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บำงครั้งก็ง่ำย บำงอย่ำงนั้นท�ำให้เรำต้อง
ตัดสินใจอย่ำงยำกล�ำบำกเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง ไม่
ว่ำจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ ่ทุกกำรตัดสิน
ใจก�ำหนดควำมเป็นเรำ ทุกกำรตัดสินใจล้วนมี
ส่วนช่วยก�ำหนดอนำคตของ Avery Dennison 
กำรตัดสินใจทุกครั้งมีควำมส�ำคัญเสมอ และ
กำรตัดสินใจทุกครั้งล้วนเป็นกำรก�ำหนด
จุดยืนของคุณ

ทุก วนัของคุณเต็ม
ไปด้วยทำงเลือก
มำกมำย
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แนวทำงปฏบัิติในกำรด�ำเนินธรุกจิส่วนใหญ่มกัจะเหมอืนกฎระเบียบท่ีบอกสิง่ท่ีเรำท�ำได้และ
ท�ำไม่ได้ แต่แนวทำงปฏบัิตใินกำรด�ำเนินธรุกจิของ Avery Dennison ไม่ใช่เช่นน้ัน เรำเช่ือ
มัน่ว่ำคุณมคีวำมสำมำรถมำกพอท่ีจะตดัสนิใจเลือกในสิง่ท่ีดี

แนวทำงปฏบิตัใินกำรด�ำเนนิธรุกจิก�ำหนดขึน้จำกคำ่นยิมของเรำ และสะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำม
เชือ่ทีว่ำ่กำรเอำชนะกำรแขง่ขนัทำงธรุกจิสำมำรถด�ำเนนิควบคูไ่ปกบักำรยดึมัน่ในคำ่นยิมได ้
อยำ่งสอดคลอ้ง ในควำมเป น็จรงิ กำรเป น็บรษิัททีด่�ำเนนิธรุกจิอยำ่งมจีรยิธรรมและยดึมัน่
ในคำ่นยิมชว่ยใหเ้รำกำ้วขึน้เป น็ผูน้�ำในตลำด แนวทำงปฏบิตัใินกำรด�ำเนนิธรุกจิจดัท�ำขึน้
เพือ่สง่เสรมิใหม้กีำรสนทนำเกีย่วกบักำรตดัสนิใจของเรำในทกุๆ วนัตลอดเวลำ 

เมือ่เรำเผชญิกบัโลกธรุกจิท่ีมีควำมซบัซ้อนมำกขึน้ เรำใช้แนวทำงปฏบัิติในกำรด�ำเนินธุรกจิ
เพ่ือช่วยในกำรตดัสนิใจของเรำอย่ำงมแีรงบันดำลใจ ชำญฉลำด…และมจีริยธรรม แนวคิด
น้ีมอบควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัให้กบัเรำและท�ำให้เรำเป็นกลุ่มคนจำกหลำกหลำยท่ีมำ
ซึง่มคีวำมแตกต่ำงจำกบุคคลท่ัวๆ ไป ท้ังในฐำนะพนักงำนของผู้ว่ำจ้ำงและขององค์กร

แนวทำงปฏบัิติในกำรด�ำเนินธรุกจิเป็นเคร่ืองมอืท่ีช่วยให้คุณปฏบัิตงิำนอย่ำงซือ่สตัย์สจุริต 

สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบัทุกคนท่ีมปีฏสิมัพันธ์กบับริษทัของเรำ - บุคลำกรของเรำ ลูกค้ำ
ของเรำ ซพัพลำยเออร์ของเรำ และท่ีส�ำคัญท่ีสดุ ผู้ถอืหุ้นของเรำ แนวทำงปฏบัิติของเรำไม่
เพียงมผีลบังคับใช้ส�ำหรับพนักงำน แต่รวมถงึกรรมกำรและผู้บริหำรบริษทั ผมสนับสนุน
ให้คุณใช้แนวทำงปฏบัิติฉบับน้ีพร้อมเคร่ืองมอืเกีย่วกบัค่ำนิยมและจริยธรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้ำง
จดุยืนของตนเอง

Mitch Butier 
ประธำนบริษทัและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

ยินดีต้อนรับสู่แนวทำงปฏิบัติ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ
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กำรตดัสนิใจท่ีดเีย่ียมไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถงึควำมซือ่สตัย์ของตวัคุณเอง แต่ยังเป็นสิง่ท่ี
นิยำมควำมเป็น Avery Dennison กำรตดัสนิใจท่ียอดเย่ียมบำงครัง้อำจมคีวำมเสีย่ง กำรตดัสนิ
ใจท่ียอดเย่ียมช่วยเปิดกว้ำงควำมเป็นไปได้ออกมำให้ได้มำกท่ีสดุ กำรตดัสนิใจท่ียอดเย่ียมน้ัน 
โดยแก่นแท้แล้วเตม็ไปด้วยควำมมุง่มัน่และชำญฉลำด

แนวทำงปฏบัิตใินกำรด�ำเนินธรุกจิน้ีครอบคลุมนโยบำยท่ีใช้เป็นแนวทำงกำรปฏบัิตงิำนของคุณ
ที ่Avery Dennison ซึง่ประกอบด้วยแนวทำงท่ีถกูต้องตำมหลักจรยิธรรมท่ีเกดิข้ึนโดยธรรมชำติ
เมือ่คุณเคำรพตัวเอง บุคคลอ่ืน บรษิทั และกฎหมำย

Avery Dennison พร้อมสนับสนุนคุณในกำรตดัสนิใจอย่ำงถกูต้องตำมหลักจริยธรรมซึง่เป็นสิง่ท่ี
ถกูต้องส�ำหรบัคุณและบรษิทั เรำได้เตรยีมแหล่งข้อมลูมำกมำยเพ่ือช่วยให้คุณเรียนรู้เกีย่วกบักำร
ตดัสนิใจต่ำงๆ ท่ีจ�ำเป็นในกำรท�ำงำนของคุณ แนวทำงปฏบัิตน้ีิเป็นเพียงตัวอย่ำงหน่ึงเท่ำน้ัน เมือ่
คุณและบรษิทัเตบิโตข้ึน ค�ำถำมใหม่ๆ จะเกดิขึน้ ทุกกำรตดัสนิใจมำจำกกระบวนกำรเรยีนรูแ้ละ
ควำมเข้ำใจ ที ่Avery Dennison คุณจะไม่ต้องเผชญิกระบวนกำรน้ีโดยล�ำพัง

เรำเชือ่มัน่ว่ำคุณจะแจ้งให้ทรำบเมือ่คุณมข้ีอสงสยัและมข้ีอกงัวล กำรน่ิงเฉยน้ัน ถ้ำโชคด ีเรำอำจ
เพียงสญูเสยีโอกำสในกำรเรยีนรู ้ปรบัปรงุ และเตบิโตร่วมกนั แต่ถ้ำโชคร้ำย อำจท�ำให้สญูเสยี
ทรพัย์สนิหรือผิดต่อกฎหมำย

อ่ำนแนวทำงปฏบัิต ิท�ำควำมเข้ำใจนโยบำยของเรำ พูดคุยกบัผู้จดักำรของคณุ ตดิต่อท่ีปรกึษำ
ด้ำนจรยิธรรมของกลุ่มงำนหรอืเจ้ำหน้ำท่ีแผนกกฎหมำย อย่ำลังเลท่ีจะตดิต่อไปยังสำยแนะน�ำ
แนวทำงปฏบัิตใินกำรด�ำเนินธรุกจิ เพ่ือขอค�ำแนะน�ำหรอืแจ้งกำรกระท�ำต้องสงสยัซึง่คุณสำมำรถ
เลือกไม่เปิดเผยตวัตนของคุณได้ บรษิทัไม่ยอมรบักำรโต้ตอบต่อบุคคลใดกต็ำมท่ีแจ้งกำรกระท�ำ
ต้องสงสยัโดยสจุรติใจ 

Vikas Arora 
รองประธำนบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

ให้คิดว่ำแนวทำงปฏิบัตินี้
เป็นกำรเริ่มต้นบทสนทนำเกี่ยว
กับกำรตัดสินใจที่เยี่ยมยอด
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 06 อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทำงปฏิบัติของเรำ
 09 ขอควำมช่วยเหลือ
  ถำมค�ำถำม เริ่มกำรสนทนำ รำยงำนข้อข้องใจ
  • ข้อมูลติดต่อ
  • สำยแนะน�ำแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ

 12 ตัวคุณ + สถำนที่ท�ำงำน
 13 คุณ
  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
  ควำมรับผิดชอบของพนักงำน
  ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร
  ตัดสินใจโดยยึดค่ำนิยมเป็นหลัก
  กำรถำมค�ำถำมและขอรับควำมช่วยเหลือ
  กำรรำยงำนข้อข้องใจ
  •  สำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจและ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • กำรไม่เปิดเผยตัวตนและกำรเก็บข้อมูลเป็นควำมลับ
  • กำรต่อต้ำนกำรโต้ตอบ

 17 เพ่ือนร่วมงำน
  โอกำสที่เท่ำเทียมกัน
  กำรคุกคำม
  ควำมรุนแรงในสถำนที่ท�ำงำน
  สภำพแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย
  สถำนที่ท�ำงำนที่ปรำศจำกยำเสพติด 
  กำรต่อต้ำนกำรเกื้อหนุนคนใกล้ชิด

 19 บริษัท
  ข้อมูลบันทึกทำงธุรกิจและกำรเงิน
  • บัญชีและข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ
  • กำรจัดกำรบันทึกและข้อมูล
  ทรัพย์สินและข้อมูล
  •  กำรปกป้องและกำรใช้งำนทรัพย์สินของบริษัทอย่ำง

เหมำะสม
  •  กำรป้องกันข้อมูลกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทำง

ปัญญำ
  • ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัว 
  • ข้อมูลควำมลับของบุคคลอื่น
  • กำรซื้อขำยหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยใน

 25 ตัวคุณ + ตลำดกำรค้ำ
 27 ซัพพลำยเออร์และคู่ค้ำ
  ผลประโยชน์ทับซ้อน
  • กำรลงทุนและควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
  • ของขวัญ ค่ำอำหำร และกำรเลี้ยงรับรอง
  • กำรรับงำนอื่นนอกเหนือจำกของบริษัท
  • โอกำสระดับองค์กร
  มำตรฐำนส�ำหรับซัพพลำยเออร์

 30 ลูกค้ำและตลำดกำรค้ำ
  กำรขำยและกำรตลำด
  กำรเจรจำธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมในตลำดกำรค้ำ
  สติปัญญำในกำรแข่งขัน 
  กำรแข่งขัน 

 34 ตัวคุณ + โลก
 35 ผลกระทบต่อโลก
  ควำมยั่งยืน
  สภำพแวดล้อม
  ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 37 หน่วยงำนรำชกำร
  กำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับด้ำนกำรค้ำ
  กำรติดสินบนและทุจริต
  กำรสอบถำมและสืบสวนจำกรำชกำร

 39 สื่อ
  สื่อสังคม
  สื่อข่ำวสำร

 42 กำรบังคับใช้แนวทำงปฏิบัติ 
  กำรสืบสวนและกำรตอบรับ
  กำรรำยงำนควำมเท็จ
  กำรลงโทษทำงวินัยส�ำหรับกำรละเมิดแนวทำงปฏิบัติ
  กำรยกเลิกข้อก�ำหนด

 45 กรณีศึกษำ

ทำงเลือกที่เต็มไปด้วยควำม
มุ่งมั่น ชำญฉลำด และถูก
ต้องตำมหลักจริยธรรมของ
คุณจะช่วยให้วิสัยทัศน์และ
ค่ำนิยมของเรำมีชีวิตขึ้นมำ



อะไรคือตัว
ชีน้�ำแนวทำง
ปฏบัิตขิองเรำ

โดยกำรค่ำนิยมของเรำเป็นแนวทำงใน
กำรตัดสินใจของคุณในฐำนะของพนักงำน 
Avery Dennison ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ชี้น�ำ
แนวทำงในทุกกำรตัดสินใจของเรำ
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ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

ควำมซื่อสัตย์

เรำขับเคลื่อนด้วยกำรท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้อง เสมอ

•  เรำท�ำตำมที่พูด

•  ตั้งจริยธรรมไว้เหนือผล
ประโยชน์

•  ทุกกำรกระท�ำของเรำนั้น
สุจริตและโปร่งใส

ควำมกล้ำ

เรำกล้ำเผชิญหน้ำกับอุปสรรค
และสิ่งที่ไม่คำดคิด

•  คิดกำรใหญ่และตั้งเป้ำหมำย
ให้สูง

•  ลุกขึ้นและกล้ำพูดในสิ่งที่ถูก
ต้อง

•  ยอมรับควำมเสี่ยงและจดจ�ำ
เวลำที่ล้มเหลว

มุ่งเน้นในภำยนอก

เรำออกไปเพื่อพัฒนำให้ไกลกว่ำ
เดิม

•  เรำได้รับแรงบันดำลใจจำก
ควำมส�ำเร็จของลูกค้ำของเรำ

•  เรำออกไปภำยนอกเพื่อเปิดมุม
มองของเรำและประกำศควำม
คิดของเรำ

ควำมหลำกหลำย

เรำเข้มแข็งขึ้นจำกไอเดียและทีมที่
หลำกหลำย

•  เรำต้องกำรมุมมองและกำร
อภิปรำยที่แตกต่ำง

•  เรำสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเปิดกว้ำง
และเคำรพซึ่งกันและกันส�ำหรับ
ผู้คนที่มำจำกที่ต่ำง ๆ

ค่ำนิยมของเรำ
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ค่ำนิยมของเรำ

ควำมยั่งยืน

เรำให้ควำมส�ำคัญกับสภำพ
กำรณ์ระยะยำวของบริษัท โลก 
และชุมชนต่ำง ๆ

•  เรำลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมของบริษัทเรำอย่ำง
ต่อเนื่อง

•  เรำท�ำงำนเพื่อให้ชุมชนของ
เรำดียิ่งขึ้น

นวัตกรรม

เรำใช้จินตนำกำรและควำมรู้ควำม
สำมำรถ เพื่อสร้ำงควำมเป็นไปได้
ใหม่ ๆ

•  ท้ำทำยสถำนะเดิม ๆ

•  เรำเรียนรู้และพัฒนำจำกควำม
ล้มเหลว

•  เรำหำวิธีที่จะชนะตนเอง

ท�ำงำนร่วมกัน

เรำพัฒนำไปได้ไกลกว่ำ เมื่อ
ท�ำงำนร่วมกันและให้ควำมส�ำคัญ
กับผู้อื่นมำกกว่ำตนเอง

•  ควำมปลอดภัยของทีมพวกเรำมี
ควำมส�ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

•  เรำท�ำงำนร่วมกัน เพื่อยกระดับ
จุดแข็งของทีมของเรำ

•  เรำพัฒนำและสนับสนุนสมำชิก
ในทีมของพวกเรำ

ควำมเป็นเลิศ

เรำคำดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจำกตนเอง
และคนอื่น

•  เรำส่งมอบควำมมุ่งมั่นของเรำ

•  เรำมุ่งมั่นที่จะพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

•  ท�ำงำนอย่ำงเด็ดขำด รวดเร็ว และ
ฉับไว



ถำมค�ำถำม เริ่มบทสนทนำ 
รำยงำนข้อข้องใจ

ขอควำมช่วยเหลือ
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ผู้จัดการของคุณ

พร้อมพูดคุยถึงปัญหาและข้อข้องใจ
ของคุณเสมอ อย่าลังเลที่จะพูดคุย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อข้องใจในการจ้างงานและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ตัวแทนฝ่ายทรัพยากร
บุคคลในพื้นที่พร้อมช่วยคุณเสมอ

กรณีศึกษำในตอนท้ำยของแนวทำงปฏิบัติใน
กำรด�ำเนินธรุกจิน้ีน�ำมำจำกสถำนกำรณ์ท่ีเกดิขึน้
จริงที่เพื่อนร่วมงำนของคุณประสบ กรณีศึกษำ
เหล่ำนี้เน้นปัญหำที่ท้ำทำยซับซ้อนเนื่องจำกกำร
ท�ำควำมเข้ำใจกำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้องตำม
หลักจริยธรรมไม่ใช่เรื่องง่ำยเสมอไป

มีแนวคิดดีๆ ใช่ไหม บอกให้เรำได้รับรู้!

มีแนวคิดที่จะให้แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจนี้มีประโยชน์
มำกขึ้นหรือไม่ หำกคุณมีเคล็ดลับในกำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักจริยธรรมที่ดีกว่ำ ที่ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของกลุ่มงำน
ของคุณพร้อมรับฟังแนวคิดดีๆ ของคุณ
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สำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ

เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเมื่อคุณไม่แน่ใจว่ำ
ต้องกำรจะถำมอะไร หรือเมื่อต้องกำรแสดง
ควำมคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยชื่อ สำยแนะน�ำ
แนวทำงปฏิบัติพร้อมให้บริกำรคุณตลอดเวลำ

หมำยเลขโทรศัพท์ 
+1-720-514-4400
Operator assistance may be required
and local charges may apply.

See pages 58-59 for country  
and language-specific GuideLine 
numbers.

