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ทุกส่ิงท่ีเราทําสะท้อนถึงบริษัทของเราและความสามารถของเราในการเป็นผู้
นําในอุตสาหกรรม เราทํางานอย่างหนักเพื่อผลิตและมอบผลิตภัณฑ์และให้
บริการที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่เคยกระทําโดยผิดค่านิยมหลักของเรา 

Olin ยึดมั่นในค่านิยมหลักของเรา ปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม
และการพัฒนา และยกระดับบุคลากร Olin ความมุ่งมั่นนี้ช่วยเราในการตัดสินใจ
แต่ละครั้งเพื่อทําสิ่งที่ถูกต้อง

หลักจรรยาบรรณของ Olin เป็นแนวทางที่มีผลผูกพันและแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ได้จริงใน
การตัดสินใจอย่างถูกต้องตามจริยธรรมในทุกระดับ โดยไม่คํานึงถึงตําแหน่งหรือความอาวุโส
ของเรา ไม่ว่าเรามีความรับผิดชอบอะไรหรืออยู่ที่ใดทั่วโลก หลักจรรยาบรรณของเรามีผล
บังคับใช้กับเราทุกคน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และพนักงาน ทุกคนควรอ่าน ทําความ
เข้าใจ และอ้างถึงหลักจรรยาบรรณให้บ่อยเท่าที่จําเป็น 

ผมขอแนะนําให้คุณพูดคุยกับผู้จัดการของคุณหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหลักจรรยา
บรรณ เมื่อใดก็ตามที่คุณมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ เราเรียนรู้และรับรองการ
ปฏิบัติตามผ่านบทสนทนาที่เราเข้าร่วม แต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้น เราดําเนินชีวิตตามหลักค่า
นิยมของเราทุกวันและในทุกทาง 

ขอขอบคุณสําหรับการยึดมั่นของคุณในการเป็นตัวแทนของ Olin ด้วยมาตรฐานสูงสุดของ
ความซื่อสัตย์เพื่อการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทเราในระยะยาว

Scott Sutton 
ประธานกรรมการและป 
ระธานกรรมการบริหาร  
Olin Corporation 
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ค่านิยมและหลัก
จรรยาบรรณของเรา

ส่วนที่ 1: 



ส่วนที่ 1: ค่านิยมและหลักจรรยาบรรณของเรา
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ค่านิยมบริษัทของเรา 
ความสําเร็จของเราในฐานะที่เป็นบริษัทมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมุ่งมั่นของเราในการดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ใน
ทุก ๆ วัน ในทุกวิถีทาง และโดยพนักงานทุกคนในบริษัท

ค่านิยมและหลักจรรยาบรรณของบริษัทคือพ้ืนฐานของวิธีการดําเนินธุรกิจของเรา ค่านิยมของเรากําหนดมาตรฐานพฤติกรรม 
สําหรับพนักงานทุกคนในทุกระดับขององค์กรของเรา และหลักจรรยาบรรณของเราก็สร้างขึ้นบนรากฐานนั้น

ทุก ๆ วัน การกระทํา
ของเราและการตัดสิน
ใจของเราช่วยกําหนด
ลักษณะสําหรับสภาพ
แวดล้อมในที่ทํางาน
และวัฒนธรรมของเรา
 เมื่อการกระทําเหล่านี้
สอดคล้องกับหลักจรรยา
บรรณและค่านิยมของ
บริษัทของเรา สิ่งเหล่า
นี้จะผลักดันความสําเร็จ
ของเราและส่งสารอัน
ทรงพลังว่าความซื่อสัตย์
นั้นสําคัญจริง ๆ

