
 

 
 
คา่นยิมหลักในเชงิปฏบิัต ิ
 
 
 
 
 

ระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองดปูองท ์
มถินุายน 2562 

 

เพือ่อนาคตทีย่ ัง่ยนื 



 

ระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองดปูองท ์ หนา้ 2 

สาสน์จากหวัหนา้เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 
ถงึเพือ่นพนักงานชาวดปูองท ์

 

ตลอดระยะเวลากวา่ 200 ปี ดปูองทไ์ดม้อบคณุคา่และการเตบิโตผา่นการคน้พบทีเ่ปลีย่นแปลงชวีติ 
รวมทัง้ความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีส่รา้งนวตักรรมใหม่ๆ ไปพรอ้มกบัพวกเรา เมือ่เราไดเ้ปลีย่นเป็นดปูองทใ์หม ่

ความมุง่มัน่ของเราทีม่ตีอ่คา่นยิมหลักนัน้ไมเ่คยเปลีย่นแปลง 

 

คา่นยิมหลกัของเราดา้นความปลอดภยัและสขุภาพ การพทิักษ์โลก 

การใหเ้กยีรตผิูค้นและการประพฤตตินตามหลกัจรยิธรรมสงุสดุเป็นรากฐานทีส่ าคัญของเรา สิง่ทีเ่รายนืหยดั 

และเป็นสิง่ทีเ่ราท า 

 

วันนีล้กูคา้ ผูผ้ลติสนิคา้ คูส่ญัญา และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 

ทั่วโลกของเราไมเพยีงแคม่องดใูนสิง่ทีเ่ราท าแตร่วมถงึวา่เราท าอยา่งไร 

น่ันเป็นเหตผุลทีค่า่นยิมหลกัของเรามคีวามส าคญัเสมอเหมอืนอยา่งทีเ่คยม ี

ไมว่า่จะมคีวามตอ้งการอะไรเกดิขึน้กบัเราในระหวา่งเวลาท างาน 

เราไมส่ามารถปลอ่ยใหม้สี ิง่ใดมาขวางระหวา่งเราและคา่นยิมหลักได ้

เราตอ้งมุง่มัน่ทีจ่ะท าใหก้ารละเมดิจรยิธรรมเป็นศนูยส์ าหรับทกุๆเหตกุารณ์ 

 

เพือ่ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจคา่นยิมหลกัของเราและความรับผดิชอบสว่นตวัของคณุในการบรรลวุัตถปุระสงคนั์น้ 

เรามรีะเบยีบวธิปีฏบิตัขิองเราซึง่มกีารปรับปรงุใหท้ันสมยัอยูเ่สมอ โปรดกลบัไปดรูะเบยีบวธิปีฏบิตังิานบอ่ย ๆ 

เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางในการด าเนนิธรุกจิใหก้บับรษัิทและในนามบรษัิทดปูองท ์

 

ขอขอบคณุส าหรับทกุๆสิง่ ทีค่ณุท าส าเร็จในแตล่ะวัน 

เพือ่แน่ใจในคณุคา่ทีม่อบส าหรับลกูคา้ของเราและส าหรับความมุง่มัน่ของคณุตอ่คา่นยิมหลักของเรา 

 

มารค์ ดอยล ์
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วัตถปุระสงค ์และคา่นยิมหลักของเรา 
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องเรา 
 
เพิม่ขดีความสามารถใหโ้ลกดว้ยนวตักรรมส าคัญๆเพือ่การเจรญิเตบิโตโดยการคน้พบอยา่งตอ่เนือ่งและ
การบรรลวุตัถปุระสงคท์ีส่ าคัญ 
 

คา่นยิมหลกั 

คา่นยิมหลักของดปูองทเ์ป็นพืน้ฐานส าคัญทีแ่สดงถงึตัวตนของเราและสิง่ทีเ่รายดึมั่น 
คา่นยิมหลักของเราไดแ้ก ่
 

• ความปลอดภยัและสขุภาพทีด่ ี

เรามคีวามมุง่มั่นรับผดิชอบสว่นตัว และ ความเป็นมอือาชพี ในการดแูลความปลอดภัย  
และสขุภาพทีด่ขีองพนักงาน ลกูจา้ง ลกูคา้และผูค้นในชมุชน ทีเ่ราด าเนนิธรุกจิอยู่ 

 

• การพทิกัษโ์ลกของเรา 

เราใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามยั่งยนืเพือ่ชว่ยแกไ้ขปัญหาใหแ้กล่กูคา้ 
รวมทัง้บรหิารจัดการธรุกจิของเราเพือ่ปกป้องสิง่แวดลอ้มและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตขิองโล
ก เพือ่วนันีแ้ละเพือ่คนรุน่ตอ่ไปในอนาคต 

 

• การปฏบิตัตินตอ่ผูอ้ ืน่ 

พนักงานและผูร้ว่มธรุกจิจะไดรั้บการปฏบิัตดิว้ยความเป็นมอือาชพีใหเ้กยีรตกินัและเคารพซึง่กัน 
และกันสง่เสรมิใหม้สีภาพแวดลอ้มการท างานสนับสนุนสภาพแวดลอ้มทีพ่นักงานสามารถมสีว่น 
รว่ม คดิคน้สิง่ใหม ่ๆ และมคีวามเป็นเลศิ 

 

• การปฏบิตัติามจรยิธรรมข ัน้สงูสดุ 

เราปฏบิตัตินและด าเนนิธรุกจิตามมาตรฐานดา้นจรยิธรรมขัน้สงูสดุ 

รวมทัง้กฎระเบยีบตามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเราทางานอยา่งมุง่มัน่เพือ่ทีจ่ะเป็นองคก์รทีไ่ดรั้บกา

รยอมรับ นับถอืทั่วโลก 
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ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัระเบยีบวธิปีฏบิตันิ ี ้

การกระท าของพวกเราแตล่ะคนทีด่ปูองทส์ง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงโดยรวมของบรษัิท 

วธิกีารทีเ่ราท าธรุกจิจงึมคีวามส าคัญเทยีบเทา่กับธุรกจิทีเ่ราท า 
เหลา่พนักงานของดปูองทด์ าเนนิธรุกจิโดยปฏบิัตติามคา่นยิมหลักของดปูองททั์ง้ทางดา้นความ 
ปลอดภัยและสขุภาพ การรักษาสิง่แวดลอ้ม การปฏบิัตติามจรยิธรรมขัน้สงูสดุ และการปฏบิัตตินตอ่ผูอ้ ืน่ 
คา่นยิมหลัก ของเราจงึเป็นสิง่ซ ึง่ชีน้ าการกระท าของเราตลอดจนมอีทิธพิล 
ตอ่นโยบายและโครงการตา่งๆ ของบรษัิท 

ระเบยีบวธิปีฏบิัตนิีเ้นน้ย ้าถงึคา่นยิมหลักของเรา ตลอดจนก าหนดความคาดหวงัตอ่พนักงานทกุ 
คนเกีย่วกับวธิกีารด าเนนิธรุกจิ การท างานรว่มกับลกูคา้ ผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิาร และหุน้สว่น 
ทางธรุกจิอืน่ๆ ตลาดจนการใหบ้รหิารแกบ่รรดาผูถ้อืหุน้และการปฏบิัตสิมัพันธก์ับชมุชนของเรา 
และกับพวกเรากันเอง ระเบยีบวธิปีฏบิัตนิีท้ าหนา้ทีเ่สมอืนหลักในการชีแ้นะเพือ่ชว่ยใหพ้นักงาน 
ทกุคนท าการตัดสนิใจตา่งๆ ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นยิมหลักของเรา 

ยิง่ไปกวา่นัน้การใหค้วามส าคัญในเรือ่งจรยิธรรม ท าใหแ้น่ใจไดว้า่พวกเราแตล่ะคนจะมุง่มั่นตัง้ใจ 
สนับสนุนมาตรฐานของบรษัิท ทัง้นีก้ารกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการขดัตอ่กฎหมายหรอืขอ้บังคับโดย 
เจตนา หรอืความพยายามปกปิดการไมป่ฏบิัตติามระเบยีบวธิปีฏบิัตนิี ้หรอืนโยบายของบรษัิท 
ถอืเป็นการละเมดิจรยิธรรมอยา่งหนึง่ 

วธิกีารใชร้ะเบยีบวธิปีฏบิตันิ ี ้

1. ศกึษาใหเ้ขา้ใจถงึวตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หาของระเบยีบวธิปีฏบิัตนิีว้า่หัวขอ้ตา่งๆ 
ในระเบยีบวธิปีฏบิัตนิีเ้กีย่วขอ้งกับกจิกรรมทางธรุกจิของคณุอยา่งไร 

2. ท าความเขา้ใจหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของพนกังานและผูจ้ดัการ ในหนา้ 7-9 

3. ศกึษาวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืชว่ยการตัดสนิใจในหัวขอ้ การตดัสนิใจทีด่ยี ิง่ข ึน้ ในหนา้ 39 

4. ศกึษาเกีย่วกับการแกปั้ญหาจรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตงิานในหัวขอ้ 
การขอความชว่ยเหลอืและการเสนอปญัหา ในหนา้ 40 

 

บรษัิทคาดหวงัใหพ้นักงานปฏบิัตติามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบยีบวธิปีฏบิัตแิละนโยบายอืน่ๆ 
ของบรษัิทตลอดเวลา 

ขอ้สงัเกต 
ระเบยีบวธิปีฏบิัตนิีเ้ป็นค าแนะน าในเรือ่งการบรหิารจัดการอันเป็นหนึง่เดยีวกนัภายใตก้ฎเกณฑท์ี่ 
สง่ผลตอ่การปฏบิัตงิานของเรา อันน ามาซึง่ผลประโยชนข์องบรรดาพนักงานและเหลา่ผูท้ีม่สีว่น 
ไดเ้สยีของเรา ในการนี ้บรษัิทจะบังคับใชร้ะเบยีบวธิปีฏบิัตนิีอ้ยา่งรับผดิชอบบนพืน้ฐานของ 
ความเทา่เทยีมกัน ทัง้นีร้ะเบยีบวธิปีฏบิัตนิีไ้มใ่ชส่ญัญาหรอืการรับประกันการจา้งงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
และบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการดัดแปลง 
แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงสว่นใดๆ ของระเบยีบวธิปีฏบิัตใินเวลาใดๆ ตามทีจ่ าเป็น โดยหากมกีาร 
เปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญ ทางบรษัิทจะแจง้ใหบ้รรดาพนักงานทราบถงึการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 
โดยท่ัวกันและจะประกาศไวท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 
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ระเบยีบวธิปีฏบิัตนิีบ้ังคับใชก้ับธรุกจิทกุประเภท บรษัิทสาขาของดปูองทท์กุแหง่ และกับการ 
ปฏบิัตกิารทีด่ปูองทเ์ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทีจ่ะมก็ีเฉพาะในบางกรณีเทา่นัน้ทีอ่าจเป็นการเหมาะสมทีจ่ะไมจ่ าเป็นตอ้งปฏบิัตติาม ซึง่การ 
ละเวน้ไมป่ฏบิัตติามระเบยีบวธิปีฏบิัตนิีส้ าหรับบรรดาเจา้หนา้ทีก่ ากับดแูลการปฏบิัตงิาน (Corporate 
Officers) จะไดรั้บการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการ 
บรหิารของบรษัิท และการละเวน้ใหพ้นักงานอืน่ๆ 
ทัง้หมดจะไดรั้บการพจิารณาโดยประธานฝ่ายก ากับดแูละการปฏบิัตงิานของดปูองท ์ 

 

การไมต่อบโตห้รอืแกแ้คน้ 

เราตอ้งรักษาไวซ้ ึง่สภาวะแวดลอ้มทีเ่ปิดเผยปัญหาและความยุง่ยากทีอ่าจเกดิขึน้ ดังนัน้ดปูองท ์
จงึไมย่นิยอมใหม้กีารตอบโตห้รอืแกแ้คน้ตอ่ผูท้ีย่กปัญหาขึน้มา ผูท้ีร่ายงานวา่มเีหตนุ่าสงสยัวา่ม ี
การประพฤตผิดิ หรอืผูท้ีใ่หข้อ้มลูเมือ่มกีารสอบถามเรือ่งการประพฤตมิชิอบทีอ่าจเกดิขึน้โดย 
สจุรติใจ ทัง้นีบ้รษัิทจะสอบสวนการตอบโตห้รอืการแกแ้คน้ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และจะลงโทษทาง 
วนัิยกับพนักงานทีท่ าการแกแ้คน้บคุคลทีร่ายงานวา่อาจมกีารประพฤตมิชิอบเกดิขึน้ได ้
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หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและการละเมดิ 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังาน 

ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานของดปูองท ์พวกเราทกุคนไดรั้บความไวว้างใจใหด้ าเนนิการตา่งๆ เพือ่ให ้
แน่ใจวา่การด าเนนิงานของบรษัิทจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึหลักการปฏบิัตทิีม่คีวามรับผดิชอบทาง 
ธรุกจิของบรษัิท 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบท ัว่ไป 

ในการปฏบิัตหินา้ทีค่วามรับผดิชอบนี ้พนักงานแตล่ะคนตอ้ง: 

• แสดงใหเ้ห็นวา่การประกอบกจิกรรมทางธรุกจิเป็นไปตามคา่นยิมหลักของดูปองท ์

• ศกึษาระเบยีบวธิปีฏบิัตติลอดจนนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิัตติา่งๆ ของบรษัิท 

• ปฏบิัตติามกฎหมาย ขอ้บังคับ และนโยบายของบรษัิทในแตล่ะธรุกจิและแตล่ะประเทศที ่ 
พนักงานปฏบิัตงิานอยู ่หากมาตรฐานใดๆ เหลา่นีข้ดัแยง้กับกฎหมาย ใหพ้นักงานหารอื  
เรือ่งนีนั้กฝ่ายกฎหมาย ทัง้นีอ้ยา่พยายามปกปิดการทีบ่คุคลใดบคุคลหนึง่ไมป่ฏบิัตติาม  
กฎหมาย กฎขอ้บังคับ นโยบาย หรอืขัน้ตอนการปฏบิัตขิองบรษัิท 

• หา้มรอ้งขอหรอืยนิยอมใหบ้คุคลอืน่ อาท ิตัวแทนภายนอก ผูแ้ทน ผูจั้ดหาสนิคา้หรอื  
บรกิาร หรอืผูรั้บจา้งผลติ กระท าเรือ่งทีพ่นักงานของดปูองทไ์มไ่ดรั้บอนุญาตใหก้ระท า 

• ใหส้อบถามหรอืเสนอปัญหาเกีย่วกับการประกอบกจิกรรมทางธรุกจิของบรษัิทกับฝ่าย  
บรหิาร หรอืหน่วยงานอืน่ๆ ตามทีร่ะบรุายชือ่ไวใ้นหัวขอ้ การขอความชว่ยเหลอืและ  
การเสนอปญัหา ในหนา้ 40 

• ใหท้ าการรายงานหากสงสยัวา่มกีารละเมดิกฎหมาย ระเบยีบวธิปีฏบิัตนิี ้หรอืนโยบาย  
และขัน้ตอนการปฏบิัตขิองบรษัิท ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ การขอความชว่ยเหลอืและ  
การเสนอปญัหา ในหนา้ 40 นอกเสยีจากวา่การท าตามกระบวนการดังกลา่วเป็นการ 
ขดัตอ่กฎหมายทอ้งถิน่ 

• รว่มรอและใหข้อ้มลูทีค่รบถว้นถกูตอ้งเมือ่มกีารสอบสวนการประพฤตผิดิ 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในประเด็นเฉพาะ 

พนักงานตอ้งท าตามกฎหมาย ขอ้บังคับและนโยบายของบรษัิททีม่ผีลบังคับใชใ้นหัวขอ้ ดังตอ่ไปนี ้: 

• ของขวญัและการเลีย้งรบัรอง – ใหด้ าเนนิการแลกเปลีย่นของขวญัเฉพาะในกรณีที ่
จ าเป็น และใหด้ าเนนิการดังกลา่วไดเ้ฉพาะในกรณีทีก่ารกระท าเชน่นัน้ไมท่ าใหเ้ป็นที ่ 
เขา้ใจวา่เป็นการพยายามโนม้นา้วการตัดสนิใจทางธรุกจิของฝ่ายทีเ่ขา้รว่มการเลีย้ง  
รับรองอยา่งไมเ่หมาะสม 

• สนิบนและผลประโยชนต์อบแทน - หา้มเสนอ จัดหา หรอืรับเงนิหรอืผลประโยชน ์ 
อืน่ใดทีอ่าจเป็นทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่หมาะสมหรอืขดัตอ่กฎหมายทัง้โดยตรงหรอืผา่นบคุคลทีส่าม 

• การช าระเงนิคา่สนิคา้และบรกิาร – ตรวจสอบใหเ้ห็นเสมอวา่การช าระเงนิของบรษัิท 
ตอ่บคุคลภายนอกมมีลูคา่ทีเ่หมาะสมและจะไมถ่กูเขา้ใจผดิวา่เป็นการไมเ่หมาะสม 
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• การประกอบธุรกจิขา้มแดน - เรยีนรูก้ฎเกณฑข์องแตล่ะทอ้งถิน่เกีย่วกับการน าเขา้  
และสง่ออกสนิคา้และบรกิาร และตระหนักถงึขอ้ก าหนดเรือ่งการตอ่ตา้นการคว า่บาตร  
(antiboycott) ในประเทศทีบ่รษัิทคา้ขายสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืบรกิาร 

• การรกัษาความลบัของลกูคา้ ผูบ้รโิภค ผูจ้ าหนา่ยสนิคา้และใบรกิาร และบคุคลภายนอก 
– เก็บรักษาความลับของบรรดาลกูคา้ ผูบ้รโิภค ผูจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร และบคุคลภายนอก 
โดยรักษาขอ้มลูของพวกเขาอยา่ง ระมัดระวงั 
และจะเปิดเผยขอ้มลูนีก้ับผูท้ีม่อี านาจรับทราบขอ้มลูดังกลา่วเทา่นัน้ 

• ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์– ใหเ้ปิดเผยผลประโยชนส์ว่นตัวอันอาจกอ่ใหเ้กดิ  
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับหนา้ทีข่องตนตอ่ฝ่ายบรหิาร อันรวมไปถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงแค ่
การจา้งงานภายนอก กจิกรรมอืน่ๆ และผลประโยชนท์างการเงนิ การจัดการและการ  
ใชข้อ้มลูภายใน โอกาสทางธรุกจิทีเ่ป็นของบรษัิท และความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี ่ 
เกีย่วกับสมาชกิในครอบครัวและความสมัพันธส์ว่นตัวอืน่ๆ ตลอดจนดแูลใหแ้น่ใจวา่ การ 
สนับสนุนทางการเมอืงและกจิกรรมทางการเมอืงของตนจะไมเ่กีย่วพันกับเงนิทนุหรอื 
ทรัพยส์นิอืน่ๆ ของบรษัิท 

