ก�ำหนด
จุดยืน
ของคุณ
แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจของ Avery Dennison

ปรับปรุงล่าสุด กุมภาพันธ์ 2018

ทุก วันของคุณเต็ม
ไปด้วยทางเลือก
บางครั้งก็ง่าย บางอย่างนั้นท�ำให้เราต้อง
มากมาย ตัดสินใจอย่างยากล�ำบากเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ทุกการตัดสิน
ใจก�ำหนดความเป็นเรา ทุกการตัดสินใจล้วนมี
ส่วนช่วยก�ำหนดอนาคตของ Avery Dennison
การตัดสินใจทุกครั้งมีความส�ำคัญเสมอ และ
การตัดสินใจทุกครั้งล้วนเป็นการก�ำหนด
จุดยืนของคุณ
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ยินดีต้อนรับสู่แนวทางปฏิบัติ
ในการด�ำเนินธุรกิจของเรา
แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มก
ั จะเหมือนกฎระเบียบทีบ
่ อกสิง่ ทีเ่ ราท�ำได้และ
ท�ำไม่ได้ แต่แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจของ Avery Dennison ไม่ใช่เช่นนัน
้ เราเชือ
่
มัน
่ ว่าคุณมีความสามารถมากพอทีจ
่ ะตัดสินใจเลือกในสิง่ ทีด
่ ี
แนวทางปฏิบต
ั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจก�ำหนดขึน
้ จากค่านิยมของเรา และสะท อ้ นให เ้ ห็นถึงความ
เชือ
่ ทีว
่ า่ การเอาชนะการแข่งขันทางธุรกิจสามารถด�ำเนินควบคู ไ่ ปกับการยึดมัน
่ ในค่านิยมได ้
อย่างสอดคลอ้ ง ในความเป ็นจริง การเป ็นบริษัททีด
่ ำ� เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยึดมัน
่
ในค่านิยมช ว่ ยให เ้ ราก า้ วขึน
้ เป ็นผู น
้ ำ� ในตลาด แนวทางปฏิบต
ั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจจัดท�ำขึน
้
เพือ
่ ส ง่ เสริมให ม
้ ก
ี ารสนทนาเกีย
่ วกับการตัดสินใจของเราในทุกๆ วันตลอดเวลา
เมือ
่ เราเผชิญกับโลกธุรกิจทีม
่ ค
ี วามซับซ้อนมากขึน
้ เราใช้แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
เพือ
่ ช่วยในการตัดสินใจของเราอย่างมีแรงบันดาลใจ ชาญฉลาด…และมีจริยธรรม แนวคิด
นีม
้ อบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบ
ั เราและท�ำให้เราเป็นกลุม
่ คนจากหลากหลายทีม
่ า
ซึง่ มีความแตกต่างจากบุคคลทัว
่ ๆ ไป ทัง้ ในฐานะพนักงานของผูว
้ า่ จ้างและขององค์กร
แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจเป็นเครือ
่ งมือทีช
่ ว
่ ยให้คณ
ุ ปฏิบต
ั งิ านอย่างซือ
่ สัตย์สจ
ุ ริต
สร้างความไว้วางใจให้กบ
ั ทุกคนทีม
่ ป
ี ฏิสม
ั พันธ์กบ
ั บริษท
ั ของเรา - บุคลากรของเรา ลูกค้า
ของเรา ซัพพลายเออร์ของเรา และทีส
่ ำ� คัญทีส
่ ด
ุ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของเรา แนวทางปฏิบต
ั ข
ิ องเราไม่
เพียงมีผลบังคับใช้สำ� หรับพนักงาน แต่รวมถึงกรรมการและผูบ
้ ริหารบริษท
ั ผมสนับสนุน
ให้คณ
ุ ใช้แนวทางปฏิบต
ั ฉ
ิ บับนีพ
้ ร้อมเครือ
่ งมือเกีย
่ วกับค่านิยมและจริยธรรมอืน
่ ๆ เพือ
่ สร้าง
จุดยืนของตนเอง

Mitch Butier
ประธานบริษท
ั และประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร
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ให้คิดว่าแนวทางปฏิบัตินี้
เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาเกี่ยว
กับการตัดสินใจที่เยี่ยมยอด
การตัดสินใจทีด
่ เี ยีย
่ มไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความซือ
่ สัตย์ของตัวคุณเอง แต่ยงั เป็นสิง่ ที่
นิยามความเป็น Avery Dennison การตัดสินใจทีย
่ อดเยีย
่ มบางครัง้ อาจมีความเสีย
่ ง การตัดสิน
ใจทีย
่ อดเยีย
่ มช่วยเปิดกว้างความเป็นไปได้ออกมาให้ได้มากทีส
่ ด
ุ การตัดสินใจทีย
่ อดเยีย
่ มนัน
้
โดยแก่นแท้แล้วเต็มไปด้วยความมุง่ มัน
่ และชาญฉลาด
แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจนีค
้ รอบคลุมนโยบายทีใ
่ ช้เป็นแนวทางการปฏิบต
ั งิ านของคุณ
ที่ Avery Dennison ซึง่ ประกอบด้วยแนวทางทีถ
่ ก
ู ต้องตามหลักจริยธรรมทีเ่ กิดขึน
้ โดยธรรมชาติ
เมือ
่ คุณเคารพตัวเอง บุคคลอืน
่ บริษท
ั และกฎหมาย
Avery Dennison พร้อมสนับสนุนคุณในการตัดสินใจอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมซึง่ เป็นสิง่ ที่
ถูกต้องส�ำหรับคุณและบริษท
ั เราได้เตรียมแหล่งข้อมูลมากมายเพือ
่ ช่วยให้คณ
ุ เรียนรูเ้ กีย
่ วกับการ
ตัดสินใจต่างๆ ทีจ
่ ำ� เป็นในการท�ำงานของคุณ แนวทางปฏิบต
ั น
ิ เี้ ป็นเพียงตัวอย่างหนึง่ เท่านัน
้ เมือ
่
คุณและบริษท
ั เติบโตขึน
้ ค�ำถามใหม่ๆ จะเกิดขึน
้ ทุกการตัดสินใจมาจากกระบวนการเรียนรูแ
้ ละ
ความเข้าใจ ที่ Avery Dennison คุณจะไม่ตอ
้ งเผชิญกระบวนการนีโ้ ดยล�ำพัง
เราเชือ
่ มัน
่ ว่าคุณจะแจ้งให้ทราบเมือ
่ คุณมีขอ
้ สงสัยและมีขอ
้ กังวล การนิง่ เฉยนัน
้ ถ้าโชคดี เราอาจ
เพียงสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ ปรับปรุง และเติบโตร่วมกัน แต่ถา้ โชคร้าย อาจท�ำให้สญ
ู เสีย
ทรัพย์สน
ิ หรือผิดต่อกฎหมาย
อ่านแนวทางปฏิบต
ั ิ ท�ำความเข้าใจนโยบายของเรา พูดคุยกับผูจ
้ ด
ั การของคุณ ติดต่อทีป
่ รึกษา
ด้านจริยธรรมของกลุม
่ งานหรือเจ้าหน้าทีแ
่ ผนกกฎหมาย อย่าลังเลทีจ
่ ะติดต่อไปยังสายแนะน�ำ
แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ เพือ
่ ขอค�ำแนะน�ำหรือแจ้งการกระท�ำต้องสงสัยซึง่ คุณสามารถ
เลือกไม่เปิดเผยตัวตนของคุณได้ บริษท
ั ไม่ยอมรับการโต้ตอบต่อบุคคลใดก็ตามทีแ
่ จ้งการกระท�ำ
ต้องสงสัยโดยสุจริตใจ

Vikas Arora
รองประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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06 อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
09 ขอความช่วยเหลือ
		
ถามค�ำถาม เริ่มการสนทนา รายงานข้อข้องใจ
• ข้อมูลติดต่อ
		
• สายแนะน�ำแนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ
		

12 ตัวคุณ + สถานที่ท�ำงาน

ทางเลือกที่เต็มไปด้วยความ
มุ่งมั่น ชาญฉลาด และถูก
ต้องตามหลักจริยธรรมของ
คุณจะช่วยให้วิสัยทัศน์และ
ค่านิยมของเรามีชีวิตขึ้นมา

13 คุณ
		
การปฏิบัติตามกฎหมาย
		
ความรับผิดชอบของพนักงาน
		
ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
		
ตัดสินใจโดยยึดค่านิยมเป็นหลัก
		
การถามค�ำถามและขอรับความช่วยเหลือ
		
การรายงานข้อข้องใจ
•	สายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจและ
		
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
• การไม่เปิดเผยตัวตนและการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
		
• การต่อต้านการโต้ตอบ
		
17 เพื่อนร่วมงาน
		
โอกาสที่เท่าเทียมกัน
		
การคุกคาม
		
ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน
		
สภาพแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
		
สถานที่ท�ำงานที่ปราศจากยาเสพติด
		
การต่อต้านการเกื้อหนุนคนใกล้ชิด
19 บริษัท
		
ข้อมูลบันทึกทางธุรกิจและการเงิน
• บัญชีและข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ
		
• การจัดการบันทึกและข้อมูล
		
		
ทรัพย์สินและข้อมูล
•	การปกป้องและการใช้งานทรัพย์สินของบริษัทอย่าง
		
เหมาะสม
•	การป้องกันข้อมูลกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทาง
		
ปัญญา
• ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัว
		
• ข้อมูลความลับของบุคคลอื่น
		
• การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
		

25 ตัวคุณ + ตลาดการค้า

27 ซัพพลายเออร์และคู่ค้า
		
ผลประโยชน์ทับซ้อน
• การลงทุนและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
		
• ของขวัญ ค่าอาหาร และการเลี้ยงรับรอง
		
• การรับงานอื่นนอกเหนือจากของบริษัท
		
• โอกาสระดับองค์กร
		
		
มาตรฐานส�ำหรับซัพพลายเออร์
30 ลูกค้าและตลาดการค้า
		
การขายและการตลาด
		
การเจรจาธุรกิจอย่างเป็นธรรมในตลาดการค้า
		
สติปัญญาในการแข่งขัน
		
การแข่งขัน

34 ตัวคุณ + โลก

35 ผลกระทบต่อโลก
		
ความยั่งยืน
		
สภาพแวดล้อม
		
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
37 หน่วยงานราชการ
		
การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการค้า
		
การติดสินบนและทุจริต
		
การสอบถามและสืบสวนจากราชการ
39 สื่ อ
		
สื่อสังคม
		
สื่อข่าวสาร

42 การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
		การสืบสวนและการตอบรับ
		การรายงานความเท็จ
		การลงโทษทางวินัยส�ำหรับการละเมิดแนวทางปฏิบัติ
		การยกเลิกข้อก�ำหนด

45 กรณีศึกษา
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อะไรคือตัว
ชีน
้ ำ� แนวทาง
ปฏิบต
ั ข
ิ องเรา
โดยการค่านิยมของเราเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจของคุณในฐานะของพนักงาน
Avery Dennison ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ชี้น�ำ
แนวทางในทุกการตัดสินใจของเรา

ค่านิยมของเรา

ความซื่อสัตย์

ความกล้า

มุ่งเน้นในภายนอก

ความหลากหลาย

เราขับเคลื่อนด้วยการท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้อง เสมอ

เรากล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรค
และสิ่งที่ไม่คาดคิด

เราออกไปเพื่อพัฒนาให้ไกลกว่า
เดิม

เราเข้มแข็งขึ้นจากไอเดียและทีมที่
หลากหลาย

•	เราท�ำตามที่พูด

•	คิดการใหญ่และตั้งเป้าหมาย
ให้สูง

•	เราได้รับแรงบันดาลใจจาก
ความส�ำเร็จของลูกค้าของเรา

•	เราต้องการมุมมองและการ
อภิปรายที่แตกต่าง

•	ลุกขึ้นและกล้าพูดในสิ่งที่ถูก
ต้อง

•	เราออกไปภายนอกเพื่อเปิดมุม
มองของเราและประกาศความ
คิดของเรา

•	เราสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ ปิดกว้าง
และเคารพซึ่งกันและกันส�ำหรับ
ผู้คนที่มาจากที่ต่าง ๆ

•	ตั้งจริยธรรมไว้เหนือผล
ประโยชน์
•	ทุกการกระท�ำของเรานั้น
สุจริตและโปร่งใส

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

•	ยอมรับความเสี่ยงและจดจ�ำ
เวลาที่ล้มเหลว

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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ค่านิยมของเรา

ความยั่งยืน

นวัตกรรม

ท�ำงานร่วมกัน

ความเป็นเลิศ

เราให้ความส�ำคัญกับสภาพ
การณ์ระยะยาวของบริษัท โลก
และชุมชนต่าง ๆ

เราใช้จินตนาการและความรู้ความ
สามารถ เพื่อสร้างความเป็นไปได้
ใหม่ ๆ

เราพัฒนาไปได้ไกลกว่า เมื่อ
ท�ำงานร่วมกันและให้ความส�ำคัญ
กับผู้อื่นมากกว่าตนเอง

เราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากตนเอง
และคนอื่น

•	เราลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมของบริษัทเราอย่าง
ต่อเนื่อง

•	ท้าทายสถานะเดิม ๆ

•	ความปลอดภัยของทีมพวกเรามี
ความส�ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

•	เราเรียนรู้และพัฒนาจากความ
ล้มเหลว

•	เราท�ำงานเพื่อให้ชุมชนของ
เราดียิ่งขึ้น

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

•	เราหาวิธีที่จะชนะตนเอง

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

•	เราท�ำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับ
จุดแข็งของทีมของเรา