ความซื่อสัตย์สุจริตเสมอ
ความซื่อสัตย์สุจริตและการเปิดกว้างในทุกคําพูดและการกระทําของเราเป็นกุญแจสําคัญสําหรับทุกสิ่งที่เราทํา เราต้องสื่อสาร
ด้วยความจริง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร และในการกระทําของเรา เราไม่ควรโกหกโดยทําข้อความเท็จหรือไม่
ให้รายละเอียดทั้งหมด เราไม่ควรทําให้คนเข้าใจผิดและเราไม่ควรขโมย เพื่อนร่วมงานของเรา บริษัทโดยรวม ชุมชนและผู้ถือ
หุ้นของเรา และประชาคมโลกเชื่อใจว่าเราจะบอกความจริงเสมอ 

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนา
ความสําเร็จเริ่มมาจากความไม่เคยรู้จักพึงพอใจ เราต้อง
เป็นผู้นํา ท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดกว้างต่อความ
คิดใหม่ ๆ แก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนค่านิยม และมองหาวิธี
การที่จะลดต้นทุนและกําจัดความฟุ่มเฟือยอย่างยั่งยืน

CUSTOMERS INNOVATION PEOPLEINTEGRITY

ยกระดับคนของ Olin
พนักงาน Olin คือผู้ที่กําหนดอนาคตของ Olin เราต้อง
ให้คุณค่าและเคารพความหลากหลายของบุคลากรของ
เรา มีส่วนร่วมและเรียนรู้จากกันและกัน และเป็นแบบ
อย่างให้แก่ผู้อื่น เราต้องรับผิดชอบและยอมรับความรับ
ผิดชอบรวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าเราทุกคนกําลัง
ทํางานในลักษณะที่คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย
ของตนเองและเพื่อนร่วมงานของเรา

CUSTOMERS INNOVATION PEOPLEINTEGRITY

CUSTOMERS INNOVATION PEOPLEINTEGRITY
กระทำาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์คือการทําสิ่งที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์
อยู่เสมอ เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก
จรรยาบรรณ นโยบาย และกระบวนการของ Olin ใน
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรมและความเคารพ
 ปฏิบัติตามข้อยึดมั่นของเราที่มีต่อลูกค้าของเรา รักษา
มาตรฐานคุณภาพสูงของเรา และดูแลสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนที่ซึ่งเราดําเนินงานและใช้ชีวิต

ค่านิยมของ Olin
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ไม่แน่ใจว่าควรดําเนินการอย่างไรใช่หรือ
ไม่ ถามตนเองด้วยคําถามต่อไปน้ี หาก
คุณสามารถตอบ ใช่ สําหรับคําถาม
ท้ังหมด การตัดสินใจท่ีจะดําเนินการต่อ
อาจไม่เป็นไร 

1. ถูกกฎหมายไหม

2.  เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณและ
นโยบายของบริษัทของเราไหม

3. สอดคล้องกับค่านิยมของเราหรือไม่

4.  ฉันจะรู้สึกสบายใจท่ีจะอธิบายการกระ
ทำาของฉันกับครอบครัวของฉันหรือไม่

5.  ฉันจะรู้สึกสบายใจไหมถ้าการกระทำา
ของฉันถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ

ใช่ ไม่ ?

ใช่ ไม่ ?

ใช่ ไม่ ?

ใช่ ไม่ ?

ใช่ ไม่ ?

ถามตัวเอง

หากคุณไม่สามารถตอบใช่สำาหรับคำา
ถามท้ังหมด ให้หยุดและขอคำาแนะนำา
ก่อนดำาเนินการต่อ

เรายึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของเรา
หลักจรรยาบรรณของเราคือรากฐานของโครงการจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของบริษัทของเรา หลักจรรยาบรรณของเราสะท้อนให้เห็น
ถึงมาตรฐานของพฤติกรรมที่คาดหวังของทุกคนที่ Olin ซึ่งไม่เพียงแค่
อธิบายว่าควรทําอะไร แต่ยังอธิบายว่าทําอย่างไรด้วย และช่วยให้เรานํา
ค่านิยมของบริษัทไปปฏิบัติได้ทุกวัน 
เราแต่ละคนจะต้องนําหลักจรรยาบรรณมาใช้จริง เพื่อทําการตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้องทั้งในสถานการณ์ประจําวันปกติ รวมถึงสถานการณ์ที่ยา
กลําบาก ในขณะที่หลักจรรยาบรรณไม่สามารถครอบคลุมทุกนโยบาย
ของบริษัทหรือสถานการณ์ทางธุรกิจ หลักจรรยาบรรณนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่
เหมาะสมเสมอ โปรดพิจารณากฎหมาย หลักจรรยาบรรณ นโยบายและ
กระบวนการของ Olin และค่านิยมของ บริษัทของเราเมื่อต้องเผชิญกับคํา
ถามหรือต้องทําการตัดสินใจในที่ทํางาน 
เราทุกคนได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท
ทั้งตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกกดดันให้ดําเนิน
การในลักษณะอื่นก็ตาม เราต้องทําความเข้าใจและยึดมั่นตามนโยบาย
แต่ละข้อของบริษัท รวมทั้งกระบวนการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับงานของเรา นอกจากนี้หลักจรรยาบรรณของบริษัทยังกําหนด
ให้เราต้องขอคําแนะนําหากเรามีคําถามหรือข้อกังวัลใจใด ๆ และให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนใด ๆ เกี่ยวกับกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการ
ละเมิดหลักจรรยาบรรณ หรือนโยบายหรือกระบวนการของ Olin ที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานของเรา 
การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมและต้นไม้ตัดสินใจอย่างมี
จริยธรรม
เช่นเดียวกับที่เรามีขั้นตอนและกระบวนการด้านความปลอดภัย เรายัง
มีแบบจําลองสําหรับความคิดตามหลักจริยธรรมเพื่อแนะนําเราผ่านการ
โต้ตอบและการตัดสินใจที่เราเผชิญเมื่อทําหน้าที่ในนามของ Olin
เราเร่ิมต้นด้วยกฏหมาย กฎระเบียบและกฎหมายกําหนดให้เราต้องทําอะไร
จากน้ัน หากเราเช่ือว่าการตัดสินใจน้ันถูกกฎหมาย เราเร่ิมตรวจสอบว่าอะไร
คือการตัดสินใจท่ีเป็นไปตามหลักจริยธรรมท่ีดีท่ีสุด หลักจรรยาบรรณและ
นโยบายและกระบวนการของ Olin ระบุอะไรบ้าง หากไม่พบคําตอบท่ีเฉพาะ
เจาะจงในหลักจรรยาบรรณของบริษัท นโยบาย หรือกระบวนการ แล้วทาง
เลือกของเราเป็นไปตามความหมายและเจตนารมณ์ของค่านิยมของ Olin หรือ
ไม่ และท้ายท่ีสุด หากเราเช่ือว่าการตัดสินใจจะเป็นไปตามข้อควรพิจารณา
อ่ืนๆ เหล่าน้ี ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา ลูกค้าของเรา และผู้ถือหุ้นจะคิด
อย่างไรเก่ียวกับการตัดสินใจหรือผลลัพธ์หากเราดําเนินการ โปรดคํานึงถึงส่ิง
ท่ีกล่าวมาข้างต้นท้ังหมดน้ีขณะท่ีคุณอ่านหลักจรรยาบรรณท่ีเหลือ