• ทรพัยส์นิของบรษิทั - รับ ใช ้แบง่ปัน หรอืก าจัดทรัพยส์นิของบรษัิทโดยค านงึถงึ  
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ของดปูองทเ์สมอ และด าเนนิการโดยวธิทีีแ่สดงใหเ้ห็นวา่  
พนักงานไดด้แูลรักษาทรัพยส์นิของบรษัิทเป็นอยา่งด ีทัง้นีท้รัพยส์นิเหลา่นีร้วมไปถงึ 
แตไ่มจ่ ากัดเพยีงแค ่คอมพวิเตอรแ์ละระบบการสือ่สาร ขอ้มลูทีย่ังมไิดเ้ปิดเผยตอ่ 
สาธารณะ ทรัพยส์นิทางปัญหา (อาท ิสทิธบิัตรหรอืสิง่ประดษิฐค์ดิคน้ ตราสนิคา้ 
เครือ่งหมายทางการคา้ และลขิสทิธิ)์ บันทกึและค ารอ้งขอคา่ใชจ้า่ย โดยเมือ่ลาออก 
จากบรษัิท ใหพ้นักงานคนืทรัพยส์นิของบรษัิท รวมถงึขอ้มลูทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร 
ทัง้หมดแกบ่รษัิท 

• เงนิทนุของบรษิทั - ใชท้รัพยส์นิทางการเงนิของบรษัิทเพือ่วตัถปุระสงคท์ีไ่ดรั้บการ  
อนุญาตแลว้เทา่นัน้ หา้มเบกิเงนิช าระคนืเงนิทดรองจา่ยส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีม่ใิช ่
คา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิหรอืการเบกิเงนิคนืซ ้าซอ้น คลอดจนดแูลใหแ้น่ใจวา่รายงาน 
คา่ใชจ้า่ยดา้นการเดนิทางเป็นไปเพือ่กจิกรรมทางธรุกจิของบรษัิทและไดรั้บการอนุมัต ิ 
อยา่งเหมาะสมแลว้ 

• ขอ้มลู "ส าหรบัใชภ้ายในเทา่น ัน้" ของบรษิทั – ป้องกันไมใ่หม้กีารเปิดเผยขอ้มลูนี ้ 
แกบ่คุคลภายนอกทีม่ใีชบ้คุลากรของบรษัิทโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

• เวลาท างาน - หา้มใชเ้วลางานของบรษัิทท างานภายนอกรวมถงึผลประโยชนแ์ละธรุกจิสว่นตัว 

• การยกัยอก การขโมยหรอืการบงัคบัขูเ่ข็ญ – หา้มน าหรอืใชท้รัพยส์นิของบรษัิท  
หรอืของบคุคลหรอืของบรษัิทอืน่ โดยการขโมยฉอ้โกง ออกอบุายหลอกลวง หรอืบังคับ 
ขูเ่ข็ญ 

• การบนัทกึขอ้มลูและการรายงาน – ท าและรักษาบันทกึขอ้มลูของบรษัิทอยา่ง  
ถกูตอ้งและเหมาะสม โดยใหแ้สดงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเทา่นัน้ ทัง้นีอ้ยา่บันทกึ  
หรอืยนิยอมใหม้ถีอ้ยแถลงทีผ่ดิพลาดในบันทกึของบรษัิท 
หา้มปกปิดหรอืพยายามทีจ่ะซอ่นขอ้ผดิพลาดในบันทกึของบรษัิท 

• หลกัการปฏบิตัดิา้นการแขง่ขนั – ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมเทา่นัน้ในการแขง่ขนักับบรษัิท  
อืน่ๆ ตลอดจนการสรา้งเสรมิและรักษาความสมัพันธก์ับบรรดาลกูคา้และผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิาร 

• การรวบรวมขอ้มลูดา้นการแขง่ขนั – ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการรวบรวมขอ้มลู 
เกีย่วกับบรรดาคูแ่ขง่ของดปูองทเ์ทา่นัน้ โดยตอ้งไมใ่ชว้ธิกีารขโมย การบดิเบอืนความ 
จรงิหรอืใชบ้คุคลอืน่เพือ่รวบรวมขอ้มลูนีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม 
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• ความสมัพนัธก์บัรฐับาล – หากไดรั้บอนุญาตใหท้ างานกับบรรดาเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  
ใหแ้น่ใจวา่ความสมัพันธก์ับบรรดาเจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้งของรัฐเหลา่นัน้เป็นตามกฎหมาย 
และถกูตอ้งตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลประจ าทอ้งถิน่ รวมถงึการจดทะเบยีนและรายงานตา่ง ๆ 
และตอ้งแน่ใจวา่การกระท าจะไมถ่กูมองวา่เป็นการ 
กระท าทีไ่มเ่หมาะสมหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

• การรกัษาและดแูลสิง่แวดลอ้ม - ในการด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิใดๆ ใหพ้นักงาน  
ดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มดว้ยการลดมลพษิและของเสยีใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ ตลอดจนปฏบิตั ิ 
ตามนโยบายและโครงการของบรษัิททีเ่กีย่วกับความยั่งยนื 

• ความรบัผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ ์– แสดงใหเ้ห็นถงึพันธะสญัญาของบรษัิทในการ 
รับผดิชอบตอ่ผลติภัณฑ ์บรกิาร และเทคโนโลยทีีบ่รษัิทมใีหแ้กบ่รรดาลกูคา้ของบรษัิท 

• สทิธมินษุยชน – ปฏบิัตติามนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนของบรษัิทและดแูลใหแ้น่ใจวา่ 
ในการปฏบิัตงิานของบรษัิทไดม้กีารดแูลปัญหาดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งเหมาะสม 

• การตดิตอ่กบับคุคลภายนอก – 
แนะน าบคุคลภายนอกใหต้ดิตอ่กับเจา้หนา้ทีข่องดปูองทต์ามความเหมาะสม 

• การมโีอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัและการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ– พจิารณาและตัดสนิพนักงาน 
จากความสามารถในการท างาน โดยไมพ่จิารณาหรอืตัดสนิจากคณุสมบตัอิืน่ๆ ทีไ่ม ่
เหมาะสม 

• การปฏบิตัตินอยา่งใหเ้กยีรตติอ่บคุคลอืน่ – ปฏบิัตติอ่ผูอ้ ืน่อยา่งใหเ้กยีรต ิ
และ หา้มกระท าพฤตกิรรมใดๆ ทีอ่าจมองไดว้า่เป็นการคกุคาม การแสดงตนเป็นปรปักษ์ 
หรอืการไมใ่หเ้กยีรต ิ

• ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและขอ้มลูสว่นบคุคล – เคารพขอ้มลูและทรัพยส์นิสว่นตัวของ 
ผูอ้ืน่ อยา่งทีต่อ้งการใหผู้นั้น้ปฏบิัตติอ่ตน 

• ความปลอดภยัและสขุภาพ – ใชม้าตรการป้องกันเพือ่รักษาสขุภาพและความ 
ปลอดภัยเสมอ 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ 

การกระท าตา่งๆ ของผูจั้ดการจะมผีลกระทบอยา่งมากตอ่วธิกีารด าเนนิธรุกจิของบรรดาพนักงาน 
เนือ่งจากโดยท่ัวไปแลว้บรรดาพนักงานจะเรยีนรูจ้ากผูจั้ดการของตนวา่วธิกีารด าเนนิธรุกจิแบบ 
ใดทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม ดังนัน้ ผูจั้ดการแตล่ะคนจงึตอ้งมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบเพิม่เดมิ  
ในการ: 

• ตัง้มาตรฐานขัน้สงูส าหรับการกระท าสว่นตัวของตน 

• สือ่สารอยา่งชดัเจนและสม า่เสมอในเรือ่งเกีย่วกับการด าเนนิธรุกจิทีต่นรับผดิชอบและ 
ความสอดคลอ้งกับคา่นยิมหลักของดปูองทใ์นการด าเนนิการดังกลา่ว 

• ปฏบิัตติอ่พนักงานทกุคนอยา่งยตุธิรรม นอกจากนี ้ยังตอ้งอธบิายใหบ้รรดาพนักงาน 
เขา้ใจวา่ การปฏบิัตดิว้ยความยตุธิรรมไมไ่ดห้มายถงึการปฏบิัตติอ่พนักงานแตล่ะคนใน 
แบบเดยีวกันในทกุๆ ดา้นเสมอ 

• สือ่สารกับพนักงานเรือ่งความพรอ้มของผูจั้ดการในการใหค้วามชว่ยเหลอืแกพ่นักงานใน 
เรือ่งขอ้สอบถามเรือ่งจรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตงิาน หรอืการรายงานเรือ่ง 
การประพฤตมิชิอบทีอ่าจเกดิขึน้ โดยไมต่อ้งเกรงวา่จะถกูตอบโตห้รอืแกเ้ผ็ด 
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• ด าเนนิการอยา่งเหมาะสมเมือ่พนักงานรายงานเกีย่วกับขอ้สงสยัวา่มกีารประพฤตมิชิอบ 

• เมือ่พนักงานตัง้ค าถามหรอืเสนอปัญหาทีอ่าจยากเกนิกวา่ผูจั้กการจะแกไ้ขได ้ให ้
ผูจั้ดการขอความชว่ยเหลอืตามทีร่ะบใุนหัวขอ้ การขอความชว่ยเหลอืและการเสนอ 
ปญัหา ในหนา้ 40 

• ด าเนนิการอยา่งเหมาะสมเมือ่เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องพนักงาน เพือ่ให ้
แน่ใจวา่การตัดสนิใจทางธรุกจิทัง้หมดเป็นไปเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

ความรับผดิชอบตา่งๆ เหลา่นีไ้ดร้ะบไุวใ้นระเบยีบวธิปีฏบิัตนิีแ้ลว้ ดังนัน้พนักงานทัง้หมดจะทราบ 
ไดว้า่บรษัิทมคีวามคาดหวงัใดบา้งจากบรรดาผูจั้ดการ 

การละเมดิ 

การละเมดิจรยิธรรม ครอบคลมุถงึการกระท าตา่งๆ ของพนักงานทีเ่กีย่วกับหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 
ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้โดยจะมกีารตรวจสอบการละเมดิดังกลา่วโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน การ 
ละเมดินีร้วมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแคเ่รือ่งดังตอ่ไปนี้ 

• สนิบน การบังคับขม่ขู ่หรอื การใหเ้งนิรางวลัทีไ่มเ่หมาะสม 

• การปกปิดการกระท าอันละเมดิตอ่แนวทางปฏบิัต ิมาตรฐาน หรอืนโยบายของ  
บรษัิท 

• ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• การใชเ้งนิทนุของบรษัิทอยา่งไมเ่หมาะสม 

• รับรูก้ารไมป่ฏบิัตติามกฎหมายหรอื กฎระเบยีบทีม่ผีลบังคับใช ้

• การแสดงถอ้ยแถลงทีผ่ดิพลาดในบันทกึขอ้มลูทีเ่ป็นทางการของบรษัิท 

• การใหข้อ้มลูอันเป็นเท็จในระหวา่งการไตส่วนอยา่งเป็นทางการของบรษัิท 

• การลักขโมยหรอืการยักยอกฉอ้ฉล 

• การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

• อืน่ๆ 

การจ าแนกประเภทของการละเมดิเหลา่นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น พนักงาน 
สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากสว่น อา้งองิ 
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การเสนอวธิกีารแกป้ญัหาอยา่งย ัง่ยนืแกบ่รรดาลกูคา้และผูบ้รโิภค 
ของเรา 

ความส าเร็จของบรษัิทขึน้อยูก่ับการทีเ่ราท าใหบ้รรดาลกูคา้และผูบ้รโิภคทีเ่ราใหบ้รกิารบรรล ุ
ความตอ้งการของพวกเขาไดด้เีพยีงใด ดปูองทม์พัีนธะหนา้ทีใ่นการสนองความคาดหวงัของ 
ตลาดในเรือ่งการปฏบิัตงิานดว้ยความรับผดิชอบ ทัง้นีค้า่นยิมหลักของดปูองทเ์นน้ใหเ้ห็นวา่ 
วธิกีารทีเ่รามปีฏสิมัพันธก์ับผูอ้ ืน่มคีวามส าคัญเชน่เดยีวกับ เรือ่งทีเ่ราท าใหพ้วกเขา โดยเราได ้
แสดงใหเ้ห็นถงึหลักการท าธรุกจิทีด่ใีนทกุความสมัพันธก์ับลกูคา้เพือ่รักษาไวซ้ ึง่ความไวว้างใจ 
-ธรุกจิของลกูคา้-และความสมัพันธต์อ่กันในระยะยาว 

ทีด่ปูองท ์เราด าเนนิการในเรือ่งการแลกเปลีย่นของขวญั การเลีย้งรับรอง การช าระเงนิ การ 
ประกอบธรุกจิขา้มแดน และการรักษาความลับของลกูคา้ ผูบ้รโิภค ซพัพลายเออร ์
และบคุคลภายนอกอยา่งรับผดิชอบ 
ทัง้นีเ้ราด าเนนิการดังกลา่วโดยมุง่เนน้เรือ่งการดแูลลกูคา้และการสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ 
 
ในสว่นนี ้

ของขวญั การเลีย้งรับรอง และการจา่ยเงนิ 

ของขวญัและการเลีย้งรับรอง  

สนิบนและผลประโยชนต์อบแทน  

การช าระเงนิคา่สนิคา้และบรกิารตา่งๆ 

การประกอบธรุกจิขา้มแดน 

ระเบยีบควบคมุการสง่ออกภาษีศลุกากรและการน าเขา้ 

ภาษีศลุกากรและการน าเขา้ 

การตอ่ตา้นการคว า่บาตร/การคว า่บาตรทางเศรษฐกจิและการคา้กับประเทศทีม่คีวามสุม่ 

เสีย่ง 

การรักษาความลับของลกูคา้ ผูบ้รโิภค ผูจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร และบคุคลภายนอก 
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ของขวญั การเลีย้งรบัรอง และการจา่ยเงนิ 

 
เรามหีนา้ทีใ่นการเสรมิสรา้งความสมัพันธอ์ันดกีับบรรดาลกูคา้ ผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิาร และคูค่า้ 
ทางธรุกจิอืน่ๆ ของเราทัง้หมด อยา่งไรก็ตามเราจะไมใ่หข้องขวญัหรอืเลีย้งรับรองเพือ่โนม้นา้วให ้
ผูอ้ืน่ท าการตัดสนิใจตา่งๆ ในทางธรุกจิอยา่งไมเ่หมาะสม และเราจะไมช่ าระเงนิใดๆ ทีเ่ป็นการผดิ 
กฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม ทัง้นีเ้ราตอ้งพนิจิพจิารณาและมกีารประเมนิทีด่ใีนทกุสถานการณ์ เพือ่ 
หลกีเลีย่งมใิหเ้กดิความประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสมขึน้ 
 

ของขวญัและการเลีย้งรบัรอง 
บรษัิทไมส่นับสนุนใหม้กีารใหห้รอืรับของขวญัแมว้า่ของขวญันัน้จะถกูมองวา่เป็นผลของบรษัิท     
ทัง้นี ้เมือ่สมควรตอ้งมกีารเลีย้งรับรองทางธรุกจิ  
หรอืในกรณีทีต่อ้งรับหรอืใหข้องขวญั ซึง่มักเกดิขึน้ไมบ่อ่ยครัง้นัก บรรดาพนักงานตอ้งแน่ใจวา่  
การใหห้รอืรับของขวญัหรอืการจัดเลีย้งรับรองนัน้: 

• สอดคลอ้งกับหลกัปฏบิัตทิางธรุกจิและธรรมเนยีมปฏบิัตขิองแตล่ะภมูภิาคนัน้ 

• มวีตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่ดัเจน 

• ไมส่ามารถมองไดว้า่เป็นการใหส้นิบนหรอืการจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสม 

• ไมไ่ดเ้สนอเพือ่โนม้นา้วใหเ้กดิความสมัพันธท์างธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสม 

• ไมข่ดัตอ่กฎหมายทีใ่ชบ้ังคับหรอืมาตรฐานดา้นจรยิธรรม 

• ไมท่ าใหบ้รษัิทหรอืพนักงานตอ้งเสยีชือ่เสยีง หากมกีารเปิดเผยขอ้เท็จจรงิดังกลา่วตอ่  
สาธารณชน 

• ไดรั้บการอนุมัตจิากรองประธาน หรอืเจา้หนา้ทีก่ ากับดแูลการปฏบิัตงิาน (Corporate  
Officer) ในสายงานทีรั่บผดิชอบแลว้ หากมลูคา่ของสิง่นัน้เป็นจ านวนเกนิสมควรหรอื  
เทา่กับหรอืมากกวา่ "จ านวนมลูคา่สงู" ตามนโยบายของดปูองทท์ีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะ  
ประเทศ 

ทัง้นีอ้าจตอ้งมกีารใชแ้นวทางทีเ่ขม้งวดกวา่นีก้ับองคก์รทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานเฉพาะกจิทีเ่กีย่วกับ  
การจัดซือ้จัดจา้งของรัฐและการมปีฏสิมัพันธก์ับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
โดยพนักงานควรตรวจสอบกับฝ่ายบรหิารของตนเพือ่ขอทราบแนวทาง เพิม่เตมิ 

เพือ่เป็นการป้องกันความขดัแยง้ในเรือ่งเกีย่วกับของขวญั จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากหากไดม้ ี
การหารอืกันไวก้อ่นตัง้แตใ่นชว่งเริม่ตน้ของความสัมพันธท์างธรุกจิวา่เรือ่งใดไมไ่ดรั้บอนุญาตให ้ 
กระท า 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 
 

สนิบนและผลประโยชนต์อบแทน 

สนิบนและผลประโยชนต์อบแทนเป็นเรือ่งทีผ่ดิกฎหมายในเกอืบทกุประเทศ ทัง้นีก้ารเสนอให ้ 
เงนิหรอืสิง่ของมคีา่ใดๆ เพือ่โนม้นา้วการตัดสนิใจทางธรุกจิหรอืการกระท าของรัฐบาล 
อาจถอืเป็นการใหส้นิบนหรอืผลประโยชนต์อบแทนได ้ดังนัน้พนักงานตอ้งไมเ่สนอ รอ้งขอ ยอมรับ 
หรอืแสดงความยนิยอมทีจ่ะรับเงนิดังกลา่วทัง้โดยทางตรงและผา่นบคุคลทีส่ามและพงึระมัดระวงัวา่การใ
หข้องขวญัทีไ่มใ่ช ่เงนิสดบางอยา่ง อาจถกูเขา้ใจวา่เป็นการใหส้นิบนได ้
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คา่ใชจ้า่ยอยา่งไมเ่ป็นทางการใหก้ับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ซึง่เป็นทีรู่จั้กวา่เป็นการช าระ 
"คา่อ านวยความสะดวก" 
รวมถงึจา่ยเงนิเพือ่ใหก้ารท างานของรัฐบาลในการประมวลผลหรอืออกใบอนุญาตตา่ง ๆ รวดเร็วขึน้ ก็ 
ถอืเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 