•	เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
•	ท�ำงานอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว และ
ฉับไว

•	เราพัฒนาและสนับสนุนสมาชิก
ในทีมของพวกเรา

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

•	เราส่งมอบความมุ่งมั่นของเรา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ

8

ขอความช่วยเหลือ
ถามค�ำถาม เริ่มบทสนทนา
รายงานข้อข้องใจ

ผู้จัดการของคุณ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พร้อมพูดคุยถึงปัญหาและข้อข้องใจ
ของคุณเสมอ อย่าลังเลที่จะพูดคุย

เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อข้องใจในการจ้างงานและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ตัวแทนฝ่ายทรัพยากร
บุคคลในพื้นที่พร้อมช่วยคุณเสมอ

กรณีศึกษาในตอนท้ายของแนวทางปฏิบัติใน
การด�ำเนินธุรกิจนีน
้ ำ� มาจากสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้
จริงที่เพื่อนร่วมงานของคุณประสบ กรณีศึกษา
เหล่านี้เน้นปัญหาที่ท้าทายซับซ้อนเนื่องจากการ
ท�ำความเข้าใจการตัดสินใจอย่างถูกต้องตาม
หลักจริยธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีแนวคิดดีๆ ใช่ไหม บอกให้เราได้รับรู้!
มีแนวคิดที่จะให้แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจนี้มีประโยชน์
มากขึ้นหรือไม่ หากคุณมีเคล็ดลับในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรมที่ดีกว่า ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของกลุ่มงาน
ของคุณพร้อมรับฟังแนวคิดดีๆ ของคุณ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กรณีศึกษา

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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Your Regional Ethics Counsel

สายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

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

เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเมื่อคุณไม่แน่ใจว่า
ต้องการจะถามอะไร หรือเมื่อต้องการแสดง
ความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยชื่อ สายแนะน�ำ
แนวทางปฏิบัติพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา

คู่มือนโยบายองค์กรมีอยู่ใน OurWorld
ทบทวนและท�ำความเข้าใจนโยบายของเรา
และเมื่อได้รับการร้องขอ ลงชื่อในใบรับรอง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณเพื่อแสดง
ว่าคุณปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

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

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

หมายเลขโทรศัพท์
+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

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กรณีศึกษา

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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มาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตที่
เราก�ำหนดไว้ส�ำหรับองค์กรของ
เรา แสดงว่าเรามุ่งมั่นปฏิบัติตาม
ตัวอักษรและจิตวิญญาณของ
กฎหมาย

คุณ+
สถานที่
ท�ำงาน

คุณ

+ สถานที่ท�ำงาน

เรารู้ว่าการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
นี่คือเหตุผลที่เราพร้อมให้การสนับสนุน การฝึกอบรม และแหล่งข้อมูล
เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณเลือก ผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของกลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
สายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
พร้อมให้การช่วยเหลือคุณเสมอ
คุณ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎต่างๆ นั้นเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ เราแต่ละคนต้องท�ำความ
เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่มีผลบังคับใช้กับ
การท�ำงานของเรา แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
บางครั้งเราอาจปฏิบัติตามตัวอักษรของกฎหมายแต่ไม่ได้ท�ำในสิ่งที่ถูก
ต้อง ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับปรัชญาของเรา ที่ Avery Dennison เรามุ่งมั่น
สร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมในระดับสูงสุด

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

ความรับผิดชอบของพนักงาน
มาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตที่เราก�ำหนดไว้ส�ำหรับตัวเรา แสดงว่าเรา
มุ่งมั่นปฏิบัติตามตัวอักษรและจิตวิญญาณของกฎหมาย การมีความรู้
และความเข้าใจเพื่อท�ำในสิ่งนั้นจะต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายาม
พิจารณาว่านี่คือการลงทุนที่ส�ำคัญเพื่อความส�ำเร็จของตัวคุณและเพื่อ
อนาคตของบริษัทของเรา

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ

13

ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจ
ในฐานะพนักงาน คุณ
ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการ
ด�ำเนินธุรกิจนี้

ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าพนักงานทั่วไป พวกเขาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แสดงออก
อย่างเหมาะสมเป็นต้นแบบ และด�ำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนิน
ธุรกิจและนโยบายอื่นๆ ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
•	เริ่มต้นโดยการเน้นย�้ำความส�ำคัญของหลักจริยธรรมทางธุรกิจและยึดถือค่านิยมของเรา
•	พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจกับพนักงานโดยใช้ชุดเครื่องมือ Talkabout และ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานด้านจริยธรรมของเราส่งผลต่อวิธีการด�ำเนินธุรกิจ
ของเราอย่างไร
•	ส่งเสริมให้พนักงานแจ้งข้อกังวล รายงานสิ่งที่ทราบจากสมาชิกในทีมอย่างเหมาะสม และไม่
ตอบโต้พนักงานที่แจ้งข้อกังวล และ
•	ด�ำเนินการอย่างรวดเร็วโดยพูดคุยกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมายเมื่อพบว่าหรือได้ยิน
ว่ามีการละเมิดแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจหรือกฎหมาย
ตัดสินใจโดยยึดค่านิยมเป็นหลัก
แนวทางปฏิบัตินี้แสดงการน�ำค่านิยมของ Avery Dennison ไปปฏิบัติ ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจใน
ฐานะพนักงาน ถือว่าคุณได้ปลุกแนวทางปฏิบัติให้มีชีวิต ดังนั้นแม้ว่าคุณถูกกดดันให้ท�ำงานให้เสร็จ
อย่างรวดเร็ว เราต้องการให้คุณใช้เวลาท�ำสิ่งที่ถูกต้องและปลอดภัย นั่นหมายความว่าใช้เวลาที่คุณ
ต้องการในการเลือกค�ำพูดหรือการกระท�ำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานร่วมกันของเรา
และปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
การถามค�ำถามและขอรับความช่วยเหลือ
มีค�ำถามหรือไม่ ค�ำถามที่ถามล�ำบาก? คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าว่าได้เลือกทาง
เลือกที่ดีที่สุดหรือไม่ เราพร้อมช่วยคุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ดู หน้า 10-11 เพื่อรับทราบรายการแหล่งข้อมูลทั้งหมด

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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5 แนวทางทีร่ วดเร็ว
แนวทางเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
เมื่อไม่แน่ใจว่าใช่ทางเลือกที่ถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบการกระท�ำที่คุณเลือกด้วยค�ำถามเหล่านี้ ถ้าค�ำตอบของ
ค�ำถามข้อใดข้อหนึ่งคือ "ไม่" ให้พยายามท�ำสิ่งอื่น ถ้าค�ำตอบของค�ำถามข้อใดข้อหนึ่งคือ "น่าจะใช่" หรือ
"ฉันไม่แน่ใจ" ขอค�ำแนะน�ำจากผู้จัดการของคุณหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของกลุ่มงานของคุณ

1. การตัดสินใจของฉันสอดคล้องกับหลักจรรยา
บรรณธุรกิจของเราหรือไม่
2. ถูกหลักจริยธรรมหรือไม่
3. ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
4. ฉันต้องการให้เพื่อนและครอบครัวของฉันทราบ
ถึงการตัดสินใจเลือกนี้หรือไม่
5. ฉันต้องการเห็นการตัดสินใจนี้ปรากฏบน
อินเทอร์เน็ตหรือไม่

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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การรายงานข้อข้องใจ
พวกเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์เอาไว้
Avery Dennison ไว้วางใจและคาดหวังให้คุณแจ้งเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือ
แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจของเรา แจ้งข้อกังวลของคุณกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของกลุ่มงานของคุณ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหรือสายแนะน�ำแนวทาง
ปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทของเราเอาใจใส่กับทุกการแจ้งอย่างจริงจังและจะด�ำเนินการ
สอบสวนอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องการเก็บข้อมูลเป็นความลับภายในขอบเขตสูงสุดเท่าที่ท�ำได้
ในการด�ำเนินการตรวจสอบ
บริษัทของเราเข้าใจว่าการแจ้งข้อกังวลอาจท�ำให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ นี่คือเหตุผลทีเ่ รา
ห้ามการโต้ตอบใดๆ กับผู้ที่แจ้งการกระท�ำที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติใน
การด�ำเนินธุรกิจของเราโดยสุจริตใจ การโต้ตอบเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับ
พนักงานและอาจท�ำได้หลายรูปแบบ ถ้าคุณพบหรือสงสัยว่ามีการโต้ตอบผู้ที่แจ้งข้อกังวล แจ้งไป
ยังผู้จัดการของคุณ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนิน
ธุรกิจ (โดยไม่เปิดเผยตัวตนถ้าต้องการ) หากเราร่วมมือกัน เราจะสามารถรักษาสถานที่ท�ำงานที่ทุก
คนรู้สึกปลอดภัยที่จะแจ้งข้อกังวล

พวกเราจะต้องร่วม
มือกันเพื่อรักษา
มาตรฐานความ
ซื่อสัตย์เอาไว้

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

ดูการต่อต้านการโต้ตอบ (นโยบาย 2.15) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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เพื่อนร่วมงาน
โอกาสที่เท่าเทียมกัน
Avery Dennison มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมด้วยความเคารพ
ซึ่งหมายความว่าเราให้โอกาสที่เท่าเทียมกับพนักงานและผู้สมัครทุกคน เราห้ามการเลือกปฏิบัติ
หรือการคุกคามที่ผิดกฎหมายบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ การตั้งครรภ์ ถิ่นก�ำเนิด
บรรพบุรุษ พลเมือง อายุ สถานภาพสมรส ความทุพพลภาพทางกาย ความทุพพลภาพทางใจ
เงื่อนไขทางการแพทย์ รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ สถานภาพ
ทางการทหาร หรือสถานะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ในการตัดสินใจการจ้างงาน เรา
มุ่งเน้นที่คุณสมบัติ ทักษะที่แสดงออก ความสามารถและความส�ำเร็จ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานของแต่ละบุคคล
ดูที่โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมและความเสมอภาค (นโยบาย 2.1)

เราให้โอกาสทีเ่ ท่า
เทียมกับพนักงาน
และผู้สมัครทุกคน

การคุกคาม
Avery Dennison ไม่ยอมรับและห้ามมิให้มีการคุกคามในองค์กรอย่างเด็ดขาด เราไม่ยอมรับและ
ก�ำหนดโทษหนักต่อการคุกคามทั้งโดยวาจาและทางกาย พฤติกรรมกลั่นแกล้งหรือพฤติกรรมใดๆ
ที่น�ำไปสู่บรรยากาศการท�ำงานที่เป็นการข่มขู่ น่ารังเกียจ ข่มเหง หรือไม่เป็นมิตร บริษัทของเรามีน
โยบาย "การไม่ยอมรับ" การคุกคามทุกรูปแบบ เราเคารพตนเองและซึ่งกันและกันโดยแจ้งให้ทราบ
เมื่อการกระท�ำของเพื่อนร่วมงานท�ำให้เราหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งการคุกคามที่
นโยบายสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากการคุกคามและความรุนแรง (นโยบาย 2.8)

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ

17

ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน
ที่ Avery Dennison เราไม่กระท�ำหรือพูดในสิ่งที่
• คุกคามความปลอดภัยหรือความมั่นคงของเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น
• ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ทรัพย์สินส่วนตัวหรือ
• ก่อให้เกิดความหวาดกลัว
พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยขณะท�ำงาน และเราจะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันโดย
รายงานการข่มขู่หรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายกับบุคคลอื่น

เรารับผิดชอบซึ่ง
กันและกันและเลือก
ตัดสินใจอย่างมี
ความรับผิดชอบ

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

สภาพแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่ Avery Dennison พวกเราทุกคนไม่เพียงแต่
จะต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของเราอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าเราต้องตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ
แม้ว่าการท�ำเช่นนั้นจะเป็นเรื่องยาก และต้องแจ้งอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และแนวปฏิบัติหรือสภาวะที่ไม่
ปลอดภัยโดยทันที ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับทราบวิธีการท�ำงานของตนอย่างปลอดภัยและ
ถูกต้องตามกฎหมาย
การป้องกันสภาพแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (หลักการ 1.4) และสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน (นโยบาย 2.5) ระบุรายละเอียดความผิดชอบร่วมกันของเราต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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สถานที่ท�ำงานที่ปราศจากยาเสพติด
Avery Dennison เป็นสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากยาเสพติด เราทุกคนมีหน้าที่ในการมาปฏิบัติงานทั้งใน
และนอกสถานที่ของบริษัท โดยปราศจากการใช้สารเสพติดที่อาจท�ำให้เราไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การใช้สารเสพติด (นโยบาย 2.7) มีรายละเอียดช่วงเวลาและวิธีการทดสอบการใช้สารเสพติดและ
แอลกอฮอล์
การต่อต้านการเกื้อหนุนคนใกล้ชิด
เราไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจว่าจ้างญาติหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงรักใคร่ เมื่อมีบุคคลเหล่า
นี้ท�ำงานในบริษัทของเรา โดยทั่วไปพวกเขาไม่สามารถท�ำงานภายใน "ขอบเขตของการมีอิทธิพลหรือ
การควบคุม" ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถแจ้งต่อเราโดยตรงหรือโดยอ้อม เราแจ้งผู้จัดการของ
เราเมื่อมีความสัมพันธ์ในเครือญาติหรือในเชิงรักใคร่หรืออาจได้รับว่าจ้างโดยบริษัท

เรามุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตนอย่าง
เปิดเผย ถูกต้อง
แม่นย�ำ และ
ซื่อสัตย์

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การต่อต้านการเกื้อหนุนคนใกล้ชิด (นโยบาย 2.16)

บริษัท
ข้อมูลบันทึกทางธุรกิจและการเงิน
เรามุ่งมั่นจัดท�ำบันทึกและข้อมูลของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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บัญชีและข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ
ความถูกต้องของบันทึกทางธุรกิจของเรามีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของเรา และ
ความถูกต้องมีความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้น ภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ภายนอกบริษัทที่เรารายงาน
บัญชีและบันทึกข้อมูลของเราต้องแสดงธุรกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

เราดูแลรักษา
เอกสารทั้งหมดของ
บริษัทเพื่อเตรียม
พร้อมต่อการตรวจ
สอบอย่างละเอียด
จากภาคสาธารณะ

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

เราปฏิบัติตามกฎหมายและการควบคุมภายในของบริษัททั้งหมด เราไม่ปลอมแปลงเอกสารใดๆ รวม
ถึงบัญชีทางการเงิน รายงานคุณภาพ ใบลงเวลาท�ำงาน รายงานค่าเดินทางและค่าใช้จ่าย และ
เอกสารที่ยื่นส่ง (เช่น แบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการและประวัติย่อพนักงาน) เราดูแลรักษาเอกสาร
ทั้งหมดของบริษัทเพื่อเตรียมพร้อมต่อการตรวจสอบอย่างละเอียดจากภาคสาธารณะ รายงานต่อ
หน่วยงานก�ำกับดูแลกฎระเบียบทั้งหมดมีความครบถ้วน เป็นธรรมและถูกต้อง
การจัดการข้อมูลบันทึกและข้อมูล
การจัดการบันทึกของบริษัทอย่างเหมาะสมเป็นการรักษาข้อมูลที่ส�ำคัญภายในบริษัทของเราพร้อม
กับการลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ล้าสมัย เรารักษาบันทึกไว้ตามระยะเวลาที่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น
เว้นแต่ว่ากฎหมายหรือการเก็บรักษาและป้องกันบันทึกข้อมูล (นโยบาย 7.21) ก�ำหนดให้เราเก็บ
รักษาไว้นานกว่า

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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เราไม่ใช้ในทางที่ผิด
หรือท�ำให้เกิดการ
สูญเปล่ากับเงินทุน
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์
ผลผลิตของพนักงาน
ข้อมูลกรรมสิทธิ์
สิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า
ของบริษัท

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

ทรัพย์สินและข้อมูล
เราใช้ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสม เราเข้าใจว่าต้องน�ำข้อมูลทั้งของเราและของบุคคล
อื่นไปใช้อย่างถูกกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
การปกป้องและการใช้งานทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สินต่างๆ ของ Avery Dennison เป็นของบริษัทที่ใช้เพื่อการด�ำเนินธุรกิจของเรา และไม่ได้มีไว้
เพื่อใช้ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นภายนอกบริษัทใช้งาน เราไม่ใช้ในทางที่ผิดหรือท�ำให้เกิดการสูญเปล่ากับ
ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเงินทุน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตของพนักงาน ข้อมูลกรรมสิทธิ์ สิทธิ
บัตร และเครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยธรรมชาติเรามักสงสัยเงินหรือข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เราไม่
ทราบหรือไม่ไว้วางใจ
เรามีระบบการจัดการการสื่อสารและข้อมูล รวมถึงคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น เราไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเหล่านี้หรืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
การเป็นเจ้าของกิจการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
เพื่อใช้งานส่วนตัวที่เหมาะสมโดยต้องไม่รบกวนการปฏิบัติงาน

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
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ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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การป้องกันข้อมูลกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราสร้างหรือใช้ในบริษัทของเราถูกเก็บเป็นความลับและให้มูลค่าที่ส�ำคัญกับเรา
การเปิดเผยข้อมูลโดยผิดพลาดหรือไม่ได้ตั้งใจอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
เรา การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย เราเก็บข้อมูลความลับและข้อมูล
กรรมสิทธิ์ของบริษัทอย่างปลอดภัย และเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น เราด�ำเนินมาตรการ
ที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของเราและของผู้อื่นที่ไว้วางใจให้ข้อมูลกับเรา หน้าที่
ในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคุณยังมีผลต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดการจ้างงานจากบริษัทแล้ว
อ้างอิง การปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (นโยบาย 7.13) เพื่อรับข้อมูลเพิ่ม
เติม

เราด�ำเนิน
มาตรการล่วง
หน้าตามความ
เหมาะสมเพื่อ
รักษาความลับ
ของข้อมูล

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

ในระหว่างการปฏิบัติงานของเรา เราอาจจัดท�ำเอกสารที่กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เรา
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด เราจด
สิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์ของบริษัทเพื่อให้เรามีเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา
ลิขสิทธิ์คุ้มครองเอกสารที่จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารสิ่งพิ่มพ์ที่เราจัดท�ำขึ้นในการท�ำงาน
ของเรา โลโก้ของเราคือตัวอย่างของสัญลักษณ์ที่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า
ของบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สิทธิบัตร (นโยบาย 7.16) ลิขสิทธิ์ (นโยบาย 7.17) และ
เครื่องหมายการค้า (นโยบาย 7.18)

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัว
การปกป้องข้อมูลเป็นพื้นฐานของความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
และปกป้องข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภคและข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีอยู่
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลและข้อมูลส่วนตัวมีความส�ำคัญต่อบริษัทของเรา เราไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยกับบุคคลภายนอก
หรือกับผู้ที่อยู่ภายในบริษัทที่ไม่มีความจ�ำเป็นทางธุรกิจที่เหมาะสมที่ต้องทราบข้อมูล ในบางกรณี
การส่งต่อข้อมูลส่วนตัวอาจเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย หากคุณได้รับการร้องขอข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้าหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นๆ ให้แจ้งค�ำขอไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หลัก
การเกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลถูกน�ำมาใช้ผ่านมาตรการต่างๆ รวมถึงความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูลของพนักงาน (นโยบาย 2.11) และนโยบาย
การปกป้องข้อมูลจากสหภาพยุโรป

เราเคารพในความ
เป็นส่วนตัวของ
ผู้อื่นและปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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ข้อมูลอ้างอิงนโยบายเกี่ยว
กับคุณ
สถานที่ท�ำงาน

+

หลักการ 1.1

ข้อกฎหมายและแนวทางจริยธรรม

หลักการ 1.4	การปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย
นโยบาย 2.1	โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม
และความเสมอภาค
นโยบาย 2.5

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

นโยบาย 2.6

สถานที่ท�ำงานที่ห้ามสูบบุหรี่

นโยบาย 2.7

การใช้สารเสพติด

นโยบาย 2.8	สถานที่ท�ำงานที่ปราศจากการ
คุกคามและความรุนแรง
นโยบาย 2.11

การเปิดเผยข้อมูลของพนักงาน

นโยบาย 2.15

การต่อต้านการโต้ตอบ

นโยบาย 2.16

การต่อต้านการเกื้อหนุนคนใกล้ชิด

นโยบาย 3.4

การควบคุมภายใน

นโยบาย 4.3	การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
และการปฏิบัติงาน
นโยบาย 7.10

ข้อมูลความลับของบุคคลอื่น
เรายังดูแลเอาใจใส่ข้อมูลลับของบริษัทอื่นอีกด้วย เราดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยความเอาใจใส่เท่าเทียม
กับข้อมูลของเราเองและใช้ข้อมูลเหล่านี้ตามจุดประสงค์ที่เปิดเผยข้อมูลให้แก่เรา เราไม่ต้องการ
ถือครอง ใช้งาน หรือรับผลประโยชน์จากข้อมูลลับของบริษัทอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
เจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลลับที่พนักงานได้ล่วงรู้ผ่านการว่าจ้างงานก่อนหน้าหรือกิจกรรมที่อยู่
นอกเหนือขอบเขตงานของตน
การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
บางครั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน เราได้เรียนรู้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณะ ตัวอย่างของข้อมูลนี้ ได้แก่ โครงการเงินทุนที่ส�ำคัญ การด�ำเนินคดี ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเข้าซื้อและขายกิจการ การซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยใช้
"ข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ" หรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นเพื่อให้ด�ำเนินการแทน เรียก
ว่า การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
การกระท�ำเช่นนี้เป็นการสร้างความบิดเบือนให้กับตลาดการค้าและท�ำให้สูญเสียความไว้วางใจ เรา
ไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ หรือเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัว
หรือบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ รับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน (นโยบาย 7.10)

การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

นโยบาย 7.13	การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและ
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ของบริษัท
นโยบาย 7.14	ระบบจัดการข้อมูลและการสื่อสาร
นโยบาย 7.16

สิทธิบัตร

นโยบาย 7.17

ลิขสิทธิ์

นโยบาย 7.18

เครื่องหมายการค้า

นโยบาย 7.20	การรายงานและการตรวจสอบประเด็น
ทางกฎหมายและจริยธรรม
นโยบาย 7.21

การเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลบันทึก

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
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ค�ำถามและค�ำตอบ

ตัวคุณ + สถานทีท
่ ำ� งาน

เกี่ยวกับตัวคุณ

เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของคุณ

เกี่ยวกับบริษัท

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีผู้ละเมิดแนวทางปฏิบัติของเรา
บริษัทจะตรวจสอบและช่วยเหลือพนักงานเท่าที่ท�ำได้
ในการแก้ไขการกระท�ำของพวกเขาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ พนักงานอาจได้รับการลงโทษทาง
วินัยและอาจรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากงาน โดยขึ้นกับ
ลักษณะของการละเมิด

ถ้าฉันร้องเรียนข้อข้องใจด้านความปลอดภัยในตอน
นี้ การท�ำงานจะช้าลง และเราอาจจะท�ำงานเสร็จไม่ทัน
ก�ำหนด ฉันไม่ต้องการให้หัวหน้างานของฉันไม่พอใจ
ฉันควรจะท�ำอย่างไร
ก�ำหนดเวลางานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ แต่สุขภาพและความ
ปลอดภัยจะต้องมาก่อนเสมอ เราทุกคนมุ่งมั่นให้ความ
ส�ำคัญในสิ่งนี้ บริษัทต้องการให้คุณแจ้งข้อกังวลโดย
ทันทีแม้ว่าจะส่งผลให้การผลิตล่าช้า ไม่ทันก�ำหนดเวลา
หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

"ข้อมูลลับ" นั้นหมายถึงอะไรบ้าง
ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลใดๆ ที่บริษัทไม่เปิดเผย
หรือไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
สัญญา ราคา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ข้อ
เสนอ ข้อมูลทางการเงิน แผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ธุรกิจ
และพนักงาน คือตัวอย่างข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลอื่นๆ
ได้แก่ รายงานหรือข้อมูลคาดคะเนรายได้ของบริษัทที่ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ ผลการวิจัยและพัฒนา หรือข้อมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับบริษัทอื่นๆ

ฉันคิดว่าเพื่อนร่วมงานของฉันมีปัญหาจากการใช้ยาเสพ
ติด ถ้าฉันรายงานเรื่องนี้ เขาจะถูกไล่ออกหรือไม่
ไม่จ�ำเป็นเสมอไป Avery Dennison ตระหนักว่าปัญหา
การติดแอลกอฮอล์และสารเสพติดเป็นสภาวะที่สามารถ
รักษาได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและโครงการช่วยเหลือ
พนักงานของเราสามารถช่วยให้พนักงานเอาชนะปัญหา
เหล่านี้ได้ แต่พนักงานที่ใช้หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยา
เสพติดหรือแอลกอฮอล์ในขณะท�ำงานอาจได้รับการ
ลงโทษทางวินัยเพื่อให้บุคคลอื่นใน Avery Dennison
มีความปลอดภัย

Avery Dennison อ่านอีเมล์บริษัทหรือฟังข้อความเสียง
ที่ฉันใช้งานในบริษัทหรือไม่
ตามกฎ เราไม่ตรวจสอบการสื่อสารทางธุรกิจของคุณ แต่
Avery Dennison อาจตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านระบบของ
บริษัท รวมถึงอีเมล ข้อความเสียง บราวเซอร์อินเทอร์เน็ต
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมภายใน และฮาร์ดไดรฟ์
คอมพิวเตอร์ ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดแนวทางปฏิบัติ แต่ฉันพบว่า
ได้กระท�ำลงไปแล้ว ถ้าบอกผู้จัดการแล้วฉันจะตกที่นั่ง
ล�ำบากหรือไม่
ความผิดพลาดส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดย
การใช้เวลาและความเอาใจใส่ในการอ่านและศึกษา
แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจของเราและท�ำความ
เข้าใจและนโยบายองค์กร แต่ความผิดพลาดสามารถ
เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา และเป็นการดีกว่า ถ้าคุณบอกผู้
จัดการทันทีที่รู้ตัวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ฉันต้องการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อตัดสินใจ แต่นั่นจะ
ไม่ท�ำให้การท�ำงานล่าช้าหรือ
สิ่งส�ำคัญคือแจ้งให้ฝ่ายกฎหมายทราบตั้งแต่ต้น
กระบวนการจะรวดเร็วขึ้นถ้าพวกเขามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
ฉันควรท�ำอย่างไรถ้ากฎหมายท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติ
เป็นเรื่องยากมากที่สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น หาก
เกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย
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คุณ+
ตลาด

