
DOW RESTRICTED

มีส่วนร่วมในการ
สนทนา

จรรยาบรรณ



2 หากต้องการรายงานข้อกังวลหรอืขอค�าแนะน�าเกีย่วกับปัญหาใด ๆ ทีเ่กิดขึน้ทีน่ี ่โปรดติดต่อ EthicsLine ทีห่มายเลข +1-800-803-6868 หรอืทางออนไลน์ที ่www.dowethicsline.com (มีหมายเลขโทรฟรรีะหว่างประเทศให้บรกิาร)



จรรยาบรรณของ Dow 3

บทน�า 4

บุคลากร	 	

การยอมรับคนทุกกลุ่มและความหลากหลาย โอกาสที่เท่าเทียมกัน  

และการให้เกียรติผู้อื่นในสถานที่ท�างาน 6 

ระเบียบปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 6 

สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน 7 

การใช้สารเสพติดในสถานที่ท�างาน  7 

ความรุนแรงในสถานที่ท�างาน 7

ธุรกิจ	 	

ผลประโยชน์ขัดกัน 8 

ผลประโยชน์ภายนอกและการจ้างงานภายนอก 9 

การพูดในการประชุมร่วม 9 

ญาติ เพ่ือน และความสัมพันธ์ส่วนตัว 9 

ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง 10 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 10 

บันทึกทางธุรกิจและการเงิน 11 

การใช้และการปกป้องรัพยากรและข้อมูลของบริษัท 11 

ทรัพย์สินทางปัญญา 11 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 

การจัดการข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคลและบันทึก 12 
Dow ในฐานะผู้ให้บริการ 12 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 13 

ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 13 

การติดสินบนและการทุจริต 14 

การแข่งขัน 16 

การต่อต้านการผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม 16 

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน 16 

การควบคุมการค้า 17

ความเป็นพลเมือง	 	

การก�าหนดมาตรฐานเพ่ือความยั่งยืน 17 

ความเป็นพลเมืองบรรษัท 18 

กิจกรรมเพ่ือการกุศลและการเป็นอาสาสมัคร 18 

กิจกรรมทางการเมืองและการให้การสนับสนุน 19 

การส่ือสารกับสาธารณะ 19 

ส่ือทางสังคม 20 

การบรหิารจัดการจรรยาบรรณ  

การสืบสวนและการตอบสนอง 21 

แหล่งข้อมูล 22 

รายชื่อผู้ติดต่อ 22 

Dow EthicsLine 22

สารบัญ



 หากต้องการรายงานข้อกังวลหรอืขอค�าแนะน�าเกีย่วกับปัญหาใด ๆ ทีเ่กิดขึน้ทีน่ี ่โปรดติดต่อ EthicsLine ทีห่มายเลข +1-800-803-6868 หรอืทางออนไลน์ที ่www.dowethicsline.com (มีหมายเลขโทรฟรรีะหว่างประเทศให้บรกิาร)

เรียน พนักงานทุกคน

เป็นเวลากว่า 120 ปี คนของ Dow ได้สร้างทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง นั่นคือ ชื่อเสียงของบริษัทของเราในด้านการด�าเนินงานด้วยมาตรฐานตาม
หลักจรรยาขั้นสูงสุด ความซื่อตรง และความเป็นธรรม เนื่องจากเราท�างานร่วมกัน เพ่ือเติมเต็มความตั้งใจองเราที่จะเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์
ที่ใช้วัสดุที่มีนวัตกรรม มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ยอมรับคนทุกกลุ่ม และยั่งยืนที่สุดในโลก เราตระหนักดีว่าชื่อเสียงด้านจริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริตของเราจะยังคงอยู่ต่อไปเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นรากฐานสู่ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา

เพ่ือรักษาความไว้วางใจของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเรา รวมถึงการรักษาค่านิยมของบริษัทของเราในด้านความซื่อสัตย์สุจริต การให้
เกียรติผู้อื่น และการปกป้องโลกของเรา เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพ่ือให้เราบรรลุผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ไม่มีข้อแก้ตัว ไม่มี
ทางลัด จรรยาบรรณของ Dow Inc. เป็นแนวทางส�าหรับพฤติกรรม และหลักการปฏิบัติที่เราคาดหวังจากพนักงานของเราแต่ละคน ไม่ว่าจะ
เป็นหน้าที่ใดหรือสถานที่ไหน ผมขอสนับสนุนให้คุณอ่านจรรยาบรรณอย่างละเอียด และอ้างถึงจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทาง

เราแต่ละคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเราอย่างเปิดเผย ซื่อตรง และตามหลักจรรยา แม้ว่าจะไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเรา การใช้
วิจารณญาณที่ดียังท�าให้มีการกล้าพูดออกมา หากคุณมีข้อกังวลหรือสงสัยว่ามีกิจกรรมใดที่ละเมิดจรรยาบรรณของเราหรือกฎหมาย ที่ 
Dow เราจะไม่ยอมให้มีการโต้ตอบต่อบุคคลใดก็ตามที่รายงานข้อกังวลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ Dow EthicsLine เป็นหมายเลขโทรฟรี ซึ่ง
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ส�าหรับผู้ที่มีค�าถามเกี่ยวกับนโยบายของ Dow หรือต้องการค�าแนะน�าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
เฉพาะเจาะจง หรือต้องการรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น 

โปรดจ�าไว้ว่า การกระท�าของคุณมีความส�าคัญ คุณจะเป็นตัวอย่างในการรักษามาตรฐานทางธุรกิจแบบมืออาชีพในระดับสูงสุด และน�าผู้อื่นให้
กระท�าเช่นเดียวกัน โดยการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการยึดมั่นในจรรยาบรรณ เราแต่ละคนจะช่วยสร้างบริษัทที่ลูกค้าของเราอยาก
ท�าธุรกิจด้วย สถานที่ท�างานอันยอดเยี่ยม และการลงทุนที่น่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้นของเรา

ขอแสดงความนับถือ

จิม ฟติเทอร์ลิง 
ประธานกรรมการบริหาร Dow

Jim	Fitterling

ประธานกรรมการบรหิาร 
Dow

ความมุ่งมัน่ทีแ่น่วแน่ต่อพฤติกรรม
ตามหลักจรรยา

https://corporate.dow.com/en-us/about/codes-of-conduct/business
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html


จรรยาบรรณของ Dow 5

เนือ่งจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพิ่มความซับซ้อนขึน้ จรรยาบรรณของ Dow จะเป็นกรอบการ
ท�างานเพือ่การตัดสินใจทีด่ี ซึง่ก็คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย และมีหลักการอย่างสูงและรับผิดชอบทางสังคมในระเบียบปฏิบัติทาง
ธุรกิจทัง้หมดของเรา 

จรรยาบรรณของ Dow Inc. (“จรรยาบรรณ”) นี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Dow ทุกคน และบริษัท
ในเครือทั้งหมด รวมถึงกิจการร่วมค้าที่น�าจรรยาบรรณนี้ไปใช้ด้วยเช่นกัน ตลอดทั้งเอกสารฉบับนี้ การอ้างอิงถึง Dow หรือ 
บริษัท จะหมายถึงทุกหน่วยงานเหล่านี้ 

ความรับผิดชอบของทุกคน
ในระหว่างการด�าเนินธุรกิจตามปกติ เราจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ค�าตอบที่ถูกต้อง อาจไม่ชัดเจน จรรยาบรรณนี้จะช่วยน�าทาง
เราได้ แต่อาจไม่สามารถระบุได้ทุกกรณี ความรับผิดชอบของเราในทุกกรณีคือ การลงมือด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยง
แม้แต่พฤติกรรมที่ดูเหมือนจะไม่เหมาะสม เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ด�าเนินชีวิตตามค่านิยมของเรา และหาก
มีข้อสงสัย โปรดขอค�าแนะน�า

ความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้น�า
การกระท�านั้นมีเสียงดังกว่าค�าพูด และเรายึดถือผู้น�าของเราให้มีมาตรฐานที่สูงกว่า หัวหน้างานถูกคาดหวังให้มีพฤติกรรมเป็น
แบบอย่างที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานมีทรัพยากรที่จ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจอย่างตามหลักจรรยา ส่งเสริมการ
ปรึกษาหารืออย่างเปิดเผย และท�าการตอบสนองต่อข้อกังวลใด ๆ ค�าแนะน�าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ
หัวหน้างานและผู้น�า สามารถดูได้ในส่วนทรัพยากรของภายในของเรา เว็บเพจส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จงกล้าพูดออกมา
เราวัดความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของเราด้วยวิธีการที่เราปฏิบัติต่อกัน ในฐานะพนักงาน เรามีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตนในลักษณะที่
ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา ชื่อเสียงของเรา และชื่อเสียงของกันและกัน ซึ่งรวมถึง การด�าเนินการเพ่ือรายงานการก
ระท�าใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ ค่านิยมของเรา หรือกฎหมาย แม้ว่าเราจะมีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลว่ามีบางอย่าง
ไม่ถูกต้อง การรายงานการประพฤติมิชอบทั้งหมด จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ 
สอดคล้องกับการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบและยุติธรรม

ค�าถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการประพฤติที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้กับ:

• หัวหน้าคนใดก็ได้

• เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

• ทนายความของ Dow

• ส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• Dow EthicsLine

ไม่มีการตอบโต้
เราเคารพผู้ที่แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น และเราจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ต่อผู้ที่
รายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นโดยสุจริต หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนตามความเป็นจริง 

ค่านยิมของเรา	
คา่นยิมของ Dow เปน็รากฐานของจรรยา
บรรณ คา่นยิม เปน็ส่วนหนึง่ของมาตรฐาน
ของระเบยีบปฏบิติัตามหลักจรรยาของ Dow 
และควรมอีทิธิพลต่อทกุการกระท�าของเรา

การให้เกยีรตผู้ิอ่ืน
เราเชือ่มัน่ในคณุคา่ซึง่มอียูเ่ปน็ปกติวิสัยของทกุ
คน เรา พนกังานของ Dow เปน็ผู้สร้างคณุคา่ 
นัน่ก็คอื จนิตนาการ ความมุง่มัน่ และความ
ทุม่เทของเรา ซึง่เปน็ส่วนส�าคญัต่อการเติบโต
ของเรา

ความซือ่สตัยส์จุรติ
เราเชือ่มัน่ว่า ค�าสัญญาของเราคอืผลิตภณัฑท์ี่
ส�าคญัทีสุ่ดของเรา และค�าพูดของเราคอืความ
ผูกพันของเรา ความสัมพันธ์ทีม่ผีลต่อความ
ส�าเร็จของเราทัง้หมดนัน้ ขึน้อยูกั่บการรักษา
มาตรฐานตามหลักจรรยาไว้ในระดบัสูงสุดทัว่
โลก

การปกป้องโลกของเรา
เราเชือ่มัน่ในการปกปอ้งทรัพยากรของโลก 
กระบวนการแหง่การเปลีย่นแปลงและการ
พัฒนาอยา่งยัง่ยนืของ Dow เก่ียวขอ้งกับนกั
แก้ปญัหาทีเ่ก่งทีสุ่ดในโลก ซึง่เปน็ผู้ทีท่�างานกับ
ความทา้ทายทีย่ิง่ใหญท่ีสุ่ดในโลก การตัดสินใจ
ทีเ่ราท�า นวัตกรรมทีเ่ราคดิคน้ และเปา้หมายที่
เราประสบความส�าเร็จ ล้วนมาจากความตัง้ใจ
ของเราทีจ่ะ “ก�าหนดมาตรฐานเพ่ือความยัง่ยนื” 
ท�าใหโ้ลกปลอดภยัขึน้ สะอาดขึน้ และเปน็มติร
กับส่ิงแวดล้อมมากขึน้ เพ่ือชนรุ่นหลังอ ๆ ไป

จรรยาบรรณของ Dow Inc.
ขอบเขตและหลักการทัว่ไป

http://ethics.intranet.dow.com/
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การยอมรับคนทุกกลุ่มและความหลากหลาย โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการให้เกียรติผู้อื่น
ในสถานที่ท�างาน
การยอมรับคนทุกกลุ่มและความหลากหลาย เป็นตัวก�าหนดว่าเราคือใคร และเป็นองค์
ประกอบส�าคัญของกลยุทธ์ขององค์กรของเรา ในวัฒนธรรมของการยอมรับคนทุกกลุ่ม
และความหลากหลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ เราแต่ละคนจะสามารถมีส่วนร่วมและรู้สึก
ถึงคุณค่าที่เราได้สร้าง การน�าตัวของเราทั้งหมดมาท�างานในแต่ละวันช่วยให้เรา ไม่เพียงส่ง
มอบคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น แต่เติมเต็มอาชีพของเราอีกด้วย 

• เราให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานและผู้สมัครทุกคน โดยไม่จ�ากัด
อายุ เชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์หรือการแสดงออกทาง
เพศ ความทุพพลภาพ ศาสนา หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่ใช้
บังคับ

• การจ้างงาน การเลื่อนต�าแหน่ง การจ่ายผลตอบแทน และการตัดสินใจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงานจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น

• เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมของการให้เกียรติกันและกัน โดยปราศจากการ 
คุกคาม และพฤติกรรมท่ีไม่เปน็มืออาชีพ นโยบายการเคารพและความรับผิดชอบของ 
เรา จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของเราในการปอ้งกันการกระท�าท่ีไม่เหมาะสมใน 
สถานท่ีท�างาน

 - การล่วงละเมิดทางเพศเป็นรูปแบบการกระท�าที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย ซึ่ง
อาจรวมถึง การเกี้ยวพาราสีที่ไม่พึงประสงค์ การคุกคามทางเพศ การร้องขอ
ความช่วยเหลือทางเพศ การสัมผัสทางกายที่ไม่พึงประสงค์ และการล่วงละเมิด
ทางวาจา ภาพ หรือทางร่างกายของลักษณะทางเพศ นอกจากนี้ยังรวมถึง ภาพ
ที่ไม่เหมาะสม โปสเตอร์ ภาพพักหน้าจอ วิดีโอ หรือข้อความอีเมลด้วย

 - การกลั่นแกล้งและการกลุ้มรุมข่มเหงรังแกเป็นส่ิงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งรวม
ถึงพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เหมาะสม ข่มขู่ หรือรุนแรง ที่อาจสร้างสภาพแวดล้อม
การท�างานที่ไม่เป็นมิตร

• พนักงานไม่ควรมีส่วนร่วมในการด�าเนินการหรือสร้างข้อความที่ท�าให้เส่ือมเสียชื่อ
เสียง ก้าวร้าว ท�าให้ผู้อื่นอับอาย หรือข่มขู่ให้กลัว การกระท�าไร้เดียงสาที่ดูเหมือนจะ
สร้างสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ และเราควรระวัง
พฤติกรรมของเราและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น

ระเบียบปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
ความเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิ และแรงบันดาลใจของทุกคน ถือเป็นรากฐานส�าคัญของความ
เป็นเลิศทางธุรกิจของเรา 

• เรารับรู้และเคารพกฎหมายแรงงานและการจ้างงานที่ใช้บังคับทั้งหมด รวมถึง
กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการสมาคม ความเป็นส่วนตัว และโอกาสการจ้างงานที่เท่า
เทียมกัน ในทุกที่ที่เราด�าเนินธุรกิจ

• เราเชื่อมั่นว่า การท�างานในเชิงบวกและโดยตรงกับพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของ
พวกเขาไว้อย่างดีที่สุด

• เรามุ่งมั่นที่จะท�างานร่วมมือกับตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส�าหรับพนักงานและพันธกิจของบริษัท

• เราไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ 

• เราปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กและกฎหมายที่ใช้บังคับกับการค้ามนุษย์

มาตรฐานตามหลักจรรยา

จรรยาบรรณ	กฎหมาย	และนโยบายของบรษัิท
Dow มีนโยบายโดยละเอียดในหลากหลายด้านที่ครอบคลุมด้วยจรรยาบรรณ และได้น�าระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภายนอกและจากหลากหลายอุตสาหกรรมมาใช้ ในฐานะบริษัทระดับ
โลก เราปฏิบัติตามกฎหมายของหลายประเทศและเขตอ�านาจศาลต่าง ๆ 

โปรดปรึกษาทนายความของ Dow หรือส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากคุณเชื่อว่า ส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณนี้ขัดแย้งกับกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ หรือ
หากคุณมีค�าถามอื่นใดเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น หลักปฏิบัติ และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท

การให้เกียรติผู้อื่น
เราวัดความส�าเร็จของเรา ไม่เพียงจากผลลัพธ์ที่เราบรรลุ แต่ยังจากวิธีการที่เราใช้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย ทุกครั้งที่เราท�าการตัดสินใจ และทุกการกระท�าที่เราลงมือท�า จะต้องได้รับ
แรงผลักดันจากความส�านึกสูงสุดของธุรกิจและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมืออาชีพ ผลที่ได้คือ สภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใน
ที่สุด วัฒนธรรมของบริษัทที่เปิดโอกาสให้เราแต่ละคนประสบความส�าเร็จ

https://dow.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026095
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สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน
เรารักษาสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิด
การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

• เราทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน ในการให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยและ
สุขภาพเป็นอันดับแรกประจ�าวัน

• เราให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการด�าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี โดย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่แนะน�า

• เราด�าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที เมื่อเราตระหนักถึงสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือ
เป็นอันตราย

การใช้สารเสพติดในสถานที่ท�างาน
เรามุ่งมั่นในความปลอดภัย สุขภาพ และความมั่นคงของเราทุกคน การด�าเนินงานของเรา 
และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับเราทุกคน เราจะไม่ยอมให้มีการใช้สารเสพติดในสถานที่ท�างาน

เราคาดหวังว่า จะท�างานได้อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลของสารเสพติดใด ๆ ที่อาจมีผลต่อ
การตัดสินหรือความปลอดภัยในการท�างาน

• เราไม่อนุญาตให้ใช้ ครอบครอง หรือขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย สารควบคุม (รวม
ถึงการใช้การใช้ยาตามใบส่ังแพทย์ในทางที่ผิด) หรืออุปกรณ์ในการใช้ยาในสถานที่ของ 
Dow ในยานพาหนะของ Dow หรือขณะที่ด�าเนินธุรกิจของ Dow