ติดต่อออนไลน์ 
https://www.averydennison.com/
guidelinereport

or

https://www.averydennison.com/ 
guidelinereport-eu 
from Europe

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

คู่มือนโยบำยองค์กรมีอยู่ใน OurWorld 
ทบทวนและท�ำควำมเขำ้ใจนโยบำยของเรำ 
และเมื่อได้รับกำรร้องขอ ลงชื่อในใบรับรอง
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของคุณเพื่อแสดง
ว่ำคุณปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด

Your Regional Ethics Counsel

North America
Chris Johnson
+1-440-534-4894
chris.johnson@averydennison.com

Latin America
Diego Saul
+1-626-304-2388
diego.saul@averydennison.com

EMEA
Magdalena Pacyga
+31-611586198
magdalena.pacyga@averydennison.com

Asia Pacific
Maggie My Li
+852-2820-4598
maggiemy.li@ap.averydennison.com

http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
https://www.averydennison.com/guidelinereport-eu
https://www.averydennison.com/guidelinereport


คุณ+
  สถำนที่ 

ท�ำงำน

มำตรฐำนควำมซื่อสัตย์สุจริตที่
เรำก�ำหนดไว้ส�ำหรับองค์กรของ
เรำ แสดงว่ำเรำมุ่งมั่นปฏิบัติตำม
ตัวอักษรและจิตวิญญำณของ
กฎหมำย
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎต่างๆ นั้นเป็นรากฐานที่ส�าคัญ เราแต่ละคนต้องท�าความ
เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่มีผลบังคับใช้กับ
การท�างานของเรา แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น 
บางครั้งเราอาจปฏิบัติตามตัวอักษรของกฎหมายแต่ไม่ได้ท�าในสิ่งที่ถูก
ต้อง ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับปรัชญาของเรา ที ่Avery Dennison เรามุ่งมั่น
สร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมในระดับสูงสุด

ควำมรับผิดชอบของพนักงำน
มำตรฐำนควำมซื่อสัตย์สุจริตที่เรำก�ำหนดไว้ส�ำหรับตัวเรำ แสดงว่ำเรำ
มุ่งมั่นปฏิบัติตำมตัวอักษรและจิตวิญญำณของกฎหมำย กำรมีควำมรู้
และควำมเข้ำใจเพื่อท�ำในสิ่งนั้นจะต้องใช้ทั้งเวลำและควำมพยำยำม 
พิจำรณำว่ำนี่คือกำรลงทุนที่ส�ำคัญเพื่อควำมส�ำเร็จของตัวคุณและเพื่อ
อนำคตของบริษัทของเรำ

คุณ + สถำนที่ท�ำงำน
เรำรู้ว่ำกำรตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องตำมหลักจริยธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ำย 
นี่คือเหตุผลที่เรำพร้อมให้กำรสนับสนุน กำรฝึกอบรม และแหล่งข้อมูล
เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณเลือก ผู้จัดกำรของคุณ ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล ที่ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของกลุ่มงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกฎหมำย 
สำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
พร้อมให้กำรช่วยเหลือคุณเสมอ

คุณ
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ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร
ผู้จัดกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบมำกกว่ำพนักงำนทั่วไป พวกเขำต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง แสดงออก
อย่ำงเหมำะสมเป็นต้นแบบ และด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำพนักงำนเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจและนโยบำยอื่นๆ ผู้จัดกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้
•  เริ่มต้นโดยกำรเน้นย�้ำควำมส�ำคัญของหลักจริยธรรมทำงธุรกิจและยึดถือค่ำนิยมของเรำ
•  พูดคุยเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจกับพนักงำนโดยใช้ชุดเครื่องมือ Talkabout และ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมของเรำส่งผลต่อวิธีกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของเรำอย่ำงไร

•  ส่งเสริมให้พนักงำนแจ้งข้อกังวล รำยงำนสิ่งที่ทรำบจำกสมำชิกในทีมอย่ำงเหมำะสม และไม่
ตอบโต้พนักงำนที่แจ้งข้อกังวล และ

•  ด�ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วโดยพูดคุยกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลหรือฝ่ำยกฎหมำยเมื่อพบว่ำหรือได้ยิน
ว่ำมีกำรละเมิดแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจหรือกฎหมำย

ตัดสินใจโดยยึดค่ำนิยมเป็นหลัก
แนวทำงปฏิบัตินี้แสดงกำรน�ำค่ำนิยมของ Avery Dennison ไปปฏิบัต ิทุกครั้งที่คุณตัดสินใจใน
ฐำนะพนักงำน ถือว่ำคุณได้ปลุกแนวทำงปฏิบัติให้มีชีวิต ดังนั้นแม้ว่ำคุณถูกกดดันให้ท�ำงำนให้เสร็จ
อย่ำงรวดเร็ว เรำต้องกำรให้คุณใช้เวลำท�ำสิ่งที่ถูกต้องและปลอดภัย นั่นหมำยควำมว่ำใช้เวลำที่คุณ
ต้องกำรในกำรเลือกค�ำพูดหรือกำรกระท�ำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมำตรฐำนร่วมกันของเรำ 
และปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต

กำรถำมค�ำถำมและขอรับควำมช่วยเหลือ
มีค�ำถำมหรือไม่ ค�ำถำมที่ถำมล�ำบำก? คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เมื่อคุณไม่แน่ใจว่ำว่ำได้เลือกทำง
เลือกที่ดีที่สุดหรือไม ่เรำพร้อมช่วยคุณตัดสินใจอย่ำงชำญฉลำดและถูกต้องตำมหลักจริยธรรม 
ดู หน้ำ 10-11 เพื่อรับทรำบรำยกำรแหล่งข้อมูลทั้งหมด

ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจ
ในฐำนะพนักงำน คุณ
ยึดมั่นและปฏิบัติตำม
แนวทำงปฏิบัติในกำร
ด�ำเนินธุรกิจนี้



15แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

1. กำรตัดสินใจของฉันสอดคล้องกับหลักจรรยำ
บรรณธุรกิจของเรำหรือไม่

2. ถูกหลักจริยธรรมหรือไม่ 

3. ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่

4. ฉันต้องกำรให้เพื่อนและครอบครัวของฉันทรำบ
ถึงกำรตัดสินใจเลือกนี้หรือไม่

5. ฉันต้องกำรเห็นกำรตัดสินใจนี้ปรำกฏบน
อินเทอร์เน็ตหรือไม่

เมื่อไม่แน่ใจว่ำใช่ทำงเลือกที่ถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบกำรกระท�ำที่คุณเลือกด้วยค�ำถำมเหล่ำนี้ ถ้ำค�ำตอบของ
ค�ำถำมข้อใดข้อหนึ่งคือ "ไม่" ให้พยำยำมท�ำสิ่งอื่น ถ้ำค�ำตอบของค�ำถำมข้อใดข้อหนึ่งคือ "น่ำจะใช่" หรือ 
"ฉันไม่แน่ใจ" ขอค�ำแนะน�ำจำกผู้จัดกำรของคุณหรือที่ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของกลุ่มงำนของคุณ

5 แนวทำงท่ีรวดเรว็
แนวทำงเพื่อกำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้องตำมหลักจริยธรรม
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กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กำรรำยงำนข้อข้องใจ
พวกเรำจะต้องร่วมมือกันเพื่อรักษำมำตรฐำนควำมซื่อสัตย์เอำไว้  
Avery Dennison ไว้วำงใจและคำดหวังให้คุณแจ้งเมื่อพบหรือสงสัยว่ำมีกำรละเมิดกฎหมำยหรือ
แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ แจ้งข้อกังวลของคุณกับฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ที่ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของกลุ่มงำนของคุณ หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกฎหมำยหรือสำยแนะน�ำแนวทำง
ปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทของเรำเอำใจใส่กับทุกกำรแจ้งอย่ำงจริงจังและจะด�ำเนินกำร
สอบสวนอย่ำงเหมำะสม เรำจะปกป้องกำรเก็บข้อมูลเป็นควำมลับภำยในขอบเขตสูงสุดเท่ำที่ท�ำได้
ในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ

บริษัทของเรำเข้ำใจว่ำกำรแจ้งข้อกังวลอำจท�ำให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบำยใจ นี่คือเหตุผลทีเ่รำ
ห้ำมกำรโต้ตอบใดๆ กับผู้ที่แจ้งกำรกระท�ำที่อำจเป็นกำรละเมิดกฎหมำยหรือแนวทำงปฏิบัติใน
กำรด�ำเนินธุรกิจของเรำโดยสุจริตใจ กำรโต้ตอบเป็นกำรกระท�ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยให้กับ
พนักงำนและอำจท�ำได้หลำยรูปแบบ ถ้ำคุณพบหรือสงสัยว่ำมีกำรโต้ตอบผู้ที่แจ้งข้อกังวล แจ้งไป
ยังผู้จัดกำรของคุณ ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ (โดยไม่เปิดเผยตัวตนถ้ำต้องกำร) หำกเรำร่วมมือกัน เรำจะสำมำรถรักษำสถำนที่ท�ำงำนที่ทุก
คนรู้สึกปลอดภัยที่จะแจ้งข้อกังวล

ดูกำรต่อต้ำนกำรโต้ตอบ (นโยบำย 2.15) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

พวกเรำจะต้องร่วม
มือกันเพื่อรักษำ
มำตรฐำนควำม
ซื่อสัตย์เอำไว้

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing


17

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

เพ่ือนร่วมงำน
โอกำสที่เท่ำเทียมกัน
Avery Dennison มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงยุติธรรมด้วยควำมเคำรพ  
ซึ่งหมำยควำมว่ำเรำให้โอกำสที่เท่ำเทียมกับพนักงำนและผู้สมัครทุกคน เรำห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ
หรือกำรคุกคำมที่ผิดกฎหมำยบนพื้นฐำนของเชื้อชำต ิสีผิว ศำสนำ เพศ กำรตั้งครรภ์ ถิ่นก�ำเนิด 
บรรพบุรุษ พลเมือง อำย ุสถำนภำพสมรส ควำมทุพพลภำพทำงกำย ควำมทุพพลภำพทำงใจ 
เงื่อนไขทำงกำรแพทย ์รสนิยมทำงเพศ เอกลักษณ์ทำงเพศหรือกำรแสดงออกทำงเพศ สถำนภำพ
ทำงกำรทหำร หรือสถำนะอื่นๆ ที่ได้รับกำรคุ้มครองโดยกฎหมำย ในกำรตัดสินใจกำรจ้ำงงำน เรำ
มุ่งเน้นที่คุณสมบัต ิทักษะที่แสดงออก ควำมสำมำรถและควำมส�ำเร็จ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนของแต่ละบุคคล

ดูที่โอกำสกำรจ้ำงงำนที่เท่ำเทียมและควำมเสมอภำค (นโยบำย 2.1)

กำรคุกคำม
Avery Dennison ไม่ยอมรับและห้ำมมิให้มีกำรคุกคำมในองค์กรอย่ำงเด็ดขำด เรำไม่ยอมรับและ
ก�ำหนดโทษหนักต่อกำรคุกคำมทั้งโดยวำจำและทำงกำย พฤติกรรมกลั่นแกล้งหรือพฤติกรรมใดๆ 
ที่น�ำไปสู่บรรยำกำศกำรท�ำงำนที่เป็นกำรข่มขู่ น่ำรังเกียจ ข่มเหง หรือไม่เป็นมิตร บริษัทของเรำมีน
โยบำย "กำรไม่ยอมรับ" กำรคุกคำมทุกรูปแบบ เรำเคำรพตนเองและซึ่งกันและกันโดยแจ้งให้ทรำบ
เมื่อกำรกระท�ำของเพื่อนร่วมงำนท�ำให้เรำหรือเพื่อนร่วมงำนคนอื่นรู้สึกอึดอัดไม่สบำยใจ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรคุกคำมที่  
นโยบำยสถำนที่ท�ำงำนที่ปรำศจำกกำรคุกคำมและควำมรุนแรง (นโยบำย 2.8)

เรำให้โอกำสท่ีเท่ำ
เทียมกับพนักงำน
และผู้สมัครทุกคน

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
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ควำมรุนแรงในสถำนที่ท�ำงำน
ที ่Avery Dennison เรำไม่กระท�ำหรือพูดในสิ่งที่ 
• คุกคำมควำมปลอดภัยหรือควำมมั่นคงของเพื่อนร่วมงำนหรือบุคคลอื่น 
• ก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับบริษัท ทรัพย์สินส่วนตัวหรือ  
• ก่อให้เกิดควำมหวำดกลัว

พวกเรำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับควำมปลอดภัยขณะท�ำงำน และเรำจะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันโดย
รำยงำนกำรข่มขู่หรือสิ่งที่อำจเป็นอันตรำยกับบุคคลอื่น

สภำพแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย
ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่ Avery Dennison พวกเรำทุกคนไม่เพียงแต่
จะต้องรับผิดชอบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของตนเองเท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงเพื่อนร่วมงำนและ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของเรำอีกด้วย ซึ่งหมำยควำมว่ำเรำต้องตัดสินใจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 
แม้ว่ำกำรท�ำเช่นนั้นจะเป็นเรื่องยำก และต้องแจ้งอุบัติเหต ุกำรบำดเจ็บ และแนวปฏิบัติหรือสภำวะที่ไม่
ปลอดภัยโดยทันท ีทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับทรำบวิธีกำรท�ำงำนของตนอย่ำงปลอดภัยและ
ถูกต้องตำมกฎหมำย

กำรป้องกันสภำพแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย (หลักกำร 1.4) และสุขภำพและควำมปลอดภัย
ของพนักงำน (นโยบำย 2.5) ระบุรำยละเอียดควำมผิดชอบร่วมกันของเรำต่อสภำพแวดล้อม สุขภำพ
และควำมปลอดภัย 

เรำรับผิดชอบซึ่ง
กันและกันและเลือก
ตัดสินใจอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
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สถำนที่ท�ำงำนที่ปรำศจำกยำเสพติด
Avery Dennison เป็นสถำนที่ท�ำงำนที่ปรำศจำกยำเสพติด เรำทุกคนมีหน้ำที่ในกำรมำปฏิบัติงำนทั้งใน
และนอกสถำนที่ของบริษัท โดยปรำศจำกกำรใช้สำรเสพติดที่อำจท�ำให้เรำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้หรือ
ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

กำรใช้สำรเสพติด (นโยบำย 2.7) มีรำยละเอียดช่วงเวลำและวิธีกำรทดสอบกำรใช้สำรเสพติดและ
แอลกอฮอล์

กำรต่อต้ำนกำรเกื้อหนุนคนใกล้ชิด
เรำไม่เข้ำร่วมในกำรตัดสินใจว่ำจ้ำงญำติหรือบุคคลใดๆ ที่มีควำมสัมพันธ์ในเชิงรักใคร่ เมื่อมีบุคคลเหล่ำ
นี้ท�ำงำนในบริษัทของเรำ โดยทั่วไปพวกเขำไม่สำมำรถท�ำงำนภำยใน "ขอบเขตของกำรมีอิทธิพลหรือ
กำรควบคุม" ซึ่งหมำยควำมว่ำพวกเขำไม่สำมำรถแจ้งต่อเรำโดยตรงหรือโดยอ้อม เรำแจ้งผู้จัดกำรของ
เรำเมื่อมีควำมสัมพันธ์ในเครือญำติหรือในเชิงรักใคร่หรืออำจได้รับว่ำจ้ำงโดยบริษัท 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที ่กำรต่อต้ำนกำรเกื้อหนุนคนใกล้ชิด (นโยบำย 2.16)

บริษัท
ข้อมูลบันทึกทำงธุรกิจและกำรเงิน
เรำมุ่งมั่นจัดท�ำบันทึกและข้อมูลของบริษัทอย่ำงตรงไปตรงมำ ถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต

เรำมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตนอย่ำง
เปิดเผย ถูกต้อง
แม่นย�ำ และ
ซื่อสัตย์

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing


20

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

บัญชีและข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ
ควำมถูกต้องของบันทึกทำงธุรกิจของเรำมีควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพของเรำ และ
ควำมถูกต้องมีควำมส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้น ภำครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ภำยนอกบริษัทที่เรำรำยงำน 
บัญชีและบันทึกข้อมูลของเรำต้องแสดงธุรกรรมทั้งหมดอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม

เรำปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรควบคุมภำยในของบริษัททั้งหมด เรำไม่ปลอมแปลงเอกสำรใดๆ รวม
ถึงบัญชีทำงกำรเงิน รำยงำนคุณภำพ ใบลงเวลำท�ำงำน รำยงำนค่ำเดินทำงและค่ำใช้จ่ำย และ
เอกสำรที่ยื่นส่ง (เช่น แบบฟอร์มกำรขอรับสวัสดิกำรและประวัติย่อพนักงำน) เรำดูแลรักษำเอกสำร
ทั้งหมดของบริษัทเพื่อเตรียมพร้อมต่อกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดจำกภำคสำธำรณะ รำยงำนต่อ
หน่วยงำนก�ำกับดูแลกฎระเบียบทั้งหมดมีควำมครบถ้วน เป็นธรรมและถูกต้อง