การช าระเงนิคา่สนิคา้และบรกิารตา่งๆ 

การช าระคา่นายหนา้จากการขาย เงนิหรอืผลตอบแทน สว่นลด เครดติ และเงนิคา่เผือ่ความ  
เสยีหาย เป็นการช าระเงนิเพือ่ธรุกจิตามปกตวิสิยั ทัง้นีพ้นักงานควรหลกีเลีย่งการจา่ยเงนิทีผ่ดิ  
กฎหมายหรอืจรยิธรรมและตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบทางบัญช ี การควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตรา 
กฎหมายภาษีทีใ่ชบ้ังคับ รวมถงึการตอ่ตา้นการใหส้นิบนและผลประโยชนต์อบแทน 

การช าระเงนิทีบ่รษัิทตอ้งช าระหรอืรับช าระ ควรมลีกัษณะดังตอ่ไปนี:้ 

• มมีลูคา่ทีเ่หมาะสมกับสนิคา้หรอืบรกิารทีจั่ดหาให ้และเป็นไปตามบรรทัดฐานทาง  
อตุสาหกรรม 

• สามารถพสิจูนไ์ดว้า่เป็นราคาอันสมควรตามทอ้งตลาด 

• มกีารลงบันทกึไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งเหมาะสม อาท ิขอ้ตกลงทีต่กลงกันไดแ้ลว้  
เอกสารหลักฐานควรระบลุกัษณะและวตัถปุระสงคข์องการท าธรุกรรมอยา่งชดัเจน (หาก  
ในทางปฏบิัตกิารท าสญัญาเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถท าไต ้ธรุกจิหรอืสว่นงานทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ 
ควรมกีารเตรยีมและยืน่บนัทกึอันแสดงถงึการจา่ยเงนินัน้ ทัง้นีค้วรใหฝ่้ายกฎหมาย  
พจิารณาตรวจสอบบันทกึดังกลา่วกอ่น) 

• ตอ้งช าระโดยเชค็ การโอนทางธนาคาร หรอืใบลดหนีต้ามเงือ่นไขการข าระเงนิทีก่ าหนด  
ไวใ้นสญัญา โดยข าระใหแ้กห่น่วยงานธรุกจิทีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นตน้ฉบับของสญัญาซือ้  
ขายหรอืใบก ากับการขาย 

• สัง่จา่ยใหห้น่วยงานทางธรุกจิโดยตรง โดยไมใ่ชก่ารสัง่จา่ยใหบ้คุคลทีเ่ป็นเจา้หนา้ที ่ 
พนักงาน หรอืตัวแทน หรอืหน่วยงานธรุกจิอืน่ 

• ตอ้งช าระหรอืสง่มอบใหก้บัธรุกจิ หรอืสถานทีป่ระกอบธรุกจิหรอืบัญชธีนาคารที ่ 
หน่วยงานนัน้ก าหนด และประเทศทีถ่กูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นตน้ฉบับสญัญาซือ้ขายหรอื  
ใบก ากับการขายเทา่นัน้ 

• ตอ้งไมม่คีวามผดิพลาด บดิเบอืนหรอืจงใจทีจ่ะคดิเงนิเกนิในเอกสารใดๆ (รวมถงึ  
ใบก ากับการขาย เอกสารกงสลุ เลตเตอรอ์อฟเครดติ (letter of credit) และอืน่ๆ) 
รวมถงึตอ้งไมม่กีารปิดบังหรอืละเลยเอกสารหรอืขอ้มลูในเอกสาร หรอืการจงใจท า  
เอกสารแบบผดิๆ 

• ตอ้งคดิคา่ใชจ้า่ยกับองคก์รธรุกจิหรอืผูใ้ชผ้ลติภัณฑ ์และบรษัิทควรแสดงรายละเอยีด  
ทัง้หมดเกีย่วกับการจา่ยเงนิใดๆ ตลอดจนไมค่วรคดิคา่ใชจ้า่ยจากลกูหนีท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้ง  
ดว้ย มฉิะนัน้การกระท าเชน่นัน้อาจถกูมองวา่เป็นความพยายามในการหลกี เลีย่งการ  
พจิารณาตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยอยา่งเหมาะสม 

• สอดคลอ้งกับมาตรฐาน เงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร รวมถงึคา่นายหนา้ที ่ 
ช าระแลว้ เงนิหรอืผลตอบแทน สว่นลด เครดติ และเงนิคา่เผือ่ความเสยีหาย 

ผูท้ีอ่นุมัตใิหท้ าธรุกรรมแตล่ะธรุกรรมตอ้งรับผดิชอบท าความเขา้ใจตัวธรุกรรมอยา่งเต็มที ่เพือ่ให ้ 
แน่ใจวา่ธรุกรรมดังกลา่วเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นไปตามนโยบายของบรษัิท 
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หากเป็นการช าระเงนิภายในประเทศซึง่มกีารสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิาร โดยท่ัวไปแลว้ การ  
ช าระเงนิในกรณีดังกลา่วไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารพจิารณาเป็นการเฉพาะ หรอืมกีารรอ้งขอจากผูช้ าระ  
เงนิเป็นลายลักษณ์อักษร การยกเวน้จากขอ้ก าหนดดา้นบนขา้งตน้ไมค่วรเกดิขึน้บอ่ย ควรเกดิขึน้  
นานๆ ครัง้ 

หา้มมใิหจ้า่ยเงนิทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานบัญช ีกฎหมายภาษี กฎหมายการแลกเปลีย่นเงนิตรา หรอื  
กฎหมายและขอ้บังคับอืน่ๆ หากไมแ่น่ใจวา่การจา่ยเงนิถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่
หรอืตอ้งการรอ้งขอใหม้ ี 
การยกเวน้นโยบายนี ้ใหพ้นักงานปรกึษาหรอืขออนุมัตจิากฝ่ายกฎหมายหรอืผูค้วบคมุ 

การประกอบธุรกจิขา้มแดน 

 
ในแตล่ะทอ้งที ่ทีด่ปูองทด์ าเนนิธรุกจิ อาจมกีฎหมายหรอืขอ้บังคับทีแ่ตกตา่งกันไปตลอดจนอาจ  
มวีธิกีารด าเนนิธรุกรรมเป็นการเฉพาะ ดังนัน้เราตอ้งปฏบิัตติามขนบธรรมเนยีมประเพณีในแตล่ะ  
ทอ้งถิน่ ขณะเดยีวกันเราก็ตอ้งเอาใจใสต่อ่คา่นยิมหลักและยดึมั่นในมาตรฐานของเรา ดังนัน้  
พวกเราทกุคนจงึตอ้งเขา้ใจกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ชว่ยรักษาชือ่เสยีงของดปูองท ์ 
ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทระดับโลกทีม่คีวามรับผดิชอบ 
 

ระเบยีบควบคมุการสง่ออกและการด าเนนิการตอ่ฝ่ายทีถ่กูลงโทษ 

พนักงานจ าเป็นตอ้งเขา้ใจและปฏบิัตติามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ  
ตลอดจนกฎเกณฑอ์ืน่ๆ เกีย่วกับการสง่ออกสนิคา้ บรกิาร และเทคโนโลยจีากประเทศหนึง่ไปยัง  
อกีประเทศหนึง่ ทัง้นีก้ฎเกณฑเ์รือ่งการสง่ออกไมเ่พยีงแตเ่กีย่วขอ้งกับการขนยา้ยผลติภัณฑ ์ 
ระหวา่งประเทศเทา่นัน้ - แตย่ังอาจเกีย่วขอ้งกับเรือ่งดังตอ่ไปนี:้ 

• การใชค้วามรูท้างธรุกจิภายนอกประเทศของพนักงาน อาท ิเมือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง  
เทคนคิแกผู่อ้ ืน่ 

• การถา่ยโอนขอ้มลูทางเทคนคิใหก้ับบคุคลในประเทศอืน่ เขน่ การใชอ้นิเทอรเ์น็ต อเีมล ์ 
การสนทนา การประชมุ หรอืการเขา้ถงึฐานขอ้มลู 

o ขอ้จ ากัดเหลา่นีจ้ะบังคับใชก้ับการใชข้อ้มลูรว่มกันกบัเหลา่พนักงานอืน่ๆ ใน  
บรษัิท เชน่เดยีวกับการใชข้อ้มลูรว่มกันกับผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นพนักงานของบรษัิท 

o ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ขอ้ก าหนดเรือ่ง "กฎเกณฑเ์รือ่งการสง่ออก" จะจ ากัด  
การถา่ยโอนเทคโนโลยจีากในสหรัฐอเมรกิาไปยังบคุคลทีไ่มใ่ชค่นอเมรกิัน 

• การขนสง่ทรัพยส์นิของบรษัิททีม่เีทคโนโลยจี าเพาะ อาท ิคอมพวิเตอรท์ีพ่นักงานน าตดิ  
ตัวไปในระหวา่งการเดนิทางเพือ่ท าธรุกจิในอกีประเทศ 

การสง่ออกบางอยา่งอาจจ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตสง่ออกทีอ่อกโดยรัฐบาล ในบางกรณี กฎหมาย  
ควบคมุการสง่ออกอาจไมย่นิยอมใหบ้รษัิทหรอืบคุคลท าการเจรจาโดยตรงหรอืโดยออ้มกับ  
ประเทศ บรษัิท หรอืบคุคลใดเป็นการเฉพาะ นอกจากนีก้ฎเกณฑด์ังกลา่วยังบังคับใชก้ับการท า  
ธรุกรรมภายในของดปูองท ์บรษัิทในเครอืของดปูองท ์บรษัิทรว่มคา้ และบรษัิทสาขา และ  
ระหวา่งดปูองทก์ับบรษัิทอืน่ๆ 
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ในบางครัง้ กฎหมายควบคมุการสง่ออกในแตล่ะภมูภิาคอาจจะขดัแยง้กัน เพือ่หลกีเลีย่งปัญหา  
เหลา่นี ้พนักงานควรปรกึษากับฝ่ายกฎหมายโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดเ้กีย่วกับกฎหมายทอ้งถิน่  
วา่ดว้ยการสง่ออกผลติภัณฑ ์บรกิาร หรอืเทคโนโลย)ี 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

 
การน ากลบัเขา้มาจากตา่งประเทศเพือ่สง่ออก (Re-Exporting) 

กฎหมายควบคมุการสง่ออกของสหรัฐบังคับใชก้ับการสง่ออกผลติภัณฑ ์บรกิาร หรอืเทคโนโลย ี 
ไปยังอกีประเทศหนึง่ และการน าผลติภัณฑห์รอืเทคโนโลยเีดมิกลบัเขา้มาในประเทศเพือ่  
สง่ออกไปยังประเทศทีส่ามดว้ย 
 

ภาษศีลุกากร และการน าเขา้ 

กฎเกณฑภ์าษีศลุกากรมขี ึน้เพือ่ปกป้องอตุสาหกรรมภายในประเทศ ความมั่นคงและสทิธใิน  
การคา้ของแตล่ะประเทศ ในขณะเดยีวกันก็ชว่ยป้องกันมใิหม้กีารน าเขา้สิง่ของตอ้งหา้มเขา้มา  
ในประเทศ กฎเกณฑเ์หลา่นีใ้ชบ้ังคับกับการท าธรุกรรมระหวา่งดปูองทก์ับบรษัิทในเครอื บรษัิท  
รว่มทนุและบรษัิทสาขา และระหวา่งคปูองทก์ับบรษัิทอืน่ นอกจากนีก้ฎเกณฑเ์หลา่นีย้ังบังคับ  
ใหด้ปูองทต์อ้งก าหนดการจัดประเภท มลูคา่ และประเทศแหลง่ก าเนดิของสนิคา้ทีน่ าเขา้  
ทัง้หมดอยา่งถกูตอ้ง ในการนีพ้นักงานตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ดปูองทม์กีารด าเนนิการดว้ย  
ความเอาใจใสต่ามสมควรเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การน าเขา้สนิคา้ของบรษัิทถกูตอ้งตามกฎหมายทีใ่ช ้ 
บังคับ พรอ้มกับมเีอกสารสนับสนุนทีเ่หมาะสม ในขัน้ตอนนี ้อยา่งนอ้ยพนักงานตอ้งสามารถ  
รายงานขอ้มลูทีส่มบรูณ์ ถกูตอ้งและแสดงรายละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีน่ าเขา้ สถานทีผ่ลติ  
และราคาเต็มของผลติภัณฑท์กุชิน้ได ้ทัง้นีป้ระเทศทกุประเทศทีด่ปูองทป์ระกอบธรุกจิอยูม่ ี 
ขอ้ก าหนดดังกลา่วทัง้ส ิน้ 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

การตอ่ตา้นการคว า่บาตร/การคว า่บาตรทางเศรษฐกจิและการคา้กบัประเทศทีม่ ี

ความสุม่เส ีย่ง 

ในหลายประเทศมกีฎหมายทีบ่งัคับใหบ้รษัิทปฏเิสธหรอืหา้มปฏเิสธการท าธรุกจิกบัประเทศอืน่  

บรษัิทหรอืประชากรของประเทศนัน้ ตัวอยา่งเชน่ กฎหมายของสหรัฐฯหา้มมใิหบ้รษัิทของสหรัฐฯ  

และบรษัิทสาขารว่มมอืกนัคว า่บาตรประเทศทีรั่ฐบาลสหรัฐฯมไิดตั้ดความชว่ยเหลอื 

กฎหมายเหลา่นี้อาจท าใหเ้กดิความสบัสนได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่กฎหมายเหลา่นัน้ขดัแยง้  

กนัเอง ดังนัน้บรรดาพนักงานทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิขา้มชาตคิวรท าความคุน้เคย  

กบันโยบายของดปูองท ์นอกเหนือไปจากความคาดหวังอืน่ๆ นโยบายนี้ก าหนดใหพ้นักงานท า  

การรายงานการขอขอ้มลูทีพ่วกเขาไดรั้บซึง่สามารถน าไปใชเ้พือ่คว า่บาตรประเทศหรอืบรษัิท ใน  

การนีห้ากคณุตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งการคว า่บาตรหรอืการตอ่ตา้นการคว า่บาตรควรตดิตอ่ปรกึษา  

กบัฝ่ายกฎหมายเสมอ  

นอกจากนี้ ดปูองทไ์ดอ้อกนโยบายทีม่ผีลครอบคลมุทัว่โลกในเรือ่งการคา้กบัประเทศทีม่คีวามสุม่เสีย่ง 

โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่ดปูองทป์ฏบิตัติามกฎหมายในประเทศและระหวา่งประเทศทัง้หมดทีค่วบคมุการคา้ 

และการลงทนุ ตลอดจนค านงึถงึนโยบายตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ ทีเ่ราด าเนนิธรุกจิอยู ่
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นโยบายดังกลา่วมผีลบงัคับใชก้บัธรุกจิของดปูองทท์ัง้หมด ซึง่รวมถงึ บรษัิทสาขา บรษัิทรว่มทนุ 

และบรษัิทในเครอืทีอ่ยูใ่นความครอบคลมุทั่วโลก และมผีลควบคมุธรุกรรมการน าเขา้และสง่ออกทีก่ าหนดไวท้ัง้หมด  

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

 

 

กฎหมายตอ่ตา้นการคว า่บาตรของสหรฐัฯ 

กฎหมายของสหรัฐฯก าหนดใหบ้รษัิทของสหรัฐฯหา้มเขา้ร่วมในการคว า่บาตรของสนันบิาตอาหรับ 
ของอสิราเอล(Arab League’s boycott of Israel) พนักงานของดปูองทซ์ ึง่ถกูรอ้งขอใหเ้ขา้ 
รว่มในการคว า่บาตรทีเ่กีย่วขอ้งกับประเทศอสิราเอล บรษัิทหรอืประชากรของประเทศอสิราเอล 
ควรตดิตอ่กับฝ่ายกฎหมายโดยทันทเีพือ่ขอความชว่ยเหลอืกอ่นทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป 

การรกัษาความลบัของลกูคา้ ผูบ้รโิภค ผูจ้ าหนา่ยสนิคา้และบรกิาร 

และบคุคลภายนอก 

 
เรามพัีนธะหนา้ทีท่ีแ่น่นอนในการปกป้องขอ้มลูซึง่สามารถระบไุดว้า่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลของ 
ลกูคา้ ผูบ้รโิภค ผูจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร และบคุคลภายนอกทีบ่รษัิทไดร้วบรวมไว ้
 

พนักงานทีท่ างานเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ ผูบ้รโิภค ผูจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร 
หรอืบคุคลภายนอกตอ้งเขา้ใจกฎหมายทีเ่กีย่วกับ การรวบรวม 
การถา่ยโอนและการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทัง้นีโ้ดยขึน้อยูก่ับประเภทของขอ้มลูดังกลา่ว 
ในการนีบ้างประเทศอาจก าหนดขอ้จ ากัดเรือ่งวธิกีารทีบ่รษัิทตอ้งปฏบิตัติอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่ง  
เครง่ครัด นอกจากนี ้มาตรฐานทางอตุสาหกรรม เชน่ มาตรฐานความปลอดภัยของขอ้มลูในอตุสาหกรรม 
ยังไดก้ าหนดใหม้กีารควบคมุความปลอดภัย 
ในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้ทางกายภาพและทางอเิล็กทรอนกิส ์
ทัง้นีค้ านยิามของขอ้มลูสว่นบคุคลคอื ขอ้มลูทีเ่พยีงพอตอ่การชีเ้ฉพาะและแยกแยะตัวบคุคล 

ยิง่ไปกวา่นัน้ขอ้มลูสว่นบคุคลยังรวมถงึชือ่ วนัเดอืนปีเกดิ หนังสอืรับรองบัญช ี
ขอ้มลูการตดิตอ่ทางธรุกจิหรอืสว่นบคุคล หมายเลขบัตรเครดติ ขอ้มลูรายละเอยีดชวีติ 
หนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ หรอืหมายเลขประจ าตัวประชาชน ของลกูคา้ ผูบ้รโิภค 
ผูจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร หรอืบคุคลภายนอก ดัง้นัน้ในฐานะทีด่ปูองทเ์ป็นบรษัิทระดับโลก 
ดปูองทต์อ้งปฏบิัตติามกฎหมายเรือ่งการรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่ังคับใช ้
ทัง้นีน้โยบายการรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลโดยรวมของดปูองท ์(DuPont Global Privacy Policy-GIPP) 
ไดส้รปุวธิปีฏบิัตขิองเราเกีย่วกับการรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวแ้ลว้ 

ในการโอนถา่ยขอ้มลูสว่นบคุคลขา้มประเทศ 
ตามกฎหมายทีบ่ังคับใชบ้รษัิทอาจตอ้งถกูก าหนดใหใ้ชส้ญัญาขอ้ตกลงดา้นการถา่ยโอนขอ้มลู 
รวมถงึขอ้ความมาตรฐาน เขา้รว่มรับทราบค ายนิยอมจากลกูคา้ ผูบ้รโิภค ผูจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร 
หรอืบคุคลภายนอก การรับรองตนเองตอ่ ขอบข่ายการโอนขอ้มูลระหวา่งประเทศท่ีรัฐก าหนดโปรดด ู
สว่นกลางการรักษาความลับ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 
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การสรา้งสรรคก์ารเตบิโตอยา่งย ัง่ยนืส าหรบับรรดาผูถ้อืหุน้ของเรา 