• เราไม่อนุญาตให้ใช้หรือครอบครองแอลกอฮอล์ในยานพาหนะของ Dow หรือในสถาน
ที่ของ Dow ยกเว้นแต่กิจกรรมทางสังคมในสถานที่บางแห่งที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
เท่านั้น

Dow ขอสงวนสิทธิ์ในการด�าเนินการทดสอบยาและแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายท้องถิ่น
อนุญาต

ความรุนแรงในที่สถานที่ท�างาน
เราจะไม่ยอมให้มีการใช้ความรุนแรง รวมถึงการคุกคาม การข่มขู่ การคุกคาม และการบีบ
บังคับ ทางวาจาหรือทางกาย

ค�าถาม ฉันรู้ว่าเราควรรายงานการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับงาน แต่รางวัลการปฏิบัติงานของฉันขึน้อยู่กับอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุทีล่ดลง สิ่งที ่Dow ต้องการจรงิ ๆ คืออะไร

ค�าตอบ เราต้องการให้พนักงานทุกคนรายงานการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่วย และอุบัติเหตุใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับงาน การรายงานดังกล่าวจะ
ท�าให้ Dow สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นอันตรายได้ ซึง่จะใช้
วัดประสิทธิภาพความปลอดภัยของเรา และรักษาค�ามัน่สัญญาของเราที่
มีต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม รางวัลส�าหรับ
พนักงานทุกคนจะเชือ่มโยงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ซึง่ความ
ปลอดภัยก็เป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญ เพือ่ปกป้องทุกคนทีท่�างานในโรงงาน
ของ Dow และผู้ทีอ่าศัยอยู่ในชุมชนที ่Dow ด�าเนินการอยู่ การรายงานทีถู่ก
ต้องและทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งทีจ่�าเป็น

หากมีข้อสงสัย โปรดขอค�าแนะน�า!
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ผลประโยชน์ขัดกัน
เราคาดว่าจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ ความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือดู
เหมือนจะขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ของ Dow ซึ่งรวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดขวางความ
สามารถของเราในการการปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างเป็นกลาง หรืออาจท�าให้ผู้อื่นสงสัยใน
ความยุติธรรมของเรา

หากมีโอกาสที่สถานการณ์อาจถูกมองว่ามีผลประโยชน์ขัดกัน เราควรปรึกษาหารือกับ
หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เราทุกคนถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทก�าหนด เพ่ือบรรเทาหรือแก้ไขผล
ประโยชน์ขัดกัน 

สถานการณ์ผลประโยชน์ขัดกันที่พบบ่อย:

• การมีผลประโยชน์ทางการเงินในบริษัทที่ท�าธุรกิจกับ Dow

• การรับค่าตอบแทนหรือส่ิงจูงใจอื่น ๆ จากบริษัทที่ท�าธุรกิจกับ Dow

• การท�างานแห่งที่สองซึ่งรบกวนการท�างานของ Dow

• การว่าจ้างผู้จัดหา ผู้จัดจ�าหน่าย หรือตัวแทนอื่น ๆ ที่บริหารหรือเป็นเจ้าของ โดย
ญาติหรือเพ่ือนสนิท

• อยู่ในความสัมพันธ์ที่ได้รับการรายงาน (โดยตรงหรือโดยอ้อม) กับคู่ค้าที่มีความ
สัมพันธ์ลึกซึ้ง

ผลประโยชน์ขัดกันอาจมีหลายรูปแบบ ผลประโยชน์ขัดกันที่อาจเกิดขึ้นจะไม่สามารถอธิบาย
และแก้ไขได้ในจรรยาบรรณนี้ เป็นส่ิงส�าคัญที่เราทุกคนต้องใช้วิจารณญาณที่ดี และ
แสวงหาค�าแนะน�าหากไม่แน่ใจ

ความซื่อสัตย์สุจรติ	
เราได้รับการเคารพในฐานะผู้ริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์ ผู้จัดหาที่ได้รับเลือก และเป็นคู่แข่งที่
ทรงพลัง ด้วยบูรณภาพทางการเงินและการก�ากับดูแลที่แข็งแกร่ง เราได้สร้างความน่า
เชื่อถือในตลาดด้วยการเป็นการลงทุนชั้นยอด

ค�าถาม คู่สมรสของฉันเพิ่งรับงานกับคู่แข่งของ Dow ฉันควรแจ้ง
ให้ใครบางคนภายใน Dow ทราบหรอืไม่

ค�าตอบ ใช่  คุณควรแจ้งหัวหน้างานของคุณ หรอืส�านักงาน
จรยิธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบ เพือ่แจ้งรายละเอียดที่
เกีย่วข้องกับงานใหม่ของคู่สมรสของคุณ  สิ่งนีจ้ะช่วยให้ Dow สามารถ
พิจารณาได้ หากมีผลประโยชน์ขัดกันทีเ่กิดขึน้จรงิหรอืทีอ่าจเกิดขึน้ จาก
ความรับผิดชอบในงานของคุณและความรับผิดชอบในหน้าทีก่ารงานของคู่
สมรสของคุณ  คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลนีใ้นการรับรองจรยิธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบประจ�าปขีองคุณ หลีกเลีย่งการพูดคุยเกีย่วกับข้อมูล
ทางธุรกิจทีเ่ป็นความลับกับคู่สมรสของคุณ และท�าตามขัน้ตอนอืน่ ๆ ที่
ก�าหนดเพือ่ลดความขัดแย้งทีอ่าจเกิดขึน้

หากมีข้อสงสัย โปรดขอค�าแนะน�า!
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ผลประโยชน์ภายนอก
เราควรหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ ที่อาจรบกวน หรือดูเหมือนจะรบกวน ด้วยความสามารถของ
เราในการตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เราต้องไม่:

• ถือผลประโยชน์ทางการเงินของลูกค้า ผู้จัดหา ผู้จัดจ�าหน่าย หรือตัวแทนของ Dow หากเราอยู่ในฐานะที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ Dow ได้

• ใช้โอกาสทางธุรกิจหรือผลก�าไรที่เป็นของ Dow หรือแข่งขันกับบริษัทในทางใดทางหนึ่ง

การรับรองด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดประจ�าปี ขอให้เราทุกคนประกาศสถานการณ์ส่วนตัวที่อาจสร้างความ
ขัดแย้ง เป็นส่ิงส�าคัญที่เราต้องตอบแบบสอบถามอย่างเต็มที่และซื่อตรง รวมทั้งแจ้งหัวหน้างานของเราหรือส�านักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทันที หากมีสถานการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น

เราสามารถอยู่ในคณะกรรมการที่ไม่แสวงหาผลก�าไรได้ หากความมุ่งมั่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่องานของเรา ความสัมพันธ์จะไม่
ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของ Dow และเราจะท�าเรื่องเพ่ือขอการอนุมัติ เราควรติดต่อส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบหรือหัวหน้างานของเรา หากเราถูกขอให้ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการ 

การจ้างงานภายนอก
โดยทั่วไป เราอาจท�างานภายนอก Dow ได้ ในอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตราบใดที่การท�างานเหล่านั้นเกิดขึ้นนอกชั่วโมง
ท�างานปกติ และไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของเราในการปฏิบัติงานของเราที่ Dow เราต้องไม่:

• รับการว่าจ้างหรือได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากลูกค้า ผู้จัดหา ผู้จัดจ�าหน่าย หรือตัวแทนของ Dow หากเราอยู่ในฐานะที่จะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Dow ได้

• รับการว่าจ้างหรือได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากคู่แข่งของ Dow

• ท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้อ�านวยการของบริษัทที่แสวงหาผลก�าไรภายนอก Dow โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส�านักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อน 

การพูดในการประชุมร่วม
หากเราได้รับเชิญให้พูดในที่ประชุมสัมมนา เนื่องจากสถานะของเราในฐานะพนักงานของ Dow หรือมีความเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบงานของ Dow ของเรา เราไม่สามารถรับค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในการพูดได้ อย่างไร
ก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทสามารถรับให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมได้

ญาติ เพ่ือน และความสัมพันธ์ส่วนตัว
เราหลายคนมีญาติหรือเพ่ือนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Dow ลูกค้า ผู้จัดหา ผู้จัดจ�าหน่าย ตัวแทน หรือคู่แข่งของเรา 
สถานการณ์เหล่านี้อาจท�าให้เกิดค�าถามที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขัดกัน เพราะคนอื่นอาจคิดว่าเราเลือกความสัมพันธ์เหล่านี้
เหนือผลประโยชน์ของบริษัท

เราต้องเปิดเผยต่อหัวหน้างานของเรา หรือส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถานการณ์ใด ๆ ที่:

• ญาติหรือเพ่ือนสนิทที่มีความสนใจด้านการเงิน หรือท�างานให้แก่ลูกค้า ผู้จัดหา ผู้จัดจ�าหน่าย หรือตัวแทนของ Dow หาก
เราอยู่ในฐานะที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Dow กับผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น