กำรจัดกำรข้อมูลบันทึกและข้อมูล
กำรจัดกำรบันทึกของบริษัทอย่ำงเหมำะสมเป็นกำรรักษำข้อมูลที่ส�ำคัญภำยในบริษัทของเรำพร้อม
กับกำรลดควำมเสี่ยงจำกข้อมูลที่ล้ำสมัย เรำรักษำบันทึกไว้ตำมระยะเวลำที่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น 
เว้นแต่ว่ำกฎหมำยหรือกำรเก็บรักษำและป้องกันบันทึกข้อมูล (นโยบำย 7.21) ก�ำหนดให้เรำเก็บ
รักษำไว้นำนกว่ำ

เรำดูแลรักษำ
เอกสำรทั้งหมดของ
บริษัทเพื่อเตรียม
พร้อมต่อกำรตรวจ
สอบอย่ำงละเอียด
จำกภำคสำธำรณะ

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
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ทรัพย์สินและข้อมูล
เรำใช้ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัทอย่ำงเหมำะสม เรำเข้ำใจว่ำต้องน�ำข้อมูลทั้งของเรำและของบุคคล
อื่นไปใช้อย่ำงถูกกฎหมำยและอย่ำงมีจริยธรรม 

กำรปกป้องและกำรใช้งำนทรัพย์สินของบริษัทอย่ำงเหมำะสม
ทรัพย์สินต่ำงๆ ของ Avery Dennison เป็นของบริษัทที่ใช้เพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ และไม่ได้มีไว้
เพื่อใช้ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นภำยนอกบริษัทใช้งำน เรำไม่ใช้ในทำงที่ผิดหรือท�ำให้เกิดกำรสูญเปล่ำกับ
ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเงินทุน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตของพนักงำน ข้อมูลกรรมสิทธิ์ สิทธิ
บัตร และเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท โดยธรรมชำติเรำมักสงสัยเงินหรือข้อมูลที่มำจำกแหล่งที่เรำไม่
ทรำบหรือไม่ไว้วำงใจ

เรำมีระบบกำรจัดกำรกำรสื่อสำรและข้อมูล รวมถึงคอมพิวเตอร ์โทรศัพท ์และกำรเข้ำใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจเท่ำนั้น เรำไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเหล่ำนี้หรืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กำรเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมำะสม เรำสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
เพื่อใช้งำนส่วนตัวที่เหมำะสมโดยต้องไม่รบกวนกำรปฏิบัติงำน

เรำไม่ใช้ในทำงที่ผิด
หรือท�ำให้เกิดกำร
สูญเปล่ำกับเงินทุน 
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 
ผลผลิตของพนักงำน 
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ 
สิทธิบัตรและ
เครื่องหมำยกำรค้ำ
ของบริษัท
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กำรป้องกันข้อมูลกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรำสร้ำงหรือใช้ในบริษัทของเรำถูกเก็บเป็นควำมลับและให้มูลค่ำที่ส�ำคัญกับเรำ 
กำรเปิดเผยข้อมูลโดยผิดพลำดหรือไม่ได้ตั้งใจอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
เรำ กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงไม่เหมำะสมอำจเป็นกำรละเมิดกฎหมำย เรำเก็บข้อมูลควำมลับและข้อมูล
กรรมสิทธิ์ของบริษัทอย่ำงปลอดภัย และเปิดเผยข้อมูลเฉพำะเมื่อจ�ำเป็นเท่ำนั้น เรำด�ำเนินมำตรกำร
ที่เหมำะสมในกำรปกป้องข้อมูลที่เป็นควำมลับของเรำและของผู้อื่นที่ไว้วำงใจให้ข้อมูลกับเรำ หน้ำที่
ในกำรเก็บรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคุณยังมีผลต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดกำรจ้ำงงำนจำกบริษัทแล้ว 
อ้ำงอิง กำรปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลอันเป็นกรรมสทิธิ์ของบริษัท (นโยบำย 7.13) เพื่อรับข้อมูลเพิ่ม
เติม

ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนของเรำ เรำอำจจัดท�ำเอกสำรที่กลำยเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท เรำ
ปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมำยกำรค้ำทั้งหมด เรำจด
สิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์ของบริษัทเพื่อให้เรำมีเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของเรำ 
ลิขสิทธิ์คุ้มครองเอกสำรที่จัดท�ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและเอกสำรสิ่งพิ่มพ์ที่เรำจัดท�ำขึ้นในกำรท�ำงำน
ของเรำ โลโก้ของเรำคือตัวอย่ำงของสัญลักษณ์ที่ได้รับกำรคุ้มครองในฐำนะเครื่องหมำยกำรค้ำ
ของบริษัท ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่สิทธิบัตร (นโยบำย 7.16) ลิขสิทธิ ์(นโยบำย 7.17) และ
เครื่องหมำยกำรค้ำ (นโยบำย 7.18)

เรำด�ำเนิน
มำตรกำรล่วง
หน้ำตำมควำม
เหมำะสมเพื่อ
รักษำควำมลับ
ของข้อมูล

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
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ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัว
กำรปกป้องข้อมูลเป็นพื้นฐำนของควำมเชื่อใจซึ่งกันและกัน เรำเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
และปกป้องข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน ลูกค้ำ ผู้บริโภคและข้อมูลอื่นๆ ที่เรำมีอยู่

กำรปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลและข้อมูลส่วนตัวมีควำมส�ำคัญต่อบริษัทของเรำ เรำไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพนักงำน ลูกค้ำ หรือบุคคลอื่นที่เรำมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกับบุคคลภำยนอก
หรือกับผู้ที่อยู่ภำยในบริษัทที่ไม่มีควำมจ�ำเป็นทำงธุรกิจที่เหมำะสมที่ต้องทรำบข้อมูล ในบำงกรณี 
กำรส่งต่อข้อมูลส่วนตัวอำจเป็นกำรกระท�ำผิดกฎหมำย หำกคุณได้รับกำรร้องขอข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับพนักงำน ลูกค้ำหรือคู่ค้ำธุรกิจอื่นๆ ให้แจ้งค�ำขอไปยังเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หลัก
กำรเกี่ยวกับกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลถูกน�ำมำใช้ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ รวมถึงควำม
ปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเปิดเผยข้อมูลของพนักงำน (นโยบำย 2.11) และนโยบำย
กำรปกป้องข้อมูลจำกสหภำพยุโรป

เรำเคำรพในควำม
เป็นส่วนตัวของ
ผู้อื่นและปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
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ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

ข้อมูลควำมลับของบุคคลอื่น 
เรำยังดูแลเอำใจใส่ข้อมูลลับของบริษัทอื่นอีกด้วย เรำดูแลข้อมูลเหล่ำนี้ด้วยควำมเอำใจใส่เท่ำเทียม
กับข้อมูลของเรำเองและใช้ข้อมูลเหล่ำนี้ตำมจุดประสงค์ที่เปิดเผยข้อมูลให้แก่เรำ เรำไม่ต้องกำร
ถือครอง ใช้งำน หรือรับผลประโยชน์จำกข้อมูลลับของบริษัทอื่นโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท
เจ้ำของข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลลับที่พนักงำนได้ล่วงรู้ผ่ำนกำรว่ำจ้ำงงำนก่อนหน้ำหรือกิจกรรมที่อยู่
นอกเหนือขอบเขตงำนของตน

กำรซื้อขำยหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยใน
บำงครั้งในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน เรำได้เรียนรู้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ถูกเปิดเผยต่อ
สำธำรณะ ตัวอย่ำงของข้อมูลนี ้ได้แก่ โครงกำรเงินทุนที่ส�ำคัญ กำรด�ำเนินคดี ควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม ่หรือกำรเข้ำซื้อและขำยกิจกำร กำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทโดยใช้ 
"ข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ" หรือให้ข้อมูลดังกล่ำวแก่ผู้อื่นเพื่อให้ด�ำเนินกำรแทน เรียก
ว่ำ กำรซื้อขำยหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยใน กำรซื้อขำยหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยในเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำย 
กำรกระท�ำเช่นนี้เป็นกำรสร้ำงควำมบิดเบือนให้กับตลำดกำรค้ำและท�ำให้สูญเสียควำมไว้วำงใจ เรำ
ไม่ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินหรือข้อมูลที่เป็นควำมลับอื่นๆ หรือเปิดเผยข้อมูลแก่สมำชิกในครอบครัว
หรือบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรซื้อขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ รับข้อมูลเพิ่มเติมได้จำก 
กำรซื้อขำยหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยใน (นโยบำย 7.10)

ข้อมูลอ้ำงอิงนโยบำยเกี่ยว 
กับคุณ + สถำนที่ท�ำงำน

หลักกำร 1.1 ข้อกฎหมำยและแนวทำงจริยธรรม
หลักกำร 1.4  กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภำพ  

และควำมปลอดภัย
นโยบำย 2.1  โอกำสกำรจ้ำงงำนที่เท่ำเทียม  

และควำมเสมอภำค
นโยบำย 2.5   สุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน
นโยบำย 2.6   สถำนที่ท�ำงำนที่ห้ำมสูบบุหรี่
นโยบำย 2.7   กำรใช้สำรเสพติด
นโยบำย 2.8  สถำนที่ท�ำงำนที่ปรำศจำกกำร

คุกคำมและควำมรุนแรง
นโยบำย 2.11 กำรเปิดเผยข้อมูลของพนักงำน
นโยบำย 2.15 กำรต่อต้ำนกำรโต้ตอบ 
นโยบำย 2.16 กำรต่อต้ำนกำรเกื้อหนุนคนใกล้ชิด
นโยบำย 3.4 กำรควบคุมภำยใน
นโยบำย 4.3  กำรปกป้องทรัพย์สินของบรษิัท  

และกำรปฏิบัติงำน
นโยบำย 7.10 กำรซื้อขำยหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยใน
นโยบำย 7.13  กำรปกป้องข้อมูลที่เป็นควำมลับและ

ข้อมูลกรรมสิทธิ์ของบริษัท
นโยบำย 7.14  ระบบจัดกำรข้อมูลและกำรสื่อสำร
นโยบำย 7.16 สิทธิบัตร
นโยบำย 7.17 ลิขสิทธิ์
นโยบำย 7.18 เครื่องหมำยกำรค้ำ
นโยบำย 7.20  กำรรำยงำนและกำรตรวจสอบประเด็น

ทำงกฎหมำยและจริยธรรม
นโยบำย 7.21 กำรเก็บรักษำและปกป้องข้อมูลบันทึก 

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-21_Records_Retention_and_Protection.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WUhHcloydUFMRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6N3ZId2xTZGlmQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WXo2Znd2aVNvY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6SkloeTFLQWRucVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aVRqdWdPTjBVeGM/view?usp=sharing
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ค�ำถำมและค�ำตอบ ตวัคุณ + สถำนท่ีท�ำงำน

เกี่ยวกับตัวคุณ
จะเกิดอะไรขึ้นหำกมีผู้ละเมิดแนวทำงปฏิบัติของเรำ
บริษัทจะตรวจสอบและช่วยเหลือพนักงำนเท่ำที่ท�ำได้
ในกำรแก้ไขกำรกระท�ำของพวกเขำและเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ พนักงำนอำจได้รับกำรลงโทษทำง
วินัยและอำจรุนแรงถึงขั้นให้ออกจำกงำน โดยขึ้นกับ
ลักษณะของกำรละเมิด

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดแนวทำงปฏิบัติ แต่ฉันพบว่ำ
ได้กระท�ำลงไปแล้ว ถ้ำบอกผู้จัดกำรแล้วฉันจะตกที่นั่ง
ล�ำบำกหรือไม่
ควำมผิดพลำดส่วนใหญ่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้โดย
กำรใช้เวลำและควำมเอำใจใส่ในกำรอ่ำนและศึกษำ
แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำและท�ำควำม
เข้ำใจและนโยบำยองค์กร แต่ควำมผิดพลำดสำมำรถ
เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดำ และเป็นกำรดีกว่ำ ถ้ำคุณบอกผู้
จัดกำรทันทีที่รู้ตัวเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น

ฉันต้องกำรปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยเพื่อตัดสินใจ แต่นั่นจะ
ไม่ท�ำให้กำรท�ำงำนล่ำช้ำหรือ
สิ่งส�ำคัญคือแจ้งให้ฝ่ำยกฎหมำยทรำบตั้งแต่ต้น 
กระบวนกำรจะรวดเร็วขึ้นถ้ำพวกเขำมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น

ฉันควรท�ำอย่ำงไรถ้ำกฎหมำยท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ
แนวทำงปฏิบัติ
เป็นเรื่องยำกมำกที่สถำนกำรณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น หำก
เกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ำยกฎหมำย

เกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงำนของคุณ
ถ้ำฉันร้องเรียนข้อข้องใจด้ำนควำมปลอดภัยในตอน
นี ้กำรท�ำงำนจะช้ำลง และเรำอำจจะท�ำงำนเสร็จไม่ทัน
ก�ำหนด ฉันไม่ต้องกำรให้หัวหน้ำงำนของฉันไม่พอใจ 
ฉันควรจะท�ำอย่ำงไร
ก�ำหนดเวลำงำนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ แต่สุขภำพและควำม
ปลอดภัยจะต้องมำก่อนเสมอ เรำทุกคนมุ่งมั่นให้ควำม
ส�ำคัญในสิ่งนี้ บริษัทต้องกำรให้คุณแจ้งข้อกังวลโดย
ทันทีแม้ว่ำจะส่งผลให้กำรผลิตล่ำช้ำ ไม่ทันก�ำหนดเวลำ
หรือสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ

ฉันคิดว่ำเพื่อนร่วมงำนของฉันมีปัญหำจำกกำรใช้ยำเสพ
ติด ถ้ำฉันรำยงำนเรื่องนี ้เขำจะถูกไล่ออกหรือไม่
ไม่จ�ำเป็นเสมอไป Avery Dennison ตระหนักว่ำปัญหำ
กำรติดแอลกอฮอล์และสำรเสพติดเป็นสภำวะที่สำมำรถ
รักษำได้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและโครงกำรช่วยเหลือ
พนักงำนของเรำสำมำรถช่วยให้พนักงำนเอำชนะปัญหำ
เหล่ำนี้ได ้แต่พนักงำนที่ใช้หรืออยู่ภำยใต้ฤทธิ์ของยำ
เสพติดหรือแอลกอฮอล์ในขณะท�ำงำนอำจได้รับกำร
ลงโทษทำงวินัยเพื่อให้บุคคลอื่นใน Avery Dennison 
มีควำมปลอดภัย

เกี่ยวกับบริษัท
"ข้อมูลลับ" นั้นหมำยถึงอะไรบ้ำง
ข้อมูลที่เป็นควำมลับคือข้อมูลใดๆ ที่บริษัทไม่เปิดเผย
หรือไม่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ 
สัญญำ รำคำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้นแบบผลิตภัณฑ ์ข้อ
เสนอ ข้อมูลทำงกำรเงิน แผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ธุรกิจ 
และพนักงำน คือตัวอย่ำงข้อมูลที่เป็นควำมลับ ข้อมูลอื่นๆ 
ได้แก่ รำยงำนหรือข้อมูลคำดคะเนรำยได้ของบริษัทที่ไม่
เปิดเผยต่อสำธำรณะ ผลกำรวิจัยและพัฒนำ หรือข้อมูล
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของเรำกับบริษัทอื่นๆ 

Avery Dennison อ่ำนอีเมล์บริษัทหรือฟังข้อควำมเสียง
ที่ฉันใช้งำนในบริษัทหรือไม่
ตำมกฎ เรำไม่ตรวจสอบกำรสื่อสำรทำงธุรกิจของคุณ แต ่
Avery Dennison อำจตรวจสอบข้อมูลที่ผ่ำนระบบของ
บริษัท รวมถึงอีเมล ข้อควำมเสียง บรำวเซอร์อินเทอร์เน็ต 
กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมภำยใน และฮำร์ดไดรฟ์
คอมพิวเตอร ์ตำมที่กฎหมำยท้องถิ่นอนุญำต



สิ่งที่คุณเลือก 
ก�ำหนดอนำคตของเรำ

คุณ+
 ตลำด
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ผลประโยชน์ทับซ้อน
คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าของคุณเอง เมื่อคุณพบกับเหตุการณ์ที่
อาจท�าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานที่ท�างาน ทางเลือกที่คุณเลือก
เป็นการสร้างอนาคตให้กับเรา บางครั้ง คุณสามารถรับรู้ถึงปัญหาเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ทันท:ี ตัวอย่างเช่น พี่ชายของคุณเป็นเจ้าของ
บริษัทซึ่ง Avery Dennison ใช้บริการในฐานะซัพพลายเออร ์แต่แม้ว่า
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจไม่ชัดเจน หรือดูเหมือนว่าอาจมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน วิธีการเลือกการด�าเนินการของคุณส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทและ
ของคุณ

สถำนกำรณ์ใดๆ ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำนของ
คุณ หรืออำจน�ำไปสู่กำรรับรู้ว่ำมีบำงสิ่งส่งผลกระทบต่อกำรใช้ดุลพินิจใน
กำรปฏิบัติงำนของคุณ ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คุณต้องเปิดเผย ใน
กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ เรำทุกคนมีหน้ำที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
เหนือกว่ำผลประโยชน์ส่วนตัว เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจมีกับ
ผู้จัดกำรของคุณหรือฝ่ำยกฎหมำยและในกำรรับรองกำรปฏิบัติตำมกฎ
ระเบียบประจ�ำปี

