูกกับนโยบายนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม

พนักงานจะถูกห้ามไม่ให้เรี่ยไรสิ่งจูงใจหรือข้อเสนอส่วนบุคคลใดๆ หรือมอบสิ่งจูงใจเป็นเงินสด (หรือสิ่งที่คล้ายกัน)
โดยเด็ดขาด นโยบายนี้ไม่ถูกนำ�ไปใช้กับการชำ�ระเงินที่เกิดขึ้นในรูปแบบการบริจาค (ดูส่วนที่ 2.1)
ในสถานที่ที่มีคู่ค้าทางธุรกิจเกี่ยวข้อง ต้องไม่มีการมอบหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่มีความเชื่อมต่อกับการได้มา การ
ได้รางวัล หรือประสิทธิภาพของสัญญา ผลประโยชน์ใดๆ ต้องได้รับการตัดสินว่าอนุญาตได้ภายใต้กฎหมายที่บริษัทที่
เกี่ยวข้องขึ้นตรงอยู่ หากมีข้อสงสัย คุณควรติดต่อแผนกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.1 กฎการบริจาคและการสนับสนุนโดย
RHENUS GROUP
จุดยืนในสาธารณะของเราและความเชื่อมั่นของเหล่าคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นปัจจัยสำ�คัญในความสำ�เร็จทางการ
พาณิชย์ของเรา เราถือว่าสิทธิพลเมืองขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของพันธะที่เรามีต่อการจัดการธุรกิจอย่างมีความรับผิด
ชอบ สิ่งนี้ยังนำ�มาใช้ในทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ที่ซึ่งเรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเหล่าคนหนุ่มสาวที่กำ�ลังศึกษาอยู่
ถึงแม้ว่าการชำ�ระเงินในรูปของการบริจาคที่เห็นได้ชัดเจนและโดยเจตนาจะแสดงถึงผลประโยชน์ของผู้รับ รายการ
เหล่านั้นไม่ใช่ปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและกฎภายในของเรา
ข้อบังคับของบริษัทในด้านอำ�นาจในการลงนามเซ็นสัญญาจะต้องได้รับการเฝ้าดูเมื่อมีการทำ�รายการหรืออนุมัติการ
บริจาค
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3. เรายึดมั่นที่จะแยกกิจกรรมส่วนตัวและธุรกิจออกจากกัน
– ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

พนักงานทุกคนต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ของบริษัท

ความขัดแย้งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรและส่วนบุคคล
จะต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด ผลประโยชน์ขัดแย้งที่เป็นไปได้ควรได้รับการแก้ไขโดยส่งเรื่องไปยังผู้ควบคุมดูแล/ผู้
จัดการของคุณ

ตัวอย่างของผลประโยชน์ขัดแย้งรวมถึง:
การตัดสินใจส่วนบุคคล:
การตัดสินใจเหล่านี้ต้องไม่มีอิทธิพลจากผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอื่น:
สิง่ เหล่านีต
้ อ
้ งเป็นไปตามเกณฑ์ทางวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว เช่นราคา คุณภาพ ความน่าเชือ
่ ถือ คุณค่าทางเทคโนโลยี ความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือการมีอยูข
่ องความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวทีเ่ ข้ากันได้ดี การเซ็นสัญญาหรือการดำ�เนินการต่อ
หรือสิน
้ สุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจต้องไม่ได้รบ
ั อิทธิพลจากความสัมพันธ์ ผลประโยชน์สว่ นบุคคล หรือทัง้ ผลประโยชน์ทจ
่ี บ
ั ต้อง
ได้และไม่ได้ ผูค
้ วบคุมดูแล/ผูจ
้ ด
ั การทีเ่ กีย
่ วข้องต้องได้รบ
ั แจ้งเช่นกันหากพนักงานของ GROUP หรือญาติสนิทของพวกเขาจัด
ตัง้ ซัพพลายเออร์หรือความสัมพันธ์เชิงบริการระหว่างบริษท
ั ของพวกเขากับ GROUP ของเรา
การได้รับมาซึ่งสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นในรูปแบบส่วนบุคคล:
หากพนั ก งานสามารถทุ่ ม เทในการสร้ า งอิ ท ธิ พ ลทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มให้ แ ก่ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ระหว่ า งบริ ษั ท
GROUP

และซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นได้

พนักงานต้องแจ้งให้ทราบและรับการอนุมัติจากผู้ควบคุมดูแล/ผู้

จัดการของพวกเขา ก่อนทำ�การสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นในรูปแบบส่วนบุคคล:

การนำ�ออกใช้ของพนักงาน RHENUS สำ�หรับจุดประสงค์ส่วนบุคคล:
ผู้ควบคุมดูแลและผู้จัดการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากอำ�นาจหน้าที่ของพวกเขาในการนำ�พนักงาน GROUP
ไปใช้งานเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคล

การใช้งานทรัพย์สินของบริษัท (ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ หุ้น ยานพาหนะ เครื่องใช้สำ�นักงาน เอกสาร ไฟล์ สื่อข้อมูล):
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของ GROUP เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลหรือนำ�ออกจากพื้นที่ของบริษัท
โดยไม่มีการอนุมัติโดยชัดแจ้งจากผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดการของพวกเขา ในทางคล้ายกัน ทรัพยากรข้อมูล ซอฟต์แวร์และ
เอกสารทางธุรกิจจะไม่สามารถคัดลอก หรือนำ�ออกจากพื้นที่ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

การรับการจ้างงานเพิ่มเติม:
การจ้างงานเพิ่มเติมใดๆ ที่จงใจ (รวมถึงงานฟรีแลนซ์) หรือกิจกรรมของผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุมัติโดยผู้ควบคุม
ดูแล/ผู้จัดการของพนักงาน นโยบายนี้ยังนำ�มาใช้โดยเฉพาะกับการจ้างงานในบริษัทที่ GROUP ของเรามีหรืออาจมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย หรือกับบริษัทที่เป็นอยู่หรืออาจเป็นคู่แข่งขันทางการค้าได้

กิจกรรมส่วนบุคคลในนามของบริษัทหรือสถานบันทางสังคมหรือการเมืองอื่น:
RHENUS GROUP ยินดีต้อนรับความยึดมั่นที่มีต่อพลเมืองและการกุศลของพนักงาน แต่กิจกรรมนี้ต้องเข้ากันได้กับข้อ
ผูกมัดที่เกิดจากสัญญาจ้างของพวกเขา

ความคิดเห็นส่วนบุคคลที่แสดงออกโดยพนักงานในสาธารณะ:
พนักงานต้องไม่สร้างความรู้สึกว่าความคิดเห็นที่แสดงออกไปนั้นมาจากทางบริษัทเอง
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4. เรายึดมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ – ไม่มีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือชี้นำ�ไปทางที่ผิด

บริษัทมุ่งเน้นที่จะรักษาความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ในขณะที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของตนเองด้วย

พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมและส่งข้อมูลของบริษัทให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เข้าใจได้ และทำ�ให้พร้อมใช้งานอย่างเปิดเผยและตรงเวลา
ในเหตุการณ์ที่การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นตำ�รวจและพนักงานอัยการของรัฐ ผู้ที่งานประจำ�ตัวรวมถึงการ
สืบสวนและลงโทษการละเมิดกฎหมาย แผนกกฎหมายจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยทันที
โดยเฉพาะ ข้อมูลและการเข้าถึงไฟล์ที่จะได้รับต่อเมื่อปรึกษาแผนกกฎหมายแล้วเท่านั้น

5. เรายึดมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างการทำ�งาน
ที่เหมาะสม – โดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
แรงงานที่นำ�มาใช้ในแต่ละประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น