• สมาชิกในครอบครัวได้รับการว่าจ้างจากคู่แข่งของ Dow

• เราอยู่ในต�าแหน่งที่เราต้องจ้างงาน ดูแล หรือมีอ�านาจเหนือญาติหรือคู่รัก โดยตรงหรือโดยอ้อม
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ของก�านัลและการเลี�ยงรับรอง
ของก�านัลและการเล้ียงรับรอง มักจะใช้เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แต่
เราไม่ควรยอมรับหรือเสนอส่ิงเหล่าน้ี เพราะการกระท�าเช่นน้ันอาจส่งผลกระทบ 
หรือดูเหมือนจะส่งผลกระทบ ต่อการตัดสินใจท่ีเปน็กลาง

ก่อนที่จะเสนอของก�านัลหรือการเลี้ยงรับรองให้กับลูกค้าหรือผู้อื่นภายนอกบริษัท เราต้อง
ท�าความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของผู้รับเกี่ยวกับการรับของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง ในระดับ
ที่เป็นไปได้เป็นส่ิงส�าคัญ

เราไม่เสนอหรือรับของก�านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่อาจก่อให้เกิดความอับอายขายหน้าต่อ
บริษัท อาจถูกตีความว่าเป็นสินบนหรือเงินส่วนคืนโดยทุจริต หรือเป็นการแลกเปลี่ยนเพ่ือ
รับสิทธิพิเศษในการท�าธุรกิจใด ๆ

ค�ำแนะน�ำเฉพำะส�ำหรับของก�ำนัล

• เราไม่เสนอหรือรับของก�านัลเป็นเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด (ยกตัวอย่างเช่น บัตร
ของก�านัล)

• เราไม่เสนอหรือรับของก�านัลที่สูงกว่ามูลค่าพอประมาณของท้องถิ่นนั้น ๆ หรือไม่
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมท้องถิ่น

• เราสามารถรับของก�านัลหรือส่วนลดที่มอบให้พนักงานกลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อตกลงระหว่างบริษัทและลูกค้า ผู้จัดหา ผู้จัดจ�าหน่าย หรือตัวแทนได้

ค�ำแนะน�ำเฉพำะส�ำหรับกำรเลีย้งรับรอง 

• เราไม่เสนอหรือรับการเลี้ยงรับรอง นอกเสียจากว่าจะสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติทาง
ธุรกิจตามธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น การทานอาหารเพ่ือธุรกิจเป็นครั้งคราว หรือการ
เข้าร่วมในโรงละครท้องถิ่นหรือการแข่งขันกีฬากับลูกค้าหรือผู้จัดหาโดยทั่วไป เป็นส่ิง
ที่ยอมรับได้

• เราไม่เสนอหรือรับการเลี้ยงรับรองที่มุ่งเน้นเรื่องเพศ หรือไม่เหมาะสมในลักษณะอื่น 
หรือไม่สอดคล้องกับค่านิยมเกี่ยวกับการให้เกียรติผู้อื่นของบริษัท

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กฎหมายเฉพาะที่ใช้กับการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงพนักงานของบริษัทที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของ โปรดดูข้อมูลที่ส่วนของการติดสินบนและการทุจริตในจรรยาบรรณ
ฉบับนี้ ส�าหรับค�าแนะน�าเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับของก�านัลและการเลี้ยงรับรองที่น�าเสนอให้เจ้า
หน้าที่ของรัฐ

ค�าถาม ฉันได้รับค�าเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมกอล์ฟทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนจากผู้ขาย ฉันจะสามารถเข้าร่วมได้หรอืไม่

ค�าตอบ ค�าตอบนัน้จะขึน้อยู่กับมูลค่าของกิจกรรมกอล์ฟ สถานะของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ Dow กับผู้ขาย และความสัมพันธ์ในการท�างาน
เฉพาะของคุณกับผู้ขาย หาก Dow ก�าลังเจรจากับผู้ขายนัน้ หรอืหากค�า
เชิญมีมูลค่าสูงเกินไป โดยทัว่ไปการเชิญควรถูกปฏิเสธ ในท�านองเดียวกัน 
หากบทบาทของคุณที ่Dow ต้องการให้คุณประเมินผลงานของผู้ขาย การ
เข้าร่วมของคุณอาจท�าให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันได้ อย่างไรก็ตาม หาก
กิจกรรมมีมูลค่าสมเหตุสมผล และการตัดสินใจของคุณจะไม่ได้รับอิทธิพล
จากกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมก็จะได้รับอนุญาตให้ตอบรับค�าเชิญได้ คุณ
ควรแจ้งและรับการอนุมัติจากหัวหน้างานก่อนทีจ่ะตอบรับค�าเชิญใด ๆ

หากมีข้อสงสัย โปรดขอค�าแนะน�า!
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บันทึกทางธุรกิจและการเงิน
บันทึกทางธุรกิจและการเงินเป็นส่ิงส�าคัญต่อความส�าเร็จของ Dow ความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของบันทึกเหล่านี้ จะช่วยในการตัดสินใจภายในและเป็นพ้ืนฐานของการ
รายงานของเราต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
อื่น ๆ เราต้อง:

• เก็บรักษาและน�าเสนอบันทึกและรายงานทั้งหมดของบริษัท ตามกฎหมายนโยบายการ
ควบคุมภายในของเรา และหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บันทึกเหล่านี้รวม
ถึงบันทึกทางบัญชี บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ อย่างเช่น 
รายงานค่าใช้จ่าย ใบบันทึกเวลา แบบฟอร์มการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล บันทึก
และการตรวจสอบบุคลากร และรายงานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมและทางเทคนิคที่บริษัท
สร้างขึ้น

• สร้างและรักษาระบบการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิผล

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บันทึกทั้งหมดของบริษัทแสดงธุรกรรมพ้ืนฐานย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม

• ไม่ปลอมแปลงเอกสารใด ๆ

• บันทึกธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในบัญชี แผนก และรอบระยะเวลาบัญชีที่เหมาะสม

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ การกระท�าและภาระผูกพันทัง้หมดเปน็ไปตาม นโยบายการอนุญาต 
และการมอบหมายอ�านาจของ Dow

• ตรวจสอบว่าการส่ือสารต่อสาธารณะทั้งหมด รวมถึงรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ มี
ความครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้อง ถูกเวลา และเป็นที่เข้าใจได้

• แจ้งข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของบันทึกของ Dow กับฝ่ายบริหารทางการ
เงิน หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างเช่น Dow EthicsLine

การใช้และการปกป้องทรัพยากรและข้อมูลของบริษัท 
เราทุกคนมีภาระหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรของ Dow และใช้อย่างเหมาะสม ทรัพยากร
ของเรามีจุดประสงค์เพ่ือการใช้งานทางธุรกิจ ในบางสถานการณ์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ อุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนที่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอีเมล เป็นการส่วนตัว อาจ
ยอมรับในแบบจ�ากัด ตราบเท่าที่เราปฏิบัติตาม นโยบายของบริษัท และไม่ก่อให้เกิดค่าใช้
จ่ายเพ่ิมเติม เราถูกคาดหวังให้:

• ใช้ทรัพยากรของบริษัทของเราอย่างถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบ

• ปกป้องทรัพยากรของ Dow จากการโจรกรรม การสูญเสีย และการเข้าถึงและใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต

• ไม่ใช้เงินทุนหรือทรัพยากรอื่น ๆ ของบริษัท เพ่ือสนับสนุนธุรกิจภายนอกหรือกิจกรรม
ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างของทรัพยากรของบริษัท รวมถึง: ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เงินทุนของ
บริษัท บัตรเครดิตและบัญชีอื่น ๆ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
ส�านักงานอื่น ๆ โทรศัพท์และอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตและอีเมล วัสดุส้ิน
เปลือง บัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องและการเติบโตในอนาคตของเราขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และการแก้ไข
ปัญหาด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ได้ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนส�าหรับธุรกิจของเรา 
เราต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราจากการโจรกรรม การใช้อย่างผิดจุดประสงค์ 
และการสูญเสีย

ด้วยการสนับสนุนของฝ่ายกฎหมาย เป็นส่ิงส�าคัญที่เราจะต้องด�าเนินการตามขั้นตอน 
อย่างเหมาะสม เพ่ือปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาส�าหรับส่ิงประดิษฐ์ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ของ Dow ขั้นตอนเหล่านี้รวม
ถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง:

• ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ส�าหรับการใช้ตราและเครื่องหมายการค้าของ Dow 
รวมถึง Dow Diamond

• การรายงานข้อกังวลใด ๆ ต่อฝ่ายกฎหมาย เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ Dow 
ที่ถูกละเมิด หรือน�าไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์หรือในทางที่ผิด 

• การยื่นค�าขอสิทธิบัตรในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์การประดิษฐ์ของ Dow เพ่ือ
ธุรกิจของ Dow

• การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า สิทธิในสิทธิบัตร และข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยหลีก
เลี่ยงการใช้หรือการละเมิดที่ผิดกฎหมาย

• การคุ้มครองข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Dow และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก Dow 
โดยไม่ได้รับอนุญาต

http://lrc.intranet.dow.com/Sections/corporate/authorization/default.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM_CP.asp
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
เราพ่ึงพาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก เราต้องปกป้องระบบ
เหล่านี้จากการใช้ในทางที่ผิดและไม่ได้รับอนุญาต เราจะ:

• ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ Dow และข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย
และการคุ้มครองข้อมูล 

• ใช้และป้องกันรหัสผ่านส�าหรับการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย และงดการแบ่ง
ปันรหัสผ่านหรือรหัสผู้ใช้

• จัดเก็บข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่เป็นความลับสูง ใน
ไฟล์ที่มีการป้องกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้

• จัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงส่ือส่ิงพิมพ์ ตามการจ�าแนกของข้อมูล

• ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตลอดเวลา

• ปกป้องการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล

• ปกป้องอุปกรณ์หรือระบบของบริษัทจากภาพอนาจาร การพนัน และจุดประสงค์ที่ผิด
กฎหมายหรือไม่เหมาะสม

การจัดการข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคลและบันทึก
เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของ Dow และเพ่ือการ
ใช้งานอย่างเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูล Dow โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นอันตรายต่อ
บริษัท ความเป็นส่วนตัวของพนักงานหรือลูกค้ารายอื่น หรือให้ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม
แก่ผู้อื่น ซึ่งหมายความว่า เรา:

• จ�าแนกเอกสารตามนโยบายการจัดการข้อมูลของ Dow

• เก็บรักษาและก�าจัดบันทึกของบริษัทที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการบันทึก
ของ Dow และตารางเวลา

• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดพิเศษในการเก็บบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนภายใน 
การด�าเนินคดี และการสอบสวนของรัฐบาล

• รายงานการสูญเสียข้อมูลของ Dow ใด ๆ อย่างทันท่วงที

• ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาทั้งหมดเพ่ือคุ้มครองข้อมูลของผู้อื่น และไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

• จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่เป็นความลับ
สูง ส�าหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

• อย่าพูดคุยข้อมูลของ Dow ที่การสนทนาอาจจะถูกได้ยินหรือถูกโจมตี

• ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งของภายในหรือภายนอกที่ใช้บังคับ

หากจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์นอกบริษัท เราควรปรึกษาทนายความของ 
Dow ก่อน เพ่ือให้แน่ใจว่า จะมีการป้องกันที่เพียงพอ อย่างเช่น ข้อตกลงในการรักษา
ความลับ

ตัวอย่างข้อมูลของ Dow รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ข้อมูล ความลับทางการค้า 
บันทึกบุคลากร แผนธุรกิจและข้อเสนอ ข้อมูลก�าลังการผลิตและการผลิต การคาดการณ์
และกลยุทธ์การตลาดหรือการขาย รายชื่อลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคล รายการราคาหรือ
กลยุทธ์ และข้อมูลผู้จัดหา 

เราต้องได้รับการอนุมัติที่เหมาะสม ส�าหรับการน�าเสนองานภายนอกที่มีข้อมูลของ Dow 
แม้หลังจากออกจาก Dow แล้ว เรายังมีข้อผูกพันอย่างต่อเนื่องในการคุ้มครองข้อมูลที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

Dow ในฐานะผู้ให้บริการ
เมื่อ Dow ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ บริษัทมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของ
ลูกค้า “ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า” นี้สามารถแบ่งปันได้เฉพาะกับตัวแทนของ Dow ที่
ได้รับอนุญาตตามที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงการควบคุม

เราต้องขอค�าแนะน�าก่อนเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอยู่เสมอ

http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM_CP.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/IH/RM_CP_IH.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM/RM_CP_RM.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM/RM_CP_RM.asp
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ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
สอดคล้องกับค่านิยมของ Dow เกี่ยวกับการให้เกียรติผู้อื่น เราเคารพในความเป็นส่วนตัว
ของบุคคลและจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

• เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวของ Dow ข้อผูกพันตามสัญญาใด ๆ และกฎหมายท้องถิ่น

• เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

• เราเปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

• เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

• เราจ�ากัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับต่อผู้ที่อยู่ภายใต้ภาระ
หน้าที่ของการรักษาความลับ และผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการจัดการข้อมูลประเภทนี้
อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างของ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ได้แก่ ที่อยู่ อายุ การจ้างงาน ข้อมูลด้านการศึกษา และ
การฝึกอบรม ตัวอย่างของ “ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องเก็บเป็นความลับ” ได้แก่ ข้อมูลทางการ
แพทย์ หมายเลขบัญชีทางการเงิน หมายเลขประกันสังคม เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทาง
เพศ ความผิดทางอาญา และความผูกพันทางการเมือง

ข้อมูลภายในและการซื�อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
เราหลายคนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Dow หรือบริษัทที่ท�าธุรกิจกับ Dow ซึ่งอาจไม่เป็นที่
รู้จักต่อสาธารณะ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะนี้ อาจเกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจหรือการผลิต 
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ การควบรวมหรือซื้อกิจการ ความเส่ียงทางธุรกิจที่ร้ายแรง 
การขาย การเจรจาต่อรอง หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ

• เราไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ Dow หรือของบริษัทอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ ซึ่งได้รับจากการท�างานของเราที่ Dow เราไม่เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ให้แก่
ผู้อื่นที่อาจท�าการค้าโดยอาศัยข้อมูลเหล่านี้ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย

• ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อขายหรือถือหลักทรัพย์ของบริษัท

กฎการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในมีความซับซ้อน หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษา
ส�านักงานเลขานุการบริษัทหรือทนายความของ Dow

ค�าถาม ฉันถูกขอให้เข้าร่วมท�าแบบส�ารวจทีม่ีค�าถามเกีย่วกับฉันและ
บทบาทของฉันที ่Dow  ฉันสามารถเข้าร่วมได้ไหม

ค�าตอบ หากการส�ารวจนัน้ด�าเนินการในนามของ Dow การส�ารวจ
ควรมีความชัดเจนเกีย่วกับจุดประสงค์ของมัน สถานทีป่ระมวลผลลัพธ์
การส�ารวจ วธิีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และจะรายงานข้อมูลว่า
เป็นการตอบสนองรวมทีไ่ม่สามารถระบุได้หรอืไม่ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ  
เกีย่วกับขอบเขต หรอืลักษณะของแบบส�ารวจ โปรดติดต่อหัวหน้าของคุณ 
หรอืส�านักงานจรยิธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  โดยทัว่ไปแล้ว การ
มีส่วนร่วมในการท�าแบบส�ารวจจะเป็นไปโดยสมัครใจ  โปรดระมัดระวัง
เกีย่วกับการท�าแบบส�ารวจภายนอก เนือ่งจากพวกเขาอาจขอให้คุณเปิดเผย
ข้อมูลของ Dow

หากมีข้อสงสัย โปรดขอค�าแนะน�า!

http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/DP/RM_CP_DP.asp
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http://lrc.intranet.dow.com/sections/areas_of_expertise/securities_compliance/insider_trading.aspx
mailto:CorporateSecretary%40dow.com?subject=
http://lrc.intranet.dow.com/sections/Organization/Contacts/view_contacts.aspx
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การติดสินบนและการทุจริต
เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานตามหลักจรรยาและกฎหมายสูงสุดในความสัมพันธ์ของเราทั่ว
โลก ซึ่งรวมถึง ความสัมพันธ์ของเรากับรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ และธุรกิจอื่น ๆ เราจะไม่
เข้าร่วมหรือยอมรับการติดสินบนหรือการทุจริตในรูปแบบใด ๆ

• การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ซับซ้อน 
กฎหมายก�าหนดบทลงโทษที่รุนแรงส�าหรับการติดสินบนและการทุจริต รวมถึงโทษ
ปรับจ�านวนมากและโทษจ�าคุก แม้แต่ของก�านัลธรรมดา ๆ ที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐก็สามารถท�าให้เกิดความสงสัยในเรื่องการทุจริตได้

• เพ่ือหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะไม่เหมาะสม การอนุมัติจะต้องได้รับล่วง
หน้า ส�าหรับของก�านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกินเกณฑ์ทางการเงินที่ก�าหนด 
การอนุมัติจะต้องได้รับและติดตามผ่านการลงทะเบียนของก�านัลและการเลี้ยงรับรองที่
สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับทั่วโลกเรื่องก�านัลและการเลี้ยงรับรองของ Dow เป็น
ส่ิงส�าคัญที่จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าก่อนเสนอหรือรับของมีค่าใด ๆ จากเจ้า
หน้าที่ของรัฐ (รวมถึง ของก�านัล มื้ออาหาร การเลี้ยงรับรอง และโอกาสทางธุรกิจ
หรือการจ้างงาน) 

• การอนุมัติล่วงหน้าอาจไม่จ�าเป็น ในกรณีที่ต้องช�าระเงินเพ่ือความปลอดภัยหรือการ
ทางเดินที่ปลอดภัย แต่เราจ�าเป็นจะต้องแจ้งให้ทนายความของ Dow ทราบเกี่ยวกับ
การช�าระเงินประเภทนี้โดยเร็วที่สุด

• การหลีกเลี่ยงการติดสินบนและการทุจริตในการท�าธุรกรรมกับธุรกิจและงานเลี้ยงส่วน
ตัวอื่น ๆ โดยจะต้องระมัดระวังอย่างเท่าเทียมกัน

ใครคือเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ

• พนักงานของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจควบคุมใด ๆ ในโลก รวมถึง
เจ้าหน้าที่ระดับล่าง

• เจ้าหน้าที่และพนักงานของวิสาหกิจการพาณิชย์ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยรัฐบาล

• เจ้าหน้าที่และพนักงานในหน่วยงานระดับชาติ รัฐบาลกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ตัวแทนและหน่วยงานอื่น ๆ

• สมาชิกของสภาคองเกรส รัฐสภา หรือร่างกฎหมายอื่น ๆ

• ผู้ลงสมัครต�าแหน่งทางการเมือง พรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

• เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของรัฐ (กึ่งราชการ) องค์กรระหว่างประเทศ อย่าง
เช่น สหประชาชาติ หรือองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
("OECD") 

ค�าถาม ฉันท�างานกับตัวแทนจ�าหน่ายมาหลายปแีล้ว แต่เมือ่ไม่นาน
มานีต้ัวแทนของพวกเขาถามฉันว่า เราจะสามารถแก้ไขสัญญาของเรากับ
พวกเขาเพือ่ได้รับเงินคืนได้หรอืไม่ ตัวแทนกล่าวว่า มันจะช่วยให้พวกเขา
เพิ่มความเร็วในบางส่วนของใบอนุญาตทีจ่ะต้องใช้เพือ่ขายสินค้าเข้าสู่
ตลาดใหม่ทีพ่วกเขาพยายามทีจ่ะเข้า  
ฉันควรท�าอย่างไร

ค�าตอบ แม้ว่าในอดีตทีผ่่านมาเราได้ท�าการตรวจสอบวเิคราะห์
สถานะทางธุรกิจของคู่ค้ารายนีแ้ล้ว การกระท�าของผู้จัดจ�าหน่ายทีน่ีท่�าให้
เกิดสัญญาณอันตราย ซึง่เงินทีค่ืนอาจใช้เพือ่จ่ายสินบนเพือ่เร่งใบอนุญาต 
คุณควรติดต่อกับทนายความของ Dow หรอืส�านักงานจรยิธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หากมีข้อสงสัย โปรดขอค�าแนะน�า!
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• บุคคลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้อยู่ในต�าแหน่งราชการอีกต่อไป แต่ผ่านไปน้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่เขาหรือเธอด�ารงต�าแหน่งเป็นรัฐบาล

• สมาชิกคนใดก็ตามในครอบครัวของบุคคลในต�าแหน่งที่กล่าวมาข้างต้น หรือบุคคลเอกชนที่มีอ�านาจอย่างเป็นทางการส�าหรับ หรือในนามของบุคคลนั้น

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทนายความของ Dow หรือส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ไม่ติดสินบน
การติดสินบนคือ การให้หรือเสนอส่ิงที่มีคุณค่าแก่ผู้อื่นเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม เราจะไม่เสนอ สัญญา หรือให้ของมีค่าแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือใครก็ตาม เพ่ือได้รับผล
ประโยชน์ทางธุรกิจ และเราไม่สามารถรับสินบนจากผู้อื่นได้

ตัวอย่างของการติดสินบน รวมไปถึงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ:

• ให้สัญญาแก่บริษัท

• ได้รับประโยชน์ด้านภาษีหรือการด�าเนินการด้านศุลกากร

• ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุมัติตามกฎระเบียบ

• หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับกับบริษัท

การติดสินบนยังรวมถึงเงินส่วนคืนโดยทุจริต ซึ่งก็คือ การให้หรือรับเงินส่วนตัว เพ่ือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท�าสัญญาหรือธุรกรรมทางธุรกิจใด ๆ

เราจะต้องไม่ใช้บุคคลภายนอก อย่างเช่น ผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษา หรือตัวแทน เพ่ือจ่ายเงินสินบน ทั้ง Dow และพนักงานของเราอาจต้องรับผิด หากบุคคลภายนอกจ่ายเงินสินบนในนาม
ของเรา แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ช�าระเงินโดยตรงก็ตาม เราต้องใส่ใจเมื่อเลือกตัวแทนและที่ปรึกษา เพ่ือให้แน่ใจว่า ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าพวกเขาอาจจ่ายสินบน
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การแข่งขัน
ความรับผิดชอบของเราในการด�าเนินธุรกิจอย่างตามหลักจรรยา ครอบคลุมถึงความ
สัมพันธ์ของเรากับลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้จัดหา คู่แข่ง และหน่วยงานก�ากับดูแล ซึ่งหมายถึง 
การแข่งขันภายในขอบเขตทางกฎหมายที่เหมาะสมและอยู่บนพ้ืนฐานของราคา คุณภาพ 
และบริการ 

การต่อต้านการผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม
เราชนะการแข่งขันทางธุรกิจตามหลักจรรยาและปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด
และการค้าทั้งหมด ซึ่งต้องมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

เราจะไม่พูดคุยหรือท�าข้อตกลงกับคู่แข่ง หรือผู้อื่นที่อาจจ�ากัดการแข่งขันที่เปิดกว้าง ซึ่ง
รวมถึง การสนทนากับคู่แข่งเกี่ยวกับ:

• ราคาหรือเงื่อนไขเครดิต

• การยื่นประกวดราคาราคาหรือข้อเสนอ

• การจัดสรรตลาด หรือลูกค้า หรือการแบ่งเขตการขาย

• ข้อจ�ากัดในการผลิตหรือจัดจ�าหน่าย

• การคว�่าบาตรของผู้จัดหาหรือลูกค้า

เราจะไม่เข้าไปส่วนร่วมในระเบียบปฏิบัติทางการค้าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ท�าให้เข้าใจผิด หรือ
หลอกลวง

เราโฆษณา ส่งเสริม และติดฉลากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ด้วยวิธีการให้ข้อมูลที่เป็น
ความจริงและซื่อตรง

การแสวงหาข้อมูลการแข่งขัน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งของเราช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของตลาด เพ่ือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น แต่เราต้องรวบรวมข้อมูลการแข่งขันอย่างถูก
กฎหมายและตามหลักจรรยาเสมอ

การได้รับข้อมูลเชิงแข่งขัน เราจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึง บทความตีพิมพ์ 
การวิเคราะห์ตลาด และรายงานที่ซื้อ ซึ่งหมายถึง:

• เราจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือรับข้อมูลลับของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

• เราจะไม่ใช้วิธีที่ผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามหลักจรรยา (ยกตัวอย่างเช่น การขโมย 
การติดสินบน การบิดเบือนความจริง หรือการจารกรรม) เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
การแข่งขัน

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ขณะแสวงหาข้อมูลการแข่งขัน

ค�าถาม เพือ่นคนหนึง่ส่งอีเมลทีม่ีข้อมูลทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะถึง
ฉัน เกีย่วกับกลยุทธ์ทางราคาและการตลาดของคู่แข่งของ Dow ฉันไม่ได้
ขอข้อมูลเหล่านัน้ ฉันควรท�าอย่างไร

ค�าตอบ อย่าท�าอะไรกับข้อมูลจนกว่าคุณจะพูดคุยกับหัวหน้างาน
ของคุณ และทนายความของ Dow หรอืส�านักงานจรยิธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ หากคุณเคยได้รับหรอืถูกเสนอข้อมูลประเภทนี ้ไม่ว่าจะมา
จากแหล่งทีม่าใด โปรดแจ้งให้ผู้ทีถ่่ายโอนข้อมูลดังกล่าวมาทราบว่า การก
ระท�าเช่นนีเ้ป็นการละเมิดนโยบายของ Dow และอาจละเมิดกฎหมาย และ
จะต้องหยุดการกระท�าทันที

หากมีข้อสงสัย โปรดขอค�าแนะน�า!

http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
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การควบคุมการค้า
เราด�าเนินธุรกิจในระดับสากลในโลกที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ เพ่ือป้องกันการก่อการ
ร้าย หยุดการเพ่ิมจ�านวนอาวุธ ต่อสู้กับการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ และผล
ประโยชน์จากนโยบายต่างประเทศเพ่ิมเติม รัฐบาลต่าง ๆ ได้จัดตั้งการควบคุมการค้าที่
จ�ากัดการท�าธุรกรรมทางธุรกิจบางอย่างและการเคลื่อนย้ายสินค้าบางอย่างข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศ ธุรกิจของเราจะต้องด�าเนินการตามข้อจ�ากัด การควบคุมการส่งออก การ
คว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ ข้อก�าหนดด้านศุลกากร และการควบคุมการค้าอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ
ทั้งหมดในทุกที่ที่เราท�าธุรกิจ รวมถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่บังคับใช้
กับบริษัทย่อยองบริษัทในสหรัฐฯ เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนที่ต้องระวังว่า การ
ควบคุมการค้าส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบในงานอย่างไร 

กฎหมายควบคุมการค้าอาจ:

• จ�ากัดการส่งออกสินค้า บริการ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี

• ต้องมีใบอนุญาตของรัฐบาลส�าหรับการส่งออกบางชนิด

• ไม่อนุญาตให้บริษัทหรือบุคคล จัดการโดยตรงหรือโดยอ้อม กับประเทศหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เฉพาะเจาะจง (รวมถึงการน�าเข้า ส่งออก และการลงทุน)