สิ่งที่คุณเลือก
ก�ำหนดอนาคตของเรา

คุณ

+ ตลาด

คุณสามารถแสดงให้โลกได้เห็นว่าการท�ำธุรกิจตามหลักจริยธรรม
นั้นเป็นธุรกิจที่ดี ความเป็นผู้น�ำทางจริยธรรมเป็นตัวก�ำหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยการ
นึกถึงผลประโยชน์ของบริษัทเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจของเราทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน และโดย
การก�ำหนดความคาดหวังการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลัก
จริยธรรม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณท�ำสิ่งที่ถูกต้อง
ซัพพลายเออร์และคู่ค้า
ผลประโยชน์ทับซ้อน
คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของคุณเอง เมื่อคุณพบกับเหตุการณ์ที่
อาจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานที่ท�ำงาน ทางเลือกที่คุณเลือก
เป็นการสร้างอนาคตให้กับเรา บางครั้ง คุณสามารถรับรู้ถึงปัญหาเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ทันที: ตัวอย่างเช่น พี่ชายของคุณเป็นเจ้าของ
บริษัทซึ่ง Avery Dennison ใช้บริการในฐานะซัพพลายเออร์ แต่แม้ว่า
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจไม่ชัดเจน หรือดูเหมือนว่าอาจมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน วิธีการเลือกการด�ำเนินการของคุณส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทและ
ของคุณ

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

สถานการณ์ใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
คุณ หรืออาจน�ำไปสู่การรับรู้ว่ามีบางสิ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของคุณ ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คุณต้องเปิดเผย ใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ เราทุกคนมีหน้าที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจมีกับ
ผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายกฎหมายและในการรับรองการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบประจ�ำปี

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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การลงทุนและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
พวกเราจะต้องระมัดระวังถึงความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจมีอิทธิพล หรือมีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อการ
ตัดสินใจของเราเมื่อด�ำเนินธุรกิจในนามของ Avery Dennison โดนทั่วไป เราต้องไม่ท�ำธุรกิจ
กับหรือแข่งขันกับ Avery Dennison เป็นการส่วนตัว และเราต้องไม่มี "ผลประโยชน์" ในบริษัท
ใดๆ ที่ท�ำธุรกิจกับหรือแข่งขันกับ Avery Dennison "ผลประโยชน์" หมายถึงการถือครองความ
เป็นเจ้าของบริษัทรวมอย่างน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ หรือการลงทุนที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 100,000
ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป) และรวมถึงญาติที่มีความใกล้ชิดกับเราด้วย ผลประโยชน์เหล่านี้อาจอนุโลมได้
ในบางกรณี แต่ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าตามที่อธิบายไว้ใน ผลประโยชน์ทับซ้อน (นโยบาย 7.12)

พวกเราจะต้อง
ระมัดระวังถึง
ความสัมพันธ์ใดๆ
ที่อาจมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ
ของเราเมื่อด�ำเนิน
ธุรกิจในนามของ
Avery Dennison

ของขวัญ ค่าอาหาร และการเลี้ยงรับรอง
แม้ว่าการมอบของขวัญ เลี้ยงอาหาร และการรับรอง เป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติโดยทั่วไปเพื่อกระชับความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ แต่เราระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่อาจมีอิทธิพลต่อธุรกรรมทางธุรกิจ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ของขวัญและข้อจ�ำกัดในนโยบายการให้ของขวัญอาจแตกต่างกันใน
แต่ละภูมิภาคและระหว่างประเภทลูกค้า แต่โดยไม่ค�ำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น เราไม่เสนอ
หรือให้ของมีค่าใดๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมาย นอกจากนี้เรา
จะไม่รับของขวัญ การเลี้ยงอาหาร การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าซึ่งเชื่อได้ว่าอาจเป็นการ
กระท�ำเพื่อครอบง�ำการตัดสินใจทางธุรกิจ หากเราได้รับการเสนอให้ของขวัญ การเลี้ยงอาหารหรือ
การรับรอง เราต้องแจ้งให้ฝ่ายกฎหมายทราบทันที
ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน อ่าน ผลประโยชน์ทับซ้อน (นโยบาย 7.12) เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมด

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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การรับงานอื่นนอกเหนือจากของบริษัท
เราแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของเราต่อ Avery Dennison โดยมุ่งเน้นที่งานของเราเป็นหลัก เรา
จะท�ำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่แบ่งเวลาและแรงงานไปท�ำงานอื่นนอกบริษัท หากมี
สถานการณ์ที่คุณจ�ำเป็นต้องท�ำงานอื่นด้วย แจ้งหัวหน้างานของคุณ เขาจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ
ไว้ในการรับงานอื่นนอกเหนือจากของบริษัท (นโยบาย 2.12) เพื่อขออนุมัติล่วงหน้า หากคุณถูกขอ
ให้ลงชื่อในใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบประจ�ำปี เปิดเผยข้อมูลการรับงานอื่นนอกเหนือจาก
ของบริษัทที่คุณมี

เราแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นของเรา
ต่อ Avery Dennison
โดยมุ่งเน้นที่งานของ
เราเป็นหลัก

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

ถ้าเรารับงานอื่นนอกเหนือจากของบริษัท เราจะต้องระมัดระวังไม่ให้งานนั้นมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ ความเอาใจใส่ หรือสมรรถนะในการท�ำงานที่ Avery Dennison และเราไม่ยอมรับ
การรับงานอื่นนอกเหนือจากของบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เทปกาว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่แข่งขัน
กับเรา หรือซื้อสินค้าจากเราหรือขายสินค้าให้กับหน่วยธุรกิจของบริษัท
โอกาสระดับองค์กร
เราไม่แย่งชิงโอกาสทางธุรกิจของ Avery Dennison โดยชอบธรรมมาเป็นของตน หากเราพบ
โอกาสทางธุรกิจผ่าน Avery Dennison จากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือต�ำแหน่งงานของบริษัท
เราจะแนะน�ำโอกาสนี้ไปยังฝ่ายงานที่เหมาะสมของบริษัท โดยการไม่แข่งขันกับบริษัททั้งทางตรง
หรือทางอ้อม เราปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Avery Dennison ก่อน
ผลประโยชน์ของตนเองเสมอโดยสอดคล้องกับข้อกฎหมายและแนวทางจริยธรรม (หลักการ 1.1)
และผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน (นโยบาย 7.12)

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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ซัพพลายเออร์ของเรา
นั้นถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ Avery Dennison
ดังนั้นเราจึงพยายาม
อย่างดีที่สุดเพื่อ
ให้พวกเขาปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้าน
จริยธรรมที่เรายึดถือ

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

มาตรฐานส�ำหรับซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของ Avery Dennison เราจึงพยายาม
อย่างดีที่สุดเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่เรายึดถือ พวกเขาต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานซัพพลายเออร์สากลของ Avery Dennison ซึ่งระบุรายละเอียดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและ
หลักจริยธรรมที่เราคาดหวังจากซัพพลายเออร์ของเรา
นอกจากนี้เรายังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ซัพพลายเออร์รับผิดชอบยืนยันว่าผู้รับช่วงต่อในการ
จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับเราปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ ซึ่งรวมถึงประเด็นส�ำคัญต่อไปนี้:
• เราไม่อนุญาตให้ซัพพลายเออร์ของเราใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับ
• เราก�ำหนดให้ซัพพลายเออร์จัดสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน และ
ปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยทั้งหมดในท้องถิ่น
• เราไม่อนุญาตให้กระท�ำการติดสินบน จ่ายเงินสินบนหรือการจ่ายเงินส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทางธุรกิจของเรา

ลูกค้าและตลาดการค้า
การขายและการตลาด
เราเอาชนะในการขายสินค้าด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่พึ่งพาเทคนิคที่ไม่ถูก
ต้องตามหลักจริยธรรม ซึ่งหมายถึง
• เราขายผลิตภัณฑ์และบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต
• เราไม่เข้าร่วมแนวปฏิบัติทางการตลาดที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวง
• เราไม่ประกาศความเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งและสินค้าของคู่แข่ง
• ถ้าเราพบว่าได้ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด เราจะท�ำการแก้ไข

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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เราปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ของเราด้วยความ
เคารพและเราปฏิบัติ
ต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญาของพวกเขา
ด้วยความเอาใจ
ใส่เช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินของเรา

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การเจรจาธุรกิจอย่างเป็นธรรมในตลาดการค้า
เราเจรจาธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้าธุรกิจทั้งหมด เราไม่เอาเปรียบบุคคลใดรวมถึงคู่แข่งของเรา
ด้วยการโจรกรรม การปั่นราคา การบิดเบือนความจริง หรือการกระท�ำผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
อื่นๆ เราไม่จ่ายเงินหรือรับเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าในรูปแบบอื่นเพื่อมีอิทธิพลต่อการลงนามในสัญญา
หรือการท�ำธุรกรรมธุรกิจอื่นๆ
สติปัญญาในการแข่งขัน
เราปฏิบัติต่อคู่แข่งของเราด้วยความเคารพและเราปฏิบัติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาด้วย
ความเอาใจใส่เช่นเดียวกับทรัพย์สินของเรา เราอาจรวบรวม แบ่งปัน และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง
ของเราแต่จะด�ำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม เราอาจจะรวบรวมและใช้
ข้อมูลจากเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งยื่นต่อราชการ สุนทรพจน์ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทกล่าว
ไว้ รายงานประจ�ำปี และบทความที่เผยแพร่ เราไม่ยอมรับ แบ่งปัน หรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่เชื่อว่า
รวบรวมมาหรือถูกเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสม

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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คุณ + ข้อมูลอ้างอิงเชิงน
โยบายทางการตลาด
หลักการ 1.1

ข้อกฎหมายและแนวทางจริยธรรม

หลักการ 1.2	
ความรับผิดชอบของพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
นโยบาย 2.12

การรับงานอื่นนอกเหนือจากของบริษัท

นโยบาย 7.9	การปฏิบัติตามกฎหมายต่อ
ต้านการผูกขาด
นโยบาย 7.12

ผลประโยชน์ทับซ้อน

การแข่งขัน
เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดซึ่งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดและก�ำหนด
ให้บริษัทคู่แข่งแข่งขันกันอย่างเสมอภาค เราอาจละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหากเราลงนาม
ในข้อตกลงทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยผ่านการกระท�ำของเราร่วมกับบริษัทคู่แข่งอันเป็นการจ�ำกัด
การแข่งขันหรือจ�ำกัดการค้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร ห้ามท�ำข้อตกลงร่วมกับบริษัทคู่แข่งเพื่อก�ำหนด
ราคาตายตัว จัดสรรลูกค้าหรือเขตการขาย ร่วมกันประมูลสัญญา (ที่เรียกว่า "ฮั้วประมูล") จ�ำกัด
ความสามารถในการผลิต หรือปฏิเสธความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์หรือลูกค้า กิจกรรมเหล่านี้
เป็นการจ�ำกัดการแข่งขันและเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
การท�ำข้อตกลงกับคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสมก็อาจท�ำให้ชื่อเสียงของเราเสียหายได้ ดังนั้นเราจะไม่
เจรจาสิ่งเหล่านี้กับคู่แข่ง:
• ราคา
• ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการขาย
• การจัดสรรลูกค้าหรือเขตการขาย หรือ
• ประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
บริษัทของเรามีลูกค้าบางรายในหน่วยธุรกิจหนึ่งที่เป็นบริษัทคู่แข่งกับหน่วยธุรกิจเดียวกันหรือ
หน่วยธุรกิจอื่น ติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อขอค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการเจรจาธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มนี้
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทคู่แข่ง
เราจึงไม่เข้าร่วมในสมาคมการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมาย
ประเด็นนี้มีความซับซ้อน เพื่อเป็นการเริ่มต้น ท�ำความคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาด (นโยบาย 7.9) และท�ำความเข้าใจว่ามีความหมายต่อคุณอย่างไร นอกจากนี้พนักงานยัง
สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านเว็บที่จัดขึ้นเป็นระยะๆ ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนเจรจากับบริษัทคู่
แข่งเพื่อประเมินและระบุข้อกังวลการต่อต้านการผูกขาดหรือการแข่งขันที่เป็นธรรม

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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ค�ำถามและค�ำตอบ
ซัพพลายเออร์และคู่ค้า

ลูกค้าและตลาดการค้า

"ผลประโยชน์ทับซ้อน" หมายความว่าอะไร
ผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วน
ตัว (สิ่งที่ดีที่สุดเป็นการส่วนตัวส�ำหรับคุณ เพื่อนฝูง หรือ
ญาติสนิท) นั้นแตกต่างหรือพบว่าแตกต่างจากสิ่งที่ดีที่สุด
ส�ำหรับ Avery Dennison ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะต้องเดิน
ทางโดยเครื่องบินเพื่อไปท�ำงาน จะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณ
จองสายการบินที่คุณจะได้สมนาคุณระยะทางเพิ่ม ขณะ
ที่สายการบินอื่นอาจมีค่าโดยสารที่ถูกกว่าและเป็นสิ่งที่ดี
กว่าส�ำหรับบริษัท

ฉันสามารถถามราคาปัจจุบันที่ลูกค้าซื้อสินค้าที่เรา
พยายามจะขายให้ได้หรือไม่
ใช่

เมื่อกล่าวถึงผลประโยชน์ทับซ้อน ใครที่ถือเป็นญาติสนิท
เราก�ำหนดนิยามค�ำว่า ญาติสนิท ไว้ว่าหมายถึง คู่สมรส
คู่รัก บิดามารดา ปู่ย่าตายาย บิดามารดาคู่สมรส ลูก
หลาน พี/่ น้องชาย พี/่ น้องสาว และพี/่ น้องชายหรือพี/่
น้องสาวคู่สมรส ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
หรือไม่