เราทุกคนต้องปฏิบัติตามและยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณของเรา
เราทุกคนมีหน้าที่ต้องอ่านและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและค่านิยม
ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานทุกคนของ Olin ทุกที่ในโลก
ไม่ว่าจะเป็นเต็มเวลา นอกเวลา หรือชั่วคราว ล้วนแต่ต้องปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณของเรา เมื่อเราอ้างถึง Olin ในหลักจรรยาบรรณนี้ เราจะรวม
ถึง Olin Winchester และ บริษัทย่อยอื่น ๆ ทั้งหมดของ Olin
หลักจรรยาบรรณของเรายังใช้กับสมาชิกของคณะกรรมการของ Olin เก่ียว
กับกิจกรรมท้ังหมดท่ีพวกเขามีส่วนร่วมใน Olin หรือในนามของ บริษัทหรือ
บริษัทย่อย ข้อยกเว้นไม่ปฏิบัติตามใด ๆ สําหรับ Code ของ Olin ท่ีเก่ียวข้อง
กับเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการตรวจ
สอบและได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจสอบของคณะ
กรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายท่ีบังคับใช้ท้ังหมด
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นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
ซึ่งสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของบริษัท บังคับใช้กับ
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงตัวแทนอิสระ ผู้จัดจํา
หน่าย ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และหหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่
ดําเนินการหรือทําหน้าที่ในนามของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ
เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อชื่อเสียงของเราผ่าน
พฤติกรรมของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ เราจึงคาดหวังให้หน่วย
งานต่าง ๆ ดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อสัตย์สูงเดียว
กันเมื่อทํางานในนามของ Olin
เราอาจถูกขอให้ลงนามในหนังสือรับรองเป็นระยะ ๆ ว่าเรา
ได้ทบทวนและเข้าใจเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของบริษัท
 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด และไม่ได้รับทราบโดยส่วนตัว
ถึงการละเมิดหลักจรรยาบรรณใด ๆ โดยผู้อื่น หนังสือรับรอง

นี้คือคํามั่นสัญญาของเราว่าเราจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
และความคาดหวังของบริษัท และจะแจ้งข้อกังวลให้ทราบ
โดยทันทีเกี่ยวกับสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เราคิดว่าอาจมีการ
ละเมิดหลักจรรยาบรรณเกิดขึ้น พนักงานที่ละเมิดหลักจรรยา
บรรณของบริษัทจะทําให้ตนเอง พนักงานผู้ร่วมงาน และ
บริษัทต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงและจะต้องได้รับการลงโทษ
ทางวินัยขั้นสูงสุดซึ่งรวมถึงการให้ออกจากงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของบริษัทที่
อ้างอิงในหลักจรรยาบรรณนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ภายในของ Olin 
หรืออาจได้รับจากผู้จัดการหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ในท้องถิ่นของคุณ

การขอคําแนะนํา
หลักจรรยาบรรณ นโยบาย กระบวนการอ่ืน ๆ และการส่ือสาร
ของสํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา
ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้คําแนะนําท่ัวไป หลักจรรยาบรรณ
ไม่ได้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเก่ียวกับข้อกําหนดทางกฎหมาย
ทุกข้อในประเทศท่ีเราทําธุรกิจ และไม่สามารถครอบคลุมทุก
สถานการณ์ นโยบาย หรือกระบวนการท่ีเราต้องปฏิบัติตาม
ในบางกรณี กฎหมาย นโยบาย หรือกระบวนการของสถานท่ี
แห่งใดแห่งหน่ึงหรือหน่วยธุรกิจท่ีใดท่ีหน่ึงอาจมีความเข้มงวด
มากกว่าท่ีได้ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณน้ี 
หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลของ Olin มีหน้า
ที่กํากับดูแลหลักจรรยาบรรณและบริหารจัดการแนวคิด
ริเริ่มด้านจริยธรรมต่าง ๆ สําหรับสถานที่ดําเนินงานทุกแห่ง
ของOlin นอกจากนี้สํานักงานหรือโรงงานผลิตแต่ละแห่ง
ของ Olin ยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรม
ไว้ประจําการหนึ่งคนขึ้นไป เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาฝ่าย
จริยธรรมของ Olin พร้อมที่จะตอบคําถามในทุกเวลา ไม่ว่า
ประเด็นดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด หรืออาจดูเหมือน

ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่มีข้อสงสัย
โปรดติดต่อหนึ่งในทรัพยากรที่เรามีให้เลือกมากมาย โดย
ทั่วไปแล้วผู้จัดการของคุณคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการ
ให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการที่จะพูด
คุยกับบุคคลอื่น ยังมีบุคคลและแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ภายใน
บริษัทที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ ได้แก่:

• ผู้จัดการของผู้จัดการของคุณ
• หัวหน้าของฝ่าย สถานท่ีดําเนินงาน หรือหน่วยธุรกิจของคุณ
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• แผนกกฎหมายของ Olin
• ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ด้าน

จริยธรรมของคุณ
• สํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(Ethics@olin.com หรือเข้าไปที่ MyOlin.com เพื่อ
ค้นหาข้อมูลการติดต่อ)

• สายด่วนช่วยเหลือ แหล่งข้อมูลลับ 24 ชั่วโมง/7 วันต่อ
สัปดาห์ของ Olin (www.OlinHelp.com หรือดูส่วนผู้
ติดต่อและทรัพยากรของหลักจรรยาบรรณนี้)

หากคุณมีคําถามหรือข้อกังวล โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี
ด้านจริยธรรม ท่ีปรึกษาด้านจริยธรรม สํานักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือทรัพยากร
อ่ืน ๆ ท่ีระบุไว้ในท่ีน้ี ทุก ๆ ข้อกังวลหรือคําถามจะได้
รับการพิจารณาอย่างจริงจังและจะได้รับการตอบรับ
อย่างรวดเร็วและในลักษณะท่ีเป็นมืออาชีพ

Ethics@olin.com
MyOlin.com
www.OlinHelp.com
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การส่งเสริมให้พูดแสดงออกและความรับผิดชอบในการยกประเด็นและข้อกังวล
Olin เชื่อว่าเราแต่ละคน พนักงานทุกระดับ ควรรู้สึกสบายใจที่จะถามคําถามและยกประเด็นข้อกังวลโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ พนักงาน
ได้รับการส่งเสริมให้เสนอข้อแนะนํา สนทนาเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาต่าง ๆ และที่สําคัญที่สุด ขอคําแนะนําเมื่อเกิดเหตุความสับสนหรือ
การสื่อสารผิดพลาดใด ๆ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้จัดการ (ซึ่งในหลักจรรยาบรรณนี้รวมถึงหัวหน้างานทั้งหมดและผู้นําคนอื่น ๆ ของ Olin  
ในทุกระดับ) เพื่อส่งเสริมให้มีการสื่อสารแบบเปิดนี้ และสําหรับเราแต่ละคนที่จะถามคําถามและยกประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาในที่ทํา
งานของเรา เราจะช่วยให้ Olin สามารถแก้ไขปัญหาและทําให้มั่นใจได้ว่าเรามีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล 
โดยการตั้งคําถามหรือแจ้งข้อกังวลให้ทราบตั้งแต่เนิ่น ๆ 

คำาแนะนำาสำาหรับพนักงาน
เราควรแจ้งประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลต่อผู้จัดการของเราหรือ
แหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ในลักษณะที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา ต่อไป
นี้คือคําแนะนําบางประการเพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา:

• กําหนดเวลานัดหมายที่แน่นอนเพื่อสนทนาถึงประเด็นปัญหา
หรือข้อกังวล

• สนทนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน ด้วยความสุขุม
เยือกเย็น และอย่างเป็นมืออาชีพ

• เปิดกว้างสําหรับคําถามต่าง ๆ และตอบโต้ด้วยข้อมูลที่เป็น
ความจริง

• แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับให้ทราบอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่แรก