Rhenus Group ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECHR)
อย่างเคร่งครัด เราปฏิเสธแรงงานที่ถูกบังคับทุกชนิด เรายังวางตัวออกห่างจากแรงงานเด็กทั้งหมดอย่างชัดเจน อายุ
ขั้นต่ำ�สำ�หรับการจ้างงานจะถูกบัญญัติโดยกฎหมายที่เหมาะสมหรือกฎที่ผูกมัดที่ควบคุมโดยข้อตกลงค่าจ้างร่วมกัน
โดยไม่น้อยกว่าอายุการทำ�งานขั้นต่ำ�ดังที่มีอยู่ในศาลองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เสรีภาพในการสมาคม
ของพนักงานต้องรับรองทุกแห่งและเราทำ�งานอย่างวางใจร่วมกันกับตัวแทนพนักงานที่ได้รับเลือกอย่างเสรี โดยรวม
แล้ว เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตตามข้อตกลงขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่รู้จักกันในมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO
บริษัทส่งเสริมความเท่าเทียมกันของโอกาสและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อพนักงานและไม่มีการแบ่งแยกตามสีผิวหรือ
ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนาหรือแนวคิด ความทุพพลภาพ อายุ หรือตัวตนทางเพศ บริษัทจัดหาและเลื่อนขั้นพนักงานโดยมี
พื้นฐานตามคุณสมบัติและความสำ�เร็จทางอาชีพของเขาเท่านั้น เราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและเป็นธรรม ดังนั้น
เราจึงยึดมั่นในวัฒนธรรมการบริหารที่น่าเคารพ ควรค่า และวางใจได้
บริษัทของเราปฏิบัติงานในหลายภูมิภาคและในหลายตลาดทั่วโลก ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามระบบกฎหมายที่แตกต่าง
กัน เราทำ�ให้แน่ใจว่ากฎหมายแรงงานที่เหมาะสมนั้นถูกนำ�มาใช้ในทุกประเทศ – ตัวอย่างเช่น เมื่ออ้างอิงถึงชั่วโมง
การทำ�งาน รายได้ และเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน – จะเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ�ที่สถานที่ทำ�งานของ
พนักงานของเราทั่วโลก ตามหลักการของเรา ค่าจ้างสำ�หรับทำ�งานเต็มเวลาจะต้องรับรองการดำ�รงชีวิตไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม
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หลักการเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อพนักงานในการ
ทำ�งานแต่ละวันของพวกเขา

หลักการการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรนั้นทั้งผูกมัดและปกป้อง
พนักงานทุกคน หลักการนั้นจะช่วยสร้างกรอบงานที่ปลอดภัยสำ�หรับ
RHENUS Group ที่มีประโยชน์ต่อพนักงานรายบุคคลและช่วยทำ�ให้
แน่ใจถึงความสำ�เร็จของบริษัทในภาพรวม

พนักงานทุกคนต้องทำ�ให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตนของพวกเขาเองนั้นสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในหลักการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับขององค์กร การปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานทุกคนโดยไม่
จำ�เป็นต้องมีข้อตกลงพิเศษต่อผลนี้
ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวในหลักการเหล่านี้จะครอบคลุมรายละเอียดเพิ่มเติมในบทกฎหมายที่สอดคล้องกันและข้อบังคับ
ภายใน พนักงานต้องทำ�ความคุ้นเคยอย่างเหมาะสมกับบทบัญญัติทางกฎหมายและข้อบังคับภายในที่เกี่ยวข้องหน้าที่
ของพวกเขาและนำ�มาใช้ระหว่างทำ�งานประจำ�วัน ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยใดๆ ต้องมองหาความชัดเจนให้กระจ่าง
บริษัทจะมอบคำ�แนะนำ�และแหล่งทรัพยากรข้อมูลที่จำ�เป็นทั้งหมดให้เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายหรือแหกกฎ หาก
ผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดการของพนักงานมอบคำ�แนะนำ�ที่ขัดแย้งหลักการการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กร ประการหลัง
จะมีความสำ�คัญสูงกว่า นอกเหนือจากการสนับสนันจากผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดการของพวกเขาแล้ว พนักงานยังมีสิทธิ์เข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ด้านหาข้อมูลและสามารถรับคำ�แนะนำ�จากแผนกผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทได้ (ตัวอย่าง
เช่น แผนกกฎหมาย)