ตัวคุณ + ตลาดการค้า

ถ้าลูกค้าบอกราคาของคู่แข่งให้เราทราบโดยสมัครใจ ฉัน
สามารถเสนอราคาต�่ำกว่าได้หรือไม่
อาจท�ำได้ คุณสามารถปรับราคาให้เท่ากับของคู่แข่งได้
เสมอ แต่กฎหมายอาจไม่อนุญาตให้ลดราคาให้ต�่ำกว่า
คู่แข่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และขึ้นอยู่กับว่าคุณ
เสนอราคาที่ต�่ำกว่าให้กับลูกค้าทุกรายหรือไม่ ติดต่อฝ่าย
กฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือในแต่ละสถานการณ์
ฉันจะหารือกับคู่แข่งในงานแสดงสินค้าอย่างไร ถ้าคู่แข่ง
นั้นเป็นทั้งลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของเรา
โปรดระมัดระวัง จ�ำกัดการสนทนาของคุณให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถท�ำได้ และจ�ำกัดพวกเขาภายใต้ความสัมพันธ์
ในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ในหน่วยธุรกิจของคุณ
ห้ามพยายามชักจูงหน่วยธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับลูกค้าหรือ
ซัพพลายเออร์ แม้แต่บทสนทนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสีย
หายใดๆ กับบริษัทคู่แข่งอาจถูกมองว่าเป็นการละเมิด
กฎหมายต่อต้านการผูกขาด ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อ
รับค�ำแนะน�ำก่อนที่คุณจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับลูกค้า
หรือซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่แข่งของเราด้วย
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คุณ+
โลก
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่เต็มไปด้วย
แรงบันดาลใจที่น่าอยู่และยั่งยืน
เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

คุณ

+ โลก

Avery Dennison เป็นบริษัทระดับโลก และเรามุ่งมั่นที่จะเป็น
ประชากรที่ท�ำประโยชน์ให้แก่โลกใบนี้ เราสร้างชื่อเสียงจากการ
พบปะกับบุคคลต่างๆ ทั่วทุกพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ
ไปจนถึงการประชุมออนไลน์เพื่อแบ่งปันความสนใจทางวิชาชีพ
ร่วมกัน เราเคารพทุกวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานด้าน
จริยธรรมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น
ที่น่าอยู่และยั่งยืนเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตร่วมกัน
ผลกระทบต่อโลก
ความยั่งยืน
ที่ Avery Dennison เราเชื่อมั่นในความส�ำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งได้
มาด้วยแนวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างชุมชน
ที่มีคุณภาพทั่วโลก เรามุ่งมั่นในการรวมความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในทุก
สิ่งที่เราท�ำ จุดมุ่งหมายของเราคือ การสร้างสมดุลกิจกรรมทางธุรกิจที่
ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับ

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

คุณภาพชีวิตส�ำหรับชุมชนของเราและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลก
ด้วยการมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับผู้
ถือหุ้น มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสังคมที่ก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง และ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของเราอย่างรับผิดชอบ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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สภาพแวดล้อม
เรามุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิต ซัพพลายเชน และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อจัดการและลดผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจของเราโดยการใช้แผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่เกิดจากกระบวนการท�ำงาน
ของเรา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสิ่งปฏิกูลที่เราสร้างขึ้น ผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรา เราด�ำเนินโครงการที่ท�ำให้มั่นใจ
ว่าเราได้สื่อสาร ท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
การปกป้องสภาพแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (นโยบาย 1.4) และการปกป้องสภาพแวดล้อม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (นโยบาย 4.2) เน้นย�้ำถึงค�ำมั่นสัญญาของเราในการปกป้องสภาพ
แวดล้อม รักษาความปลอดภัยให้กับชีวิต และผลิตสินค้าที่ปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ความตระหนักและความเอาใจใส่ของคุณจะช่วยให้ Avery Dennison เป็นสมาชิกชุมชนทีไ
่ ด้รบ
ั ความ
ไว้วางใจจากชุมชนทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจและชุมชนโลก เราต้องการให้ผอ
ู้ น
ื่ รูจ
้ ก
ั เราในฐานะพลเมือง
องค์กรตัวอย่าง มีสว
่ นร่วมในชุมชนของเราอย่างต่อเนือ
่ ง มุง่ มัน
่ สนับสนุนความหลากหลายของ
พนักงาน การพัฒนา สุขภาพและความปลอดภัย และมาตรฐานแรงงาน และมีสว
่ นร่วมในสังคมทัง้ ใน
ตลาดทีพ
่ ฒ
ั นาแล้วและภูมภ
ิ าคทีก
่ ำ� ลังพัฒนาของโลกทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ ความทุม
่ เทและเป้าหมายของ
การด�ำนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของเรามีรายละเอียดอยูใ
่ นรายงานการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทีจ
่ ด
ั ท�ำขึน
้
ทุกสองปี ซึง่ สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์องค์กรของเรา

ลด
ป้องกัน
รักษา

Avery Dennison สนับสนุนให้พนักงานเป็นสมาชิกขององค์กรการกุศลทีท
่ ำ� เพือ
่ ส่วนร่วม
การบริจาคเพือ
่ การกุศล (นโยบาย 6.7) อธิบายการบริจาคเพือ
่ การกุศลของบริษท
ั

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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หน่วยงานราชการ

ในฐานะบริษัทของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เราจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎการควบคุม
ทางการค้าทั้งหมด
ของสหรัฐอเมริกาใน
ทุก ที่ที่เราท�ำธุรกิจ

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการค้า
รัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกได้ก�ำหนดมาตรการควบคุมทางการค้า ซึ่งจ�ำกัดการด�ำเนินธุรกิจกับบาง
ประเทศและกลุ่มบุคคล และก�ำหนดกฎระเบียบในการขนส่งสินค้าข้ามเขตประเทศ เราปฏิบัติตาม
กฎการควบคุมทางการค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราและเอาใจใส่เพื่อไม่ให้มีการด�ำเนิน
ธุรกิจกับกลุ่มบุคคลที่ถูกสั่งห้าม หรือเพื่อไม่ให้น�ำเข้าหรือส่งออกสินค้าต้องห้าม ในฐานะบริษัทใน
สหรัฐอเมริกา เราต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมทางการค้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
เรายังปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่อาจมีผลบังคับใช้ในทุกที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจ
กฎหมายในส่วนนี้มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ศึกษาการจ�ำกัดการส่งออก
(นโยบาย 7.22) และการจัดการการค้าทั่วโลก หรือปรึกษาฝ่ายกฎหมายหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับ
กิจกรรมการค้าของบริษัท
นอกจากนี้เรายังไม่เข้าร่วมในการคว�่ำบาตรสากลต่อประเทศที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐอเมริกา เราจะไม่
ร่วมท�ำข้อตกลงการปฏิเสธการท�ำธุรกิจกับหรือในประเทศที่ถูกคว�่ำบาตร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการคว�่ำบาตร (เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นก�ำเนิด หรือการปฏิบัติตามการคว�่ำบาตร) กับบริษัทหรือ
ประเทศที่ท�ำการคว�่ำบาตร เราจะรายงานค�ำขอเกี่ยวกับการคว�่ำบาตรทั้งหมดไปยังฝ่ายกฎหมาย
ตามที่ก�ำหนดไว้ใน การคว�่ำบาตรสากล (นโยบาย 7.11)

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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การติดสินบนและทุจริต
การติดสินบนคือ การเสนอหรือให้ของมีค่าเพี่อชักจูงให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่สามอื่นๆ กระท�ำ
บางสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ การติดสินบนเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมายในหลาย
ประเทศ เงินสด สิ่งที่เทียบเท่าเงินสด ค�ำสัญญาการจ้างงานในอนาคต และของขวัญหรือการรับรอง
ที่มีมูลค่าสูง คือตัวอย่างของค�ำว่าของมีค่า ซึ่งหากเสนอหรือได้รับ อาจถูกมองว่าเป็นสินบน
เราพิชิตชัยชนะทางธุรกิจด้วยความสามารถในการท�ำงานของเรา และจะไม่ใช้วิธีการติดสินบนหรือ
การทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่เราท�ำธุรกิจด้วยโดยเด็ดขาด ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่
เสนอของมีค่าแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อชักจูงการด�ำเนินการของรัฐ รวมถึง:
• การออกใบอนุญาต
• การได้รับอัตราพิเศษด้านภาษีหรือศุลกากร หรือ
• การหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย
เราจะไม่ใช้บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษาหรือตัวแทน เป็นผู้จ่ายเงินสินบน เพื่อหลีก
เลี่ยงการถูกมองว่ากระท�ำการอันไม่เหมาะสม ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนมอบสินน�้ำใจหรือของขวัญ
ลักษณะใดๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

เราชนะโอกาส
ทางธุรกิจด้วยผล
งานของเราเอง

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

กฎหมายและกฎระเบียบในลักษณะดียวกับกฎหมายต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในต่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (FCPA), สนธิสัญญาขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(OECD) ว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศในธุรกรรมต่างประเทศ และ
กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักร มีเพิ่มมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่ง
ขึ้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ และผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั่วโลกใน
ข้อกฎหมายและแนวทางจริยธรรม (หลักการ 1.1)

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ

38

การสอบถามและสืบสวนจากราชการ
เราร่วมมือกับทางราชการอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ เราให้ข้อมูลที่เป็นความ
จริง ครบถ้วน และถูกต้องแก่ภาครัฐเมื่อมีการร้องขอ เราปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
การตอบสนองกับการสืบสวนของรัฐ (นโยบาย 7.8) และแจ้งฝ่ายกฎหมายทันทีเมื่อทางราชการ
ร้องขอข้อมูล ฝ่ายกฎหมายจะประสานงานค�ำขอข้อมูลและด�ำเนินการให้มั่นใจว่า สิทธิ์ของ
Avery Dennison ได้รับการคุ้มครองควบคู่ไปกับการตอบกลับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

สื่อ

แม้แต่ในการด�ำเนิน
การส่วนตัว การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ต้อง
สอดคล้องกับภาระ
ผูกพันที่เรามีต่อบริษัท

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

สื่อสังคม
พวกเราทุกคนมีบทบาทเป็นพนักงานของ Avery Dennison แต่เราเองก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มี
แนวคิด ความคิดเห็น และความสนใจเป็นของตนเอง นอกเวลางาน เราอาจเขียนบล็อก โพสต์
ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เล่นสนุกในโลกเสมือน และมีส่วนร่วมในวิกิ แม้ในการด�ำเนิน
การส่วนตัวเหล่านี้ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ต้องสอดคล้องกับภาระผูกพันที่เรามีต่อบริษัท พนักงาน
ของบริษัท ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ
เราได้สรุปแนวทางปฏิบัติง่ายๆ ไว้ดังนี้:
• ในหน้าเว็บส่วนตัว อย่าแสดงความคิดเห็นในนามของ Avery Dennison เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับ
มอบหมายให้เป็นโฆษกของบริษัท
• ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทหรืออ้างอิงถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจ
หรือพนักงานของ Avery Dennison คนอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบุคคลเหล่านั้น

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

แนวทางปฏิบต
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คุณ + นโยบายเกี่ยวกับโลก
หลักการ 1.1

ข้อกฎหมายและแนวทางจริยธรรม

หลักการ 1.4	การปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ

•
•

และความปลอดภัย
นโยบาย 4.2	การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ
นโยบาย 6.2

•

การสื่อสารผ่าน สื่อแนวใหม่

นโยบาย 6.3	การประชาสัมพันธ์และการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน
นโยบาย 6.4

•

การประกาศข่าวระดับองค์กร

นโยบาย 6.5	การประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อกิจการ การขายบริษัท
และธุรกรรมที่ส�ำคัญ
นโยบาย 6.7

การช่วยเหลือทางการกุศล

นโยบาย 6.9

เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต

นโยบาย 7.8

การตอบกลับการตรวจสอบของภาครัฐ

นโยบาย 7.11

การคว�่ำบาตรระดับนานาชาติ

นโยบาย 7.22

การจ�ำกัดการส่งออก

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการสร้างแบรนด์ทั่วโลกของ Avery Dennison
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การใช้งานอย่างเป็นธรรม ความลับ
ทางการค้า และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
ระมัดระวังในการโพสต์บนสือ
่ สังคมออนไลน์เกีย
่ วกับเหตุการณ์ฉก
ุ เฉินทีเ่ กิดขึน
้ ในทีท
่ ำ� งานของคุณ
ระบุตัวตนในฐานะพนักงานของ Avery Dennison และชี้แจงให้ชัดเจนว่าคุณแสดงความคิดเห็น
ในนามของตัวเอง และไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทเมื่อกล่าวถึง Avery Dennison หรือธุรกิจของ
บริษัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่ ครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต (นโยบาย 6.9) แนวทางปฏิบต
ั ิการใช้สื่อสังคม และ
แนวทางปฏิบัติการสร้างแบรนด์ทั่วโลก ของเรา
สื่อข่าวสาร
ส่วนหนึ่งของค่านิยมของเราขึ้นอยู่กับข่าวสารที่ถูกต้องและสอดคล้องที่โลกได้รับรู้จากเรา เพื่อให้
มั่นใจว่าข่าวสารของเราสื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเสมอ เฉพาะโฆษกที่ได้รับมอบ
หมายจากบริษัทเท่านั้นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแก่สื่อมวลชนที่น�ำเสนอข่าวสาร ชุมชน
นักลงทุน และบุคคลภายนอกอื่นๆ สิ่งนี้ส�ำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้สื่อที่
ร้องขอข้อมูลติดต่อไปยังฝ่ายสื่อสารองค์กร
อ่าน การสื่อสารกับสื่อข่าวสาร (นโยบาย 6.2) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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ค�ำถามและค�ำตอบ