คุณ + ตลำด
คุณสำมำรถแสดงให้โลกได้เห็นว่ำกำรท�ำธุรกิจตำมหลักจริยธรรม
นั้นเป็นธุรกิจที่ด ีควำมเป็นผู้น�ำทำงจริยธรรมเป็นตัวก�ำหนดลักษณะ
ควำมสัมพันธ์กับซัพพลำยเออร์และคู่ค้ำทำงธุรกิจอื่นๆ โดยกำร
นึกถึงผลประโยชน์ของบริษัทเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยกำร
ปฏิบัติต่อคู่ค้ำทำงธุรกิจของเรำทั้งหมดอย่ำงเท่ำเทียมกัน และโดย
กำรก�ำหนดควำมคำดหวังกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมหลัก
จริยธรรม แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำคุณท�ำสิ่งที่ถูกต้อง

ซัพพลายเออร์และคู่ค้า
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กำรลงทุนและควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
พวกเรำจะต้องระมัดระวังถึงควำมสัมพันธ์ใดๆ ที่อำจมีอิทธิพล หรือมีอิทธิพลอย่ำงชัดเจนต่อกำร
ตัดสินใจของเรำเมื่อด�ำเนินธุรกิจในนำมของ Avery Dennison โดนทั่วไป เรำต้องไม่ท�ำธุรกิจ
กับหรือแข่งขันกับ Avery Dennison เป็นกำรส่วนตัว และเรำต้องไม่ม ี"ผลประโยชน"์ ในบริษัท
ใดๆ ที่ท�ำธุรกิจกับหรือแข่งขันกับ Avery Dennison "ผลประโยชน"์ หมำยถึงกำรถือครองควำม
เป็นเจ้ำของบริษัทรวมอย่ำงน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต ์หรือกำรลงทุนที่มีมูลค่ำตลำดมำกกว่ำ 100,000 
ดอลลำร์สหรัฐขึ้นไป) และรวมถึงญำติที่มีควำมใกล้ชิดกับเรำด้วย ผลประโยชน์เหล่ำนี้อำจอนุโลมได้
ในบำงกรณี แต่ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้ำตำมที่อธิบำยไว้ใน ผลประโยชน์ทับซ้อน (นโยบำย 7.12)

ของขวัญ ค่ำอำหำร และกำรเลี้ยงรับรอง
แม้ว่ำกำรมอบของขวัญ เลี้ยงอำหำร และกำรรับรอง เป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติโดยทั่วไปเพื่อกระชับควำม
สัมพันธ์ทำงธุรกิจ แต่เรำระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่อำจมีอิทธิพลต่อธุรกรรมทำงธุรกิจ

ธรรมเนียมปฏิบัติในกำรให้ของขวัญและข้อจ�ำกัดในนโยบำยกำรให้ของขวัญอำจแตกต่ำงกันใน
แต่ละภูมิภำคและระหว่ำงประเภทลูกค้ำ แต่โดยไม่ค�ำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น เรำไม่เสนอ
หรือให้ของมีค่ำใดๆ แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐโดยไม่ได้รับอนุญำตล่วงหน้ำจำกฝ่ำยกฎหมำย นอกจำกนี้เรำ
จะไม่รับของขวัญ กำรเลี้ยงอำหำร กำรเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่ำซึ่งเชื่อได้ว่ำอำจเป็นกำร
กระท�ำเพื่อครอบง�ำกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ หำกเรำได้รับกำรเสนอให้ของขวัญ กำรเลี้ยงอำหำรหรือ
กำรรับรอง เรำต้องแจ้งให้ฝ่ำยกฎหมำยทรำบทันที

ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน อ่ำน ผลประโยชน์ทับซ้อน (นโยบำย 7.12) เพื่อรับทรำบข้อมูลทั้งหมด

พวกเรำจะต้อง
ระมัดระวังถึง
ควำมสัมพันธ์ใดๆ 
ที่อำจมีอิทธิพล
ต่อกำรตัดสินใจ
ของเรำเมื่อด�ำเนิน
ธุรกิจในนำมของ 
Avery Dennison

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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กำรรับงำนอื่นนอกเหนือจำกของบริษัท
เรำแสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นของเรำต่อ Avery Dennison โดยมุ่งเน้นที่งำนของเรำเป็นหลัก เรำ
จะท�ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพโดยไม่แบ่งเวลำและแรงงำนไปท�ำงำนอื่นนอกบริษัท หำกมี
สถำนกำรณ์ที่คุณจ�ำเป็นต้องท�ำงำนอื่นด้วย แจ้งหัวหน้ำงำนของคุณ เขำจะปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ระบุ
ไว้ในกำรรับงำนอื่นนอกเหนือจำกของบริษัท (นโยบำย 2.12) เพื่อขออนุมัติล่วงหน้ำ หำกคุณถูกขอ
ให้ลงชื่อในใบรับรองกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบประจ�ำปี เปิดเผยข้อมูลกำรรับงำนอื่นนอกเหนือจำก
ของบริษัทที่คุณมี

ถ้ำเรำรับงำนอื่นนอกเหนือจำกของบริษัท เรำจะต้องระมัดระวังไม่ให้งำนนั้นมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภำพ ควำมเอำใจใส่ หรือสมรรถนะในกำรท�ำงำนที่ Avery Dennison และเรำไม่ยอมรับ
กำรรับงำนอื่นนอกเหนือจำกของบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เทปกำว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่แข่งขัน
กับเรำ หรือซื้อสินค้ำจำกเรำหรือขำยสินค้ำให้กับหน่วยธุรกิจของบริษัท

โอกำสระดับองค์กร
เรำไม่แย่งชิงโอกำสทำงธุรกิจของ Avery Dennison โดยชอบธรรมมำเป็นของตน หำกเรำพบ
โอกำสทำงธุรกิจผ่ำน Avery Dennison จำกกำรใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือต�ำแหน่งงำนของบริษัท 
เรำจะแนะน�ำโอกำสนี้ไปยังฝ่ำยงำนที่เหมำะสมของบริษัท โดยกำรไม่แข่งขันกับบริษัททั้งทำงตรง
หรือทำงอ้อม เรำปฏิบัติตำมหน้ำที่ในกำรรักษำผลประโยชน์ทำงธุรกิจของ Avery Dennison ก่อน
ผลประโยชน์ของตนเองเสมอโดยสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและแนวทำงจริยธรรม (หลักกำร 1.1) 
และผลประโยชน์ทบัซ้อน (นโยบำย 7.12)

เรำแสดงออกถึง
ควำมมุ่งมั่นของเรำ
ต่อ Avery Dennison 
โดยมุ่งเน้นที่งำนของ
เรำเป็นหลัก

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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มำตรฐำนส�ำหรับซัพพลำยเออร์
ซัพพลำยเออร์ของเรำเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของ Avery Dennison เรำจึงพยำยำม
อย่ำงดีที่สุดเพื่อให้พวกเขำปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมที่เรำยึดถือ พวกเขำต้องปฏิบัติตำม
มำตรฐำนซัพพลำยเออร์สำกลของ Avery Dennison ซึ่งระบุรำยละเอียดแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดและ
หลักจริยธรรมที่เรำคำดหวังจำกซัพพลำยเออร์ของเรำ

นอกจำกนี้เรำยังพยำยำมอย่ำงเต็มที่เพื่อให้ซัพพลำยเออร์รับผิดชอบยืนยันว่ำผู้รับช่วงต่อในกำร
จัดหำสินค้ำหรือบริกำรให้กับเรำปฏิบัติตำมมำตรฐำนนี้ ซึ่งรวมถึงประเด็นส�ำคัญต่อไปนี้:
• เรำไม่อนุญำตให้ซัพพลำยเออร์ของเรำใช้แรงงำนเด็กหรือแรงงำนที่ถูกบังคับ
•  เรำก�ำหนดให้ซัพพลำยเออร์จัดสถำนที่ท�ำงำนที่ปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีให้กับพนักงำน และ

ปฏิบัติงำนโดยสอดคล้องกับกฎหมำยสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัยทั้งหมดในท้องถิ่น
•  เรำไม่อนุญำตให้กระท�ำกำรติดสินบน จ่ำยเงินสินบนหรือกำรจ่ำยเงินส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรจัดกำรทำงธุรกิจของเรำ

ลูกค้ำและตลำดกำรค้ำ
กำรขำยและกำรตลำด
เรำเอำชนะในกำรขำยสินค้ำด้วยคุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำร และไม่พึ่งพำเทคนิคที่ไม่ถูก
ต้องตำมหลักจริยธรรม ซึ่งหมำยถึง
• เรำขำยผลิตภัณฑ์และบริกำรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต
• เรำไม่เข้ำร่วมแนวปฏิบัติทำงกำรตลำดที่ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือหลอกลวง
• เรำไม่ประกำศควำมเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งและสินค้ำของคู่แข่ง
• ถ้ำเรำพบว่ำได้ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด เรำจะท�ำกำรแก้ไข

ซัพพลำยเออร์ของเรำ
นั้นถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ Avery Dennison 
ดังนั้นเรำจึงพยำยำม
อย่ำงดีที่สุดเพื่อ
ให้พวกเขำปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนด้ำน
จริยธรรมที่เรำยึดถือ
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ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กำรเจรจำธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมในตลำดกำรค้ำ
เรำเจรจำธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมกับคู่ค้ำธุรกิจทั้งหมด เรำไม่เอำเปรียบบุคคลใดรวมถึงคู่แข่งของเรำ
ด้วยกำรโจรกรรม กำรปั่นรำคำ กำรบิดเบือนควำมจริง หรือกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือไม่เหมำะสม
อื่นๆ เรำไม่จ่ำยเงินหรือรับเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่ำในรูปแบบอื่นเพื่อมีอิทธิพลต่อกำรลงนำมในสัญญำ
หรือกำรท�ำธุรกรรมธุรกิจอื่นๆ

สติปัญญำในกำรแข่งขัน
เรำปฏิบัติต่อคู่แข่งของเรำด้วยควำมเคำรพและเรำปฏิบัติต่อทรัพย์สินทำงปัญญำของพวกเขำด้วย
ควำมเอำใจใส่เช่นเดียวกับทรัพย์สินของเรำ เรำอำจรวบรวม แบ่งปัน และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง
ของเรำแต่จะด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและหลักจริยธรรม เรำอำจจะรวบรวมและใช้
ข้อมูลจำกเอกสำรที่เปิดเผยต่อสำธำรณะซึ่งยื่นต่อรำชกำร สุนทรพจน์ที่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทกล่ำว
ไว้ รำยงำนประจ�ำปี และบทควำมที่เผยแพร ่เรำไม่ยอมรับ แบ่งปัน หรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่เชื่อว่ำ
รวบรวมมำหรือถูกเปิดเผยอย่ำงไม่เหมำะสม

เรำปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ของเรำด้วยควำม
เคำรพและเรำปฏิบัติ
ต่อทรัพย์สินทำง
ปัญญำของพวกเขำ
ด้วยควำมเอำใจ
ใส่เช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินของเรำ
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ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กำรแข่งขัน
เรำปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรผูกขำดซึ่งส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็นธรรมในตลำดและก�ำหนด
ให้บริษัทคู่แข่งแข่งขันกันอย่ำงเสมอภำค เรำอำจละเมิดกฎหมำยต่อต้ำนกำรผูกขำดหำกเรำลงนำม
ในข้อตกลงทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยผ่ำนกำรกระท�ำของเรำร่วมกับบริษัทคู่แข่งอันเป็นกำรจ�ำกัด
กำรแข่งขันหรือจ�ำกัดกำรค้ำโดยไม่มีเหตุผลอันควร ห้ำมท�ำข้อตกลงร่วมกับบริษัทคู่แข่งเพื่อก�ำหนด
รำคำตำยตัว จัดสรรลูกค้ำหรือเขตกำรขำย ร่วมกันประมูลสัญญำ (ที่เรียกว่ำ "ฮั้วประมูล") จ�ำกัด
ควำมสำมำรถในกำรผลิต หรือปฏิเสธควำมสัมพันธ์กับซัพพลำยเออร์หรือลูกค้ำ กิจกรรมเหล่ำนี้
เป็นกำรจ�ำกัดกำรแข่งขันและเป็นกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำย

กำรท�ำข้อตกลงกับคู่แข่งอย่ำงไม่เหมำะสมก็อำจท�ำให้ชื่อเสียงของเรำเสียหำยได้ ดังนั้นเรำจะไม่
เจรจำสิ่งเหล่ำนี้กับคู่แข่ง:
• รำคำ
• ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรขำย 
• กำรจัดสรรลูกค้ำหรือเขตกำรขำย หรือ
• ประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรแข่งขัน

บริษัทของเรำมีลูกค้ำบำงรำยในหน่วยธุรกิจหนึ่งที่เป็นบริษัทคู่แข่งกับหน่วยธุรกิจเดียวกันหรือ
หน่วยธุรกิจอื่น ติดต่อฝ่ำยกฎหมำยเพื่อขอค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีกำรเจรจำธุรกิจกับลูกค้ำกลุ่มนี้

เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงต่อกำรละเมิดกฎหมำยต่อต้ำนกำรผูกขำดในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทคู่แข่ง 
เรำจึงไม่เข้ำร่วมในสมำคมกำรค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำตล่วงหน้ำจำกฝ่ำยกฎหมำย 

ประเด็นนี้มีควำมซับซ้อน เพื่อเป็นกำรเริ่มต้น ท�ำควำมคุ้นเคยกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำร
ผูกขำด (นโยบำย 7.9) และท�ำควำมเข้ำใจว่ำมีควำมหมำยต่อคุณอย่ำงไร นอกจำกนี้พนักงำนยัง
สำมำรถเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมผ่ำนเว็บที่จัดขึ้นเป็นระยะๆ ปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยก่อนเจรจำกับบริษัทคู่
แข่งเพื่อประเมินและระบุข้อกังวลกำรต่อต้ำนกำรผูกขำดหรือกำรแข่งขันที่เป็นธรรม

คุณ + ข้อมูลอ้ำงอิงเชิงน 
โยบำยทำงกำรตลำด

หลักกำร 1.1 ข้อกฎหมำยและแนวทำงจริยธรรม
หลักกำร 1.2  ควำมรับผิดชอบของพนักงำนที่

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
นโยบำย 2.12 กำรรับงำนอื่นนอกเหนือจำกของบริษัท
นโยบำย 7.9  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อ

ต้ำนกำรผูกขำด
นโยบำย 7.12 ผลประโยชน์ทับซ้อน

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/2-12_Secondary_Employment.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-9_Antitrust_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-9_Antitrust_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-12_Conflict_of_Interest.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NHRmWkpIMkJSMVU/view?usp=sharing
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ค�ำถำมและค�ำตอบ ตัวคุณ + ตลำดกำรค้ำ

ซัพพลำยเออร์และคู่ค้ำ
"ผลประโยชน์ทับซ้อน" หมำยควำมว่ำอะไร
ผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วน
ตัว (สิ่งที่ดีที่สุดเป็นกำรส่วนตัวส�ำหรับคุณ เพื่อนฝูง หรือ
ญำติสนิท) นั้นแตกต่ำงหรือพบว่ำแตกต่ำงจำกสิ่งที่ดีที่สุด
ส�ำหรับ Avery Dennison ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำคุณจะต้องเดิน
ทำงโดยเครื่องบินเพื่อไปท�ำงำน จะเป็นกำรดีที่สุดถ้ำคุณ
จองสำยกำรบินที่คุณจะได้สมนำคุณระยะทำงเพิ่ม ขณะ
ที่สำยกำรบินอื่นอำจมีค่ำโดยสำรที่ถูกกว่ำและเป็นสิ่งที่ดี
กว่ำส�ำหรับบริษัท

เมื่อกล่ำวถึงผลประโยชน์ทับซ้อน ใครที่ถือเป็นญำติสนิท
เรำก�ำหนดนิยำมค�ำว่ำ ญำติสนิท ไว้ว่ำหมำยถึง คู่สมรส 
คู่รัก บิดำมำรดำ ปู่ย่ำตำยำย บิดำมำรดำคู่สมรส ลูก 
หลำน พี/่น้องชำย พี/่น้องสำว และพี/่น้องชำยหรือพี/่
น้องสำวคู่สมรส ไม่ว่ำจะอำศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
หรือไม่

ลูกค้ำและตลำดกำรค้ำ
ฉันสำมำรถถำมรำคำปัจจุบันที่ลูกค้ำซื้อสินค้ำที่เรำ
พยำยำมจะขำยให้ได้หรือไม่
ใช่

ถ้ำลูกค้ำบอกรำคำของคู่แข่งให้เรำทรำบโดยสมัครใจ ฉัน
สำมำรถเสนอรำคำต�่ำกว่ำได้หรือไม่
อำจท�ำได้ คุณสำมำรถปรับรำคำให้เท่ำกับของคู่แข่งได้
เสมอ แต่กฎหมำยอำจไม่อนุญำตให้ลดรำคำให้ต�่ำกว่ำ
คู่แข่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และขึ้นอยู่กับว่ำคุณ
เสนอรำคำที่ต�่ำกว่ำให้กับลูกค้ำทุกรำยหรือไม่ ติดต่อฝ่ำย
กฎหมำยเพื่อขอควำมช่วยเหลือในแต่ละสถำนกำรณ์