การสรา้งสรรคก์ารเตบิโตอยา่งยั่งยนืส าหรับบรรดาผูถ้อืหุน้ของเรา หมายถงึ การท าใหก้ารลงทนุ 
ของผูถ้อืหุน้ไดรั้บผลตอบแทนทีด่แีละสม า่เสมอ ในการท าใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ีท่า้ทายนี้ 
และเพือ่เป็นการยดึมั่นกับคา่นยิมหลักของเรา พวกเราทกุคนจงึตอ้งใชแ้ละรักษาทรัพยส์นิของ 
บรษัิทอยา่งชาญฉลาด และตอ้งด าเนนิการเพือ่แกปั้ญหาเรือ่งความขดัแยง้ใดๆ ทีท่ าใหบ้รษัิท 
ไมไ่ดรั้บผลประโยชนส์งูสดุ 
ทัง้นีก้ารเตบิโตอยา่งยั่งยนืส าหรับบรรดาผูถ้อืหุน้ของเราท าใหด้ปูองทม์ทีรัพยากรทางการเงนิเพือ่ชว่ย 
ใหม้วีธิกีารแกปั้ญหาทีด่ยี ิง่ข ึน้ส าหรับบรรดาลกูคา้และผูบ้รโิภคของเรา 
 
ในสว่นนี ้

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

การจา้งงาน การท างาน หรอื กจิกรรมภายนอก  

การใชข้อ้มลูภายในเพือ่การชือ้ขายหลักทรัพย ์ 

โอกาสทางธรุกจิของบรษัิท 

การใหค้วามสนับสนุนทางการเมอืงหรอืกจิกรรมทางการเมอืง 

ทรัพยส์นิของบรษัิท 

คอมพวิเตอรแ์ละระบบการสือ่สาร  

ขอ้มลูทีย่ังมไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน  

สิง่ประดษิฐค์ดิคน้ 

ตราสนิคา้ เครือ่งหมายทางการคา้ และลขิสทิธิ ์ 

บันทกึขอ้มลูและการรายงาน  

รายงานคา่ใชจ้า่ยและการเบกิเงนิทดรองจา่ยคนื 

การออกจากบรษัิท 
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานเราตอ้งแน่ใจวา่กจิกรรมและผลประโยชนส์ว่นตัวของเราไมข่ดัแยง้กับ 
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเราตอ่บรษัิท ทัง้นีเ้ราตอ้งหลกีเลีย่งไมใ่หม้แีมก้ระท่ังการท าทีดู่ 
เหมอืนวา่จะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
พนักงานไมไ่ดรั้บผดิชอบในการตรวจสอบวา่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ในทา้ยทีส่ดุ 
แตพ่นักงานรับผดิชอบในการเปิดเผยสิง่ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ 
เพือ่ใหฝ่้ายบรหิารจัดการแกไ้ขสถานการณท์ีข่ดัแยง้ 
 
 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์าจเกีย่วขอ้งกับเรือ่งดังตอ่ไปนี:้ 

• งานการจา้งงานหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ภายนอกบรษัิท (ดหูนา้ 19) 

• การใชข้อ้มลูภายในและการใชข้อ้มลูภายในเพือ่นซือ้ขายหลักทรัพย ์(ดหูนา้ 20) 

• โอกาสทางธรุกจิของบรษัิท (ดหูนา้ 21) 

• การใหค้วามสนับสนุนทางการเมอืงหรอืกจิกรรมทางการเมอืง (ดหูนา้ 21) 

• พนักงานหรอืสมาชกิในครอบครัวของพวกเขาทีม่ ีผลประโยชนท์างการเงนิจ านวน 
มาก กับบรษัิทภายนอก ซึง่ท าหรอืตอ้งการท าูธูรุกจิกับบรษัิทหรอืเป็นคูแ่ขง่ของ 
บรษัิทเทา่ทีพ่นักงานทราบ 

• สมาชกิในครอบครัวของพนักงานซึง่ไดรั้บผลประโยชนส์ว่นตัว (อาท ิจากภาคทีางธรุกจิ 
ของบรษัิท) เนือ่งจากบทบาทของพนักงานในบรษัิท 

• การจัดการหรอืสถานการณ์อืน่ใด รวมถงึครอบครัวหรอืความสมัพันธส์ว่นตัวอืน่ๆ ซึง่ 
อาจถกูมองไดว้า่เป็นการยับยัง้ใหพ้นักงานไมด่ าเนนิการเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

การทีผู่จั้ดการมผีูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นสมาชกิในครอบครัวของตนเองหรอืการทีผู่จั้ดการม ี
ความสมัพันธใ์นเชงิชูส้าวกับพนักงานในสายการบังคับบัญชาของตน ถอืเป็นการขดักับนโยบาย 
ของบรษัิท พนักงานผูซ้ ึง่เผชญิกับเรือ่งนีค้วรหารอืกบัหัวหนา้งานของตนหรอืฝ่ายทรัพยากร 
บคุคล 

 
ความสมัพนัธก์บัสมาชกิในครอบครวัหรอืความสมัพนัธส์ว่นตวั 

สมาชกิครอบครัวสายตรง รวมถงึบตุร บตุรบญุธรรม ผูป้กครอง ผูป้กครองบญุธรรม คูส่มรส ญาต ิ
สายเลอืดเดยีวกัน คณุแมข่องภรรยา/สาม ีคณุพอ่ของภรรยา/สาม ีลกูเขย ลกูสะใภ ้พี/่นอ้งเขย 
พี/่นอ้งภรรยา ป้า/นา้ ลงุ/อา และญาต ิ(ไมว่า่ดว้ยสายเลอืดหรอืโดยการแตง่งาน) และบคุคล 
ใดๆ (นอกเหนอืจากผูเ้ชา่ หรอืพนักงานทีเ่ชา่บา้นร่วมกัน ทัง้นีใ้นบางกรณีความสมัพันธก์ับ 
สมาชกิทีม่ใิชบ่คุคลคนในครอบครัวอาจกอ่ใหเ้กดิการขดัแยง้ไดเ้ชน่กัน) 

ตัวอยา่งเหลา่นีไ้มไ่ดร้วมถงึบคุคลทัง้หมดซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้กับพนักงาน ผูจั้ดการของ 
พนักงานควรประเมนิสถานการณ์แตล่ะสถานการณ์เป็นรายกรณีไป 
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การพจิารณาตรวจสอบความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิข ึน้ได ้ฝ่ายบรหิารจะทบทวนวา่ผลประโยชน์ 
สว่นตัวของพนักงานอาจจะสง่ผล หรอืมลีกัษณะทีอ่าจสง่ผลกับหนา้ทีข่องพนักงานในการ 
ตดัสนิใจทางธรุกจิเพือ่ผลประโยชน ์สงูสดุของบรษัิททัง้หมดหรอืไม ่การพจิารณาอาจรวมถงึ 
เรือ่งดังตอ่ไปนีว้า่: 

• ผลประโยชนภ์ายนอกเกีย่วขอ้งกับธรุกจิหรอืขดัแยง้กับหนา้ที ่ภารกจิหรอืสถานทีท่ างาน 
ของพนักงานหรอืธรุกจิของบรษัิทหรอืไม ่

• หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพนักงานเกีย่วขอ้งกับการตัดสิน้ใจหรอืมอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจทาง 
ธรุกจิเรือ่งอาจเกดิความขัดแยง้ขึน้หรอืไม ่

• การเปิดเผยตอ่สาธารณะถงึผลประโยชนภ์ายนอกจะสง่ผลใหบ้รษัิทตอ้งเสยีชือ่เสยีงหรอืไม ่

• พนักงานสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบรษัิททีอ่าจเป็นประโยชนต์อ่บคุคลภายนอกหรอืไม ่

• สมาชกิในครอบครัวของพนักงานมบีทบาทในระดับบรหิาร หรอืบทบาทในการตัดสนิใจที ่
ส าคัญของบคุคลภายนอกทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืไม ่

พนักงานควรเปิดเผยหรอืสอบถามเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ กับผูจั้ดการของตน 
เจา้หนา้ทีก่ ากับ 
ดแูลการปฏบิัตงิานขององคก์าร (Corporate Compliance Officer) หรอืฝ่ายกฎหมาย 

 
ผลประโยชนท์างการเงนิทีม่นียัส าคญั 

"ผลประโยชนท์างการเงนิทีม่นัียส าคัญ"หมายถงึ ผลประโยชนโ์ดยรวมทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 
ของพนักงาน หรอืสมาชกิในครอบครัวของพนักงานในบรษัิทอืน่ซึง่ด าเนนิธรุกจิ ตอ้งการจะ 
ด าเนนิธรุกจิ หรอืแขง่ขนักับบรษัิท การนยิามค าวา่ "ผลประโยชนท์างการเงนิทีม่นัียส าคัญ" 
ตามมาตรฐานชัน้ต า่สดุคอืผลประโยชนใ์นจ านวนทีม่ากกวา่: 

• รอ้ยละ 1 ของหลกัทรัพยท์ีอ่อกจ าหน่ายแลว้ไมว่า่ประเภทใดขององคก์รหรอืบรษัิท 

• ผลประโยชนร์อ้ยละ 10 ในบรษัิท หา้งหุน้สว่นหรอืสมาคมทีม่ไิดเ้ป็นบรษัิทมหาชน 

• รอ้ยละ 5 ของสนิทรัพยร์วมหรอืรายรับทัง้หมดของพนักงานกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
 

การเปิดเผยและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ ีอ่าจเกดิขึน้ได ้

พนักงานตอ้งเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้โดยทันทตีอ่ฝ่ายบรหิารในทันททีีเ่กดิหรอือาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
นอกจากนี ้ยังตอ้งเปิดเผยเรือ่งนีใ้นแบบฟอรม์จรยิธรรมทางธรุกจิ(Business Ethics Certification) 
ประจ าปีอกีดว้ย หัวหนา้ของพนักงานอาจขอใหพ้นักงานเปิดเผยขอ้มลูเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยบรษัิทจะรักษาขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นความลับ 
ยกเวน้ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งปกป้องผลประโยชนข์องบรษัิท 
ทัง้นีฝ่้ายบรหิารจะพจิารณาทบทวนเรือ่งเหลา่นีพ้รอ้มกับฝ่ายจรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตงิาน 
สว่นกลาง (Ethic＆Compliance Central) และจะด าเนนิการเพือ่ขจัดความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้นี ้

การจา้งงาน การท างานหรอืกจิกรรมภายนอก 

กรณดีังตอ่ไปนีถ้อืวา่เป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิไดอ้ันเกีย่วกับกจิกรรมภายนอก 
บรษัิทของพนักงาน: 
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• ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ เจา้หนา้ที ่หุน้สว่น ทีป่รกึษา ผูจั้ดการ หรอืเจา้หนา้ทีด่า้น 
เทคนคิหรอืมบีทบาทส าคญัใดๆ ในองคก์รทีด่ าเนนิหรอืมแีนวโนม้วา่จะด าเนนิธรุกจิหรอื 
แขง่ขนักับบรษัิท แมว้า่จะเป็นเพยีงการชัว่คราวเทา่นัน้ก็ตาม 

• ท าหนา้ทีเ่ป็นนายหนา้ ผูจั้ดการ หรอืคนกลางอืน่ๆ ใหแ้กอ่กีฝ่ายในการท าธรุกรรมใน 
ปัจจบุันทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมแีนวโนม้วา่จะเกีย่วขอ้งกับบรษัิท หรอืผลประโยชนข์องบรษัิท 

• มกีารจา้งงานอืน่ใด รวมถงึการประกอบธรุกจิสว่นตวั ซึง่รบกวนหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 
ของตนในบรษัิท 

• การท างานใหห้น่วยงานของรัฐบาลซึง่มกีารรบกวนหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพนักงาน 

• น าเสนอ หรอืสง่บทความ หรอืขอ้เขยีนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับอาชพีของพนักงาน ทัง้นีก้อ่นทีจ่ะ 
ตกลงท ากจิกรรมดังกลา่ว ผูจั้ดการของพนักงานควรประเมนิสถานการณ์ดังกลา่วกอ่น  
นอกจะนี ้พนักงานควรสอบถามวา่หน่วยธรุกจิมตีน้ฉบับหรอืนโยบายการทบทวนการ 
เสนองานหรอืไม ่โดยทีก่จิกรรมเหลา่นีไ้มค่วรรบกวนหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของ 
พนักงาน และการเสนอใหค้า่ตอบแทนทางวชิาชพีกับพนักงานตอ้งเป็นไปตามนโยบาย 
เรือ่งของขวญัและการเลีย้งรับรองของดปูองท ์(DuPont Gifts & Entertainment Policy) 

• การใชห้นา้ทีห่รอืต าเหน่งในบรษัิทเขา้ไปเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมภายนอกทีอ่าจจะอนุมาน 
ไดว้า่บรษัิทอปุถัมภห์รอืใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมภายนอกดังกลา่ว 

• การใชท้รัพยส์นิ ขอ้มลู หรอืต าเหน่งของตนในบรษัิทเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตัว 

• การใชเ้ครือ่งมอือปุกรณ์ของบรษัิทในการตดิตอ่กับกจิกรรมภายนอก ยกเวน้ไดรั้บ 
อนุมัตจิากผูจั้กการของพนักงาน 

• การใชเ้วลาท างานท าธรุกจิหรอืกจิกรรมอืน่ 

พนักงานควรพจิารณาทบทวนสถานการณ์ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้รว่มกันกับผูจั้ดการของพวกเขากอ่นที ่
จะเกดิเหตกุารณ์ดังกลา่วขึน้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สถานการณ์เหลา่นัน้จะไมก่ลายเป็นการขดัแยง้จรงิๆ 
 

การใชข้อ้มลูภายในเพือ่ซือ้ขายหลักทรัพย ์

"ขอ้มลูภายใน" หมายถงึขอ้มลูใดๆ ทีย่ังมไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนทีม่คีวามส าคัญเพยีงพอทีจ่ะ 
สง่ผลกระทบตอ่ราคาของหลักทรัพยข์องบรษัิทหากทกีารเปิดเผยออกไป ขอ้มลูนีอ้าจรวมถงึ 
ตัวอยา่งเชน่ ขอ้มลูเกีย่วกับผลก าไรทีค่าดการณ์ไว ้การควบรวมกจิการหรอืการซือ้กจิการ หรอื การ 
เปิดตัวผลติภัณฑส์ าคัญ หรอืพัฒนาการดา้นทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืการฟ้องรอ้งด าเนนิคด ีใน 
การนีพ้นักงานตอ้งไมซ่ือ้ขายหลักทรัพยใ์ดๆ ของบรษัิทโดยใชข้อ้มลูภายใน หรอื สง่ตอ่ขอ้มลูนี ้
ใหก้ับบคุคลอืน่ซึง่อาจใชข้อ้มลูดังกลา่วเพือ่ซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท โดยขอ้บังคับนีใ้ช ้
บังคับกับการซือ้ขายหุน้ของดปูองท ์ตลอดจนหุน้ของบรษัิทอืน่ๆ ทีพ่นักงานอาจมขีอ้มลูภายใน 
ในการนีก้ฎหมายของหลายประเทศ รวมถงึของสหรัฐอเมรกิา หา้มมใิหด้ าเนนิการซือ้ขายหุน้ 
ขณะทีย่ังมขีอ้มลูภายใน อกีทัง้บทลงโทษของการละเมดิกฎหมายเกีย่วกับการใชข้อ้มลูภายใน 
เพือ่นซือ้ขายหลักทรัพยนั์น้มคีวามรนุแรงมาก 

ถอืเป็นกฎเกณฑโ์ดยท่ัวไปวา่ พนักงานควรจะคอยประมาณสองวนัท าการหลังจากการเปิดเผย 
ขอ้มลูภายในตอ่สาธารณชนกอ่นทีจ่ะท าการซือ้ขายหุน้ของดปูองท ์หรอืหุน้ของบรษัิทใดๆ ซึง่ 
พวกเขามขีอ้มลูภายใน ทัง้นีพ้นักงานทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูภายในมสีทิธิรั์บหุน้จากโครงการให ้
รางวลัของดปูองทแ์ละพนักงานตอ้งไมท่ าธรุกรรมใดๆ ในตลาด อาท ิการขายหุน้ หรอืการ 
เปลีย่นการเลอืกการลงทนุเป็นหรอืจากหุน้เงนิทนุของดปูองทใ์นแผนงานสะสมเงนิของบรษัิทใน 
ขณะทีม่ขีอ้มลูภายใน ในกรณีทีข่อ้สงสยั อยา่ซือ้ขาย และใหต้ดิตอ่กับฝ่ายกฎหมายเพือ่ขอ 
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ค าแนะน า ทัง้นีบ้รรดาเจา้หนา้ทีบ่รหิารตอ้งขออนุมตัติามกระบวนการพเิศษ (pre-clearance 
Procedure) และควรปรกึษากับเลขานุการดา้นการก ากับดแูลการปฏบิัตงิาน (Corporate Secretary) 
กอ่นทีจ่ะซือ้ขายหุน้ของบรษัิท 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

 
ตวัอยา่งของขอ้มลูภายใน 

ตัวอยา่งของขอ้มลูภายใน เชน่: 

• คณุทราบวา่บรษัิทก าลังจะประกาศการคน้พบครัง้ส าคัญใหญจ่ากการวจัิยทีค่าดวา่จะ 
สามารถเปลีย่นแปลงตลาดได ้

• คณุทราบวา่บรษัิทก าลังพจิารณาลงทนุครัง้ใหญใ่นบรษัิทคูแ่ขง่ซึง่เป็นบรษัิทมหาชนทีม่ ี
ขนาดเล็กกวา่บรษัิท 

• คณุทราบวา่ดปูองทก์ าลังท าสญัญาทีส่ าคัญฉบับหนึง่กับบรษัิทมหาชนอกีแหง่หนึง่ 
 

โอกาสทางธุรกจิของบรษิทั 

การท างานทีด่ปูองท ์ท าใหพ้นักงานมโีอกาสทีจ่ะไดเ้รยีนรูห้รอืตอ้งเกีย่วขอ้งกับการพัฒนา 
โอกาสทางธรุกจิเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท ในการนีพ้นักงานตอ้งไมใ่ชป้ระโยชนจ์าก 
สถานการณ์เหลา่นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนักงานตอ้งไม:่ 

• ใชโ้อกาสทางธรุกจิเพือ่ประโยชนส์ว่นตัวโดยทีโ่อกาสทางธรุกจินัน้ไดม้าจากการใช ้
ทรัพยส์นิ ขอ้มลูของบรษัิท หรอืต าแน่งหนา้ทีข่องตนในบรษัิท 