• จ�ากัดการเดินทางไปยังบางประเทศ รวมถึง การขนส่งข้อมูลบางประเภท (อย่างเช่น 
โดยคอมพิวเตอร์)

• จ�ากัดการถ่ายโอนข้อมูลการส่งออกที่ควบคุมให้กับบุคคลอื่นในประเทศอื่น หรือบุคคล
ที่ไม่ใช่คนอเมริกันภายในสหรัฐฯ

• ก�าหนดให้มีการดูแลอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้มั่นใจว่าการน�าเข้าของเราเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดการน�าเข้าที่ใช้บังคับ รวมถึง ประเทศที่เกี่ยวข้องและการประเมินค่าที่เหมาะสม

• ห้ามบริษัทในสหรัฐฯ รวมถึงบริษัทในเครือ จากการร่วมมือกับการคว�่าบาตรระหว่าง
ประเทศโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เราควรมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการต่อต้าน
การคว�่าบาตร ของ Dow 

กฎหมายในพ้ืนที่นี้มีความซับซ้อนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง บทลงโทษส�าหรับ
การละเมิดกฎหมายควบคุมการค้าอาจรุนแรง เราต้องปรึกษากับองค์การการค้าระหว่าง
ประเทศ (ITO) ของเรา เจ้าหน้าที่ ITO ระดับภูมิภาค หรือทนายความของ Dow ก่อนที่จะมี
ส่วนร่วมในการท�าธุรกรรมใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกลงโทษหรือบุคคลต้องห้าม 
รายการที่อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออก หรือกิจกรรมหรือการร้องขอการคว�่าบาตร

การก�าหนดมาตรฐานเพ่ือความยั่งยืน
เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนที่จ�าเป็นต้องมีความสมดุล นวัตกรรม และความ
ตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อเพ่ือรปกป้องโลกของเรา ความมุ่งมั่นของเราต่อกัน และเพ่ือพิทักษ์ส่ิง
แวดล้อมจ�าเป็นให้เราต้อง:

• ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบายของ Dow ที่ใช้บังคับในธุรกิจของเรา

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ การด�าเนินงาน และพฤติกรรมของเรา เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของ Dow และแผนการปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติ

กฎหมายมีความซับซ้อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
หากเรามีค�าถามหรือข้อกังวลใด ๆ เราควรขอค�าแนะน�าจากทนายความของ Dow หรือผู้
เชี่ยวชาญจากส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือช่วยชี้แจงว่ากฎหมาย
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานของเราอย่างไร

ความเป็นพลเมือง

ที่ Dow เราด�าเนินธุรกิจด้วยการยอมรับว่า เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบนโลกที่มีทรัพยากร จ�ากัด การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดที่เรามี และเร่งความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพและทดแทนได้ ไม่เป็นเพียงความจ�าเป็นเชิงกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังรวมอยู่ในค่านิยมของเราอีกด้วย เพราะฉะนั้น ทุกส่ิงที่เราท�าและวิธีการที่เราท�าจึงเป็นส่ิงส�าคัญ

http://ischain.intranet.dow.com/SC/TC/sc_tc.asp
http://ischain.intranet.dow.com/SC/TC/Regional/NAA/US/Export/sc_tc_rs_naa_us_ex_ab.asp
http://ischain.intranet.dow.com/SC/TC/Regional/NAA/US/Export/sc_tc_rs_naa_us_ex_ab.asp
http://ischain.intranet.dow.com/SC/About/Organization/sc_a_org_ITO.asp
https://consumer.dow.com/en-us/who-we-are/sustainability.html
https://consumer.dow.com/en-us/who-we-are/sustainability.html
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ความเป็นพลเมืองบรรษัท
เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ผ่านพันธมิตรชุมชน การบริจาคเพ่ือการกุศล และ
การเป็นอาสาสมัคร

โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ การเป็นอาสาสมัครและการบริจาคของเรา เรา
ก�าลังด�าเนินการอย่างกล้าหาญเพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลก โดยอาศัยความ
สัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านและพันธมิตรของเรา เราก�าลังสร้างชุมชนที่ดีขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และ
ยั่งยืนยิ่งขึ้นในสถานที่ที่เราท�าธุรกิจ เป้าหมายความยั่งยืนของเราและความคิดริเริ่มในความ
เป็นพลเมืองบรรษัทเป็นแหล่งความภาคภูมิใจของเราทุกคน

• เรามีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างแข็งขันกับองค์กรที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่เราด�าเนิน
ธุรกิจด้วย

• เราสนับสนุนความคิดริเริ่ม ที่จะตอบสนองเป้าหมายและความต้องการของชุมชน และ
พยายามที่จะยกระดับความสามารถของเราเพ่ือสนับสนุนชุมชนเหล่านั้น

กิจกรรมการกุศลและการเป็นอาสาสมัคร
ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนองค์กรและมูลนิธิของบริษัท Dow Chemical เราได้มีส่วนร่วม
ในหลากหลายกิจกรรมเพ่ือการกุศลมากมายทั่วโลก การมีส่วนร่วมมีตั้งแต่เงินบริจาค ไป
จนถึงการบริจาคผลิตภัณฑ์ บริการ และทรัพยากรอื่น ๆ ของ Dow รวมถึง การท�าหน้าที่
เป็นอาสาสมัครของพนักงานอีกด้วย

เราจะ:

• สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครชุมชนส่วนบุคคลของเรา ด้วยเวลาและทรัพยากรของ
เราเอง โดยไม่ได้เป็นตัวแทนของ Dow

• ได้รับการอนุญาตส�าหรับการบริจาคเพ่ือการกุศลในนามของ Dow และปฏิบัติตาม
แนวทางการบริจาคเพ่ือการกุศลของบริษัท

เราจะไม่:

• เป็นตัวแทนของ Dow ในกระบวนการหรือการประชุมแสดงความคิดเห็นใด ๆ  
ในที่สาธารณะเว้นแต่ได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายบริหาร

• ท�าการเบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจาก Dow ส�าหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือการบริจาคเพ่ือ
กิจกรรมการกุศล

ค�าถาม หัวหน้างานของฉันส่งอีเมลถึงทัง้แผนก และขอให้เรามีส่วน
ร่วมในงานการกุศลท้องถิ่นทีเ่ธอสนับสนุน ฉันบรจิาคเพือ่การกุศลทีฉ่ัน
ให้การสนับสนุนอยู่แล้ว แต่ฉันรู้สึกผูกพันทีจ่ะต้องมีส่วนร่วมทีน่ี่

ค�าตอบ การมีส่วนร่วมส่วนบุคคลเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล 
พนักงานไม่ควรรู้สึกถูกบังคับให้บรจิาคเพือ่การกุศล ผู้จัดการควรทีต่้อง
เก็บเป็นความลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีต่�าแหน่งของพวกเขาในบรษัิท 
สามารถน�าผู้อืน่ให้รู้สึกกดดันในการต้องมีส่วนร่วม และควรหลีกเลีย่งการ
สร้างความเข้าใจผิดนี ้

หากมีข้อสงสัย โปรดขอค�าแนะน�า!
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กิจกรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
Dow สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

• เมื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในการประชุมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในที่สาธารณะ (อย่างเช่น จดหมายหรือหนังสือพิมพ์) พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หัวจดหมายหรืออีเมลของ
บริษัท หรือเพ่ืออ้างอิงที่อยู่ธุรกิจหรือต�าแหน่งงาน

• เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ Dow ในเรื่องการเมือง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเมืองด้วยอยู่เสมอ

การส่ือสารกับสาธารณะ
เราพยายามส่ือสารกับสาธารณะ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและสม�่าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่า เราได้ปฏิบัติตามกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของเรา เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สมควร
เป็นตัวแทนของบริษัทในการส่ือสารกับสาธารณชนและส่ือ

หากเราได้รับการสอบถามจากผู้ติดต่อภายนอกเกี่ยวกับเรื่องของบริษัท เราควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของเรา
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ส่ือทางสังคม
เครือข่ายสังคมและส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ ก�าลังเป็นส่ิงส�าคัญส่วนหนึ่งทาง
ธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว กฎระเบียบที่ใช้กับเครื่องมือส่ือสารใหม่ ๆ จะสอดคล้องกับกฎการ
ส่ือสารแบบดั้งเดิม 

ควรท�า:

• แยกแยะความแตกต่างระหว่างการส่ือสารทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตและการส่ือสารส่วน
บุคคลออกจากกันอย่างชัดเจน หากเราให้ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะ 
เราจะต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดว่าเราเป็นตัวแทนของ Dow หรือแสดงความคิดเห็น
ในมุมมองของ Dow

• เคารพเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การใช้งานที่เหมาะสม กฎหมายความลับทางการค้า
และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และแนวทางและนโยบายของบริษัท

• ปฏิบัติตามค่านิยมของ Dow ในการส่ือสารทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด

ไม่ควรท�า:

• พูดในนามของ Dow นอกจากเราจะเป็นโฆษกที่ได้รับมอบหมายและได้รับอนุญาตใน
การพูด

• เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา และ/หรือพันธมิตร
ทางธุรกิจอื่น ๆ ของ Dow 