ฉันจะหำรือกับคู่แข่งในงำนแสดงสินค้ำอย่ำงไร ถ้ำคู่แข่ง
นั้นเป็นทั้งลูกค้ำหรือซัพพลำยเออร์ของเรำ
โปรดระมัดระวัง จ�ำกัดกำรสนทนำของคุณให้อยู่ในระดับ
ที่สำมำรถท�ำได้ และจ�ำกัดพวกเขำภำยใต้ควำมสัมพันธ์
ในกำรซื้อหรือขำยผลิตภัณฑ์ในหน่วยธุรกิจของคุณ 
ห้ำมพยำยำมชักจูงหน่วยธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับลูกค้ำหรือ
ซัพพลำยเออร ์แม้แต่บทสนทนำที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสีย
หำยใดๆ กับบริษัทคู่แข่งอำจถูกมองว่ำเป็นกำรละเมิด
กฎหมำยต่อต้ำนกำรผูกขำด ปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยเพื่อ
รับค�ำแนะน�ำก่อนที่คุณจะเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำกับลูกค้ำ
หรือซัพพลำยเออร์ที่เป็นคู่แข่งของเรำด้วย



เรำมุ่งมั่นที่จะสร้ำงโลกที่เต็มไปด้วย 
แรงบันดำลใจที่น่ำอยู่และยั่งยืน 
เพื่อลูกหลำนของเรำในอนำคต

คุณ+
 โลก
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ความยั่งยืน
ที ่Avery Dennison เราเชื่อมั่นในความส�าเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งได้
มาด้วยแนวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างชุมชน
ที่มีคุณภาพทั่วโลก เรามุ่งมั่นในการรวมความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในทุก
สิ่งที่เราท�า จุดมุ่งหมายของเราคือ การสร้างสมดุลกิจกรรมทางธุรกิจที่
ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับ

คุณภำพชีวิตส�ำหรับชุมชนของเรำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติของโลก 
ด้วยกำรมุ่งเน้นกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เรำพยำยำมเพิ่มมูลค่ำให้กับผู้
ถือหุ้น มีส่วนร่วมในโครงกำรพัฒนำสังคมที่ก่อให้เกิดผลอย่ำงแท้จริง และ
ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมของเรำอย่ำงรับผิดชอบ

คุณ + โลก
Avery Dennison เป็นบริษัทระดับโลก และเรำมุ่งมั่นที่จะเป็น
ประชำกรที่ท�ำประโยชน์ให้แก่โลกใบนี้ เรำสร้ำงชื่อเสียงจำกกำร
พบปะกับบุคคลต่ำงๆ ทั่วทุกพรมแดน ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนรัฐ
ไปจนถึงกำรประชุมออนไลน์เพื่อแบ่งปันควำมสนใจทำงวิชำชีพ
ร่วมกัน เรำเคำรพทุกวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของมำตรฐำนด้ำน
จริยธรรมของเรำ เรำมุ่งมั่นที่จะสร้ำงโลกที่เต็มไปด้วยควำมมุ่งมั่น
ที่น่ำอยู่และยั่งยืนเพื่อลูกหลำนของเรำในอนำคตร่วมกัน

ผลกระทบต่อโลก
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สภำพแวดล้อม
เรำมุ่งมั่นปฏิบัติตำมแนวทำงที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนกำรผลิต ซัพพลำยเชน และกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ เรำพยำยำมอย่ำงยิ่งเพื่อจัดกำรและลดผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกิจกรรมทำง
ธุรกิจของเรำโดยกำรใช้แผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนที่เกิดจำกกระบวนกำรท�ำงำน
ของเรำ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและสิ่งปฏิกูลที่เรำสร้ำงขึ้น ผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมปกป้องและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติของเรำ เรำด�ำเนินโครงกำรที่ท�ำให้มั่นใจ
ว่ำเรำได้สื่อสำร ท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด

กำรปกป้องสภำพแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย (นโยบำย 1.4) และกำรปกป้องสภำพแวดล้อม 
และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (นโยบำย 4.2) เน้นย�้ำถึงค�ำมั่นสัญญำของเรำในกำรปกป้องสภำพ
แวดล้อม รักษำควำมปลอดภัยให้กับชีวิต และผลิตสินค้ำที่ปลอดภัย

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ควำมตระหนักและควำมเอำใจใส่ของคณุจะช่วยให้ Avery Dennison เป็นสมำชกิชมุชนท่ีได้รบัควำม
ไว้วำงใจจำกชมุชนท่ีเรำด�ำเนินธรุกจิและชมุชนโลก เรำต้องกำรให้ผู้อืน่รูจ้กัเรำในฐำนะพลเมอืง
องค์กรตัวอย่ำง มส่ีวนร่วมในชมุชนของเรำอย่ำงต่อเน่ือง มุง่มัน่สนับสนุนควำมหลำกหลำยของ
พนักงำน กำรพัฒนำ สขุภำพและควำมปลอดภยั และมำตรฐำนแรงงำน และมส่ีวนร่วมในสงัคมทัง้ใน
ตลำดท่ีพัฒนำแล้วและภมูภิำคท่ีก�ำลังพัฒนำของโลกท่ีเรำด�ำเนินธรุกจิ ควำมทุ่มเทและเป้ำหมำยของ
กำรด�ำนินธรุกจิอย่ำงย่ังยืนของเรำมรีำยละเอียดอยู่ในรำยงำนกำรด�ำเนินธรุกจิอย่ำงย่ังยืนท่ีจดัท�ำข้ึน
ทุกสองปี ซึง่สำมำรถอ่ำนได้จำกเวบ็ไซต์องค์กรของเรำ

Avery Dennison สนับสนุนให้พนักงำนเป็นสมำชกิขององค์กรกำรกศุลท่ีท�ำเพ่ือส่วนร่วม 
กำรบรจิำคเพ่ือกำรกศุล (นโยบำย 6.7) อธบิำยกำรบรจิำคเพ่ือกำรกศุลของบริษทั

ลด  
ป้องกัน 
รักษำ

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
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หน่วยงำนรำชกำร
กำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับด้ำนกำรค้ำ
รัฐบำลหลำยแห่งทั่วโลกได้ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมทำงกำรค้ำ ซึ่งจ�ำกัดกำรด�ำเนินธุรกิจกับบำง
ประเทศและกลุ่มบุคคล และก�ำหนดกฎระเบียบในกำรขนส่งสินค้ำข้ำมเขตประเทศ เรำปฏิบัติตำม
กฎกำรควบคุมทำงกำรค้ำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรำและเอำใจใส่เพื่อไม่ให้มีกำรด�ำเนิน
ธุรกิจกับกลุ่มบุคคลที่ถูกสั่งห้ำม หรือเพื่อไม่ให้น�ำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำต้องห้ำม ในฐำนะบริษัทใน
สหรัฐอเมริกำ เรำต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมทำงกำรค้ำทั้งหมดของสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนี้
เรำยังปฏิบัติตำมกฎหมำยของทุกประเทศที่อำจมีผลบังคับใช้ในทุกที่ที่เรำด�ำเนินธุรกิจ

กฎหมำยในส่วนนี้มีควำมซับซ้อนและมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ศึกษำกำรจ�ำกัดกำรส่งออก 
(นโยบำย 7.22) และกำรจัดกำรกำรค้ำทั่วโลก หรือปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยหำกมีข้อกังวลเกี่ยวกับ
กิจกรรมกำรค้ำของบริษัท

นอกจำกนี้เรำยังไม่เข้ำร่วมในกำรคว�่ำบำตรสำกลต่อประเทศที่เป็นคู่ค้ำกับสหรัฐอเมริกำ เรำจะไม่
ร่วมท�ำข้อตกลงกำรปฏิเสธกำรท�ำธุรกิจกับหรือในประเทศที่ถูกคว�่ำบำตร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกำรคว�่ำบำตร (เช่น เชื้อชำต ิศำสนำ ถิ่นก�ำเนิด หรือกำรปฏิบัติตำมกำรคว�่ำบำตร) กับบริษัทหรือ
ประเทศที่ท�ำกำรคว�่ำบำตร เรำจะรำยงำนค�ำขอเกี่ยวกับกำรคว�่ำบำตรทั้งหมดไปยังฝ่ำยกฎหมำย
ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน กำรคว�่ำบำตรสำกล (นโยบำย 7.11)

ในฐำนะบริษัทของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
เรำจะต้องปฏิบัติ
ตำมกฎกำรควบคุม
ทำงกำรค้ำทั้งหมด
ของสหรัฐอเมริกำใน
ทุก ที่ที่เรำท�ำธุรกิจ

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
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กำรติดสินบนและทุจริต
กำรติดสินบนคือ กำรเสนอหรือให้ของมีค่ำเพี่อชักจูงให้เจ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคลที่สำมอื่นๆ กระท�ำ
บำงสิ่งเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ กำรติดสินบนเป็นกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำยในหลำย
ประเทศ เงินสด สิ่งที่เทียบเท่ำเงินสด ค�ำสัญญำกำรจ้ำงงำนในอนำคต และของขวัญหรือกำรรับรอง
ที่มีมูลค่ำสูง คือตัวอย่ำงของค�ำว่ำของมีค่ำ ซึ่งหำกเสนอหรือได้รับ อำจถูกมองว่ำเป็นสินบน

เรำพิชิตชัยชนะทำงธุรกิจด้วยควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของเรำ และจะไม่ใช้วิธีกำรติดสินบนหรือ
กำรทุจริตกับเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่เรำท�ำธุรกิจด้วยโดยเด็ดขำด ซึ่งหมำยควำมว่ำเรำจะไม่
เสนอของมีค่ำแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐเพื่อชักจูงกำรด�ำเนินกำรของรัฐ รวมถึง:
• กำรออกใบอนุญำต
• กำรได้รับอัตรำพิเศษด้ำนภำษีหรือศุลกำกร หรือ
• กำรหลีกเลี่ยงกำรบังคับใช้กฎหมำย

เรำจะไม่ใช้บุคคลภำยนอก เช่น ผู้รับเหมำช่วง ที่ปรึกษำหรือตัวแทน เป็นผู้จ่ำยเงินสินบน เพื่อหลีก
เลี่ยงกำรถูกมองว่ำกระท�ำกำรอันไม่เหมำะสม ปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยก่อนมอบสินน�้ำใจหรือของขวัญ
ลักษณะใดๆ ให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ลูกค้ำหรือซัพพลำยเออร์

กฎหมำยและกฎระเบียบในลักษณะดียวกับกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐในต่ำง
ประเทศของสหรัฐอเมริกำ (FCPA), สนธิสัญญำขององค์กรควำมร่วมมือและพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
(OECD) ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรติดสินบนเจ้ำหน้ำที่รัฐในต่ำงประเทศในธุรกรรมต่ำงประเทศ และ
กฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสินบนของสหรำชอำณำจักร มีเพิ่มมำกขึ้นและมีควำมซับซ้อนมำกยิ่ง
ขึ้น ค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมำยเหล่ำนี ้และผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจทั่วโลกใน 
ข้อกฎหมำยและแนวทำงจรยิธรรม (หลักกำร 1.1)

เรำชนะโอกำส
ทำงธุรกิจด้วยผล
งำนของเรำเอง

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
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ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กำรสอบถำมและสืบสวนจำกรำชกำร
เรำร่วมมือกับทำงรำชกำรอย่ำงเต็มที่ในกำรให้ข้อมูลตำมที่ร้องขอ เรำให้ข้อมูลที่เป็นควำม
จริง ครบถ้วน และถูกต้องแก่ภำครัฐเมื่อมีกำรร้องขอ เรำปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
กำรตอบสนองกับกำรสืบสวนของรัฐ (นโยบำย 7.8) และแจ้งฝ่ำยกฎหมำยทันทีเมื่อทำงรำชกำร
ร้องขอข้อมูล ฝ่ำยกฎหมำยจะประสำนงำนค�ำขอข้อมูลและด�ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำ สิทธิ์ของ 
Avery Dennison ได้รับกำรคุ้มครองควบคู่ไปกับกำรตอบกลับกำรให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

สื่อ
สื่อสังคม
พวกเรำทุกคนมีบทบำทเป็นพนักงำนของ Avery Dennison แต่เรำเองก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มี
แนวคิด ควำมคิดเห็น และควำมสนใจเป็นของตนเอง นอกเวลำงำน เรำอำจเขียนบล็อก โพสต์
ข้อควำมบนเครือข่ำยสังคมออนไลน ์เล่นสนุกในโลกเสมือน และมีส่วนร่วมในวิกิ แม้ในกำรด�ำเนิน
กำรส่วนตัวเหล่ำนี ้กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ต้องสอดคล้องกับภำระผูกพันที่เรำมีต่อบริษัท พนักงำน
ของบริษัท ลูกค้ำ ซัพพลำยเออร ์และคู่ค้ำทำงธุรกิจอื่นๆ

เรำได้สรุปแนวทำงปฏิบัติง่ำยๆ ไว้ดังนี้:
•  ในหน้ำเว็บส่วนตัว อย่ำแสดงควำมคิดเห็นในนำมของ Avery Dennison เว้นแต่ว่ำคุณจะได้รับ

มอบหมำยให้เป็นโฆษกของบริษัท
•  ห้ำมเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทหรืออ้ำงอิงถึงลูกค้ำ ซัพพลำยเออร ์คู่ค้ำทำงธุรกิจ 

หรือพนักงำนของ Avery Dennison คนอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญำตล่วงหน้ำจำกบุคคลเหล่ำนั้น

แม้แต่ในกำรด�ำเนิน
กำรส่วนตัว กำรใช้
สื่อสังคมออนไลน์ต้อง
สอดคล้องกับภำระ
ผูกพันที่เรำมีต่อบริษัท

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
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อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
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การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

• ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติกำรสร้ำงแบรนด์ทั่วโลกของ Avery Dennison
•  ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ ์กำรใช้งำนอย่ำงเป็นธรรม ควำมลับ

ทำงกำรค้ำ และกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมด
•  ระมดัระวงัในกำรโพสต์บนสือ่สงัคมออนไลน์เกีย่วกบัเหตกุำรณ์ฉุกเฉินท่ีเกดิข้ึนในท่ีท�ำงำนของคุณ
•  ระบุตัวตนในฐำนะพนักงำนของ Avery Dennison และชี้แจงให้ชัดเจนว่ำคุณแสดงควำมคิดเห็น

ในนำมของตัวเอง และไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทเมื่อกล่ำวถึง Avery Dennison หรือธุรกิจของ
บริษัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่ครือข่ำยสังคมบนอินเทอร์เน็ต (นโยบำย 6.9) แนวทำงปฏิบตัิกำรใช้สื่อสังคม และ
แนวทำงปฏิบัติกำรสร้ำงแบรนด์ทั่วโลก ของเรำ

สื่อข่ำวสำร
ส่วนหนึ่งของค่ำนิยมของเรำขึ้นอยู่กับข่ำวสำรที่ถูกต้องและสอดคล้องที่โลกได้รับรู้จำกเรำ เพื่อให้
มั่นใจว่ำข่ำวสำรของเรำสื่อสำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเสมอ เฉพำะโฆษกที่ได้รับมอบ
หมำยจำกบริษัทเท่ำนั้นที่สำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแก่สื่อมวลชนที่น�ำเสนอข่ำวสำร ชุมชน
นักลงทุน และบุคคลภำยนอกอื่นๆ สิ่งนี้ส�ำคัญอย่ำงยิ่งโดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้สื่อที่
ร้องขอข้อมูลติดต่อไปยังฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

อ่ำน กำรสื่อสำรกับสื่อข่ำวสำร (นโยบำย 6.2) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณ + นโยบำยเกี่ยวกับโลก

หลักกำร 1.1 ข้อกฎหมำยและแนวทำงจริยธรรม
หลักกำร 1.4  กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภำพ 

และควำมปลอดภัย 

นโยบำย 4.2  กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมและกำรปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับ

นโยบำย 6.2 กำรสื่อสำรผ่ำน สื่อแนวใหม่ 

นโยบำย 6.3  กำรประชำสัมพันธ์และกำรเปิดเผย
ข้อมูลทำงกำรเงิน

นโยบำย 6.4 กำรประกำศข่ำวระดับองค์กร
นโยบำย 6.5  กำรประกำศที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรซื้อกิจกำร กำรขำยบริษัท 

และธุรกรรมที่ส�ำคัญ
นโยบำย 6.7 กำรช่วยเหลอืทำงกำรกุศล
นโยบำย 6.9 เครือข่ำยสังคมบนอินเทอร์เน็ต
นโยบำย 7.8 กำรตอบกลับกำรตรวจสอบของภำครัฐ
นโยบำย 7.11 กำรคว�่ำบำตรระดับนำนำชำติ
นโยบำย 7.22 กำรจ�ำกัดกำรส่งออก

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/4-2_Environmental_Protection_and_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/4-2_Environmental_Protection_and_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-2_Communications_to_the_News_Media.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-4_Organizational_Announcements.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-7_Charitable_Contributions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-9_Internet_Social_Networking.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-8_Response_to_Government_Investigations.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-11_International_Boycotts.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-22_Export_Restrictions.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6b0c0aFFvejJqMWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6RE9yZHRiNkN3VHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6a3YycEZZZEROT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
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ค�ำถำมและค�ำตอบ ตัวคุณ + โลก