ผู้ควบคุมดูแลและผู้จัดการทุกคนต้องดำ�เนินการภายในขอบเขต

Rhenus Integrity Line เป็นไปตามข้อ

ความรับผิดชอบของพวกเขา เพื่อให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามหลัก

กำ�หนดของระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการ

การการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรและบทบัญญัติทางกฎหมาย

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

หลักการนี้ยังรวมถึงการสื่อสาร การเฝ้าดูและนำ�กฎที่ใช้ได้มาใช้ใน
พื้นที่ของพวกเขา สิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับต้องได้รับ

การสืบสวนภายในและการเปิดเผยข้อมูลใน

การชี้แจงและแก้ไข

บ่อยครั้งสามารถป้องกันความเสียหายร้าย
แรงหรือการคว่ำ�บาตรได้ แต่เรื่องสำ�คัญคือ

ผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างตัวอย่างในพื้นที่งานของ

การเปิดเผยดังกล่าวต้องดำ�เนินการกับตัวตน

พวกเขาโดยแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ส่วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น มีเพียงพวกเขา

ว่าการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรนั้นฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมของ

ที่สามารถดำ�เนินการทางกฎหมายที่เหมาะ

องค์กร

สมได้

พนักงานทุกคนต้องรายงานการละเมิดใดๆ ของหลักการการปฏิบัติ

บริษัทขอยืนยันว่าและจะตรวจสอบให้แน่ใจ

ตามข้อบังคับขององค์กรต่อผู้ควบคุมดูแล/ผู้จัดการของพวกเขา

ว่าไม่มีพนักงานคนใดเสียเปรียบในทางใด

พนักงานการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เหมาะสม หรือแผนกกฎหมาย

ทางหนึ่งอันเนื่องมาจากการเตือนโดยสุจริต

การปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมสมารถถูกรายงานได้โดยไม่จำ�เป็นต้อง

บริษัทจะทำ�ให้แน่ใจว่าไม่มีพนักงานคน

เปิดเผยตัวตนหากต้องการ การกระทำ�ผิดต่อทรัพย์สินหรือการ

ไหนจะถูกลงโทษโดยเป็นผลลัพธ์จากการ

คอรัปชั่นที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัท เช่น

รายงานการละเมิดหลักการเหล่านี้ที่น่าสงสัย

การยักยอกเงิน การฉ้อโกง การทำ�ผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ

ด้วยเจตนาดี หากการรายงานของพนักงาน

การให้สินบน จะต้องถูกรายงานโดยโดยตรงต่อพนักงานการปฏิบัติ

เกี่ยวข้องการการละเมิดหลักการการปฏิบัติ

ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยทันที ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย

ตามข้อบังคับขององค์กร การดำ�เนินการใดๆ

ของสหภาพยุโรปและกฎหมายของเยอรมนี เช่น การฉ้อโกง การ

ที่กระทำ�โดยบริษัทต่อพนักงานจะคำ�นึงถึง

โจรกรรม การทุจริต การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ด้วยว่าพวกเขาสามารถชดเชยความเสียหาย

การยักยอก การแบ่งแยก การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการล่วง

โดยการทำ�รายงานหรือให้ความช่วยเหลือ

ละเมิดทางเพศ สามารถรายงานผ่านทางระบบรับข้อร้องเรียนและ

ในการสืบสวนเมื่อจำ�เป็นได้หรือไม่

แจ้งเบาะแส Rhenus Integrity Line ที่ได้รับการคุ้มครองของเรา
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