ตัวคุณ + โลก

ผลกระทบต่อโลก

หน่วยงานราชการ

สื่อ

ที่ท�ำงานของฉันมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และสุขภาพ หมายความว่าฉันไม่ต้องกังวล
เรื่องความยั่งยืนใช่หรือไม่
ความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในค่านิยมหลักของเรา พวกเราทุกคนสามารถน�ำเสนอ
แนวคิดของตนเองได้ และเมื่อลงมือท�ำด้วยความรับผิด
ชอบ พวกเราทุกคนสามารถสร้างผลกระทบในทางที่ดี
ได้ การมีส่วนร่วมของแต่ละคนรวมกันในการใช้ชีวิต
และการท�ำงานอย่างยั่งยืนจะสร้างความแตกต่างให้กับ
อนาคตของเรา

ใครเป็น "เจ้าหน้าที่รัฐ" บ้าง
ตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง พนักงานภาครัฐ
ทุกระดับ พนักงานองค์กรที่ควบคุมโดยภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงพรรคการเมืองและผู้สมัครเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง ในบางประเทศ การพิจารณา
ว่าบริษัทใดเป็นของภาครัฐอาจเป็นเรื่องยาก ถ้าคุณไม่
แน่ใจ โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย

ฉันโพสต์ข้อความในบล็อกซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ท�ำงานในวิชาชีพของฉัน ฉันควรระบุความเกี่ยวข้องกับ
Avery Dennison ได้หรือไม่
ในโลกออนไลน์ การเปิดเผยถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
บริษัทเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพียงเพิ่มบรรทัดนี้ลงใน
บล็อก การสนทนา หรือข้อมูลออนไลน์ "ความคิดเห็นที่
แสดงไว้ ณ ที่นี้เป็นความคิดเห็นของตัวฉันเองและไม่ถือ
เป็นความเห็นจาก Avery Dennison"

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ที่อาจเป็นลูกค้านั้นเป็นกลุ่ม
คนที่ถูกห้ามการซื้อขาย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการการค้าทั่วโลกในภูมิภาค
ของคุณเพื่อขอค�ำตอบหรือแนะน�ำให้คุณตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ฉันจะยึดมั่นในหลักจริยธรรมในประเทศที่การติดสินบน
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และบริษัทคู่แข่งของ
เราอาจติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ได้อย่างไร
แม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถท�ำธุรกิจโดยไม่ติด
สินบนได้เสมอ ติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อช่วยคุณหาวิธีการ
ในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม
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การบังคับใช้
แนวทางปฏิบัติ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
Avery Dennison มุ่งมั่นบังคับใช้แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ด�ำเนินการตรวจสอบ และด�ำเนินการอย่างเหมาะสมใน
ลักษณะที่เคารพ เก็บข้อมูลเป็นความลับเท่าที่ท�ำได้ และเป็นธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ร่วมกับที่
ปรึกษาด้านจริยธรรมของกลุ่ม (GEC) มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บังคับใช้แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้การก�ำกับดูแล
โดยที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท
การสืบสวนและการตอบรับ
บริษัทด�ำเนินการอย่างจริงจังและตรวจสอบการละเมิดข้อกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเหมาะสม GECs มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลการตรวจสอบในธุรกิจร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องอาจเป็นผู้ด�ำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก GECs

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารจะก�ำหนดมาตรการที่จะด�ำเนินการ
การด�ำเนินการอาจประกอบด้วยการอบรมแก้ไข (เช่นการฝึกอบรม การเสริม
การควบคุม การสอนงาน หรือชี้แจงให้รับทราบ) หรือลงโทษทางวินัย การ
ลงโทษทางวินัยรวมไปถึงการเลิกจ้างงานจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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บริษัทจะด�ำเนินการตรวจสอบและเก็บข้อมูลเป็นความลับเท่าที่ท�ำได้ โดยสอดคล้องกับการสอบถาม
ที่ครบถ้วนและเป็นธรรม
Avery Dennison ไม่ยอมรับการตอบโต้ผู้ที่รายงานการกระท�ำที่อาจเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติ
ในการด�ำเนินธุรกิจนี้โดยสุจริตใจ การตอบโต้อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของพนักงานถูกเลิกจ้าง ลด
ต�ำแหน่ง มอบหมายงานใหม่ ปฏิเสธสวัสดิการ ปฏิเสธการเลื่อนต�ำแหน่ง ปฏิเสธการได้รับการฝึก
อบรม หรือการกีดกันไม่ให้เข้าร่วมในการประชุมที่ส�ำคัญ การตอบโต้พนักงานที่รายงานการกระท�ำ
ต้องสงสัยว่าละเมิดแนวทางปฏิบัติโดยสุจริตใจมีโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

เรามุ่งมั่นเพื่อที่จะ
รักษาความสม�่ำเสมอ
และความยุติธรรม
ในการใด�ำเนินการ
ทางวินัย

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การรายงานความเท็จ
เนื่องจากถือเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อกล่าวหาที่เป็นเท็จโดยเจตนา การ
ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ตรวจสอบหรือปฏิเสธการให้ความร่วมมือในระหว่างการตรวจสอบ พนักงานที่
ละเมิดแนวทางปฏิบัติในลักษณะนี้จะถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการเลิกจ้าง
การลงโทษทางวินัยต่อการละเมิดแนวทางปฏิบัติ
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสม�่ำเสมอและความยุติธรรมในการในการด�ำเนินการทางวินัยที่เป็นเหตุ
มาจากการละเมิดแนวทางปฏิบัติ การลงโทษทางวินัยอาจรวมถึง การเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร การพักงานโดยจ่าย/ไม่จ่ายค่าจ้าง การหักหรือลดค่าตอบแทนจูงใจ การลดต�ำแหน่ง
หรือการเลิกจ้างในกรณีการกระท�ำที่รุนแรงหรือการกระท�ำผิดซ�้ำหลายครั้ง
การยกเลิก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายต้องอนุมัติการยกเว้นข้อก�ำหนดใน
แนวทางปฏิบัติ และบริษัทจะเปิดเผยการยกเว้นดังกล่าวต่อสาธารณะตามที่กฎหมายก�ำหนด

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ
กรณีศึกษา

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•	
เริ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ

ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

•	
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้

ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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กรณีศึกษา
กรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นปัญหาที่ท้าทายและบ่อยครั้งไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน บาง
สถานการณ์มาจากเหตุการณ์จริงที่ได้รับแจ้งมายังสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติใน
การด�ำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประเด็นด้านจริยธรรมที่ยากต่อการตัดสินใจ
ที่คุณอาจเผชิญขณะท�ำงานให้กับ Avery Dennison ซึ่งอาจท�ำให้คุณจ�ำเป็นต้อง
ขอค�ำแนะน�ำจากผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของกลุ่ม
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย หรือสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ

ความลับทางการค้าและการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
สถานการณ์

ลูกค้าส่งใบสั่งซื้อที่ต้องการส่งให้กับบริษัทคู่แข่งมาให้คุณโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณควรท�ำอย่างไรกับข้อมูลที่คุณได้รับทราบ

ค�ำแนะน�ำ

ส่งกลับไปยังลูกค้าทันทีเช่นเดียวกับอีเมลอื่นๆ ที่ส่งถึงคุณโดยความผิดพลาด ไม่ด�ำเนินการใดๆ กับข้อมูลในเอกสารที่ได้รับโดยความ
ผิดพลาด และไม่ส่งต่อเอกสารนั้นให้กับบุคคลอื่น จดบันทึกเอกสารที่คุณได้รับและส่งกลับใบสั่งซื้อ และแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าคุณได้รับ
โดยความผิดพลาด หากใบสั่งซื้อถูกส่งผ่านทางอีเมล ลบอีเมลออกจากกล่องรับข้อความ โฟลเดอร์ส่งและโฟลเดอร์ถังขยะของคุณ

สถานการณ์

หน่วยธุรกิจของคุณลงนามในข้อตกลงการเก็บข้อมูลเป็นความลับกับลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าส่งค�ำขอใบเสนอราคามา ในขณะ
เดียวกัน ส�ำนักงานบริษัทของ Avery Dennison ว่าจ้างบริการจากที่ปรึกษาภายนอกในการจัดท�ำกลยุทธ์ระยะยาวส�ำหรับหน่วย
ธุรกิจของคุณ ที่ปรึกษาขอส�ำเนาค�ำขอใบเสนอราคาจากคุณ ที่ปรึกษายืนยันการขอส�ำเนาค�ำขอใบเสนอราคาจากคุณโดยอ้างอิงกับ
หลายครั้งที่ผ่านมาที่ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับจากบุคคลที่สามจากหน่วยธุรกิจของ Avery Dennison เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ที่ปรึกษายังอ้างอิงภาระผูกพันในการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของเขาต่อ Avery Dennison คุณปฏิเสธในการให้ใบเสนอราคาแก่ที่
ปรึกษาเนื่องจากภาระผูกพันในการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยธุรกิจของคุณ

ค�ำแนะน�ำ

คุณจัดการสถานการณ์ได้อยางเหมาะสม สิ่งแรก สถานการณ์ซึ่งที่ปรึกษาเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลที่สามที่ได้รับจาก
Avery Dennison มาจากการอนุมัติโดยชัดแจ้งจากบุคคลที่สามเหล่านั้น การอนุมัติดังกล่าวอนุญาตให้ Avery Dennison แลก
เปลี่ยนข้อมูลกับที่ปรึกษาภายนอก แต่ในกรณีนี้ ข้อตกลงการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลที่เป็น
ความลับให้กับที่ปรึกษา สถานการณ์ได้รับการแก้ไขโดยการขอแก้ไขข้อตกลงการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับกับลูกค้า เพื่อให้หน่วย
ธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับที่ปรึกษาได้

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กรณีศึกษา

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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การต่อต้านการผูกขาด
สถานการณ์

หน่วยธุรกิจของคุณพบว่าจ�ำเป็นต้องเพิ่มราคาสินค้าเนื่องจากซัพพลายเออร์หลายรายเพิ่มราคาสินค้า หน่วยธุรกิจของคุณสูญเสีย
ธุรกิจหลังจากเพิ่มราคาสินค้าในอดีต คุณจึงต้องการทดสอบว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรต่อการเพิ่มราคาก่อนที่จะด�ำเนินการจริง
จุดมุ่งหมายของคุณคือ เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าจะตอบสนองอย่างไรหลังจากประกาศความเป็นไปได้ในการขึ้นราคาสินค้า และบริษัทคู่
แข่งจะขึ้นราคาสินค้าตามหรือไม่ การด�ำเนินการนี้ท�ำได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

การด�ำเนินการนี้อาจถูกมองว่าเป็น "การส่งสัญญาณราคา" ไปยังบริษัทคู่แข่งของคุณ: คุณส่งสัญญาณ และบริษัทคู่แข่งยอมรับ
สัญญาณและปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน การกระท�ำนี้อาจถูกมองว่าเป็นการก�ำหนดราคาตายตัว ซึ่งเป็นข้อห้ามตามกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาด ถึงแม้ว่าอาจมีเหตุผลหรือมีข้อโต้แย้งในการด�ำเนินกระบวนการดังกล่าว แต่โดยทั่วไปแล้วเป็นการกระท�ำที่ไม่ชาญฉลาด
ตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายก่อนด�ำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว

สถานการณ์

ผู้ติดต่อคนส�ำคัญของคุณที่บริษัทลูกค้า/บริษัทคู่แข่งส่งอีเมลถึงคุณ: "เราก�ำลังพิจารณาเพิ่มราคาขายในส่วนตลาด X ซึ่งมีความ
ส�ำคัญส�ำหรับเรา ผม/ฉันเข้าใจว่าหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของคุณก�ำลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในส่วนตลาด X หากคุณต้องการท�ำธุรกิจกับเรา
ต่อไป ผม/ฉันขอแนะน�ำให้คุณส่งต่อข้อความนี้ไปยังแผนกอื่นๆ เพื่อหยุดชั่วคราว" คุณควรท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

บอกลูกค้า/บริษัทคู่แข่งว่า หน่วยธุรกิจอื่นจะตัดสินใจว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดหรือไม่โดยใช้ดุลพินิจของพวกเขาเอง และ
คุณสามารถเจรจาธุรกิจของคุณกับลูกค้า/บริษัทคู่แข่งได้เท่านั้น ด�ำเนินการให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ท�ำหรือพูดสิ่งใดเพื่อแนะน�ำว่า
Avery Dennison จะเข้าร่วมในข้อตกลงใดๆ หรือการจัดการ "ต่างตอบแทน" เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจอื่นๆ ของลูกค้า/
บริษัทคู่แข่ง นอกจากนี้ แจ้งการมีปฏิสัมพันธ์นี้ไปยังฝ่ายกฎหมายทันที

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กรณีศึกษา

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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การติดสินบน
สถานการณ์