ผลกระทบต่อโลก
ที่ท�ำงำนของฉันมีผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำม
ปลอดภัย และสุขภำพ หมำยควำมว่ำฉันไม่ต้องกังวล
เรื่องควำมยั่งยืนใช่หรือไม่
ควำมยั่งยืนเป็นควำมรับผิดชอบของทุกคน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในค่ำนิยมหลักของเรำ พวกเรำทุกคนสำมำรถน�ำเสนอ
แนวคิดของตนเองได้ และเมื่อลงมือท�ำด้วยควำมรับผิด
ชอบ พวกเรำทุกคนสำมำรถสร้ำงผลกระทบในทำงที่ดี
ได้ กำรมีส่วนร่วมของแต่ละคนรวมกันในกำรใช้ชีวิต
และกำรท�ำงำนอย่ำงยั่งยืนจะสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับ
อนำคตของเรำ

หน่วยงำนรำชกำร
ใครเป็น "เจ้ำหน้ำที่รัฐ" บ้ำง
ตำมกฎหมำย เจ้ำหน้ำที่รัฐ หมำยถึง พนักงำนภำครัฐ
ทุกระดับ พนักงำนองค์กรที่ควบคุมโดยภำครัฐ และ
รัฐวิสำหกิจ รวมถึงพรรคกำรเมืองและผู้สมัครเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมือง ในบำงประเทศ กำรพิจำรณำ
ว่ำบริษัทใดเป็นของภำครัฐอำจเป็นเรื่องยำก ถ้ำคุณไม่
แน่ใจ โปรดติดต่อฝ่ำยกฎหมำย

ฉันจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำผู้ที่อำจเป็นลูกค้ำนั้นเป็นกลุ่ม
คนที่ถูกห้ำมกำรซื้อขำย
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรจัดกำรกำรค้ำทั่วโลกในภูมิภำค
ของคุณเพื่อขอค�ำตอบหรือแนะน�ำให้คุณตรวจสอบจำก
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง

ฉันจะยึดมั่นในหลักจริยธรรมในประเทศที่กำรติดสินบน
เจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นธรรมเนียมปฏิบัต ิและบริษัทคู่แข่งของ
เรำอำจติดสินบนเจ้ำหน้ำที่รัฐด้วย ได้อย่ำงไร
แม้ว่ำจะเป็นเรื่องยำก แต่เรำสำมำรถท�ำธุรกิจโดยไม่ติด
สินบนได้เสมอ ติดต่อฝ่ำยกฎหมำยเพื่อช่วยคุณหำวิธีกำร
ในกำรแข่งขันอย่ำงมีจริยธรรม

สื่อ
ฉันโพสต์ข้อควำมในบล็อกซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำร
ท�ำงำนในวิชำชีพของฉัน ฉันควรระบุควำมเกี่ยวข้องกับ 
Avery Dennison ได้หรือไม่
ในโลกออนไลน ์กำรเปิดเผยถึงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กับ
บริษัทเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ด ีเพียงเพิ่มบรรทัดนี้ลงใน
บล็อก กำรสนทนำ หรือข้อมูลออนไลน ์"ควำมคิดเห็นที่
แสดงไว้ ณ ที่นี้เป็นควำมคิดเห็นของตัวฉันเองและไม่ถือ
เป็นควำมเห็นจำก Avery Dennison"



กำรบังคับใช้ 
แนวทำงปฏิบัติ
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•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
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ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

การสืบสวนและการตอบรับ
บริษัทด�าเนินการอย่างจริงจังและตรวจสอบการละเมิดข้อกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเหมาะสม GECs มีหน้าที่
ก�ากับดูแลการตรวจสอบในธุรกิจร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องอาจเป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก GECs 

เมื่อเสร็จสิ้นกำรตรวจสอบ ฝ่ำยบริหำรจะก�ำหนดมำตรกำรที่จะด�ำเนินกำร 
กำรด�ำเนินกำรอำจประกอบด้วยกำรอบรมแก้ไข (เช่นกำรฝึกอบรม กำรเสริม
กำรควบคุม กำรสอนงำน หรือชี้แจงให้รับทรำบ) หรือลงโทษทำงวินัย กำร
ลงโทษทำงวินัยรวมไปถึงกำรเลิกจ้ำงงำนจะได้รับกำรตรวจสอบโดยฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล

กำรบังคับใช้แนวทำงปฏิบัติ
Avery Dennison มุ่งมั่นบังคับใช้แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ ด�ำเนินกำรตรวจสอบ และด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมใน
ลักษณะที่เคำรพ เก็บข้อมูลเป็นควำมลับเท่ำที่ท�ำได ้และเป็นธรรม 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของเรำ ร่วมกับที่
ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของกลุ่ม (GEC) มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
บังคับใช้แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล
โดยที่ปรึกษำกฎหมำยทั่วไปและคณะกรรมกำรด้ำนธรรมำภิบำล
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมกำรบริษัท
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บริษัทจะด�ำเนินกำรตรวจสอบและเก็บข้อมูลเป็นควำมลับเท่ำที่ท�ำได ้โดยสอดคล้องกับกำรสอบถำม
ที่ครบถ้วนและเป็นธรรม 

Avery Dennison ไม่ยอมรับกำรตอบโต้ผู้ที่รำยงำนกำรกระท�ำที่อำจเป็นกำรละเมิดแนวทำงปฏิบัติ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจนี้โดยสุจริตใจ กำรตอบโต้อำจเกิดขึ้นในรูปแบบของพนักงำนถูกเลิกจ้ำง ลด
ต�ำแหน่ง มอบหมำยงำนใหม ่ปฏิเสธสวัสดิกำร ปฏิเสธกำรเลื่อนต�ำแหน่ง ปฏิเสธกำรได้รับกำรฝึก
อบรม หรือกำรกีดกันไม่ให้เข้ำร่วมในกำรประชุมที่ส�ำคัญ กำรตอบโต้พนักงำนที่รำยงำนกำรกระท�ำ
ต้องสงสัยว่ำละเมิดแนวทำงปฏิบัติโดยสุจริตใจมีโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

กำรรำยงำนควำมเท็จ
เนื่องจำกถือเป็นกำรละเมิดแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อกล่ำวหำที่เป็นเท็จโดยเจตนำ กำร
ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ตรวจสอบหรือปฏิเสธกำรให้ควำมร่วมมือในระหว่ำงกำรตรวจสอบ พนักงำนที่
ละเมิดแนวทำงปฏิบัติในลักษณะนี้จะถูกลงโทษทำงวินัยถึงขั้นและรวมถึงกำรเลิกจ้ำง

กำรลงโทษทำงวินัยต่อกำรละเมิดแนวทำงปฏิบัติ
เรำมุ่งมั่นที่จะรักษำควำมสม�่ำเสมอและควำมยุติธรรมในกำรในกำรด�ำเนินกำรทำงวินัยที่เป็นเหตุ
มำจำกกำรละเมิดแนวทำงปฏิบัติ กำรลงโทษทำงวินัยอำจรวมถึง กำรเตือนด้วยวำจำหรือเป็นลำย
ลักษณ์อักษร กำรพักงำนโดยจ่ำย/ไม่จ่ำยค่ำจ้ำง กำรหักหรือลดค่ำตอบแทนจูงใจ กำรลดต�ำแหน่ง 
หรือกำรเลิกจ้ำงในกรณีกำรกระท�ำที่รุนแรงหรือกำรกระท�ำผิดซ�้ำหลำยครั้ง 

กำรยกเลิก
คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยต้องอนุมัติกำรยกเว้นข้อก�ำหนดใน
แนวทำงปฏิบัต ิและบริษัทจะเปิดเผยกำรยกเว้นดังกล่ำวต่อสำธำรณะตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

เรำมุ่งมั่นเพื่อที่จะ
รักษำควำมสม�่ำเสมอ
และควำมยุติธรรม
ในกำรใด�ำเนินกำร
ทำงวินัย



กรณีศึกษำต่อไปนี้เป็นปัญหำที่ท้ำทำยและบ่อยครั้งไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน บำง
สถำนกำรณ์มำจำกเหตุกำรณ์จริงที่ได้รับแจ้งมำยังสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประเด็นด้ำนจริยธรรมที่ยำกต่อกำรตัดสินใจ
ที่คุณอำจเผชิญขณะท�ำงำนให้กับ Avery Dennison ซึ่งอำจท�ำให้คุณจ�ำเป็นต้อง
ขอค�ำแนะน�ำจำกผู้จัดกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ที่ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของกลุ่ม 
หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกฎหมำย หรือสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ

กรณีศึกษำ
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ควำมลับทำงกำรค้ำและกำรเก็บข้อมูลเป็นควำมลับ
สถำนกำรณ์
ลูกค้ำส่งใบสั่งซื้อที่ต้องกำรส่งให้กับบริษัทคู่แข่งมำให้คุณโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณควรท�ำอย่ำงไรกับข้อมูลที่คุณได้รับทรำบ

ค�ำแนะน�ำ
ส่งกลับไปยังลูกค้ำทันทีเช่นเดียวกับอีเมลอื่นๆ ที่ส่งถึงคุณโดยควำมผิดพลำด ไม่ด�ำเนินกำรใดๆ กับข้อมูลในเอกสำรที่ได้รับโดยควำม
ผิดพลำด และไม่ส่งต่อเอกสำรนั้นให้กับบุคคลอื่น จดบันทึกเอกสำรที่คุณได้รับและส่งกลับใบสั่งซื้อ และแจ้งให้ผู้ส่งทรำบว่ำคุณได้รับ
โดยควำมผิดพลำด หำกใบสั่งซื้อถูกส่งผ่ำนทำงอีเมล ลบอีเมลออกจำกกล่องรับข้อควำม โฟลเดอร์ส่งและโฟลเดอร์ถังขยะของคุณ

สถำนกำรณ์
หน่วยธุรกิจของคุณลงนำมในข้อตกลงกำรเก็บข้อมูลเป็นควำมลับกับลูกค้ำ หลังจำกที่ลูกค้ำส่งค�ำขอใบเสนอรำคำมำ ในขณะ
เดียวกัน ส�ำนักงำนบริษัทของ Avery Dennison ว่ำจ้ำงบริกำรจำกที่ปรึกษำภำยนอกในกำรจัดท�ำกลยุทธ์ระยะยำวส�ำหรับหน่วย
ธุรกิจของคุณ ที่ปรึกษำขอส�ำเนำค�ำขอใบเสนอรำคำจำกคุณ ที่ปรึกษำยืนยันกำรขอส�ำเนำค�ำขอใบเสนอรำคำจำกคุณโดยอ้ำงอิงกับ
หลำยครั้งที่ผ่ำนมำที่ได้รับข้อมูลที่เป็นควำมลับจำกบุคคลที่สำมจำกหน่วยธุรกิจของ Avery Dennison เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน และ
ที่ปรึกษำยังอ้ำงอิงภำระผูกพันในกำรเก็บข้อมูลที่เป็นควำมลับของเขำต่อ Avery Dennison คุณปฏิเสธในกำรให้ใบเสนอรำคำแก่ที่
ปรึกษำเนื่องจำกภำระผูกพันในกำรเก็บข้อมูลที่เป็นควำมลับของหน่วยธุรกิจของคุณ

ค�ำแนะน�ำ
คุณจัดกำรสถำนกำรณ์ได้อยำงเหมำะสม สิ่งแรก สถำนกำรณ์ซึ่งที่ปรึกษำเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นควำมลับของบุคคลที่สำมที่ได้รับจำก 
Avery Dennison มำจำกกำรอนุมัติโดยชัดแจ้งจำกบุคคลที่สำมเหล่ำนั้น กำรอนุมัติดังกล่ำวอนุญำตให้ Avery Dennison แลก
เปลี่ยนข้อมูลกับที่ปรึกษำภำยนอก แต่ในกรณีนี้ ข้อตกลงกำรเก็บข้อมูลที่เป็นควำมลับของลูกค้ำไม่ได้อนุญำตให้ถ่ำยโอนข้อมูลที่เป็น
ควำมลับให้กับที่ปรึกษำ สถำนกำรณ์ได้รับกำรแก้ไขโดยกำรขอแก้ไขข้อตกลงกำรเก็บข้อมูลที่เป็นควำมลับกับลูกค้ำ เพื่อให้หน่วย
ธุรกิจสำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่ำวกับที่ปรึกษำได้
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กำรต่อต้ำนกำรผูกขำด
สถำนกำรณ์
หน่วยธุรกิจของคุณพบว่ำจ�ำเป็นต้องเพิ่มรำคำสินค้ำเนื่องจำกซัพพลำยเออร์หลำยรำยเพิ่มรำคำสินค้ำ หน่วยธุรกิจของคุณสูญเสีย
ธุรกิจหลังจำกเพิ่มรำคำสินค้ำในอดีต คุณจึงต้องกำรทดสอบว่ำตลำดจะตอบสนองอย่ำงไรต่อกำรเพิ่มรำคำก่อนที่จะด�ำเนินกำรจริง 
จุดมุ่งหมำยของคุณคือ เพื่อตรวจสอบว่ำลูกค้ำจะตอบสนองอย่ำงไรหลังจำกประกำศควำมเป็นไปได้ในกำรขึ้นรำคำสินค้ำ และบริษัทคู่
แข่งจะขึ้นรำคำสินค้ำตำมหรือไม่ กำรด�ำเนินกำรนี้ท�ำได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
กำรด�ำเนินกำรนี้อำจถูกมองว่ำเป็น "กำรส่งสัญญำณรำคำ" ไปยังบริษัทคู่แข่งของคุณ: คุณส่งสัญญำณ และบริษัทคู่แข่งยอมรับ
สัญญำณและปฏิบัติตำมเช่นเดียวกัน กำรกระท�ำนี้อำจถูกมองว่ำเป็นกำรก�ำหนดรำคำตำยตัว ซึ่งเป็นข้อห้ำมตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำร
ผูกขำด ถึงแม้ว่ำอำจมีเหตุผลหรือมีข้อโต้แย้งในกำรด�ำเนินกระบวนกำรดังกล่ำว แต่โดยทั่วไปแล้วเป็นกำรกระท�ำที่ไม่ชำญฉลำด 
ตรวจสอบกับฝ่ำยกฎหมำยก่อนด�ำเนินกลยุทธ์ดังกล่ำว

สถำนกำรณ์
ผู้ติดต่อคนส�ำคัญของคุณที่บริษัทลูกค้ำ/บริษัทคู่แข่งส่งอีเมลถึงคุณ: "เรำก�ำลังพิจำรณำเพิ่มรำคำขำยในส่วนตลำด X ซึ่งมีควำม
ส�ำคัญส�ำหรับเรำ ผม/ฉันเข้ำใจว่ำหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของคุณก�ำลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในส่วนตลำด X หำกคุณต้องกำรท�ำธุรกิจกับเรำ
ต่อไป ผม/ฉันขอแนะน�ำให้คุณส่งต่อข้อควำมนี้ไปยังแผนกอื่นๆ เพื่อหยุดช่ัวครำว" คุณควรท�ำอย่ำงไร

ค�ำแนะน�ำ
บอกลูกค้ำ/บริษัทคู่แข่งว่ำ หน่วยธุรกิจอื่นจะตัดสินใจว่ำจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลำดหรือไม่โดยใช้ดุลพินิจของพวกเขำเอง และ
คุณสำมำรถเจรจำธุรกิจของคุณกับลูกค้ำ/บริษัทคู่แข่งได้เท่ำนั้น ด�ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำคุณไม่ได้ท�ำหรือพูดสิ่งใดเพื่อแนะน�ำว่ำ 
Avery Dennison จะเข้ำร่วมในข้อตกลงใดๆ หรือกำรจัดกำร "ต่ำงตอบแทน" เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจอื่นๆ ของลูกค้ำ/
บริษัทคู่แข่ง นอกจำกนี้ แจ้งกำรมีปฏิสัมพันธ์นี้ไปยังฝ่ำยกฎหมำยทันที
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กำรติดสินบน
สถำนกำรณ์
คุณก�ำลังขยำยธุรกิจในประเทศที่ผู้ติดต่อมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง และคุณก�ำลังพิจำรณำว่ำจ้ำงที่ปรึกษำให้ "เปิดช่องกำรติดต่อ" และ
แนะน�ำให้รู้จักกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
เมื่อจ�ำเป็นต้องว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ คุณต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่ำที่ปรึกษำมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่
จ�ำเป็น ไม่เรียกร้องค่ำบริกำรที่สูงผิดปกติ และไม่มีควำมสัมพันธ์กับภำครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภำครัฐ กำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ให ้"เปิดช่องกำรติดต่อ" และแนะน�ำให้รู้จักเจ้ำหน้ำที่ร�ฐอำจเสี่ยงต่อข้อกังวลกำรติดสินบน ปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยก่อนว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ

สถำนกำรณ์
หน่วยธุรกิจของคุณเพิ่งเสร็จสิ้นโครงกำรลงทุนที่ใช้เงินลงทุนสูงที่ท�ำร่วมกับหน่วยงำนรัฐหลำยแห่ง วันที่เสร็จสิ้นใกล้กับเทศกำลใหญ่
ในประเทศของคุณซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักธุรกิจในกำรจัดเลี้ยงฉลองให้กับลูกค้ำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจอื่นๆ เนื่องจำก
โครงกำรด�ำเนินไปอย่ำงรำบรื่นและประสบควำมส�ำเร็จ คุณพิจำรณำที่จะจัดเลี้ยงอำหำรค�่ำเพื่อแสดงควำมขอบคุณต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐที่
เกี่ยวข้องในโครงกำรนี้ คุณควรท�ำเช่นนั้นหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ในกำรเลี้ยงรับรองเจ้ำหน้ำที่รัฐ คุณต้องพิจำรณำว่ำกำรเลี้ยงรับรองอำจละเมิดกฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสินบน ในกรณีนี้ เนื่องจำก
โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีกำรอนุมัติหรือกำรอนุญำตใดๆ ที่รอด�ำเนินกำรเพิ่มเติม จึงไม่มีผลประโยชน์ใดที่ได้รับจำกกำรเลี้ยง
รับรองเจ้ำหน้ำที่รัฐ หำกกำรเลี้ยงรับรองเจ้ำหน้ำที่รัฐเกิดขึ้นในช่วงเวลำที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกำรเลี้ยงรับรองในประเทศ กำรเลี้ยง
รับรองสำมำรถท�ำได้ภำยใต้กฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสินบน ถึงกระนั้นก็ตำม สิ่งส�ำคัญคือปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยก่อนด�ำเนินกำรใดๆ
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สถำนกำรณ์
หน่วยธุรกิจของ Avery Dennison ด�ำเนินธุรกิจในเขตสินค้ำทัณฑ์บน กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำทั้งหมดในและนอกเขตสินค้ำทัณฑ์บนต้อง
ได้รับอนุมัติจำกศุลกำกร กฎหมำยในท้องถิ่นก�ำหนดให้บริษัทจัดหำที่พักหรือบริกำรรับส่งและเลี้ยงอำหำรแก่เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร เจ้ำ
หน้ำที่ศุลกำกรในท้องถิ่นขอเบี้ยเลี้ยงเงินสดค่ำเดินทำงและค่ำอำหำรตำมที่อนุญำตตำมระเบียบในท้องถิ่น คุณควรให้เบี้ยเลี้ยงเงินสด
ดังกล่ำวหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ภำยใต้กฏหมำยแห่งสหรัฐอเมริกำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐในต่ำงประเทศและกฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสินบนอื่นๆ จ�ำเป็น
ต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษในกำรด�ำเนินกำรใดๆ ให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ถึงแม้ว่ำจะอนุญำตให้บริกำรรับส่งและเลี้ยงอำหำร (ฟร)ี 
แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ แต่ไม่อนุญำตให้จ่ำยเงินสดหรือให้คูปองเงินสด เช่น ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง คุณควรปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยเพื่อตรวจสอบว่ำ
บริกำรรับส่งและกำรเลี้ยงอำหำรที่ห้องอำหำรของบริษัทมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำหรือไม่ หำกฝ่ำยกฎหมำยก�ำหนดว่ำค่ำใช้จ่ำยมีควำม
เหมำะสม สิ่งส�ำคัญคุณต้องด�ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำมีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้องเพื่อแสดงว่ำได้มีกำรจัดกำรดังกล่ำวให้กับเจ้ำ
หน้ำที่รัฐ

ผลประโยชน์ทับซ้อน
สถำนกำรณ์
คู่สมรสของพนักงำนของคุณก�ำลังขำยผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลิตภัณฑ์ขำยให้รำคำที่ถูกกว่ำบริษัทคู่แข่งและบริษัทพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ อันที่จริง คู่สมรสของพนักงำนจัดหำผลิตภัณฑ์ได้ในรำคำที่ถูกกว่ำและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำซัพพลำยเออร์รำยอื่นๆ ควำม
สัมพันธ์นี้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทรำบหรือเป็นกำรอนุมัติโดยบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อในท้องถิ่น มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ข้อเท็จจริงคือควำมสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับกำรเปิดเผยต่อฝ่ำยบริหำรอย่ำงถูกต้องตั้งแต่เริ่มควำมสัมพันธ ์จึงถือเป็นกำรละเมิดนโยบำย
ผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องมีกำรขออนุมัติจำกผู้บริหำรระดับสูง โดยพนักงำนและผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อในท้องถิ่นต้องไม่รวมอยู่ใน
กระบวนกำรตัดสินใจดังกล่ำว



50

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
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สถำนกำรณ์
พนักงำนของคณุได้รบัเลือกให้เข้ำร่วมในคณะกรรมำธกิำรวำงแผนในท้องถิน่ในเมอืงเล็กๆ ที ่Avery Dennison ด�ำเนินธรุกจิ 
พนักงำนแจ้งให้คุณทรำบ ในฐำนะหัวหน้ำงำนของเธอท่ีต้องกำรสนับสนุนควำมมุง่มัน่ของพนักงำนในกำรมส่ีวนร่วมในชมุชนท้องถิน่ 
คุณอนุมตักิำรท�ำหน้ำท่ีดงักล่ำว กำรด�ำเนินกำรน้ีเหมำะสมหรอืไม่

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ คุณควรปรึกษำกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและฝ่ำยกฎหมำยก่อนอนุมัต ิผลประโยชน์ทับซ้อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อำจมีอยู่เมื่อพิจำรณำ
จำกลักษณะของต�ำแหน่งที่ได้รับเลือก อำจมีบำงกรณีที่ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ Avery Dennison แตกต่ำงจำกแผนงำนของ
เทศบำล และหน้ำที่และภำระผูกพันของพนักงำนอำจจ�ำเป็นต้องถูกแบ่งสรร พนักงำนอำจตกอยู่ในฐำนะที่ล�ำบำกในกำรรับรู้ข้อมูลที่
เป็นควำมลับจำกทั้ง Avery Dennison และเมือง

สถำนกำรณ์
ผู้จดักำรคนหน่ึงของคุณเป็นเจ้ำของอพำร์ทเมนท์ท่ีเขำเปิดให้เช่ำ ผู้จดักำรทรำบว่ำฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลก�ำลังต้องกำรเช่ำอพำร์ทเมนท์
ให้กบัพนักงำนท่ีเดนิทำงไปยังพ้ืนท่ีและต้องกำรท่ีพักช่ัวครำว ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลก�ำหนดว่ำ Avery Dennison ควรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์
และลงนำมในสญัญำเช่ำสำมปีตำมอัตรำตลำด ถงึแม้ว่ำฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลจะทรำบถงึสถำนกำรณ์น้ี คุณ หัวหน้ำงำนของผู้จดักำรไม่
อนุมตักิำรด�ำเนินกำรข้ำงต้น ผู้จดักำรแนะน�ำให้เพ่ือนร่วมงำนของเขำในฝ่ำยกำรเงนิจดักำรให้บริษทัจ่ำยเงนิค่ำเช่ำรำยเดอืน และจ่ำย
เงนิในนำมของค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวท่ีเกดิข้ึน เพ่ือนร่วมงำนของเขำตกลงด�ำเนินกำรดงักล่ำวตำมท่ีผู้จดักำรร้องขอ กำรด�ำเนินกำรน้ีเหมำะ
สมหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
เห็นได้ชัดเจนว่ำสถำนกำรณ์นี้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ถึงแม้ว่ำสัญญำเช่ำจะเป็นอัตรำตลำดและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและบุคคล
อื่นๆ จะตระหนักว่ำอพำร์ทเมนท์นี้เป็นของเขำ แต่ผู้จัดกำรต้องเปิดเผยสถำนกำรณ์นี้กับคุณและขออนุมัติจำกคุณ นอกจำกนี้ กำรที่
ผู้จัดกำรขอให้เพื่อนร่วมงำนในฝ่ำยกำรเงินจัดกำรกำรจ่ำยเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของเขำเป็นเรื่องที่ผิด เพื่อนร่วมงำนควรปฏิเสธ
และรำยงำนค�ำขอนี้
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สถำนกำรณ์
หลังจำกที่ Avery Dennison ว่ำจ้ำงบริษัทหนึ่งให้จัดกำรของเสียจำกกำรผลิตในสถำนที่แห่งหนึ่ง คุณพบว่ำมีเศษซำกเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และเป็นจ�ำนวนมำก คุณสงสัยว่ำผู้ขำยอำจจ่ำยเงินให้กับบริษัทที่ด�ำเนินกำรเพื่อให้มีเศษซำกเพิ่มขึ้นเพื่อขำยในตลำดมืด 
คุณพิจำรณำหลำยทำงเลือกรวมถึงกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบจำกบริษัทเอกชน บอกเลิกควำมสัมพันธ์กับผู้ขำย และพนักงำนทุกคนที่
เกี่ยวข้อง พูดคุยกับพนักงำนและผู้ขำยและเตือนให้หยุดพฤติกรรมนี ้หรือรำยงำนสถำนกำรณ์ไปยังฝ่ำยกฎหมำยหรือสำยแนะน�ำ
แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ คุณควรท�ำอย่ำงไร

ค�ำแนะน�ำ
คุณอำจคิดผิดที่จะด�ำเนินกำรโดยตรงโดยไม่ตรวจสอบกับที่ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของกลุ่มหรือที่ปรึกษำกฎหมำยของหน่วยธุรกิจของ
คุณก่อน นโยบำยบริษัทก�ำหนดให้กำรตรวจสอบทั้งหมดด�ำเนินกำรโดยฝ่ำยกฎหมำย นอกจำกผลทำงกฎหมำยจำกกำรตรวจสอบที่
ไม่เหมำะสม อำจมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเลิกจ้ำงพนักงำนหรือกำรบอกเลิกควำมสัมพันธ์กับผู้ขำย และค่ำธรรมเนียมกำรฟ้องร้องคดีและ
กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อผู้ขำยและพนักงำน ซึ่งต้องด�ำเนินกำรโดยตรงโดยฝ่ำยกฎหมำยและไม่ใช่โดยหัวหน้ำฝ่ำยโรงงำน
หรือผู้ตรวจสอบภำยนอก

กำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับด้ำนกำรค้ำ
สถำนกำรณ์
ซพัพลำยเออร์ให้บริกำรแก่หน่วยธรุกจิของคุณในประเทศหน่ึง แต่แนะน�ำให้คุณโอนกำรจ่ำยเงนิไปยังบัญชธีนำคำรในอีกประเทศหน่ึง 
กำรด�ำเนินกำรน้ีมคีวำมเสีย่งหรอืไม่

ค�ำแนะน�ำ
อำจมี ซัพพลำยเออร์นี้อำจร้องขอกำรจ่ำยเงินในเขตอ�ำนำจศำลอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภำษี ปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยเพื่อให้ตรวจสอบ
สถำนกำรณ์นี้อย่ำงใกล้ชิด
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สถำนกำรณ์
เนื่องจำกมีข้อจ�ำกัดบำงประกำรเกี่ยวกับกำรน�ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศ A Avery Dennison ให้กำรรับรองกับลูกค้ำว่ำเรำจะไม่ขำย
สินค้ำที่ผลิตในประเทศ A ให้กับลูกค้ำ อย่ำงไรก็ดี สินค้ำเกิดขำดแคลนและประเทศ A เป็นประเทศเดียวที ่Avery Dennison มีสินค้ำ
เกินควำมต้องกำร คุณทรำบว่ำตัวแทนขำยตัดสินใจว่ำสิ่งส�ำคัญคือต้องตอบสนองค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำและจัดส่งสินค้ำจำกประเทศ 
A ให้กับลูกค้ำโดยไม่ปรึกษำกับลูกค้ำ เขำปกปิดข้อเท็จจริงนี้กับลูกค้ำและแนะน�ำให้พนักงำนเสมียนของลูกค้ำปลอมแปลงเอกสำร
ศุลกำกรเพื่อระบุว่ำสินค้ำมำจำกประเทศอื่น คุณมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรำยงำนสถำนกำรณ์นี้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
โดยกำรปลอมแปลงเอกสำร ตัวแทนขำยละเมิดแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจและข้อตกลงกับลูกค้ำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบที่ร้ำย
แรงต่อลูกค้ำที่รับผิดชอบในกำรน�ำเข้ำสินค้ำเข้ำประเทศ คุณต้องรำยงำนสถำนกำรณ์นี้กับฝ่ำยกฎหมำย

สถำนกำรณ์
ในสถำนกำรณ์ข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรสุ่มตรวจโดยเปิดคอนเทนเนอร์และพบว่ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องไม่ได้มำจำกประเทศถิ่นก�ำเนิน
ผลิตภัณฑี่เปิดเผย เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรตรวจสอบและส่งจดหมำยถึง Avery Dennison เพื่อขอค�ำชี้แจง จดหมำยส่งไปยังตัวแทนขำย
ที่ปกปิดข้อมูลตั้งแต่ต้น และเขำตัดสินใจจัดกำรค�ำขอโดยไม่ปรึกษำหัวหน้ำงำนของเขำ เขำตอบกลับเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรในนำมของ
บริษัทและปลอมแปลงเอกสำรอีกครั้ง กำรด�ำเนินกำรนี้จะช่วยแก้ไขสถำนกำรณ์หรือไม่ 

ค�ำแนะน�ำ
ตัวแทนขำยท�ำให้สถำนกำรณ์ย�่ำแย่ลงไปอีก เขำควรแจ้งหัวหน้ำงำนของเขำและแจ้งสถำนกำรณ์ให้ฝ่ำยกฎหมำยทรำบทันท ีก่อน
ตรวจสอบหรือแก้ไขกำรละเมิดที่อำจเกิดขึ้น พนักงำนต้องติดต่อฝ่ำยกฎหมำยหรือสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ
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สถำนที่ท�ำงำนที่ปลอดภัย
สถำนกำรณ์
คุณได้ยินควำมคิดเห็นจำกพนักงำนคนอื่นเกี่ยวกับ "ควำมรู้สึกเบื่อหน่ำยที่นี"่ และบำงทีอำจสร้ำงควำมเสียหำยให้กับทรัพย์สินของ
บริษัท ผู้ต�ำหนิมีแนวโน้มพูดจำหยำบคำยก้ำวร้ำว เนื่องจำกชื่อเสียงของเขำ คุณไม่ใส่ใจกับควำมคิดเห็นของเขำเพรำะเข้ำใจว่ำ
เป็นกำรสร้ำงเรื่องในแบบของเขำ คุณควรท�ำสิ่งใดถ้ำท�ำได้

ค�ำแนะน�ำ
คุณต้องใส่ใจกับควำมคิดเห็นใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อบุคลำกรของบริษัทหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบริษัท และ
ควรรำยงำนต่อหัวหน้ำงำนของคุณ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลหรือฝ่ำยสิ่งแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัยทันท ีคุณไม่ควรแปลควำม
หมำยควำมคิดเห็นหรือควำมตั้งใจนั้นด้วยตนเอง

สถำนกำรณ์
คุณทรำบว่ำมีปฏิกิริยำด้ำนสุขภำพที่ร้ำยแรงหรือข้อกังวลควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญจำกผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัท คุณมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรรำยงำนสถำนกำรณ์นี้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
หำกคุณทรำบข้อกังวลดังกล่ำว แจ้งสถำนกำรณ์ไปยังเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนผลิตภัณฑ์ของคุณทันที
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•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

ตัวแทนจ�ำหน่ำย 
สถำนกำรณ์
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยใหญ่ของ Avery Dennison ทรำบว่ำเรำมีโปรแกรมให้ส่วนลดคืนกับลูกค้ำรำยหนึ่งของเรำ โปรแกรมนี้เป็นควำม
ลับและถึงแม้ว่ำยอดขำยส่วนใหญ่จะมำจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยนี้ แต่ลูกค้ำไม่ได้ถูกจ�ำกัดกำรซื้อจำกผลิตภัณฑ์ของเรำจำกตัวแทน
จ�ำหน่ำย ตัวแทนจ�ำหน่ำยติดต่อคุณในฐำนะตัวแทนขำยของ Avery Dennison ในท้องถิ่น และเรียกร้องว่ำพวกเขำได้รับกำรจ่ำยเงิน
คืนและจะ "จัดกำรจำกบริษัทของพวกเขำ" กับลูกค้ำ คุณควรท�ำอย่ำงไร

ค�ำแนะน�ำ
เรำมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยและทำงจริยธรรมในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขในโปรแกรมกำรให้ส่วนลดคืนกับลูกค้ำ ซึ่งหมำยควำม
ถึงกำรเก็บรักษำควำมลับของโปรแกรมนี้ คุณควรพยำยำมตรวจสอบว่ำตัวแทนจ�ำหน่ำยทรำบถึงโปรแกรมกำรให้ส่วนลดคืนนี้ได้
อย่ำงไร แต่ไม่ควรอภิปรำยในรำยละเอียดของโปรแกรมกับตัวแทนจ�ำหน่ำย และควรแจ้งให้ผู้บริหำรระดับสูงและฝ่ำยกฎหมำยทรำบ
ถึงกำรละเมิดกำรเก็บข้อมูลเป็นควำมลับนี ้และอำจจ�ำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบด้วย บริษัทไม่สำมำรถท�ำตำมค�ำขอนี้ในกำรจัดกำร
ส่วนลดคืนโดยตรงโดยตัวแทนจ�ำหน่ำย กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นกำรละมิดสิทธิ์ตำมสัญญำของลูกค้ำต่อกำรให้ส่วนลดคืน และ
จะส่งผลให้ลูกค้ำซื้อจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยนี้รำยเดียวเท่ำนั้น