• อ้างอิงถึงลูกค้า ผู้จัดหา หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ Dow โดยไม่ได้รับอนุญาต

• รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Dow โดยไม่ได้รับอนุญาต

• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการเป็นส่วน
หนึ่งของความสัมพันธ์ของเรากับ Dow 

http://digital.intranet.dow.com/social/legal/default.asp
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การบรหิารจัดการจรรยาบรรณ
เรำมุ่งมัน่ทีจ่ะรักษำสภำพแวดล้อมทีก่ำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและจรรยำบรรณนี ้ควำมคำดหวังนีเ้ริ่มต้นจำกพนักงำนแต่ละคน และขยำยไปถึงลูกค้ำ ผู้จัดหำ พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ถือหุ้น 
และหน่วยงำนก�ำกับดูแลของเรำ

ส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการจรรยาบรรณ โดยได้รับการก�ากับดูแลจากที่ปรึกษาทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหาร 

การสืบสวนและการตอบสนอง

บริษัทจะด�าเนินการสืบสวนอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ เพ่ือตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจาก
ส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเป็นผู้ท�าด�าเนินการสืบสวน การสืบสวนจะด�าเนินไปในลักษณะที่ให้เกียรติ เป็นความลับ และมีความเป็นธรรม หากการสืบสวนท�าให้
ข้อกล่าวหาเป็นจริง ทีมผู้บริหารที่เหมาะสมจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อค้นพบและก�าหนดผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย 

บริษัทจะคุ้มครองใครก็ตามที่ได้แจ้งข้อกังวลมาด้วยความสุจริตใจ การกล่าวหาเท็จ โกหกต่อพนักงานสืบสวน แทรกแซงหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวน เป็นการละเมิด
จรรยาบรรณ  ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานของ Dow นั้นถูกคาดหวังให้พูดความจริง และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการการสืบสวน

ข้อก�าหนดอื่น	ๆ

จรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางของ Dow ส�าหรับนโยบายของบริษัทและข้อก�าหนดทางกฎหมาย ซึ่งใช้ควบคุมวิธีการที่เราด�าเนินธุรกิจทั่วโลก เป็นข้อมูลอ้างอิงทั่วไปส�าหรับพนักงานทุก
คน ในทุกสถานที่ที่เราท�าธุรกิจ ไม่ได้อธิบายถึงกฎหมายที่ใช้บังคับหรือนโยบายของบริษัททั้งหมด หรือให้รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับกฎหมายหรือนโยบายใดโดยเฉพาะ Dow ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขั้นตอน หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และในเวลาใดก็ได้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องท�าการแก้ไขจรรยาบรรณ 

เนื้อหาของจรรยาบรรณไม่ถือเป็นเงื่อนไขของสัญญาการจ้างงาน และไม่มีส่ิงใดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง จรรยาบรรณนี้
ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายและมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได้โดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ตลอดเวลา และไม่ได้รวมถึง
ข้อมูลทั้งหมด หากข้อมูลใด ๆ ในจรรยาบรรณนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่ิงพิมพ์หรือออนไลน์ มีความแตกต่างจากนโยบายหรือขั้นตอนของ Dow ที่ก�าหนดไว้ นโยบายและเอกสารขั้นตอนทาง
กฎหมายจะถูกบังคับใช้ 

ภายใต้พระราชบัญญัติปกป้องความลับทางการค้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2016 นายจ้างทุกคนต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแก่พนักงานและผู้รับจ้าง “ในสัญญาหรือข้อ
ตกลงใด ๆ กับพนักงาน [หรือผู้รับจ้างอิสระ] ที่ควบคุมการใช้ความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับอื่น ๆ” ภูมิคุ้มกันที่ประกาศจ�าเป็นต้องมีการบอกกล่าวจะปรากฏที่อื่นในพระราชบัญญัติ 
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แจ้งข้อจ�ากัดในการด�าเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาของรัฐบาลกลางและภาครัฐ ส�าหรับการเปิดเผยความลับทางการค้า โดยที่การเปิดเผย "(A) กระท�าโดย 
(i) ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลท้องถิ่น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือกับทนายความ และ (ii) เพ่ือจุดประสงค์ในการรายงานหรือสอบสวนการละเมิด
กฎหมายที่น่าสงสัยเท่านั้น หรือ (B) กระท�าโดยการร้องเรียน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นในคดี หรือการด�าเนินการอื่น ๆ หากการยื่นดังกล่าวกระท�าภายใต้ตราประทับ”

การรับทราบ

เราจ�าเป็นต้องท�าการรับทราบเป็นระยะ ว่าเราได้อ่านจรรยาบรรณแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเหล่านี้ ความล้มเหลวในการอ่านหรือรับทราบจรรยาบรรณ ไม่ได้ยกเว้นเราจาก
การต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้

การผ่อนผัน

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะต้องอนุมัติการผ่อนผันจรรยาบรรณใด ๆ และบริษัทจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เกี่ยวกับการผ่อนผันหรือ
การแก้ไขจรรยาบรรณใด ๆ ซึ่งต้องได้รับการเปิดเผยภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ
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ผู้ติดต่อและแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ 
ด้วยการรายงานการประพฤติมิชอบ เราทุกคนจะมีส่วนช่วยให้ Dow มีวัฒนธรรมตามหลัก
จรรยาร่วมกัน ถ้าเราเห็นบางส่ิงบางอย่าง เราต้องกล้าพูดออกมา ค�าถามหรือข้อกังวลใด 
ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมอาจได้รับการแก้ไขด้วย:

• หัวหน้าคนใดก็ได้

• เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

• ทนายความของ Dow

• ส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• Dow EthicsLine

A. Dow EthicsLine

Dow EthicsLine ด�าเนินการโดยบุคคลภายนอกภายนอก ผู้ซึ่งให้บริการที่คล้ายคลึงกันนี้
กับบริษัทระดับโลกอื่น ๆ การโทรไปยัง EthicsLine จะได้รับการตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การส่ือสารที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจะจัดท�าเอกสารค�าถามหรือข้อกังวล และส่งต่อรายงาน
ไปยังส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส�าหรับการตรวจสอบและการ
จัดการเพ่ิมเติม

หากต้องการติดต่อกับ Dow EthicsLine

• โปรดไปที่ www.dowethicsline.com

• โทรฟรี โดยใช้รหัสการเข้าถึงที่สามารถพบได้บนเว็บไซต์ หรือท�าการส่งรายงาน
ออนไลน์

หากต้องการติดต่อกับ ส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Dow:

• โทร +1-989-636-2544

• อีเมล ethics@dow.com

• ส่งไปรษณีย์มาที่ ส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Global Dow 
Center, 2211 H.H. Dow Way, Midland, MI 48674

B. ทรัพยากรส�าหรับการฝกึอบรม

ทรัพยากรส�าหรับการฝึกอบรมมากมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณมีให้บริการที่:

• หลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหัวข้อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อื่น ๆ นั้นมีให้บริการส�าหรับพนักงานของเรา

• ส่งเสริมให้พนักงานท�าการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายในของส�านักจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเนื้อหา

• Dow รักษาแหล่งทรัพยากรของนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับทั่วโลก นโยบายต่อไปนี้ซึ่ง
เป็นของจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจจะอธิบายถึงส่ิงที่เราคาดหวัง โดยกล่าวใน
รายละเอียด:

	- การต่อต้านการติดสินบน

	- การต่อต้านการผูกขาด

	- ผลประโยชน์ขัดกัน

	- เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

	- ความปลอดภัย 

	- ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง

	- นโยบายที่ใช้บังคับทั่วโลกเรื่องการรายงานการเดินทางและค่าใช้จ่าย (TER)

	- การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

	- การบริหารจัดการบันทึก

	- การให้เกียรติต่อผู้อื่นและความรับผิดชอบ

	- โซเชียลมีเดีย

	- สถานที่ท�างานปลอดสารพิษ

	- สถานที่ท�างานปลอดความรุนแรง

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html
http://www.dowethicsline.com
mailto:ethics%40dow.com?subject=
http://ethics.intranet.dow.com/sections/training/default.aspx
http://ethics.intranet.dow.com/
http://ethics.intranet.dow.com/
http://lrc.intranet.dow.com/sections/corporate/anti_bribery/default.aspx
http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/IT/RM_IT.asp
http://ess.intranet.dow.com/default.asp
https://workspaces.bsnconnect.com/sites/Ethics/Shared%20Documents/GE%20Policy/Dow%20GE%20Policy_English.pdf
http://purchasing.intranet.dow.com/PUR/EP/PUR_EP.asp
http://lrc.intranet.dow.com/sections/areas_of_expertise/securities_compliance/insider_trading.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/RM.asp
https://dow.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026095
http://digital.intranet.dow.com/social/legal/default.asp
https://dow.service-now.com/sp/?sys_kb_id=550fd0021bf504103f6d42a2cd4bcb33&id=kb_article_view&sysparm_rank=2&sysparm_tsqueryId=554b9551db4890545fa3c8da0b96197e
https://dow.service-now.com/sp/?sys_kb_id=af7c307e1b5800902a8cc91e1e4bcb1f&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=299bd1d1db4890545fa3c8da0b96193e
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