• แขง่ขนัแยง่ชงิโดยตรงหรอืโดยออ้มกับบรษัิทเพือ่โอกาสทางธรุกจิทีบ่รษัิทตอ้งการ 

 
ตวัอยา่งของโอกาสทางธุรกจิ 

ตัวอยา่งของโอกาสทางธรุกจิ เชน่ 

• คณุแยกแยะสารประกอบทีเ่ป็นผลพลอยไดท้ีไ่มค่าดคดิจากโครงการวจิัย 

และสารประกอบนัน้มศีกัยภาพดา้นมลูคา่ทางตลาด 

• คณุทราบวา่บรษัิทอาจสนใจการเขา้ถอืสทิธิใ์นอสงัหารมิทรัพยท์อ้งถิน่ทีบ่คุคลอืน่ 

สามารถซือ้กอ่นและจากนัน้น ามาขายตอ่ใหก้บับรษัิทได ้

• หน่วยงานธรุกจิของคณุพัฒนากระบวนการทีช่ว่ยลดการเกดิมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม 

และกระบวนการนีเ้ป็นประโยชนต์อ่บรษัิทอืน่ดว้ยเชน่กนั 

 

การใหค้วามสนบัสนนุทางการเมอืงหรอืกจิกรรมทางการเมอืง 

ในแตล่ะประเทศทีด่ปูองทป์ฏบิัตงิานอยูม่ขีอ้จ ากดัเรือ่งการใหค้วามสนับสนุนและกจิกรรมทางการเมอืงข
อง 
บรษัิท ดังนัน้พนักงานตอ้งปรกึษากับฝ่ายกฎหมายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิัตติามกฎหมายดังกลา่วทีใ่ช ้
บังคับอยา่งเครง่ครัด นอกจากนี ้ฝ่ายรัฐสมัพันธข์องดปูองท ์(DuPont Government Affairs) 
ตอ้งอนุมตักิารใชค้วามสนับสนุนใดๆ ดังกลา่วดว้ย รวมถงึกจิกรรมตา่ง ๆ 
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ในนามของบรษัิทหรอืกจิกรรมตา่ง ๆ ทีใ่ชง้บประมาณหรอืแหลง่ขอ้มลูของบรษัิท 
ยิง่ไปกวา่นัน้กฎหมายของสหรัฐฯยังหา้มการใชค้วามสนับสนุนทางการเมอืงในประเทศอืน่ๆ อกีดว้ย 

พนักงานสามารถใหค้วามสนับสนุนเป็นการสว่นตัวตอ่พรรคการเมอืงคณะกรรมการหรอืผูส้มัคร 
ชงิต าแหน่งไดต้ามความตอ้งการของตนตราบเทา่การบรจิาคเงนินัน้ไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอื 
โดยออ้มกับเงนิทนุทนุหรอืแหลง่ทรัพยากรอืน่ๆ ของบรษัิท ทัง้นีห้า้มผูใ้ดใชค้วามพยายามในการ 
ผลักดันโดยออ้มในรปูแบบใดๆ 
ตอ่พนักงานเพือ่ใหพ้นักงานใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืทางอืน่ใดเพือ่สนับสนุนพรรค 
การเมอืงหรอืผูส้มัครชงิต าแหน่งทางการเมอืง 

การแจง้ใหล้กูจา้งและเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทถงึสถานนะของบรษัิทในเรือ่งทีเ่กีย่วกับนโยบายของ 
บรษัิท อาจท าใหพ้นักงานและบรษัิทตอ้งตกอยูภ่ายใตบ้ังคับของกฎหมายการสนับสนุนทาง 
การเมอืง ทีม่ผีลบังคับใช ้ทัง้นีรั้ฐบาลทอ้งถิน่ 
รัฐบาลของรัฐหรอืประเทศหลายแหง่ก าหนดใหม้กีารลงทะเบยีนเป็นผูส้นับสนุนทางการเมอืง หรอื 
"ล็อบบีย้สีต"์ ซึง่หากไมป่ฏบิัตติามจะมบีทลงโทษรนุแรง ในการนี้ 
ค าจ ากัดความของการใหก้ารสนับสนุนทางการเมอืงจะแตกตา่งกันในแตล่ะทอ้งที ่
ทัง้นีน้ีก้ารใหก้ารสนับสนุนทางการเมอืงอาจรวมถงึการสือ่สารหรอืตดิตอ่กับเหลา่เจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิเกอืบทัง้หมด ดังนัน้ พนักงานตอ้งปรกึษากับฝ่ายกฎหมาย หรอืฝ่ายรัฐสมัพันธ ์
กอ่นทีจ่ะด าเนนิธรุกจิกับเหลา่เจา้หนา้ทีข่องรัฐเพือ่ประเมนิวา่พนักงานจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นผูส้นับสนุน
ทางการเมอืงหรอืไม ่นอกจากนี ้
พนักงานยังควรปรกึษากับฝ่ายรัฐสมัพันธแ์ละฝ่ายกฎหมายหากจ าเป็นตอ้งเขา้ไปยุง่เกีย่วกับการให ้
การสนับสนุนทางการเมอืง 

พนักงานตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากฝ่ายรัฐสมัพันธ ์และฝ่ายกฏหมาย กอ่นทีพ่นักงานจะยนิยอมใหบ้คุคลใดๆ 
ใชส้ถานที ่
ของบรษัิทเพือ่การปราศรัยทางการเมอืง หรอืเพือ่วตัถปุระสงคท์างการเมอืงอืน่ๆ เนือ่งจากการ 
ใชส้ถานทีข่องบรษัิทเพือ่วตัถปุระสงคด์ังกลา่วอาจถอืไดว้า่เป็นการใหก้ารสนับสนุนทางการเมอืงโดยบรษัิท 
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ทรพัยส์นิของบรษิทั 

 
การปกป้องและการใชท้รัพยากรของบรษัิทอยา่งเหมาะสมเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบชัน้พืน้ฐาน 
ของพนักงานทกุคน 
ในขณะทีบ่รษัิทยนิยอมใหม้กีารมใีชท้รัพยากรบางอยา่งจ ากัดเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตัวไดเ้ป็น 
ครัง้คราวแตเ่ราก็ไมค่วรใชส้ทิธพิเิศษนีโ้ดยไมเ่ห็นคณุคา่หรอืทกึทักวา่เรามสีทิธิใ์นการใชส้ ิง่เหลา่นัน้ได ้
เป็นการสว่นตัว 
 

ทรัพยส์นิของบรษัิทรวมถงึทรัพยส์นิทีม่รีปูรา่ง ขอ้มลู บันทกึ และทรัพยส์นิทางปัญญา อาท ิตราสนิคา้ 
ส ิง่ประดษิฐค์ดิคน้และลขิสทิธิ ์

พนักงานควรท าตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบดง้ตอ่ไปนี:้ 

• การท าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ : ใชด้ลุพนิจิพจิารณาเป็นอยา่งดเีมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมา 
เพือ่ใชง้านเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทและใหช้ือ้ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทอนุญาตเทา่นัน้ 
ทา้ยทีส่ดุ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ดปูองทไ์ดรั้บราคาทีเ่ป็นธรรมเมือ่ชือ้ทรัพยส์นิตา่งๆ อาท ิ
สิง่ของหรอืวตัถดุบิ 

• การใชแ้ละการจดัการกบัทรพัยส์นิ : ใชค้วามระมัดระวงัเมือ่ใชท้รัพยส์นิของบรษัิท 
ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่ทรัพยากรทีส่ าคัญเหลา่นัน้จะไมส่ญูเสยีมลูคา่อันเนือ่งมาจากการใช ้
งานทีผ่ดิ 

• การรกัษาทรพัยส์นิ : ดแูลรักษามใิหผู้อ้ ืน่ใชท้รัพยส์นิของบรษัิทแบบผดิๆ หรอืถกูขโมย 
ทัง้นีค้วรเก็บรักษาทรัพยส์นิและขอ้มลูของบรษัิทไวใ้นสถานทีป่ลอดภัยเพือ่ป้องกันไมใ่หม้ ี
การเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

• การใชท้รพัยส์นิรว่มกนั : สามารถใหบ้คุคลอืน่ทีม่ใิชบ่คุลากรของบรษัิทใชท้รัพยส์นิ 
ของบรษัิทไดเ้ฉพาะเมือ่ไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ และการกระท าดังกลา่วตอ้งไมท่ าใหม้ลูคา่ 
ของทรัพยส์นิลดลงหรอืตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายหรอืขอ้บังคับใดๆ 

• ท าตามข ัน้ตอน : ปฏบิัตติามโครงการรักษาความปลอดภัยของสถานที ่เพือ่ป้องกัน 
ไมใ่หม้กีารใชง้าน หรอืเคลือ่นยา้ยทรัพยส์นิอันมรีปูรา่งและทรัพยส์นิอืน่ๆ โดยไมไ่ดรั้บ 
อนุญาต ตลอดจนป้องกันไมใ่หเ้กดิความสญูหายจากการกระท าความผดิทางอาญา หรอื 
การละเมดิความไวว้างใจ (breach of trust) 

• การก าจดัทรพัยส์นิ : ใหก้ าจัดหรอืท าลายทรัพยส์นิของบรษัิทเมือ่ไดรั้บอนุญาตอยา่ง 
เหมาะสมแลว้เทา่นัน้ ทัง้นีโ้ดยท าตามขัน้ตอนของบรษัิทและใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมและ 
ไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

• การใชท้รพัยส์นิอยา่งผดิๆ : ชว่ยป้องกันไมใ่หก้ารใชท้รัพยส์นิของบรษัิทอยา่งผดิๆ 
โดยท าตามโยบายของบรษัิททีบ่ังคับใช ้และเสนอปัญหาเกีย่วกับการใชท้รัพยส์นิของ 
บรษัิทอยา่งผดิๆ 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

นอกจากนี ้โปรดศกึษาหัวขอ้ ความเป็นสว่นตวัและขอ้มลูสว่นตวั ส าหรับขอ้มลูอืน่เกีย่วขอ้ง 
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คอมพวิเตอร ์และระบบสือ่สาร 

ทรัพยส์นิของบรษัิทรวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงแค ่คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง เครอืขา่ย 
(รวมถงึการเขา้อนิเทอรเ์น็ต) ซอฟตแ์วร ์โทรศัพท ์และระบบการฝากขอ้ความทางเสยีง (voicemail) 
ตลอดจนอปุกรณ์ดจิติอลสว่นบคุคล 
โดยพนักงานตอ้งป้องกันทรัพยากรเหลา่นีแ้ละป้องกันขอ้มลูทีส่ าคัญของบรษัิททีเ่ก็บไวใ้นระบบ  
เหลา่นี ้นอกจากนี ้เนือ่งจากคอมพวิเตอรอ์าจมขีอ้มลูทีม่คีวามส าคัญ 
พนักงานจงึตอ้งท าตามนโยบายและวทิกีารปฏบิัตขิองบรษัิทเกีย่วกับการเขา้รหัสคอมพวิเตอรแ์ละ 
ป้องกันการโจรกรรม 

ในการนีม้าตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสข์ององคก์ร จะมอียูท่ี ่
สายงานบรหิารหรอืองคก์รการศกึษาความปลอดภัยของขอ้มลูของดปูองท ์(DuPont Information 
Security Organization - DISO) 
 

ขอ้มลูทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยแกส่าธารณชน 

เป็นเรือ่งส าคัญอยา่งยิง่ทีพ่นักงานทกุคนดอ้งรักษาขอ้มลูของบรษัิททีย่ังไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่ 
สาธารณชนเป็นความลับ ในการนีข้อ้มลูทีย่ังมไิดเ้ปิดเผยแกส่าธารณชนทีม่มีลูคา่ทางเศรษฐกจิ 
ตอ่บรษัิทคอื ขอ้มลูทีเ่ป็น "ความลับทางการคา้" 
โดยตัวอยา่งของขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทางการคา้ของบรษัิทรวมถงึเรือ่งดังตอ่ไปมไิดเ้ปิดเผยแก่ 
สาธารณชนอันไดแ้ก:่ แผนงานธรุกจิ ขอ้มลูดา้นราคาและตน้ทนุ 
กลยทุธแ์ละแผนงานดา้นการวจัิยและพัฒนา ขอ้มลูทางการวจัิยและสิง่ทีป่ระดษิฐค์ดิคน้ 
สตูรและสว่นประกอบของผลติภัณฑ ์ขอ้มลูดา้นกระบวนการและการออกแบบทัง้นี ้"ขอ้มลูภายใน" 
ทีไ่ดก้ลา่วถงึไวก้อ่นหนา้นี ้เป็นอกีตัวอยา่งหนึง่ของขอ้มลูทีย่ังมไิดเ้ปิดเผยแกส่าธารณชน 
โดยพนักงานตอ้งไมแ่บง่ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับใหผู้อ้ ืน่ทราบหากไมไ่ดรั้บการอนุญาตเป็นการเฉพาะ 

พนักงานตอ้งตระหนักถงึความลับทางการคา้เสมอและตอ้งใชช้ัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ปกป้องความลับ 
ทางการคา้เหลา่นัน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยท าตามนโยบายดา้นความลับทางการคา้ของดปูองท ์
(DuPont Trade Secrets Policy) นอกจากนี ้พนักงานทกุคนยังตอ้งปกป้องไมใ่หผู้ใ้ดเขา้ถงึ ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูทีย่ังมไิดเ้ปิดเผยแกส่าธารณชนอยา่งไมเ่หมาะสม โดยท าตาม 
นโยบาย DISO ของดปูองท ์
 

อยา่งไรก็ตาม อาจมกีารเปิดเผยความลับทางการคา้และขอ้มลูทีเ่ป็นความลับอืน่ๆ แกผู่อ้ ืน่ได ้
เฉพาะเมือ่ไดม้กีารท าสญัญาทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร อาท ิสญัญาเปิดเผยขอ้มลูความลับ 
ทีย่ังคงมผีลบังคับใชแ้ละบังคับกับการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่ว 
ทัง้ทีต่อ้งเปิดเผยกับฝ่ายอืน่ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับและตัวอยา่งสนิคา้นัน้ตอ้งท าเครือ่งหมายระบวุา่  
เป็น "ขอ้มลูลับ" 
นอกจากนีก้ารเปิดเผยขอ้มลูตอ้งจ ากัดเฉพาะกับขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพือ่วตัถปุระสงคท์างการคา้เทา่นัน้ 
โดยฝ่ายกฎหมายตอ้งพจิาณาทบทวนสญัญาการรักษาความลับทีผู่อ้ ืน่ไดเ้สนอแกด่ปูองทก์อ่นที ่
พนักงานจะลงนามในสญัญาหรอืรับขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การแบง่ประเภทขอ้มลูของดปูองท ์

ขอ้มลูของดปูองทแ์บง่ออกไดต้อ่ไปนี:้ 

• ขอ้มลูควบคมุพเิศษ (special control) - มคีวามส าคัญสงูสดุ ขอ้มลูนีส้ามารถท า 
ใหเ้กดิความเสยีวหายทีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดต้อ่ดปูองท ์ตลอดจนภาพลักษณ์ หรอืความ 
มั่นคงทางการเงนิของดปูองทใ์นมอืคนผดิ ตัวอยา่งของขอ้มลูนีร้วมถงึรายงาน 
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เกีย่วกับรายได ้การวจัิยบางประเภท ขอ้มลูในการด าเนนิการ กลยทุธท์างธรุกจิ 
การเขา้ซือ้หรอืขายกจิการทีย่ังไมไ่ดเ้ปิดเผย  

• ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั (confidential) - มคีวามส าคัญสงู 
ขอ้มลูควรเปิดเผยเฉพาะกับผูท้ีจ่ าเป็นตอ้งทราบเทา่นัน้ ตัวอยา่งของขอ้มลูเหลา่นีร้วมถงึ 
ขอ้มลูดา้นกรรมสทิธิท์างการเงนิหรอืขอ้มลูทางเทคนคิ วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ แผนการ 
ตลาดทีว่างไว ้เรือ่งของบคุคลากร สญัญาวา่จา้งแรงงาน  

• ขอ้มลูส าหรบัใชภ้ายในเทา่น ัน้ (internal use only) – ขอ้มลูของดปูองทท์ีย่ัง 
มไิดเ้ผยตอ่สาธารณชน และตัง้ใจเพือ่ใชภ้ายในดปูองทเ์ทา่นัน้ 
ตัวอยา่งของมลูเหลา่นีร้วมถงึเบอรโ์ทรศพัทข์องบรษัิท มาตรฐานทางวศิวกรรม ขอ้มลู 
ทางเทคนคิทีต่ัวแทนฝ่ายขายใช ้ซึง่มใิชม่ไีวเ้พือ่ใหก้ับบรรดาลกูคา้ การสือ่สารทาง 
ธรุกจิท่ัวไป และ จดหมายโตต้อบ 

• ขอ้มลูสาธารณะ (public) - เป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้เป็นพเิศษส าหรับลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ 
และสือ่ หรอืเพือ่การเผยแพรต่อ่สาธารณชนโดยเฉพาะ ตัวอยา่งของขอ้มลูเหลา่นี้ 
รวมถงึ รายงานประจ าปีของดปูองท ์เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของวตัถดุบิ (material safety 
sheet - MSDS) ขา่วประชาสมัพันธ ์และโฆษณาผลติภัณฑ ์

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

สิง่ประดษิฐค์ดิคน้ 

"สิง่ประดษิฐค์ดิคน้" หมายถงึ งานทีเ่ป็นของใหมแ่ละมปีระโยชน ์อาท ิสว่นผสม กระบวนการ 
วธิกีาร หรอือปุกรณ์ เชน่เดยีวกับความลับทางการคา้ ซึง่ส ิง่ประดษิฐค์ดิคน้สามารถท าใหด้ปูองท ์
มคีวามไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัในธรุกจิ ดังนัน้พนักงานจงึตอ้งรักษาสิง่กระดษิฐค์ดิคันของ 
บรษัิทอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การปกป้องกันสิง่กระดษิฐค์ดิคน้ของบรษัิทอาจรวมถงึยืน่ขอสทิธบิัตร ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการ 
แขง่ขนัทีบ่รษัิทตอ้งเผชญิเกีย่วกับสิง่ประดษิฐค์ดิคันนัน้ ตัวอยา่งเชน่ หากยังไมส่ามารถท าการ 
จดสทิธบิตัรได ้บรษัิทอาจเก็บรักษาสิง่กระดษิฐค์ดิคันดังกลา่วใหเ้ป็นความลับทางการคา้ แทนที ่
จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการขอจดสทิธบิัตร ส าหรับในกรณีอืน่ๆ ทีก่ารจด 
สทิธบิัตรไมอ่าจยังประโยชนท์ีม่นัียส าคัญใดๆ แกบ่รษัิทได ้บรษัิทอาจเลอืกทีจ่ะตพีมิพล์กัษณะ 
ของสิง่ประดษิฐเ์พือ่ปกป้องมใิหผู้อ้ ืน่จดสทิธบิัตรแทนการทีบ่รษัิทจะยืน่ขอสทิธบิัตรเอง 

พนักงานตอ้งชว่ยใหบ้รษัิทหลกีเลีย่งการละเมดิสทิธบิัตรทีย่ังมผีลบังคับใชข้องผูอ้ ืน่ ดังนัน้ 
กอ่นทีจ่ะน าเสนอผลติภัณฑห์รอืด าเนนิกระบวนการทางอตุสาหกรรมใหม ่หน่วยงานหรอืสายงาน 
ธรุกจิทีรั่บผดิชอบควรปรกึษากับฝ่ายกฎหมายเกีย่วกับการด าเนนิการตรวจสอบสถานะของ 
สทิธบิัตรเหมาะสมกอ่น 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 
 