สถำนกำรณ์
Avery Dennison มีตัวแทนจ�ำหน่ำยหลำยรำยในเมืองใหญ ่หลังจำกแพ้กำรประมูลงำนที่ส�ำคัญ หนึ่งในตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยใหญ่
ที่สุดติดต่อตัวแทนขำยของ Avery Dennison ในท้องถิ่นเพื่อร้องเรียน "กำรตัดรำคำ" ในงำนประมูลที่พวกเขำพ่ำยแพ ้ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรำยใหญ่บอกกับคุณซึ่งเป็นตัวแทนในท้องถิ่นว่ำ พวกเขำเป็นลูกค้ำระยะยำวและต้องกำรได้รับรำคำที่ดีกว่ำตัวแทนจ�ำหน่ำย
รำยอื่นๆ คุณควรยอมรับค�ำขอนี้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
คุณไม่ควรอภิปรำยกับตัวแทนจ�ำหน่ำยเกี่ยวกับรำคำที่เรำเสนอให้กับตัวแทนจ�ำหน่ำยอื่นๆ เนื่องจำกอยู่ภำยใต้กฎหมำยต่อต้ำนกำร
ผูกขำดและกฎหมำยอื่นๆ ที่ก�ำกับควบคุมควำมสัมพันธ์นี้ อย่ำงไรก็ดี มีข้อยกเว้นทำงกฎหมำยในกฎนี้ เช่น กำรให้ส่วนลดคืนเมื่อมี
กำรสั่งซื้อจ�ำนวนมำกที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ติดต่อฝ่ำยกฎหมำยเพื่อก�ำหนดว่ำมีข้อยกเว้นใดๆ หรือไม่
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กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนผลิตภัณฑ์
สถำนกำรณ์
ลูกค้ำขอให้คุณชีแ้จงว่ำผลิตภณัฑ์ของเรำปฏบัิตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบด้ำนสิง่แวดล้อม สขุภำพและควำมปลอดภยัท่ีมผีลบังคับใช้ 
และตรงตำมข้อมลูทำงเทคนิคเกีย่วกบัสำรท่ีจ�ำกดัของลูกค้ำ คุณควรลงนำมในกำรรบัรองน้ีหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ลงนำมในเอกสำรรับรองเมื่อคุณมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดเพื่อรับรองกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
เท่ำนั้น ซึ่งอำจรวมถึงกำรขอรับกำรรับรองที่จ�ำเป็นที่ลงนำมโดยซัพพลำยเออร์ของเรำ กำรทบทวนเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของ
วัสดุส�ำหรับสำรเคมีทุกชนิดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย และ/หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห ์ระดับกำรตรวจสอบ
ที่ด�ำเนินกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดต้องระบุไว้ในเอกสำรรับรองที่ลงนำมหรือกล่ำวถึงในใบปะหน้ำ
แยกต่ำงหำก และต้องได้รับอนุมัติโดยผู้จัดกำรฝ่ำยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และที่ปรึกษำกฎหมำยก่อนแจ้ง
กลับไปยังลูกค้ำ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษำบันทึกข้อมูลทั้งหมดในกำรสื่อสำรกับลูกค้ำใน
ประเด็นกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนผลิตภัณฑ์ 

สถำนกำรณ์
คุณได้รับแจ้งโดยลูกค้ำว่ำผลิตภัณฑ์เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ คุณควรท�ำอย่ำงไร

ค�ำแนะน�ำ
คุณต้องรำยงำนไปยังผู้จัดกำรฝ่ำยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนผลิตภัณฑ์ของคุณและฝ่ำยกฎหมำยทันที หำกคุณเป็นบุคคลติดต่อ
คนแรกกับลูกค้ำเกี่ยวกับประเด็นนี ้อย่ำแก้ไขปัญหำนี้ด้วยตนเอง คุณควรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบว่ำ Avery Dennison ด�ำเนินกำรปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบและยึดถือข้อก�ำหนดของลูกค้ำอย่ำงจริงจัง และประเด็นควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับกำรตรวจสอบ
โดยฝ่ำยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนผลิตภัณฑ์ของเรำซึ่งจะตอบกลับลูกค้ำในภำยหลัง
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แนวทำงปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม
สถำนกำรณ์
พนักงำนของคุณโทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อแจ้งกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโดยหัวหน้ำงำนของเขำ 
ฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลด�ำเนินกำรตรวจสอบ มีกำรสัมภำษณ์พนักงำนส่วนใหญ่ในฝ่ำยของคุณและได้ข้อสรุปว่ำผู้
แจ้งประพฤติไม่เหมำะสม ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำไม่เหมำะสม และไม่เคำรพเพื่อนร่วมงำนและหัวหน้ำงำน เมื่อได้ทรำบผลกำร
ตรวจสอบ คุณต้องกำรสิ้นสุดสัญญำจ้ำงงำนของผู้แจ้งกับ Avery Dennison อย่ำงไรก็ดี พนักงำนโทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำง
ปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรสิ้นสุดสัญญำจ้ำงงำนของเขำอำจท�ำให้เขำและองค์กรของคุณมองว่ำเป็นกำรตอบโต้กำรแจ้งของเขำ 
สิ่งที่คุณท�ำได้ คืออะไร

ค�ำแนะน�ำ
ถึงแม้ว่ำข้อเท็จจริงคือมีปัญหำด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมที่อำจเพียงพอในกำรสิ้นสุดสัญญำจ้ำงงำนกับพนักงำน แต่กำร
โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจของเขำท�ำให้สถำนกำรณ์ซับซ้อนมำกขึ้น พนักงำนต้องรู้สึกปลอดภัยใน
กำรแจ้งและทรำบว่ำพวกเขำจะไม่ต้องเผชิญกับกำรตอบโต้เมื่อโทรไปยังสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติ ที่ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของ
กลุ่มจะแจ้งกรณีนี้ไปยังประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและที่ปรึกษำกฎหมำยทั่วไป หำกมีควำมชัดเจนว่ำกำรสิ้นสุด
สัญญำจ้ำงงำนไม่ได้เป็นผลโดยตรงจำกกำรโทรแจ้งสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ และมีเหตุผลที่ชัดเจนอื่นๆ กำร
สิ้นสุดสัญญำจ้ำงงำนของเขำสำมำรถด�ำเนินกำรได้ 

แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจทั่วไป
สถำนกำรณ์
หน่วยธุรกิจของคุณได้จัดเตรียมแฟ้มที่แสดงภำพถ่ำยที่ถ่ำยโดยผู้เชี่ยวชำญภำยนอกโดยควำมช่วยเหลือของบริษัทโฆษณำ บริษัท
โฆษณำแก้ไขภำพถ่ำยแต่ยังคงจดจ�ำได้ เพื่อให้ช่ำงภำพสำมำรถร้องเรียนกำรละเมิดลิขสิทธิ์ของเขำได้ คุณควรท�ำอย่ำงไร

ค�ำแนะน�ำ
หน่วยธุรกิจของคุณควรได้รับอนุญำตจำกช่ำงภำพในกำรใช้ภำพถ่ำยดังกล่ำว หำกไม่สำมำรถขออนุญำตได้ทันเวลำ ไม่ควรใช้
แฟ้มดังกล่ำว
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ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

สถำนกำรณ์
ลูกค้ำขอให้คุณเตรียมใบแจ้งหนี้สองชุด ชุดหนึ่งระบุรำคำและปริมำณสินค้ำจริง และชุดที่สองระบุรำคำหรือปริมำณสินค้ำที่ต�่ำกว่ำ 
ลูกค้ำแจ้งว่ำเขำต้องใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีรำคำต�่ำกว่ำในกำรยื่นต่อศุลกำกร เพื่อที่เขำจะได้จ่ำยค่ำอำกรในอัตรำที่ลดลง เขำบอกว่ำ 
Avery Dennison ไม่ได้สูญเสียใดๆ และเขำได้รับประโยชน ์ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง คุณควรด�ำเนินกำรตำม
ค�ำขอนี้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ กำรช่วยให้บุคคลที่สำมกระท�ำกำรที่ผิดกฎหมำยเป็นกำรละเมิดแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ และอำจท�ำให้บริษัทถูกลงโทษ
อย่ำงร้ำยแรงและบุคคลที่กระท�ำผิดถูกลงโทษทำงวินัยสูงสุดและถึงขั้นเลิกจ้ำง

สถำนกำรณ์
หนึ่งในพนักงำนของคุณกล่ำวว่ำ เขำไม่แน่ใจว่ำกำรด�ำเนินกำรบำงอย่ำงสอดคล้องกับค่ำนิยมของเรำทั้งหมดหรือไม่ แต่เขำทรำบข้อ
เท็จจริงที่ว่ำบริษัทคู่แข่งของเรำท�ำเช่นนั้นและเรำจ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่ง คุณควรท�ำอย่ำงไร

ค�ำแนะน�ำ
มีประเด็นที่ไม่ชัดเจนในใจของพนักงำนที่เผชิญกับควำมขัดแย้งระหว่ำงสิ่งที่พนักงำนทรำบว่ำสอดคล้องกับค่ำนิยมของ 
Avery Dennison และสิ่งที่พนักงำนรับรู้ว่ำจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรเพื่อกำรแข่งขัน เช่น พนักงำนอำจเข้ำร่วม "กำรวิจัยรำคำ" โดย
ให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้รับข้อมูล หรือพวกเขำอำจให้ค�ำสัญญำที่มำกเกินไปเกี่ยวกับประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์โดยไม่ทรำบอย่ำง
แท้จริงว่ำผลิตภัณฑ์สำมำรถท�ำได้ตำมที่สัญญำหรือไม่ เนื่องจำกพวกเขำเชื่อว่ำบริษัทคุ่แข่งท�ำเช่นนั้น หรือพวกเขำอำจยอมรับค�ำขอ
ให้ออกใบแจ้งหนี้หลำยใบ เนื่องจำกเชื่อว่ำบริษัทคู่แข่งก็ท�ำเช่นเดียวกัน เมื่อจ�ำเป็นต้องเลือกระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม กระตุ้นให้พนักงำนขอค�ำแนะน�ำจำกที่ปรึกษำด้ำนจริยธรรมของกลุ่มหรือที่ปรึกษำกฎหมำยของ
หน่วยธุรกิจที่เหมำะสม
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ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

Argentina 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
0800.333.0095 
Spanish

Australia 
Telstra 
0011.800.1777.9999 
English

All Carriers 
1.800.763.983 
English

Bangladesh 
All Carriers 
+880.(0).9610.998400
Bengali, Hindi, English

Belgium 
Comgen Brussels 
00.800.1777.9999 
Dutch, French

All Carriers 
0800.260.39 
Dutch, French

Brazil 
Embretel 
0021.800.1777.9999 
Portuguese

All Carriers 
0.800.892.2299 
Portuguese

Brazil  (Rio de Janeiro) 
All Carriers 
+55.2120181111
Portuguese

Cambodia 
(Phnom Penh) 
All Carriers 
+855.23962515
Khmer, English, French

Canada 
All Carriers 
1.800.235.6302 
French, English

Chile 
CTC Mundo and Entel 
1230.020.3559 
Spanish

China 
Telcom and Unicorn 
00.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
400.120.3062 
Mandarin

Colombia 
Colombia ETB 
844.397.3235 
Spanish

Colombia (Bogota) 
All Carriers 
+57.13816523
Spanish

Czech Republic 
All Carriers 
800.701.383 
Czech

Denmark 
All Carriers 
8082.0058 
Danish

Telecom Denmark 
00.800.1777.9999 
Danish

Dominican Republic 
All Carriers 
1.829.200.1123 
Spanish

Egypt 
All Carriers 
0800.000.0413 
Arabic

El Salvador  
(San Salvador) 
All Carriers 
503.21133417 
Spanish, English

France 
All Carriers 
0805.080339 
French

France (includes Andora, 
Corsica, Monaco) 
France Telecom 
00.800.1777.9999 

French

Germany 
Deutsche Bundespost 
Telekom 
00.800.1777.9999 
German

Germany 
All Carriers 
0800.181.2396 
German

Guatemala  
(Guatemala City) 
All Carriers 
+502.23784832
Spanish

Honduras 
All Carriers 
800.2791.9500 
Spanish, English

Hong Kong 
CW 
001.800.1777.9999 
Mandarin, Cantonese, 
English

All Carriers 
800.906.069 
Mandarin, Cantonese, 
English

India 
VSNL 
000.800.100.3428 
Hindi

India 
All Carriers 
000.800.100.4175 
Hindi

Indonesia 
Persero lndosat 
803.015.203.5129 
Indonesian

Indonesia  
(Jakarta) 
All Carriers 
62.21.297.589.86 
Indonesian

Ireland 
Telecom Eireann 
00.800.1777.9999 
English

Israel 
All Carriers 
1.809.457254 
Arabic, Hebrew

Israel 
Barak, Bezeq,  
and Gldn Lns 
00.800.1777.9999 
Arabic, Hebrew

Italy 
All Carriers 
800.727.406 
Italian

Italy (includes San  
Marino, Vatican City) 

Telecom ltalia 
00.800.1777.9999 
Italian

Japan 
All Carriers 
010.800.1777.9999 
Japanese

All Carriers 
0800.170.5621 
Japanese

Kenya 
All Carriers 
0800.221312 
English, Swahili

Kenya (Nairobi) 
All Carriers 
+254.20.3892291
English, Kirundi,
Amharic, French

Korea (Republic of 
South Korea) 
Dacom 
002.800.1777.9999 
Korean

All Carriers 
080.808.0574 
Korean

Luxembourg 
Luxembourg Postes et 
Telecom 
00.800.1777.9999 
French

Malaysia 
All Carriers 
+60.1548770383
Malaysian

Malaysia Telecom 
00.800.1777.9999 
Malaysian

Mauritius 
All Carriers 
802.049.0005 
English

Mexico 
Telmex 
866.376.0139 
Spanish, English

All Carriers 
800.681.6945 
Spanish, English

Netherlands 
All Carriers 
0.800.022.0441 
Dutch

Telecom Netherlands 
00.800.1777.9999 
Dutch

New Zealand 
Telecom Corp 
00.800.1777.9999 
English

Our Business Conduct GuideLine
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ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�าแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

คุณ + สถานที่ท�างาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ 
กรณีศึกษา

แนวทางปฏบัิติในการด�าเนินธรุกจิ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรำยละเอียดบุคคลติดต่อในหน้ำ 10-11

•  เริ่มกำรสนทนำกับผู้จัดกำรของคุณ ท่ีปรึกษำด้ำนจริยธรรม
ของกลุ่มหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

•  โทรติดต่อสำยแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลำ (คุณสำมำรถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

(continued) 
New Zealand 
All Carriers 
0800.002341 
English

Norway 
All Carriers 
800.24.664 
Swedish

Telenor Nett 
00.800.1777.9999 
Swedish

Pakistan (Islamabad) 
All Carriers 
+92.518108900
English, Urdu, Farsi

Peru 
All Carriers 
0800.78323 
Spanish, English

Philippines (Manila) 
All Carriers 
+63.2.8626.3049 
Tagalog, English

PLDT 
00.800.1777.9999 
Tagalog, English

Poland 
Polish Telecom 
00.800.111.3819 
Polish

All Carriers 
00.800.141.0213 
Polish

Romania 
All Carriers 
0.800.360.228 
Romanian, English

Russia 
All Carriers 
8.800.100.9615 
Russian

Singapore 
Singapore Telecom 
001.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
800.852.3912 
Mandarin

South Africa 
Posts & Telecom 
00.800.1777.9999 
English

South Africa 
(Johannesburg) 
All Carriers 
+27.105004106
English

Spain  
(includes Canary Islands) 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
900.905460 
Spanish

Sri Lanka  
(inside Colombo) 
All Carriers 
247.2494 
English

Sri Lanka  
(outside Colombo) 
All  Carriers 
011.247.2494 
English

Sweden 
Telia Telecom AB 
00.800.1777.9999 
Swedish

All Carriers 
020.889.823 
Swedish

Switzerland  
(includes Lichtenstein) 
Swisscom 
00.800.1777.9999 
German

Taiwan 
All Carriers 
00801.14.7064 
Mandarin

Chunghura Telecom 
00.800.1777.9999 
Mandarin

Thailand 
All Carriers 
1.800.012.657 
Thai

Comm Authority of 
Thailand 
001.800.1777.9999 
Thai

Thailand (Bangkok) 
All Carriers 
+66.21065161
English, Thai, Burmese

Turkey 
All Carriers 
00.800.113.0803 
Turkish

Ukraine 
All Carriers 
0.800.501134 
Ukrainian

United Arab Emirates 
All Carriers 
8000.3570.3169 
English, Arabic

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
All Carriers 
0.808.189.1053 
English

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
BT and CW 
00.800.1777.9999 
English

United States and 
Canada (includes US 
Virgin Islands, Puerto 
Rico. Guam) 
All Carriers 
1.800.461.9330 
English, Spanish

Vietnam 
All Carriers 
122.80.390 
Vietnamese

Note 
For countries not listed here,  
please use the following number 
+1.720.514.4400

Operator assistance may be required 
and local charges may apply.

English, Spanish, Mandarin, Arabic, Russian. 
French, Armenian, Bengali, Lao. Uzbek
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