คุณก�ำลังขยายธุรกิจในประเทศที่ผู้ติดต่อมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง และคุณก�ำลังพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาให้ "เปิดช่องการติดต่อ" และ
แนะน�ำให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่รัฐ มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

เมื่อจ�ำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษา คุณต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าที่ปรึกษามีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่
จ�ำเป็น ไม่เรียกร้องค่าบริการที่สูงผิดปกติ และไม่มีความสัมพันธ์กับภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ การว่าจ้างที่ปรึกษา
ให้ "เปิดช่องการติดต่อ" และแนะน�ำให้รู้จักเจ้าหน้าที่รํฐอาจเสี่ยงต่อข้อกังวลการติดสินบน ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนว่าจ้างที่ปรึกษา

สถานการณ์

หน่วยธุรกิจของคุณเพิ่งเสร็จสิ้นโครงการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนสูงที่ท�ำร่วมกับหน่วยงานรัฐหลายแห่ง วันที่เสร็จสิ้นใกล้กับเทศกาลใหญ่
ในประเทศของคุณซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักธุรกิจในการจัดเลี้ยงฉลองให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจอื่นๆ เนื่องจาก
โครงการด�ำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความส�ำเร็จ คุณพิจารณาที่จะจัดเลี้ยงอาหารค�่ำเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้องในโครงการนี้ คุณควรท�ำเช่นนั้นหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

ในการเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่รัฐ คุณต้องพิจารณาว่าการเลี้ยงรับรองอาจละเมิดกฎหมายต่อต้านการติดสินบน ในกรณีนี้ เนื่องจาก
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีการอนุมัติหรือการอนุญาตใดๆ ที่รอด�ำเนินการเพิ่มเติม จึงไม่มีผลประโยชน์ใดที่ได้รับจากการเลี้ยง
รับรองเจ้าหน้าที่รัฐ หากการเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติการเลี้ยงรับรองในประเทศ การเลี้ยง
รับรองสามารถท�ำได้ภายใต้กฎหมายต่อต้านการติดสินบน ถึงกระนั้นก็ตาม สิ่งส�ำคัญคือปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนด�ำเนินการใดๆ

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กรณีศึกษา

แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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สถานการณ์

หน่วยธุรกิจของ Avery Dennison ด�ำเนินธุรกิจในเขตสินค้าทัณฑ์บน การเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมดในและนอกเขตสินค้าทัณฑ์บนต้อง
ได้รับอนุมัติจากศุลกากร กฎหมายในท้องถิ่นก�ำหนดให้บริษัทจัดหาที่พักหรือบริการรับส่งและเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้า
หน้าที่ศุลกากรในท้องถิ่นขอเบี้ยเลี้ยงเงินสดค่าเดินทางและค่าอาหารตามที่อนุญาตตามระเบียบในท้องถิ่น คุณควรให้เบี้ยเลี้ยงเงินสด
ดังกล่าวหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

ภายใต้กฏหมายแห่งสหรัฐอเมริกา การต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศและกฎหมายต่อต้านการติดสินบนอื่นๆ จ�ำเป็น
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการด�ำเนินการใดๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้บริการรับส่งและเลี้ยงอาหาร (ฟรี)
แก่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่ไม่อนุญาตให้จ่ายเงินสดหรือให้คูปองเงินสด เช่น ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง คุณควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบว่า
บริการรับส่งและการเลี้ยงอาหารที่ห้องอาหารของบริษัทมีความเหมาะสมมากกว่าหรือไม่ หากฝ่ายกฎหมายก�ำหนดว่าค่าใช้จ่ายมีความ
เหมาะสม สิ่งส�ำคัญคุณต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่ามีการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องเพื่อแสดงว่าได้มีการจัดการดังกล่าวให้กับเจ้า
หน้าที่รัฐ

ผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานการณ์

คู่สมรสของพนักงานของคุณก�ำลังขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลิตภัณฑ์ขายให้ราคาที่ถูกกว่าบริษัทคู่แข่งและบริษัทพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ อันที่จริง คู่สมรสของพนักงานจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ถูกกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าซัพพลายเออร์รายอื่นๆ ความ
สัมพันธ์นี้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทราบหรือเป็นการอนุมัติโดยบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในท้องถิ่น มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

ข้อเท็จจริงคือความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับการเปิดเผยต่อฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ จึงถือเป็นการละเมิดนโยบาย
ผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องมีการขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง โดยพนักงานและผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในท้องถิ่นต้องไม่รวมอยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจดังกล่าว

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กรณีศึกษา

แนวทางปฏิบต
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ิ นการด�ำเนินธุรกิจ
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สถานการณ์

พนักงานของคุณได้รบ
ั เลือกให้เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการวางแผนในท้องถิน
่ ในเมืองเล็กๆ ที่ Avery Dennison ด�ำเนินธุรกิจ
พนักงานแจ้งให้คณ
ุ ทราบ ในฐานะหัวหน้างานของเธอทีต
่ อ
้ งการสนับสนุนความมุง่ มัน
่ ของพนักงานในการมีสว
่ นร่วมในชุมชนท้องถิน
่
คุณอนุมต
ั ก
ิ ารท�ำหน้าทีด
่ งั กล่าว การด�ำเนินการนีเ้ หมาะสมหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

ไม่ คุณควรปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฎหมายก่อนอนุมัติ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจมีอยู่เมื่อพิจารณา
จากลักษณะของต�ำแหน่งที่ได้รับเลือก อาจมีบางกรณีที่ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ Avery Dennison แตกต่างจากแผนงานของ
เทศบาล และหน้าที่และภาระผูกพันของพนักงานอาจจ�ำเป็นต้องถูกแบ่งสรร พนักงานอาจตกอยู่ในฐานะที่ล�ำบากในการรับรู้ข้อมูลที่
เป็นความลับจากทั้ง Avery Dennison และเมือง

สถานการณ์

ผูจ
้ ด
ั การคนหนึง่ ของคุณเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนท์ทเี่ ขาเปิดให้เช่า ผูจ
้ ด
ั การทราบว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลก�ำลังต้องการเช่าอพาร์ทเมนท์
ให้กบ
ั พนักงานทีเ่ ดินทางไปยังพืน
้ ทีแ
่ ละต้องการทีพ
่ ก
ั ชัว
่ คราว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก�ำหนดว่า Avery Dennison ควรเช่าอสังหาริมทรัพย์
และลงนามในสัญญาเช่าสามปีตามอัตราตลาด ถึงแม้วา่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทราบถึงสถานการณ์นี้ คุณ หัวหน้างานของผูจ
้ ด
ั การไม่
อนุมต
ั ก
ิ ารด�ำเนินการข้างต้น ผูจ
้ ด
ั การแนะน�ำให้เพือ
่ นร่วมงานของเขาในฝ่ายการเงินจัดการให้บริษท
ั จ่ายเงินค่าเช่ารายเดือน และจ่าย
เงินในนามของค่าใช้จา่ ยส่วนตัวทีเ่ กิดขึน
้ เพือ
่ นร่วมงานของเขาตกลงด�ำเนินการดังกล่าวตามทีผ
่ จ
ู้ ด
ั การร้องขอ การด�ำเนินการนีเ้ หมาะ
สมหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

เห็นได้ชัดเจนว่าสถานการณ์นี้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ถึงแม้ว่าสัญญาเช่าจะเป็นอัตราตลาดและฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบุคคล
อื่นๆ จะตระหนักว่าอพาร์ทเมนท์นี้เป็นของเขา แต่ผู้จัดการต้องเปิดเผยสถานการณ์นี้กับคุณและขออนุมัติจากคุณ นอกจากนี้ การที่
ผู้จัดการขอให้เพื่อนร่วมงานในฝ่ายการเงินจัดการการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเป็นเรื่องที่ผิด เพื่อนร่วมงานควรปฏิเสธ
และรายงานค�ำขอนี้

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กรณีศึกษา

แนวทางปฏิบต
ั ใ
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สถานการณ์

หลังจากที่ Avery Dennison ว่าจ้างบริษัทหนึ่งให้จัดการของเสียจากการผลิตในสถานที่แห่งหนึ่ง คุณพบว่ามีเศษซากเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และเป็นจ�ำนวนมาก คุณสงสัยว่าผู้ขายอาจจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ด�ำเนินการเพื่อให้มีเศษซากเพิ่มขึ้นเพื่อขายในตลาดมืด
คุณพิจารณาหลายทางเลือกรวมถึงการว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากบริษัทเอกชน บอกเลิกความสัมพันธ์กับผู้ขาย และพนักงานทุกคนที่
เกี่ยวข้อง พูดคุยกับพนักงานและผู้ขายและเตือนให้หยุดพฤติกรรมนี้ หรือรายงานสถานการณ์ไปยังฝ่ายกฎหมายหรือสายแนะน�ำ
แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ คุณควรท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

คุณอาจคิดผิดที่จะด�ำเนินการโดยตรงโดยไม่ตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของกลุ่มหรือที่ปรึกษากฎหมายของหน่วยธุรกิจของ
คุณก่อน นโยบายบริษัทก�ำหนดให้การตรวจสอบทั้งหมดด�ำเนินการโดยฝ่ายกฎหมาย นอกจากผลทางกฎหมายจากการตรวจสอบที่
ไม่เหมาะสม อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานหรือการบอกเลิกความสัมพันธ์กับผู้ขาย และค่าธรรมเนียมการฟ้องร้องคดีและ
การด�ำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ขายและพนักงาน ซึ่งต้องด�ำเนินการโดยตรงโดยฝ่ายกฎหมายและไม่ใช่โดยหัวหน้าฝ่ายโรงงาน
หรือผู้ตรวจสอบภายนอก

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการค้า
สถานการณ์

ซัพพลายเออร์ให้บริการแก่หน่วยธุรกิจของคุณในประเทศหนึง่ แต่แนะน�ำให้คณ
ุ โอนการจ่ายเงินไปยังบัญชีธนาคารในอีกประเทศหนึง่
การด�ำเนินการนีม
้ ค
ี วามเสีย
่ งหรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

อาจมี ซัพพลายเออร์นี้อาจร้องขอการจ่ายเงินในเขตอ�ำนาจศาลอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อให้ตรวจสอบ
สถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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สถานการณ์

เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดบางประการเกี่ยวกับการน�ำเข้าสินค้าจากประเทศ A Avery Dennison ให้การรับรองกับลูกค้าว่าเราจะไม่ขาย
สินค้าที่ผลิตในประเทศ A ให้กับลูกค้า อย่างไรก็ดี สินค้าเกิดขาดแคลนและประเทศ A เป็นประเทศเดียวที่ Avery Dennison มีสินค้า
เกินความต้องการ คุณทราบว่าตัวแทนขายตัดสินใจว่าสิ่งส�ำคัญคือต้องตอบสนองค�ำสั่งซื้อของลูกค้าและจัดส่งสินค้าจากประเทศ
A ให้กับลูกค้าโดยไม่ปรึกษากับลูกค้า เขาปกปิดข้อเท็จจริงนี้กับลูกค้าและแนะน�ำให้พนักงานเสมียนของลูกค้าปลอมแปลงเอกสาร
ศุลกากรเพื่อระบุว่าสินค้ามาจากประเทศอื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานสถานการณ์นี้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

โดยการปลอมแปลงเอกสาร ตัวแทนขายละเมิดแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจและข้อตกลงกับลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้าย
แรงต่อลูกค้าที่รับผิดชอบในการน�ำเข้าสินค้าเข้าประเทศ คุณต้องรายงานสถานการณ์นี้กับฝ่ายกฎหมาย

สถานการณ์

ในสถานการณ์ข้างต้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรสุ่มตรวจโดยเปิดคอนเทนเนอร์และพบว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ได้มาจากประเทศถิ่นก�ำเนิน
ผลิตภัณฑี่เปิดเผย เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบและส่งจดหมายถึง Avery Dennison เพื่อขอค�ำชี้แจง จดหมายส่งไปยังตัวแทนขาย
ที่ปกปิดข้อมูลตั้งแต่ต้น และเขาตัดสินใจจัดการค�ำขอโดยไม่ปรึกษาหัวหน้างานของเขา เขาตอบกลับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในนามของ
บริษัทและปลอมแปลงเอกสารอีกครั้ง การด�ำเนินการนี้จะช่วยแก้ไขสถานการณ์หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

ตัวแทนขายท�ำให้สถานการณ์ย�่ำแย่ลงไปอีก เขาควรแจ้งหัวหน้างานของเขาและแจ้งสถานการณ์ให้ฝ่ายกฎหมายทราบทันที ก่อน
ตรวจสอบหรือแก้ไขการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น พนักงานต้องติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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สถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย
สถานการณ์

คุณได้ยินความคิดเห็นจากพนักงานคนอื่นเกี่ยวกับ "ความรู้สึกเบื่อหน่ายที่น"ี่ และบางทีอาจสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของ
บริษัท ผู้ต�ำหนิมีแนวโน้มพูดจาหยาบคายก้าวร้าว เนื่องจากชื่อเสียงของเขา คุณไม่ใส่ใจกับความคิดเห็นของเขาเพราะเข้าใจว่า
เป็นการสร้างเรื่องในแบบของเขา คุณควรท�ำสิ่งใดถ้าท�ำได้

ค�ำแนะน�ำ

คุณต้องใส่ใจกับความคิดเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรของบริษัทหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท และ
ควรรายงานต่อหัวหน้างานของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยทันที คุณไม่ควรแปลความ
หมายความคิดเห็นหรือความตั้งใจนั้นด้วยตนเอง