ตราสนิคา้ เครือ่งหมายทางการคา้ และลขิสทิธิ ์

ดปูองทด์แูลรักษาทรัพยส์นิทางปัญญาภายใตเ้ครือ่งหมาย 
การคา้ สทิธบิัตร ลขิสทิธิ ์และกฏหมายความลับทางการคา้และเครือ่งมอือืน่ ๆ ตัวอยา่งเชน่ 
ตราสนิคา้ชือ่ดปูองท ์และโลโกด้ปูองทซ์ ึง่เป็นสว่นของทรัพยส์นิทีส่ าคัญ 
ทีส่ดุของดปูองท ์และพนักงานตอ้งดแูลใหแ้น่ใจวา่ตราสนิคา้ดังกลา่วยังคงรักษาคณุคา่ของตน 
ไวไ้ด ้
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เพือ่ปกป้องตราสนิคา้ เครือ่งหมายการคา้และลขิสทิธิ ์พนักงานควรจะ: 

• สรา้งความคุน้เคยและใชร้ะบบลักษณะเฉพาะตัวของตราสนิคา้ของดปูองท ์(DuPont Brand 
Identity System) อยา่งเหมาะสม 

• ตระหลกัถงึการใชต้ราสนิคา้ดปูองทใ์นทางทีผ่ดิทีอ่าจเกดิขึน้ได ้โดยบรรดาเพือ่นรว่มงาน 
ลกูคา้ ผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิาร คูแ่ขง่ และทางอนิเทอรเ์น็ต 

• แจง้การใชต้ราสนิคา้ในทางทีผ่ดิหรอืการละเมดิการใชต้ราสนิคา้ตอ่ฝ่ายบรหิารตาม 
สายงาน ฝ่ายการตลาดขององคก์าร (โดยผา่นศนูยป์กป้องตราสนิคา้ขององคก์ร - Corporate 
Brand Protection Center) หรอืกลุม่เครือ่งหมายการคา้และลขิสทิธิต์ามกฎหมายของดปูองท ์- 
DuPont Legal Trademark Group) 

นอกจากนี ้พนักงานตอ้งเคารพและใชเ้ครือ่งหมายการคา้และลขิสทิธิว์ตัถดุบิของผูอ้ ืน่อยา่ง 
เหมาะสม รวมถงึการท าส าเนาและเผยแพรข่อ้ความและใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับบนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 
 

บนัทกึขอ้มลูและการรายงาน 

ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดท าทัง้หมดถอืวา่เป็นบันทกึขอ้มลู โดยไมค่ านงึถงึวา่ขอ้มลูนัน้จะมเีก็บรักษา 
อยา่งไร ตัวอยา่งของบันทกึของมลูรวมถงึ รายงานทางการเงนิ บัญช ีเทคนคิและการขาย การ 
ผลติ รายงานการวจัิยและพัฒนา แฟ้มขอ้มลูสว่นตัว ความปลอดภัย สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 
(Environment, Health & Safety (EHS) information) สญัญา ขอ้มลูทางการตลาด และ 
แผนงานธรุกจิ 

พนักงานควรดแูลใหแ้น่ใจวา่บันทกึขอ้มลูและบัญชขีองบรษัิททัง้หมด: 

• มรีายละเอยีดถกูตอ้งและชดัเจน และระบขุอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืลักษณะทีแ่ทจ้รงิ 
ของการท าธรุกรรมทางธรุกจิ ทรัพยส์นิ หนีส้นิ หรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ไว ้

• มกีารจัดท าเป็นเอกสารเพือ่จัดจ าแนกอยา่งเหมาะสมและตรงตามเวลา และมกีารลง 
บันทกึในสมดุบัญชทีีส่อดคลอ้งกับหลักการบัญชทีีบ่รษัิทยดึถอืปฏบิัต ิ

บันทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธรุกรรมทางการบญัชแีละรายงานทางการเงนิของบรษัิทตอ้ง 
ถกูตอ้งตรงตามนโยบายทางการบัญชขีองบรษัิท ตลอดจนหลักและมาตรฐานทางการบัญชทีี ่
เป็นทีย่อมรับโดยท่ัวไป พนักงานตอ้งท าตาม (และดแูลใหแ้น่ใจวา่บรรดาผูรั้บเหมาและทีป่รกึษา 
ของเราทีบ่รหิารจัดการบันทกึขอ้มลูของดปูองทไ์ดป้ฏบิัตติาม) นโยบายดา้นการบรหิารจัดการ 
บันทกึขอ้มลูองคก์รของดปูองท ์(DuPont Corporate Records Information Management (CRIM) 
Policy) ในการนีเ้มือ่มกีารจัดท า รักษา หรอืท าลายบันทกึขอ้มลูของดปูองท ์
พนักงานตอ้งไมจ่งใจลงบนัทกึทีไ่มถ่กูตอ้ง บดิเบอืน ท าใหเ้ขา้ใจผดิ ชีน้ าผดิ 
ไมส่มบรูณ์หรอืปิดบังขอ้มลูดังกลา่วโดยเจตนา 
ทัง้นีก้ารจัดท าเอกสารและบัญชทีีไ่มเ่หมาะสมและการรายงานเรือ่งการเงนิอยา่งฉอ้ฉลเป็นการ 
ละเมดินโยบายของบรษัิทและมาตรฐานทางการบัญชทีีก่ าหนดและมาตรฐานทางกฎหมายและการ 
กระท าดังกลา่วอาจท าใหทั้ง้บรษัิทและพนักงานผูรั้บผดิชอบตอ้งถกูลงโทษทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง 

บันทกึขอ้มลูหลายประเภทอยูภ่ายไตก้ฎหมายและกฎระเบยีบ อาท ิขอ้ก าหนดดา้นสขุภาพและ 
ความปลอดภัยทางการท างานและมาตรฐานการบัญช ี
ในการนีต้ารางก าหนดการควบคมุบันทกึขอ้มลูของดปูองท ์(DuPont Records Control Schedule) 
ทีม่อียูใ่นนโยบาย CRIM นี ้
ไดป้ระมวลขอ้ก าหนดของกฎระเบยีบเหลา่นีเ้พือ่ชว่ยในการบรหิารจัดการกับบันทกึขอ้มลูของบรษัิท 
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นอกจากนี ้
ตารางก าหนดการดังกลา่วยังชว่ยท าใหม้คีวบคมุบันทกึขอ้มลูทีไ่มม่กีฎขอ้บงัคับมาควบคมุอกีดว้ย 
พนักงานขงึตอ้งท าตามขอ้มลูตารางก าหนดการควบคมุบันทกึขอ้มลู นอกเสยีจากวา่ขอ้ก าหนด 
ดังกลา่วขดัแยง้กับกฎหมายทอ้งถิน่หรอืสญัญา ในกรณีเชน่นี ้พนักงานควรปรกึษากับฝ่าย 
กฎหมายและฝ่ายการเงนิ 

มาตรฐานและวธิปีฏบิัตดิา้นการควบคมุภายในของบรษัิทจะท าใหแ้น่ใจวา่ทรัพยส์นิของบรษัิทไดรั้บการดู
แลรักษาและใชอ้ยา่งเหมาะสมตลอดจนบันทกึและรายงานทางการเงนิของบรษัิทมคีวามถกูตอ้งและเชือ่
ถอืได ้ทัง้นีพ้นักงานตอ้งมสีว่นรว่มรับผดิชอบในการักษาและท าตามกฎการควบคมุภายใน ทีก่ าหนดไว ้

 
การลงบนัทกึขอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสม 

ตัวอยา่งของการลงบันทกึขอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสม รวมถงึ การจงใจกระท าการ: 

• จ าแนกประเภทผดิระหวา่งคา่ใชจ้า่ยหรอืเงนิลงทนุ 

• เรง่หรอืชะลอคา่ใชง้า่ยหรอืรายรับใหไ้มต่รงตามหลกัการบัญชทีีเ่ป็นทีย่อมรับโดยท่ัวไป 

• จ าแนกสนิคา้คงคลังทีไ่มส่ามารถน ามาขายได ้โดยระบวุา่เป็นสนิคา้ทีส่มบรูณ์ทีเ่ป็นที ่
ยอมรับได ้

• ปลอมแปลงขอ้มลูบรษัิท ไดแ้ก ่บันทกึทางการเงนิ ขอ้มลูทางการทดลอง 
รายงานการส ารวจบันทกึเวลาการท างาน รายงานการเดนิทางและคา่ใชจ้า่ย 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 
 

รายงานคา่ใชจ้า่ยและการเบกิเงนิทดรองจา่ยคนื 

การเดนิทางและการเลีย้งรับรองของพนักงานควรสอดคลอ้งกับความจ าเป็นทางธรุกจิและเป็นไป 
ตามนโยบายและวธิกีารปฏบิัตขิองบรษัิท ทัง้นีจ้ดุมุง่หมายของบรษัิทคอืพนักงานตอ้งไมไ่ดก้ าไร 
หรอืขาดทนุทางการเงนิอันเนือ่งมาจากการเดนิทางและการเลีย้งรับรองธรุกจิ และบรษัิท 
คาดหวงัวา่พนักงานจะใชจ้า่ยเงนิของบรษัิทอยา่งระมัดระวงัเหมอืนใชจ้า่ยเงนิของตนเอง 

พนักงานทีส่ง่หรอือนุมัตริายงานคา่ใชจ้า่ยส าหรับการเดนิทางและการเลีย้งรับรองตอ้งรับผดิชอบ 
ในการดแูลใหแ้น่ใจวา่: 

• คา่ใชจ้า่ยนัน้เหมาะสมและมเีหตผุลสมควร 

• ไดม้กีารน าสง่รายงานคา่ใชจ้า่ยอยา่งรวดเร็ว 

• มใีบเสร็จรับเงนิและค าอธบิายสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทีร่ายงานไปอยา่งเหมาะสม 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 
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การออกจากบรษิทั 
พนักงานทีส่ ิน้สดุการท างานกับบรษัิทตอ้ง: 

• คนืทรัพยส์นิของบรษัิททัง้หมดใหก้ับบรษัิทโดยทันท ีรวมถงึทรัพยส์นิทีเ่ป็นวสัดทุีม่ ี
รปูรา่งและทรัพยส์นิทีเ่ป็นขอ้มลูของดปูองท ์อาท ิคอมพวิเตอร ์โทรศัพทเ์คลือ่นที ่
บัตรผูม้าเยีย่ม บัตรเขา้ออก กญุแจ นามบัตร และอปุกรณ์เก็บขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์

• หา้มน าออกหรอืท าส าเนาขอ้มลูของดปูองทเ์มือ่ออกจากบรษัิท 

• ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีย่ังมไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนของดปูองทต์อ่ผูอ้ ืน่ แมว้า่หลังจาก 
ออกจากบรษัิทไปแลว้ 

หากไมท่ าตามพันธะหนา้ทีน่ีอ้าจถกูลงโทษทัง้ทางแพง่และอาญาขัน้รนุแรง 
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การดแูลใหแ้นใ่จวา่มหีลกัการปฏบิตัทิ ีย่ ัง่ยนืส าหรบัสงัคม 

ทีด่ปูองท ์เราตอ้งการชว่ยใหม้กีารสรา้งสรรคโ์ลกทีด่ยี ิง่ข ึง้ส าหรับประชาชนทกุหนทกุแหง่ 
ดังนัน้คา่นยิมหลักดา้นความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มของเราเป็นตัวอยา่งส าคัญอันสะทอ้นถงึพันธะหนา้
ทีข่องบรษัิทในเรือ่งดังกลา่ว เราท างานเพือ่ปกป้องรักษาสิง่แวดลอ้มตลอดจนแสดง 
ความรับผดิชอบทีด่ตีอ่การปฏบิัตกิาร ผลติภัณฑ ์และบรกิารของเรา 
อกีทัง้เรายังแขง่ขนัอยา่งถกูตอ้งตามกฏหมายและสนับสนุนมาตรฐาน เรือ่งสทิธมินุษยชน ทา้ยทีส่ดุ 
เราประเมนิคา่ความพยายามของเราโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ 
ผลลัพธท์ีเ่ราไดท้ าใหบ้รรลผุลและชวีติจ านวนมากทีเ่ราไดส้รา้งสรรคส์ ิง่ดีๆ  ให ้
 

ในสว่นนี ้

หลักปฏบิัตดิา้นการแขง่ขัน 

ขอ้มลูดา้นการแขง่ขนั 

รัฐสมัพันธ ์การท าธรุกจิกบัภาครัฐ และการเดนิทางของเจา้หนา้ทีรั่ฐของประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชส่หรัฐอเมรกิา 

การปกป้องและดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 

ความรับผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ ์

สทิธมินุษยชน 

การตดิตอ่กับบคุคลภายนอก 
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หลกัปฏบิตัดิา้นการแขง่ขนั 

 
ดปูองทม์ุง่มั่นทุม่เทอยา่งสงูกับการแขง่ขนัในตลาด 
เพือ่ทีจ่ะสนองความตอ้งการของบรรดาลกูคา้ใหด้ทีีส่ดุและเพือ่เสรมิสรา้งคณุคา่ของบรษัิทแกผู่ถ้อืหุน้ 
อยา่งไรก็ตาม 
เราตอ้งระลกึเสมอวา่บรษัิทตอ้งอยูภ่ายใตบ้ังคับของกฎหมายดา้นการแขง่ขนัในเกอืบทกุประเทศทีเ่ราท า 
ธรุกจิ กฏหมายดังกลา่วมคีวามซบัซอ้นและแตกตา่งกันในแตล่ะประเทศ อยา่งไรก็ตาม โดยท่ัวไปแลว้ 
กฎหมายดา้นการแขง่ขนัทัง้หมดของประเทศทีด่ปูองทป์ระกอบธรุกจิหา้มมใิหท้ าสญัญาหรอืด าเนนิการทีเ่ป็
นการจ ากัดทางการคา้หรอืลดการแขง่ขนัทางการคา้โดยไมม่เีหตผุลอันสมควร 
 

การฝ่าฝืนกฎหมายดา้นการแขง่ขนัทางการคา้ ครอบคลมุถงึสญัญาระหวา่งผูป้ระกอบธรุกจิซึง่เป็น 
คูแ่ขง่ขนัซึง่มลีักษณะเป็นการ: 

• ก าหนดหรอืควบคมุราคาหรอืตัง้ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการขาย )ตัวอยา่งเชน่ 
เงือ่นไขดา้นสนิเชือ่( 

• คว า่บาตรผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิารหรอืลกูคา้รายใดเป็นการเฉพาะเจาะจง 

• จัดแบง่ลกูคา้ ผลติภัณฑ ์พืน้ทีห่รอืตลาด 

• จ ากัดการผลติหรอืการขายผลติภัณฑ ์

การฝ่าฝืนขอ้หา้มเหลา่นีแ้ละกฎหมายดา้นการแขง่ขันทางการคา้อืน่ๆ อาจท าใหทั้ง้บรษัิทและ 
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บโทษอยา่งหนัก 

พนักงานตอ้งเขา้ใจถงึกฎเกณฑท์ีบ่ังคับใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
หากงานของพนักงานผูนั้น้เกีย่วขอ้งกับการตดิตอ่กบับรรดาคูแ่ขง่ ผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
ลกูคา้หรอืผูจั้ดจ าหน่าย การเก็บรวบรวมขอ้มลูดา้นการแขง่ขนั หรอืการเขา้ร่วมในสมาคมทางการคา้ 
ทัง้นีพ้นักงานควรใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษเสมอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บคุคลอืน่ๆ 
ไมไ่ดต้คีวามการท ากจิกรรมหรอืการรว่มหารอืของพนักงานกับบรรดาตัวแทนของบรษัิทอืน่ๆ 
วา่เป็นการละเมดิกฎหมายดา้นการแขง่ขนัทางการคา้ นอกจากนี ้
พนักงานจะตอ้งปรกึษากบัฝ่ายกฎหมายกอ่นเขา้รว่มในกจิกรรมตอ่ไปนี ้(1) 
การพัฒนาการสือ่สารวา่ดว้ยเรือ่งราคา (2) 
การประชมุพบปะกับสมาคมการคา้หรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับคูแ่ขง่ หรอื (3) การมปีฏสิมัพันธใ์ดๆ 
กับคูแ่ขง่ 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

พนักงานทีท่ าหนา้ทีใ่นสว่นการขายและการตลาด หรอืพนักงานทีง่านของเขาตอ้งตดิตอ่กับ 
บรรดาคูแ่ขง่หรอืเขา้รว่มในสมาคมทางการคา้ หรอืงานแสดงสนิคา้ ควรจะศกึษาและพจิารณา 
นโยบายเหลา่นีเ้ป็นระยะๆ  

ขอ้มลูดา้นการแขง่ขนั 

 
ขอ้มลูดา้นการแขง่ขนัมคีวามส าคัญตอ่ความส าเร็จของบรษัิทและเรามวีธิกีารทีถ่กูตอ้งตาม 
กฎหมายและจรยิธรรมมากมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบรรดาผูแ้ขง่ขนั 
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บรษัิทมบีทลงโทษอยา่งรนุแรงส าหรับพนักงานทีใ่ชค้วามลับทางการคา้ของผูอ้ ืน่อยา่งไม ่
เหมาะสม ทัง้นีพ้นักงานสามารถหลกีเลีย่งไมใ่หบ้รษัิทและตนเองถกูลงโทษทัง้ทางอาญา 
และทางแพง่ขัน้รนุแรงไดโ้ดยท าตามแนวนโยบายของบรษัิท ตัวอยา่งเชน่ เมือ่รวบรวมขอ้มลู 
ดา้นการแขง่ขนั พนักงานตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดังตอ่ไปนี้: 

• อยา่แสดงตนหรอืเหตผุลทีเ่ป็นเท็จในการขอขอ้มลู 

• หา้มขโมยขอ้มลูใดๆ จากคูแ่ขง่หรอืผูป้ระกอบธรุกจิอืน่ๆ 

• ตอ้งไมย่นิยอมใหต้ัวแทนหรอืผูอ้ ืน่รับขอ้มลูเกีย่วกับการแขง่ขนัในนามบรษัิท โดยใช ้
วธิกีารทีต่นเองไมอ่าจท าไดด้ว้ยตัวเอง 

• หารอืกับฝ่ายกฎหมายหากไมแ่น่ใจถงึวธิกีารรวบรวมขอ้มลูทางการแขง่ขนัทีถ่กูตอ้ง 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

 

รฐัสมัพนัธ ์การท าธุรกจิกบัภาครฐั  
และการเดนิทางของเจา้หนา้ทีร่ฐัของประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชส่หรฐัอเมรกิ 
การท างานกับองคก์รเจา้หนา้ทีข่องภาครัฐและรัฐวสิาหกจิ เป็นความทา้ทายทีม่เีอกลักษณ์อยา่งหนึง่ 
ตัวอยา่งเชน่ รัฐบาลของแตล่ะประเทศจะมกีฎเกณฑข์องตนเองส าหรับการท าธรุกจิ ดังนัน้ไมว่า่ 
เราจะท างานกับเหลา่เจา้หนา้ทีข่องรัฐในฐานะทีเ่ป็นลกูคา้หรอืผูค้วบคมุกฎระเบยีบทัง้โดยตรงและโดยอ ้
อม เราตอ้งแน่ใจ 
วา่ กจิกรรมและการตดิตอ่ของเราแสดงใหเ้ห็นถงึพันธะหนา้ทีข่องบรษัิทในการด าเนนิงานอยา่งมี 
จรยิธรรม 
 

ความสมัพนัธโ์ดยรวมกบับรรดาเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
เมือ่ประกอบธรุกจิกับรัฐบาลของประเทศหนึง่ พนักงานตอ้งเขา้ใจกฎเกณฑท์ีรั่ฐบาลนัน้ใช ้
เนือ่งจากรัฐบาลของบางประเทศมขีอ้ก าหนดทีเ่ขม้งวดเกีย่วกับเรือ่งของขวัญหรอืเลีย้งอาหารแก ่
เจา้พนักงานและมบีทลงโทษทีร่นุแรงส าหรับบรษัิททีไ่มป่ฏบิัตติาม ทัง้นีแ้มก้ระท่ังการให ้ของขวญัเล็กๆ 
นอ้ยๆ 
หรอืการเลีย้งอาหารทีร่าคาไมแ่พงแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐอาจถอืเป็นการไมเ่หมาะสมหรอืผดิกฎหมาย 
และอาจถกูมองวา่เป็นการใหส้นิบนหรอืใหผ้ลประโยชนต์อบแทนไดโ้ดยงา่ย 
ถงึแมว้า่การกระท าดังกลา่วไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่โนม้นา้วใหเ้กดิการกระท าใดเป็นการเฉพาะ  
เจาะจง อยา่งไรก็ตาม กฎหมายอาจมกีารยกเวน้บา้ง แตพ่นักงานควรพจิารณา 
ตรวจสอบเรือ่งการจา่ยเงนิทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยใหก้บับรรดาเจา้หนา้ทีข่องรัฐกับฝ่ายกฎหมาย กอ่นเสมอ 

การท าธุรกจิกบัภาครฐั 
เมือ่ตอ้งจัดหาสนิคา้ใหก้ับภาครัฐไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
รัฐบาลอาจตอ้งการใหบ้รษัิทด าเนนิงานภายใตก้ฎหมายหรอืขอ้บังคับทีไ่มซ่ า้กันตามทีก่ าหนดไวส้ าหรับ
ผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิารแกรั่ฐบาล นอกจากนีก้ารท าธรุกจิกับ 
หน่วยงานรัฐมักแตกตา่งกบัการท าธรุกจิกับบรษัิทเอกชน ดังนัน้หลักปฏบิัตบิางขอ้ที ่
บรษัิทเอกชนยอมรับอาจท าใหเ้กดิปัญหาเมือ่ตอ้งท าธรุกจิกับหน่วยงานรัฐได ้

กฎเกณฑพ์เิศษดังกลา่วของทางราชการอาจครอบคลมุไปถงึการด าเนนิธรุกจิในหลายๆ เรือ่ง 
อาท ิการรวบรวมและการตดิตามตน้ทนุของสนิคา้และบรกิาร การปกป้องขอ้มลูของเอกชน การ 
เสนอใหห้รอืยอมรับของขวญัหรอืการเลีย้งรับรอง และการวา่จา้งอดตีเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
นอกจากนี ้รัฐมกัจะก าหนดใหผู้รั้บเหมารับรองการท าตามขอ้ก าหนดของสญัญาทีห่ลากหลาย 
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กฎหมายเกูีู ย่วกับการประกอบธรุกจิของรัฐมักมคีวามซบัซอ้นและบทลงโทษทัง้ทางแพง่และ 
อาญาทีร่นุแรงทัง้กับบรษัิทและพนักงานหากมกีารฝ่าฝืน ดังนัน้หากยังไมแ่น่ใจเรือ่ง 
วธิกีารท างานกับบรรดาเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พนักงานควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมาย 
 

 
การเดนิทางของเจา้หนา้ทีร่ฐัของประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชส่หรฐัอเมรกิา 
 

ดว้ยเหตผุลทางธรุกจิ 
การเดนิทางไปเยีย่มชมสถานประกอบการของดปูองทข์องเจา้หนา้ทีรั่ฐของประเทศอืน่ๆ 
ทีไ่มใ่ชส่หรัฐอเมรกิา เพือ่ประชาสมัพันธแ์ละสาธติผลติภัณฑข์องดปูองทอ์าจเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน ์
ในสถานการณ์เหลา่นีด้ปูองทไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูช้ าระคา่อาหาร คา่เดนิทาง 
คา่ทีพั่กอยา่งสมเหตสุมผล และในจ านวนทีจ่ ากัด ส าหรับการเยีย่มชมของเจา้หนา้ทีรั่ฐทีไ่ดจั้ดใหม้ขี ึน้ 
โดยคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วจะตอ้ง ก( 
ชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับของพืน้ทีป่ระเทศนัน้ ข) 
ดปูองทจ์ะช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกับตัวแทนการเดนิทาง โรงแรม หรอืรา้นอาหาร ค) 
เกีย่วเนือ่งโดยตรงกับเวลาและสถานทีท่ีเ่จา้หนา้ทีรั่ฐไดไ้ปเยีย่มชม และ ง( 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดการใหอ้นุญาต การบันทกึ 
และการจ ากัดของนโยบายเรือ่งของขวญัและการเลีย้งรับรองของดปูองทท์กุประการ (DuPont Gifts & 
Entertainment Policy) มเิชน่นัน้แลว้ การจา่ยเงนิส าหรับการเดนิทางของรัฐบาล เป็นสิง่ตอ้งหา้ม 

 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

โปรดดหูัวขอ้ การใหส้นิบนและการใหผ้ลประโยชนต์อบแทน ดว้ย 
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การปกป้องและดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 
พันธกจิของดปูองทค์อืการเตบิโตอยา่งยั่งยนื – การสรา้งคณุคา่ส าหรับผูถ้อืหุน้และสงัคม พรอ้ม 
กับลดการสรา้งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในตลอดทกุขัน้ตอนการปฏบิัตงิานและในทกุทีท่ีเ่รา 
ด าเนนิธรุกจิ พันธะสญัญาของดปูองท ์ยังไดมุ้ง่เนน้เรือ่งค าสญัญาของเราในการด าเนนิธรุกจิโดย 
ค านงึถงึและเอาใจใสต่อ่สิง่แวดลอ้ม 
 

การปฏบิัตติามพันธะสญัญาของดปูองทแ์ละกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีบ่ังคบัใชถ้อืเป็นความ 
รับผดิชอบของพนักงานทกุคน ในการนีฝ่้ายบรหิารในแตล่ะธรุกจิตอ้งรับผดิชอบในการให ้
การศกึษา การฝึกอบรม และการสรา้งแรงจงูใจใหพ้นักงานเขา้ใจและปฏบิัตติามพันธะสญัญา 
ของเราและกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับทัง้หมด อกีทัง้พนักงานทกุคนยังตอ้งรับผดิชอบในการปฏบิัต ิ
ตามนโยบายดา้นความปลอดภัย สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม (Environment, Health & Safety (EHS) 
Policies) ตลอดจนมาตรฐานและแนวทางของดปูองทอ์กีดว้ย 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

ความรบัผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ ์

 

ทีด่ปูองท ์ความรับผดิชอบตอ่ผลติภัณฑม์ุง่เนน้เรือ่งการท าความเขา้ใจผลติภัณฑข์องเราเพือ่ 
ปกป้องบรรดาผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของเราจ านวนมาก มุง่เนน้การคาดหมายและการตอบสนอง 
ตอ่ความคาดหวงัและขอ้ก าหนดทางสงัคมและการลดการบรโิภคทรัพยากรและพลังงานใหน้อ้ย 
ทีส่ดุ นอกจากนีเ้รายังมพัีนธะในการเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีด่ ี
 

พนักงานควรเขา้ใจโครงการเรือ่งความรับผดิชอบตอ่ผลติภัณฑข์องบรษัิทและขอ้บังคับและบทบาทหนา้
ทีข่อง 
พวกเขาภายใตโ้ครงการนัน้ เพือ่ทีเ่ราจะสามารถ: 

• ตดิตามเฝ้าระวงัคณุภาพและประสทิธภิาพของผลติภัณฑข์องเรา 

• คาดหมายและตอบสนองตอ่ความคาดหวงัและความตอ้งการของสงัคม ลกูคา้ วงการ 
อตุสาหกรรมและกฎขอ้บังคับ 

• ลดการบรโิภคทรัพยากรและพลังงานใหน้อ้ยทีส่ดุเพือ่บรรดาลกูคา้ ตัวเราเองและสงัคม 
ของเรา 

• เสนอผลติภัณฑท์ีส่ามารถแขง่ขนัได ้

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการรับผดิชอบตอ่ผลติภัณฑ ์โปรดด ูอา้งองิ 

 
พนัธะหนา้ทีท่ ีก่ าลงัด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งเร ือ่งความรบัผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ ์

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึพันธะหนา้ทีข่องบรษัิทในเรือ่งความรับผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ ์ดปูองทไ์ด ้
พัฒนาหลักการและกรอบงานดา้นชวีจรยิธรรม ความหลากหลายของชวีภาพ วสัดทุีม่คีวาม 
ทนทานทางชวีภาพ และนาโนเทคโนโลย ีหากตอ้งการทราบขอ้มลูเกีย่วกับหัวขอ้เหลา่นี ้โปรด 
ด ูอา้งองิ 
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สทิธมินุษยชน 

 
ดปูองทต์อ้งการปกป้องและท าใหเ้รือ่งสทิธมินุษยชนมคีวามกา้วหนา้ในทกุทีท่ีเ่ราปฏบิัตงิาน นอกจากนี ้
เรายังตอ้งการรว่มงานกับบรษัิทใดๆ ทีย่ดึถอืในหลกัการเดยีวกันดว้ย 
 

พนักงานตอ้งด าเนนิธรุกจิของบรษัิทอยา่งมจีรยิธรรมและมคีวามรับผดิชอบโดยสนับสนุนและให ้
ความส าคัญกับการปกป้องสทิธมินุษยชน และพนักงานควรท างานเพือ่ระบแุละท าธรุกจิกับบรษัิท 
ทีว่ตัถปุระสงคใ์นการด าเนนิธรุกจิของพวกเขาเป็นไปในลักษณะเดยีวกับของบรษัิท 

นโยบายดา้นสทิธมินุษยชน และหลักการดา้นการใชแ้รงงานเด็กและการบังคับใชแ้รงงาน ตัง้อยู ่
บนพืน้ฐานของคา่นยิมหลักของเราในเรือ่งความปลอดภัยและสขุภาพ การดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม  
พฤตกิรรมดา้นจรยิธรรมขัน้สงูสดุ และการปฏบิัตตินตอ่ผูอ้ ืน่ นโยบายเหลา่นีด้ าเนนิการรว่มกับ 
และสนับสนุนระเบยีบปฏบิัตขิองเรา พันธะหนา้ทีข่องดปูองท ์– ความปลอดภัย สขุภาพและ 
สิง่แวดลอ้ม โครงการความรับผดิชอบตอ่ผลติภัณฑ ์โครงการการก ากับดแูลการปฏบิัตติามกฎ 
ขอ้บังคับ และการลงนามรับรองหลักการทัง้สบิในขอ้ตกลงท่ัวไปของสหประชาชาต ิ

การปฏบิัตติามนโยบายเหลา่นีแ้ละกฎหมายทีบ่ังคับใชเ้ป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพนักงาน 
ทกุคน ฝ่ายบรหิารในแตล่ะธรุกจิตอ้งรับผดิชอบในการใหก้ารศกึษา การฝึกอบรม และการสรา้ง 
แรงจงูใจใหพ้นักงานเขา้ใจและท าตามนโยบายของเราและกฎหมายทีใ่ชบ้ังคบัทัง้หมด 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ  

การตดิตอ่กบับคุคลภายนอก 

 

ดปูองทต์อ้งการแน่ใจวา่บรษัิทไดน้ าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับกจิกรรมทางธรุกจิอยา่งถกูตอ้ง 
และครบถว้น 
 

เฉพาะกลุม่บคุคลทีไ่ดรู้บัการอนุมัตเิทา่นัน้ทีจ่ะสามารถตดิตอ่สือ่สารในนามของบรษัิทกับบรรดา 
นักขา่ว นักวเิคราะหว์จัิย เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืเจา้หนา้ทีต่ ารวจ หรอืบคุคลภายนอก ทัง้นีเ้วน้แต่ 
วา่พนักงานจะไดรั้บอนุมัตลิว่งหนา้ใหห้ารอืเรือ่งการด าเนนิธรุกจิกับบคุคลภายนอกเหลา่นี ้ 
ในกรณีท่ัวไปพนักงานควรสง่ตอ่ค าถามใดๆ ไปยังบคุคลดังตอ่ไปนี ้
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ผูถ้ามค าถาม สง่ตอ่ค าถามไปยงั 

• เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืเจา้หนา้ทีผู่ค้วบคมุ 
กฎระเบยีบตา่งๆ 

• ฝ่ายกฎหมายหรอืรัฐสมัพันธ ์

• สือ่ หรอืบรรดานักขา่ว • ฝ่ายนเิทศสมัพันธ ์

• เหลา่นักวเิคราะหก์ารวจัิยทางการเงนิ • ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจ หรอืทนายความของ 
บคุคลภายนอก 

• ฝ่ายกฎหมาย 

 

นอกจากนี ้พนักงานไมค่วรใหข้อ้มลูทีย่ังมไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนกับบคุคลทีม่ใิชพ่นักงาน 
ของบรษัิทโดยปราศจากเหตจุ าเป็นทางธรุกจิทีไ่ดรั้บความเห็นชอบไวก้อ่นแลว้ โดยเฉพาะอยา่ง 
ยิง่เมือ่ผูอ้ ืน่อาจจะเผยแพรข่อ้มลูนีอ้ยา่งกวา้งขวาง ทัง้นีก้ฎหมายบางฉบับไดจ้ ากัดวธิกีารที ่
บรษัิทสามารถเปิดเผยขอ้มลูไว ้

โปรดดหูัวขอ้ หลกัปฏบิตัดิา้นการแขง่ขนั เกีย่วกับการตดิตอ่กับคูแ่ขง่ 
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การด ารงไวซ้ ึง่วฒันธรรมแหง่ความย ัง่ยนืส าหรบัพนกังาน 

ของเรา 

คณุภาพของสถานทีท่ างานของเรามอีทิธพิลตอ่ความส าเร็จของบรษัิท เนือ่งจากสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างานสง่ผลกระทบตอ่การประสบความส าเร็จและแรงกระตุน้ของพนักงานแตล่ะคนในการ 
ผลักดันใหบ้รษัิทประสบความส าเร็จ นีค่อืเหตผุลทีว่า่ท าไมคา่นยิมหลักของดปูองทใ์นเรือ่งการ 
ปฏบิัตตินตอ่ผูอ้ ืน่จงึมคีวามส าคัญอยา่งมากกับพวกเรา – การปฏบิัตตินตอ่ผูอ้ ืน่ชว่ยใหเ้ราม ี
บรรยากาศในการท างานทีเ่ป็นเชงิบวกและสรา้งสรรค ์การแสดงความเคารพตอ่เพือ่นรว่มงาน 
ของเรา ท าโดยการแสดงใหเ้ห็นวา่เราเห็นความส าคัญกับแนวคดิของพวกเขาและชืน่ชมความ 
ทุม่เทอันเป็นเอกลักษณ์ทีพ่วกเขามอบใหก้ับบรษัิท 

 
ในสว่นนี ้

การปฏบิัตตินอยา่งใหเ้กยีรตติอ่บคุคลอืน่ 

โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกันและการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

การไมค่กุคามหรอืกอ่กวน 

ความเป็นสว่นตัวและขอ้มลูสว่นบคุคล 

ความปลอดภัยและสขุภาพ 
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การปฏบิตัตินอยา่งใหเ้กยีรตติอ่บคุคลอืน่ 

 

ดปูองทจ์ะสามารถท าใหว้ตัถปุระสงคข์องบรษัิทเป็นจรงิไดก็้ตอ่เมือ่ไดรั้บความทุม่เทและพลังแหง่ความร่
วมมอืภายในสถานทีท่ างานอันหลากหลายของเราอยา่งเต็มทีเ่ทา่นัน้ การทีจ่ะท าใหผู้ท้ีม่ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทกุคนบรรลผุลส าเร็จได ้จะตอ้งมกีารใหค้วามเคารพซึง่กันและกัน การให ้
ความส าคัญกับการอทุศิตนของเพือ่นรว่มงานของเราทกุคน และการปฏบิัตกิับทกุคนอยา่ง 
ยตุธิรรม 
 

โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัและการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

ดปูองทไ์มเ่ลอืกปฏบิตัติอ่พนักงานหรอืผูส้มัครงานรายใดโดยอาศัยอาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ เพศ 
ความพกิาร ชาตพัินธุก์ าเนดิ บรรพบรุษุ สถานการก์ารสมรส สถานการณ์ครอบครัว พฤตกิรรมทางเพศ 
ตัวตนหรอืการแสดงออกทางเพศ ความเป็นอดตีทหารผา่นศกึมาเป็นเงือ่นไขของการจา้งงาน 
รวมถงึการวา่จา้ง การเลือ่นต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การโยกยา้ย การจา้งงานใหม ่การเลกิจา้ง 
อัตราคา่จา้ง หรอืคา่ตอบแทนในรปูแบบอืน่ๆ และการคัดเลอืกเพือ่การฝึกอบรม 

 

หน่วยงานภาคพืน้หรอืประเทศ อาจจะมเีหตผุลการปฏบิัตมิากขึน้ส าหรับการไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ
ทางบรษัิทจะปฏบิัตติามกฏหมายทัง้หมด 

การไมค่กุคามหรอืกอ่กวน 

บรษัิทจะไมย่นิยอมใหม้กีารคกุคามหรอืกอ่กวนในทกุรปูแบบ การคกุคามหรอืกอ่กวนอาจสง่ผล 
ตอ่ผลการปฏบิัตงิานของบคุคล หรอืท าใหเ้กดิสภาวะการท างานทีค่กุคามหรอืไมเ่ป็นมติร การ 
คกุคามหรอืกอ่กวนรวมถงึการแสดงความคดิเห็นทีเ่ป็นการใสร่า้ยป้ายสหีรอืท าใหเ้สยีหาย การ 
เสนอผลประโยชนท์างการงานเพือ่แลกเปลีย่นกับการยนิยอมมเีพศสมัพันธ ์หรอืพฤตกิรรมที ่
น่ารังเกยีจในรปูแบบอืน่ๆ โดยการคกุคามหรอืกอ่กวนยังสามารถรวมถงึการกระท าตอ่หรอืโดย 
พนักงานของดปูองท ์หรอืพนักงานของบรษัิทของลกูคา้หรอืผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืภาค ี
ทางธรุกจิอืน่ๆ การใชค้อมพวิเตอรแ์ละระบบสือ่สารของบรษัิทอยา่งไมเ่หมาะสม รวมถงึการ 
คกุคามหรอืกอ่กวนหรอืเลอืกปฏบิัตทิางเพศ เชือ้ชาต ิหรอืประเภทอืน่ใด หรอืการเขา้ถงึวสัดทุี ่
เกีย่วกับเรือ่งทางเพศ หรอืวสัดทุีไ่มเ่หมาะสมอืน่ๆ การใชร้ะบบการสือ่สางอเิล็กทรอนกิสข์อง 
บรษัิทอยา่งไมเ่หมาะสม โดยไมค่ านงึถงึประเภทของสือ่ จ านวนการประพฤตผิดิอยา่งรา้ยแรง 
และผูท้ีล่ะเมดิจะถกูลงโทษทางวนัิย 