สถานการณ์

คุณทราบว่ามีปฏิกิริยาด้านสุขภาพที่ร้ายแรงหรือข้อกังวลความปลอดภัยที่ส�ำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัท คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการรายงานสถานการณ์นี้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

หากคุณทราบข้อกังวลดังกล่าว แจ้งสถานการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ของคุณทันที

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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ตัวแทนจ�ำหน่าย
สถานการณ์

ตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่ของ Avery Dennison ทราบว่าเรามีโปรแกรมให้ส่วนลดคืนกับลูกค้ารายหนึ่งของเรา โปรแกรมนี้เป็นความ
ลับและถึงแม้ว่ายอดขายส่วนใหญ่จะมาจากตัวแทนจ�ำหน่ายรายนี้ แต่ลูกค้าไม่ได้ถูกจ�ำกัดการซื้อจากผลิตภัณฑ์ของเราจากตัวแทน
จ�ำหน่าย ตัวแทนจ�ำหน่ายติดต่อคุณในฐานะตัวแทนขายของ Avery Dennison ในท้องถิ่น และเรียกร้องว่าพวกเขาได้รับการจ่ายเงิน
คืนและจะ "จัดการจากบริษัทของพวกเขา" กับลูกค้า คุณควรท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

เรามีภาระผูกพันตามกฎหมายและทางจริยธรรมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในโปรแกรมการให้ส่วนลดคืนกับลูกค้า ซึ่งหมายความ
ถึงการเก็บรักษาความลับของโปรแกรมนี้ คุณควรพยายามตรวจสอบว่าตัวแทนจ�ำหน่ายทราบถึงโปรแกรมการให้ส่วนลดคืนนี้ได้
อย่างไร แต่ไม่ควรอภิปรายในรายละเอียดของโปรแกรมกับตัวแทนจ�ำหน่าย และควรแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายกฎหมายทราบ
ถึงการละเมิดการเก็บข้อมูลเป็นความลับนี้ และอาจจ�ำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วย บริษัทไม่สามารถท�ำตามค�ำขอนี้ในการจัดการ
ส่วนลดคืนโดยตรงโดยตัวแทนจ�ำหน่าย การด�ำเนินการดังกล่าวจะเป็นการละมิดสิทธิ์ตามสัญญาของลูกค้าต่อการให้ส่วนลดคืน และ
จะส่งผลให้ลูกค้าซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่ายรายนี้รายเดียวเท่านั้น

สถานการณ์

Avery Dennison มีตัวแทนจ�ำหน่ายหลายรายในเมืองใหญ่ หลังจากแพ้การประมูลงานที่ส�ำคัญ หนึ่งในตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่
ที่สุดติดต่อตัวแทนขายของ Avery Dennison ในท้องถิ่นเพื่อร้องเรียน "การตัดราคา" ในงานประมูลที่พวกเขาพ่ายแพ้ ตัวแทน
จ�ำหน่ายรายใหญ่บอกกับคุณซึ่งเป็นตัวแทนในท้องถิ่นว่า พวกเขาเป็นลูกค้าระยะยาวและต้องการได้รับราคาที่ดีกว่าตัวแทนจ�ำหน่าย
รายอื่นๆ คุณควรยอมรับค�ำขอนี้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

คุณไม่ควรอภิปรายกับตัวแทนจ�ำหน่ายเกี่ยวกับราคาที่เราเสนอให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายอื่นๆ เนื่องจากอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดและกฎหมายอื่นๆ ที่ก�ำกับควบคุมความสัมพันธ์นี้ อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นทางกฎหมายในกฎนี้ เช่น การให้ส่วนลดคืนเมื่อมี
การสั่งซื้อจ�ำนวนมากที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อก�ำหนดว่ามีข้อยกเว้นใดๆ หรือไม่

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์
สถานการณ์

ลูกค้าขอให้คณ
ุ ชีแ
้ จงว่าผลิตภัณฑ์ของเราปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้
และตรงตามข้อมูลทางเทคนิคเกีย
่ วกับสารทีจ
่ ำ� กัดของลูกค้า คุณควรลงนามในการรับรองนีห
้ รือไม่

ค�ำแนะน�ำ

ลงนามในเอกสารรับรองเมื่อคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงการขอรับการรับรองที่จ�ำเป็นที่ลงนามโดยซัพพลายเออร์ของเรา การทบทวนเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
วัสดุส�ำหรับสารเคมีทุกชนิดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และ/หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ระดับการตรวจสอบ
ที่ด�ำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต้องระบุไว้ในเอกสารรับรองที่ลงนามหรือกล่าวถึงในใบปะหน้า
แยกต่างหาก และต้องได้รับอนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และที่ปรึกษากฎหมายก่อนแจ้ง
กลับไปยังลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทั้งหมดในการสื่อสารกับลูกค้าใน
ประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์

สถานการณ์

คุณได้รับแจ้งโดยลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณควรท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

คุณต้องรายงานไปยังผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ของคุณและฝ่ายกฎหมายทันที หากคุณเป็นบุคคลติดต่อ
คนแรกกับลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นนี้ อย่าแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า Avery Dennison ด�ำเนินการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและยึดถือข้อก�ำหนดของลูกค้าอย่างจริงจัง และประเด็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ
โดยฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งจะตอบกลับลูกค้าในภายหลัง

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)

กรณีศึกษา
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แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์

พนักงานของคุณโทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อแจ้งการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโดยหัวหน้างานของเขา
ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�ำเนินการตรวจสอบ มีการสัมภาษณ์พนักงานส่วนใหญ่ในฝ่ายของคุณและได้ข้อสรุปว่าผู้
แจ้งประพฤติไม่เหมาะสม ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เหมาะสม และไม่เคารพเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน เมื่อได้ทราบผลการ
ตรวจสอบ คุณต้องการสิ้นสุดสัญญาจ้างงานของผู้แจ้งกับ Avery Dennison อย่างไรก็ดี พนักงานโทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทาง
ปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ การสิ้นสุดสัญญาจ้างงานของเขาอาจท�ำให้เขาและองค์กรของคุณมองว่าเป็นการตอบโต้การแจ้งของเขา
สิ่งที่คุณท�ำได้ คืออะไร

ค�ำแนะน�ำ

ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงคือมีปัญหาด้านผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่อาจเพียงพอในการสิ้นสุดสัญญาจ้างงานกับพนักงาน แต่การ
โทรติดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจของเขาท�ำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น พนักงานต้องรู้สึกปลอดภัยใน
การแจ้งและทราบว่าพวกเขาจะไม่ต้องเผชิญกับการตอบโต้เมื่อโทรไปยังสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของ
กลุ่มจะแจ้งกรณีนี้ไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป หากมีความชัดเจนว่าการสิ้นสุด
สัญญาจ้างงานไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการโทรแจ้งสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ และมีเหตุผลที่ชัดเจนอื่นๆ การ
สิ้นสุดสัญญาจ้างงานของเขาสามารถด�ำเนินการได้

แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจทั่วไป
สถานการณ์

หน่วยธุรกิจของคุณได้จัดเตรียมแฟ้มที่แสดงภาพถ่ายที่ถ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยความช่วยเหลือของบริษัทโฆษณา บริษัท
โฆษณาแก้ไขภาพถ่ายแต่ยังคงจดจ�ำได้ เพื่อให้ช่างภาพสามารถร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาได้ คุณควรท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

หน่วยธุรกิจของคุณควรได้รับอนุญาตจากช่างภาพในการใช้ภาพถ่ายดังกล่าว หากไม่สามารถขออนุญาตได้ทันเวลา ไม่ควรใช้
แฟ้มดังกล่าว

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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สถานการณ์

ลูกค้าขอให้คุณเตรียมใบแจ้งหนี้สองชุด ชุดหนึ่งระบุราคาและปริมาณสินค้าจริง และชุดที่สองระบุราคาหรือปริมาณสินค้าที่ต�่ำกว่า
ลูกค้าแจ้งว่าเขาต้องใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีราคาต�่ำกว่าในการยื่นต่อศุลกากร เพื่อที่เขาจะได้จ่ายค่าอากรในอัตราที่ลดลง เขาบอกว่า
Avery Dennison ไม่ได้สูญเสียใดๆ และเขาได้รับประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คุณควรด�ำเนินการตาม
ค�ำขอนี้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ

ไม่ การช่วยให้บุคคลที่สามกระท�ำการที่ผิดกฎหมายเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ และอาจท�ำให้บริษัทถูกลงโทษ
อย่างร้ายแรงและบุคคลที่กระท�ำผิดถูกลงโทษทางวินัยสูงสุดและถึงขั้นเลิกจ้าง

สถานการณ์

หนึ่งในพนักงานของคุณกล่าวว่า เขาไม่แน่ใจว่าการด�ำเนินการบางอย่างสอดคล้องกับค่านิยมของเราทั้งหมดหรือไม่ แต่เขาทราบข้อ
เท็จจริงที่ว่าบริษัทคู่แข่งของเราท�ำเช่นนั้นและเราจ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่ง คุณควรท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

มีประเด็นที่ไม่ชัดเจนในใจของพนักงานที่เผชิญกับความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่พนักงานทราบว่าสอดคล้องกับค่านิยมของ
Avery Dennison และสิ่งที่พนักงานรับรู้ว่าจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อการแข่งขัน เช่น พนักงานอาจเข้าร่วม "การวิจัยราคา" โดย
ให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้รับข้อมูล หรือพวกเขาอาจให้ค�ำสัญญาที่มากเกินไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยไม่ทราบอย่าง
แท้จริงว่าผลิตภัณฑ์สามารถท�ำได้ตามที่สัญญาหรือไม่ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าบริษัทคุ่แข่งท�ำเช่นนั้น หรือพวกเขาอาจยอมรับค�ำขอ
ให้ออกใบแจ้งหนี้หลายใบ เนื่องจากเชื่อว่าบริษัทคู่แข่งก็ท�ำเช่นเดียวกัน เมื่อจ�ำเป็นต้องเลือกระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม กระตุ้นให้พนักงานขอค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของกลุ่มหรือที่ปรึกษากฎหมายของ
หน่วยธุรกิจที่เหมาะสม

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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Our Business Conduct GuideLine
Argentina
Telefonica
00.800.1777.9999
Spanish

Brazil (Rio de Janeiro)
All Carriers
+55.2120181111
Portuguese

Czech Republic
All Carriers
800.701.383
Czech

All Carriers
0800.333.0095
Spanish

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

Denmark
All Carriers
8082.0058
Danish

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

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

Germany
Deutsche Bundespost
Telekom
00.800.1777.9999
German
Germany
All Carriers
0800.181.2396
German

Telecom Denmark
00.800.1777.9999
Danish
Dominican Republic
All Carriers
1.829.200.1123
Spanish

Guatemala
(Guatemala City)
All Carriers
+502.23784832
Spanish

Egypt
All Carriers
0800.000.0413
Arabic

Honduras
All Carriers
800.2791.9500
Spanish, English

All Carriers
400.120.3062
Mandarin

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

Hong Kong
CW
001.800.1777.9999
Mandarin, Cantonese,
English

Colombia
Colombia ETB
844.397.3235
Spanish

France
All Carriers
0805.080339
French

All Carriers
800.906.069
Mandarin, Cantonese,
English

Colombia (Bogota)
All Carriers
+57.13816523
Spanish

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

India
VSNL
000.800.100.3428
Hindi

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

French

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

India
All Carriers
000.800.100.4175
Hindi

Telecom ltalia
00.800.1777.9999
Italian
Japan
All Carriers
010.800.1777.9999
Japanese

Indonesia
Persero lndosat
803.015.203.5129
Indonesian

All Carriers
0800.170.5621
Japanese

Indonesia
(Jakarta)
All Carriers
62.21.297.589.86
Indonesian

Kenya
All Carriers
0800.221312
English, Swahili

Ireland
Telecom Eireann
00.800.1777.9999
English

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

Israel
All Carriers
1.809.457254
Arabic, Hebrew

Korea (Republic of
South Korea)
Dacom
002.800.1777.9999
Korean

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

All Carriers
080.808.0574
Korean

Italy
All Carriers
800.727.406
Italian

Luxembourg
Luxembourg Postes et
Telecom
00.800.1777.9999
French

Italy (includes San
Marino, Vatican City)

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

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
•

	 ่มการสนทนากับผู้จัดการของคุณ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
เริ
ของกลุ่มหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•

	
โทรติ
ดต่อสายแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจได้
ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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(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

All Carriers
900.905460
Spanish

Romania
All Carriers
0.800.360.228
Romanian, English

Sri Lanka
(inside Colombo)
All Carriers
247.2494
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

ภาพรวม
อะไรคือตัวชี้นำ� แนวทางปฏิบัติของเรา
รับความช่วยเหลือ

Comm Authority of
Thailand
001.800.1777.9999
Thai
Thailand (Bangkok)
All Carriers
+66.21065161
English, Thai, Burmese

Sri Lanka
(outside Colombo)
All Carriers
011.247.2494
English

Turkey
All Carriers
00.800.113.0803
Turkish

Sweden
Telia Telecom AB
00.800.1777.9999
Swedish

Ukraine
All Carriers
0.800.501134
Ukrainian

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

+ สถานที่ท�ำงาน
คุณ + ตลาด
คุณ + โลก
คุณ

Thailand
All Carriers
1.800.012.657
Thai

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

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

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

มีข้อสงสัยหรือไม่ ดูรายละเอียดบุคคลติดต่อในหน้า 10-11
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เริ
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ตลอดเวลา (คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้)
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