พนักงานผูซ้ ึง่ทราบหรอืสงสยัวา่มกีารเลอืกปฏบิัตหิรอืการคกุคามหรอืกอ่กวน ควรรายงานเรือ่งนี ้
กับฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ความเป็นสว่นตวัและขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
ดปูองทย์อมรับในคณุคา่ของปัจเจกชนและการมสีทิธิู ท์ีจ่ะไดรั้บความเคารพตอ่ความเป็นสว่นตัว 
ของพวกเขา บรษัิทตอ้งการทีจ่ะรักษาความเป็นสว่นตัวของพนักงานในปัจจบุันและในอดตี  
ตลอดจนความปลอดภัยของขอ้มลูทีส่ามารถบง่ชีต้วับคุคลทีบ่รษัิทไดร้วบรวมไว ้
 

ดปูองทไ์ดแ้จง้ใหพ้นักงานทราบเกีย่วกับขอ้มลูสว่นตัวทีบ่รษัิทไดร้วบรวมและวธิกีารทีข่อ้มลูนี ้
อาจถกูใชห้รอืเผยแพรใ่นกจิกรรมตา่งๆ อาท ิการจัดการดา้นผลประโยชน ์การจา่ยเงนิคา่ชดเชย 
และการรักษาความปลอดภัยและการเขา้ใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์โดยบรษัิทคาดหวงัใหพ้นักงานท า 
ตามนโยบายและวธิกีารปฏบิัตขิองบรษัิทเพือ่จัดการและรักษาขอ้มลุทีส่ามารถบง่ชีต้ัวบคุคลนีต้ามทีอ่ธบิ
าย 
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ไวใ้นนโยบายการรกษาความลับโดยรวมของดปูองท ์(DuPont Global Information Privacy Policy) 
ทัง้นีผู้บ้รหิารสว่นทอ้งถิน่ควรจะจัดท าและคงไวซ้ ึง่วธิกีารปฏบิัตทิางธรุกจิทีส่อดคลอ้งกับ 
นโยบายนีแ้ละกฎหมายของทอ้งถิน่ทีใ่ชบ้ังคับ 

โปรดด ูสว่นกลางการรักษาความลับ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 

 
การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเป็นการสว่นตวั 

พงึระลกึอยูเ่สมอวา่สิง่อ านวยความสะดวก อปุกรณ์และบรกิารตา่งๆ อาท ิส านักงาน โทรศัพท ์ 
และอปุกรณ์คอมพวิเตอรม์วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นธรุกจิของบรษัิทเทา่นัน้ รวมไปถงึอเีมล ์ระบบ 
วอยซเ์มล ์และการเขา้อนิเทอรเ์น็ตและอนิทราเน็ต ดังนัน้พนักงานไมค่วรคาดหวงัวา่จะมคีวาม 
เป็นสว่นตัวเมือ่ใชส้ ิง่อ านวยความสะดวกและอปุกรณ์เหลา่นี ้ทัง้นีบ้รษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ 
ตรวจสอบสถานทีท่ างานและการตดิตอ่สือ่สารของบรัทแลด าเนนิการตรวจคน้ทรัพยส์นิของ 
บรษัิทเพือ่ปกป้องความปลอดภัยและชือ่เสยีงของบรษัิทและของพนักงานของบรษัิท เพือ่ 
ป้องกันการกอ่อาชญากรรม และเพือ่เป็นการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูของดปูองท ์ภายใต ้
กฎหมายทีใ่ชบ้ังคบั ทัง้นีอ้าจมกีารมอบขอ้มลูการสือ่สาร ขอ้มลู หรอืวสัดใุดๆ เหลา่นีเ้พือ่รว่มมอื 
กับหน่วยงานดา้นกฎหมาย หรอืเพือ่เป็นสว่นหนึง่ของค าสัง่ศาลหรอืค าสัง่ตามกฎหมาย 

ความปลอดภยัและสขุภาพ 

 
ดปูองทเ์ชือ่วา่การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยจากการท างาน และอบุัตเิหตดุา้นความปลอดภัยและ 
สิง่แวดลอ้มสามารถป้องกนัได ้ดังนัน้เป้าหมายของบรษัิทคอืการท าใหเ้หตกุารณ์เหลา่นัน้ 
หมดไป และเรายังสนับสนุนเรือ่งความปลอดภัยนอกเวลาท างานส าหรับพนักงานอกีดว้ย 
 

การปฏบิัตติาม พันธสญัญาของดปูองท ์และกฎหมายดา้นความปลอดภัยและสขุภาพทีใ่ชบ้ังคับ 
เป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพนักงานทกุคน โดยทีฝ่่ายบรหิารในแตล่ะธรุกจิตอ้งรับผดิชอบใน 
การใหก้ารศกึษา การฝึกอบรม และการสรา้งแรงจงูใจใหพ้นักงานเขา้ใจและปฏบิัตติามพันธะ 
สญัญาของเราและกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับทัง้หมด ทัง้นีพ้นักงานทกุคนยังตอ้งรับผดิชอบในการ 
ปฏบิัตติามนโยบายดา้นความปลอดภัย สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม (Environment, Health & Safety 
(EHS) Policies) ตลอดจนมาตรฐานและแนวทางของดปูองทอ์กีดว้ย 

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 
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การตดัสนิใจใหด้ยี ิง่ข ึน้ 

เมือ่ตอ้งเผชญิกับสถานการณ์ทียุ่ง่ยาก ซึง่อาจไมม่คี าตอบทีถ่กูตอ้งชดัเจนเพยีงพอ ค าถาม 
ดังตอ่ไปนีอ้าจจะชว่ยประเมนิประเด็นปัญหาได ้ดังนัน้กอ่นทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป ใหพ้นักงาน 
พจิารณาทบทวนสถานการณ์กับหัวหนา้งานของคณุเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เขาหรอืเธอเห็นดว้ยกับ 
วธิกีารแกปั้ญหาทีค่ณุตัง้ใจจะใช ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากไมแ่น่ใจวา่การกระท ากอ่นหนา้นี้ 

ของเพือ่นรว่มงานหรอืการกระท าทีเ่พือ่น 

รว่มงานก าลังจะท าเป็นไปตามระเบยีบวธิ ี

ปฏบิตัหิรอืไม ่ใหส้อบถามวา่ "ชว่ยบอก 

เหตผุลของการกระท าของคณุใหฉั้น 

ทราบไดไ้หมครับ/คะ?” เนื่องจากหาก 

เราไมห่ารอืเรือ่งการตัดสนิใจของเรา 

อยา่งสม า่เสมอ เราจะไมส่ามารถเรยีนรู ้

จากผูอ้ืน่และสรา้งความเขา้ใจเรือ่งวธิ ี

การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทรว่มกนัไดเ้ลย 

ฉนัควรใชข้ ัน้ตอนอะไรเพือ่แกไ้ขปญัหา? 

1. ฉันก าลังเผชญิกบัเรือ่งทีอ่าจเป็นประเด็น 
ทางจรยิธรรมเรือ่งใด? 

2. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบโดยเฉพาะของฉัน 
ในสถานการณ์นีค้อือะไร? 

 

3. ใครอาจจะไดรั้บผลกระทบจากปัญหานี?้ 

4. มหีน่วยงานหรอืวธิกีารใดทีส่ามารถชว่ย 
ฉันแกปั้ญหานีไ้ด?้ 

5. การด าเนนิการแบบใดทีค่วรน ามาใช?้ 

 

1. ฉนัก าลงัเผชญิกบัปญัหาอะไร? 

ฉันหรอืคนอืน่ๆ อาจฝ่าฝืนเรือ่ง: 

• กฎหมายหรอืขอ้บังคับ? 

• คา่นยิมหลักของดปูองท?์ 

• ระเบยีบวธิปีฏบัิตขิองดปูองท?์ 

• กฎเกณฑ ์นโยบาย หรอืวธิกีารปฏบัิต ิ
ของดปูองท?์ 

• มาตรฐานจรยิธรรมทางวชิาชพีของฉัน? 

• หลักจรยิธรรมสว่นตัวของฉัน? 

 

2. อะไรคอืหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของฉนั? 

• หนา้ทีค่วามรับผดิชอบดา้นจรยิธรรม 
ของฉันในฐานะทีเ่ป็นพนักงานของดปูองท ์
คอืเรือ่งใด? 

• หนา้ทีค่วามรับผดิชอบดา้นจรยิธรรมของ 
งานของฉันคอืเรือ่งใด? 

• ฉันตอ้งรับผดิชอบดา้นจรยิธรรมในฐานะ 
ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของผูป้ระกอบวชิาชพี 
หรอืกลุม่การคา้หรอืไม?่ 

 
3. ใครไดร้บัผลกระทบบา้ง? 

• บรรดาลกูคา้? 

• เหลา่ผูถ้อืหุน้? 

• บรรดาผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิาร? 

• เพือ่นรว่มงาน? 

• ชมุชนทอ้งถิน่? 

• ครอบครัวของฉันและตัวฉันเอง? 

 

5. ฉนัจะตรวจสอบการกระท าของฉนัอยา่งไร? 

 
• ครอบครัวฉันจะคดิถงึการกระท าของฉัน 

อยา่งไร? 

• การกระท าของฉันจะถกูมองเป็นอยา่งไร 
เมือ่ขอ้เท็จจรงิปรากฏในหนา้หนึง่ของ 
หนังสอืพมิพ?์ 

• คนอืน่ๆ ตอ้งการไดร้ับการปฏบัิตอิยา่งไร? 

• ฉันจะอธบิายการกระท าของฉันกับเพือ่น 
รว่มงานของฉันอยา่งไร? 

 

4. ฉนัสามารถปรกึษากบัหนว่ยงานใดไดบ้า้ง? 

• กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายเพือ่ขอความชว่ยเหลอื) 

• คา่นยิมหลักของดปูองท ์

• ระเบยีบวธิปีฏบัิตขิองดปูองท ์

• นโยบายและวธิกีารปฏบัิตขิองดปูองท ์

• มาตรฐานทางวชิาชพี การคา้หรอื 
อตุสาหกรรม 

• อา้งองิ (โปรดด ูอา้งองิ 
ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ) 
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การขอความชว่ยเหลอืและการเสนอปญัหา 

บรษัิทไดจั้ดใหม้ทีรัพยากรตา่งๆ เพือ่ชว่ยพนักงานทกุคน ผูซ้ ึง่เผชญิกับปัญหาเรือ่งจรยิธรรมและ 
การก ากับดแูลการปฏบิัตงิานทีแ่กไ้ขไดย้าก 

ผูจ้ัดัการหรอืหวัหนา้งานของพนักงานเป็นผูท้ีจ่ะชว่ยแกปั้ญหาทีด่ทีีส่ดุ เนือ่งจากบคุคลเหลา่นี ้
คุน้เคยกับหนา้ทีข่องพนักงาน หากผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งานไมอ่าจชว่ยเหลอืได ้หรอืหาก 
พนักงานรูส้กึไมส่ะดวกใจทีจ่ะคยุเรือ่งนีก้ับผูจั้ดการของตน หน่วยงานดังตอ่ไปนีย้ังพรอ้มให ้
ความชว่ยเหลอืได:้ 

• หวัหนา้ธุรกจิ หวัหนา้หนว่ยงาน หรอืหวัหนา้สถานทีท่ างาน ของพนักงาน 

• เจา้หนา้ทีก่ ากบัดแูลการปฏบิตังิานของพนักงาน 

• ฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายการเงนิ 

• ฝ่ายทรพัยากรบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาในทีท่ างานและนโยบายตา่งๆ อาท ิ 
การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิการไมรั่งควานหรอืกอ่กวน และความเป็นสว่นตัวของพนักงาน 

• สายดว่นดา้นจรยิธรรมของดปูองท ์ซึง่มหีลายภาษาเพือ่ใหพ้นกังาน 
และผูท้ ีไ่มใ่ชพ่นกังานไดร้ายงานขอ้สงสยั และไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
ดไูดจ้ากเว็บไซดข์องดปูองท ์www.dupont.com 

บรษัิทจะเก็บรักษารายงานทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับปัญหาดา้นจรยิธรรม รวมถงึเรือ่งการตดิตอ่กับ 
ศนูยส์ายดว่น หรอืโดยทางอนิเทอรเ์น็ตไวเ้ป็นความลับ ฝ่ายบรหิารจะแจง้ขอ้มลูกับพนักงานผูท้ีม่ ี
หนา้ทีด่แูลปัญหาหรอืขอ้กังวลเทา่นัน้ (ในบางกรณี บรษัิทอาจจ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้มลูนีใ้หก้ับ 
หน่วยงานดา้นกฎหมายของรัฐ) 

นอกจากนี ้พนักงานสามารถรอ้งขอใหป้กปิดชือ่ของตนได ้โดยบรษัิทจะพยายามเก็บรักษาชือ่ของ 
พนักงานเป็นความลับ หากสามารถท าไดแ้ละการกระท าดังกลา่วถกูกฎหมาย 
 

http://www.dupont.com/
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การด าเนนิการกับการประพฤตมิชิอบทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

การด าเนนิการแกไ้ขและการสอบสวน 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมกีารบังคับใชร้ะเบยีบวธิปีฏบิัตนิีอ้ยา่งรวดเร็วและสอดคลอ้งกัน บรษัิทจะ 
สอบสวนกรณีการประพฤตมิชิอบทีม่กีารรายงานมา อาท ิการละเมดิกฎหมาย กฎขอ้บังคับ หรอื 
นโยบายและวธิกีารปฏบิัตขิองบรษัิท และหากพบการประพฤตมิชิอบแลว้ บคุคลทีเ่ป็นตน้เหตุ 
จะตอ้งรับผดิชอบและถกูลงโทษทางวนัิยตามความเหมาะสม รวมถงึการเลกิจา้งและอาจจะ 
ถกูด าเนนิคดทัีง้ทางแพง่หรอือาญา ทัง้นีก้ารจงใจกลา่วหาวา่มกีารกระท าความผดิโดยเท็จถอื 
เป็นการประพฤตมิชิอบอยา่งหนึง่ 
 

การไมต่อบโตห้รอืแกแ้คน้ 

เราตอ้งรักษาไวซ้ ึง่สภาวะแวดลอ้มทีเ่ปิดเผยปัญหาและความยุง่ยากทีอ่าจเกดิขึน้ ดังนัน้ดปูองท ์
จงึไมย่นิยอมใหม้กีารตอบโตห้รอืแกแ้คน้ตอ่ผูท้ีย่กปัญหาขึน้มา ผูท้ีร่ายงานวา่มเีหตนุ่าสงสยัวา่ม ี
การประพฤตผิดิ หรอืผูท้ีใ่หข้อ้มลูเมือ่มกีารสอบถามเรือ่งการประพฤตมิชิอบทีอ่าจเกดิขึน้โดย 
สจุรติใจ ทัง้นีบ้รษัิทจะสอบสวนการตอบโตห้รอืการแกแ้คน้ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และจะลงโทษทาง 
วนัิยกับพนักงานทีท่ าการแกแ้คน้บคุคลทีร่ายงานวา่อาจมกีารประพฤตมิชิอบเกดิขึน้ได ้

โปรดด ูอา้งองิ ส าหรับนโยบายและขอ้มลูอืน่ๆ 
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โครงการดา้นจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

จรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตงิาน เป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคัญเป็นล าดับแรกๆ ส าหรับดปูองท ์

ผูต้รวจสอบท่ัวไป และหัวหนา้ ฝ่ายจรยิธรรมและการก ากับดแูลการ 
ปฏบิัตงิานจะท าหนา้ทีเ่ป็นผูน้ าของหน่วยงานดา้นจรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตงิาน 
สว่นกลาง โดยทมีงานนีจ้ะท างานรว่มกับบรรดาหัวหนา้อาวโุสของดปูองท ์เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิท 
ไดพั้ฒนาเรือ่งทีม่คีวามส าคัญเหลา่นี ้ทัง้นีค้วามพยายามในการรักษาจรยิธรรมและการก ากับการ 
ดแูลการปฏบิัตงิานทีด่ที าใหก้ารปฏบิัตงิานของเราไดเ้ปรยีบและกอ่ใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
ทางดา้นการแขง่ขัน 

หน่วยงานดา้นจรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิตังิานสว่นกลาง จะประกอบดว้ยบรรดา 
พนักงานอาวโุสหลายทา่นและทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย เหลา่เจา้หนา้ทีก่ ากับดแูลการปฏบิัตงิาน 
จะถกูจัดสรรใหเ้หมาะสมตามแตล่ะภมูภิาคท่ัวโลกส าหรับงานทีม่ ี
ความเสีย่ง โดยพวกเขาจะรับผดิชอบอธบิายวสิยัทัศนแ์ละกรอบงาน 
นโยบายและตัวชีว้ดัผลงานหลักของโครงการดา้นจรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตงิาน 
และยังรับผดิชอบในการท าใหแ้น่ใจ 
วา่ธรุกจิแตล่ะแหง่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งมกีารปฏบิัตงิานและรักษาไวซ้ ึง่โครงการดังกลา่วอยา่งม ี
ประสทิธภิาพ ทัง้นีเ้รือ่งดงักลา่วจะบรรลผุลส าเร็จไดโ้ดยการสือ่สารระหวา่งกัน การฝึกอบรม การ 
สอบสวนภายใน และการประเมนิความเสีย่ง โดยทัง้สองฝ่ายจะชว่ยใหพ้นักงานเขา้ใจถงึวธิกีารที ่
บรษัิทบรหิารจัดการเรือ่งจรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตติามอยา่งเป็นทางการ ตลอดจน 
รับผดิชอบโครงการฝึกอบรมท่ัวทัง้บรษัิท รวมไปถงึการใหข้อ้มลูในเรือ่งการควบคมุดแูลดา้น 
จรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตงิาน 

ทัง้หน่วยงานดา้นจรยิธรรมและการก ากับดแูลการปฏบิัตงิานสว่นกลาง และผูบ้รหิารตามสายงาน 
จะยกระดับความส าคัญของคา่นยิมหลักท่ัวทัง้บรษัิท โดยสนับสนุนและสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ร 
ใหม้มีาตรฐานดา้นจรยิธรรม การควบคมุภายใน และการปฏบิัตติามกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับอยา่งม ี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่อา้งองิ 
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