คำาแนะนำาสำาหรับผู้จัดการ
ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบที่สําคัญในการเป็นผู้นําโดยการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษามาตรฐานของความประพฤติปฏิบัติ
ให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
จรรยาบรรณและนโยบาย กระบวนการ กฎหมาย และระเบียบข้อ
บังคับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของเรา
นอกจากนี้ ผู้จัดการยังควรพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง
เพื่อทําให้ทุกคนรู้สึกสะดวกใจที่จะตั้งคําถาม ประเด็น และข้อกังวล
ให้ทราบโดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้ หากมีการแจ้งปัญหา ผู้
จัดการคาดว่าจะดําเนินการทันทีเพื่อจัดการกับข้อกังวลและแก้ 
ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการทํางานกับทรัพยากรที่เหมาะสม
ภายใน Olin สิ่งสําคัญที่สุดคือผู้จัดการต้องทําให้มั่นใจว่าทุกคนที่
อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเข้าใจว่าการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีความสําคัญเท่ากับผลประกอบการของธุรกิจของเรา เนื่องจากทั้ง
สองอย่างนี้มีความสําคัญต่อความสําเร็จในระยะยาวของ Olin
พนักงานของเราที่มีบทบาทในฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบที่
สําคัญในการสนับสนุนให้ผู้อื่นรายงานประเด็นปัญหาและข้อกัง 
วล และเมื่อพวกเขาทําเช่นนั้น ก็จะต้องแน่ใจว่าข้อกังวลเหล่านั้น
ได้รับการดําเนินการอย่างรวดเร็ว ด้วยความเคารพ และในลักษณะ
ที่เป็นมืออาชีพ ต่อไปนี้คือคําแนะนําบางประการในการจัดการกับ
ข้อกังวลอย่างเหมาะสม:

• ให้เกียรติ ปฏิบัติต่อข้อกังวลรวมทั้งผู้คนที่ยกประเด็นเหล่านั้น
ขึ้นมาด้วยความใส่ใจ

• ผลักสิ่งรบกวนไปก่อนและให้เวลาที่เพียงพอสำาหรับการ
อภิปราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว

• เป็นกลาง ตั้งคําถามในลักษณะปลายเปิด
• รับฟังด้วยความสุขุมเยือกเย็นและในลักษณะที่เป็นมือ

อาชีพ มีความอดทนและอย่าขัดจังหวะผู้พูด
• คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะให้คำาตอบ ถ้าจําเป็นต้องมีข้อมูล

เพิ่มเติม ให้ขอข้อมูลนั้น ก่อนที่จะให้คําตอบ

• กล่าวขอบคุณบุคคล ที่แจ้งประเด็นปัญหาดังกล่าวให้ทราบ
• เสนอข้อมูลความคืบหน้า ตามความเหมาะสม และอย่าลืมที่

จะติดตามผลเมื่อประเด็นปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้ว
• คุ้มครองการเก็บรักษาความลับ สนทนากับผู้อื่นเฉพาะโดย

ยึดหลัก "ความจําเป็นในการรู้ข้อมูล" อย่างเข้มงวดเท่านั้น
• ระแวดระวังการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจพิจารณาได้

ว่าเป็นการตอบโต ้ถ้าคุณเห็นหรือ ได้ยินเกี่ยวกับพฤติกรรม
ดังกล่าว ให้รายงานเรื่องนั้นในทันที

การรายงานโดยสุจริต
Olin คาดหวังว่าผู้คนจะยกประเด็นข้อกังวลโดยสุจริต เจตนาดี  
หมายถึงการรายงานข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับสถานการณ์ตาม
ความจริงซึ่งเราเชื่อว่าเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของบริษั 
ท นโยบายของ Olin หรือกฎหมาย แม้ว่าเราเพียงสงสัยว่าการ
ประพฤติมิชอบได้เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น เราควรพูดออกมา เพราะ
จะทําให้ Olin มีโอกาสในการป้องกันมิให้ปัญหาเล็กกลายเป็น
ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นมากได้ ถ้าเหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นเรื่องของ
การเข้าใจผิด เราจะไม่ประสบปัญหาใด ๆ ตราบเท่าที่รายงานนั้นทํา
ไปด้วยความซื่อสัตย์ บุคคลที่ทําการรายงานโดยไม่มีเจตนาดีอาจ
ได้รับการลงโทษทางวินัย

การเก็บรักษาความลับของรายงาน
ข้อกังวลที่ได้รับการรายงานไปยังสายด่วนช่วยเหลือของ Olin  
จะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถ
ทําได้ สายด่วนช่วยเหลือจะไม่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบหมายเลขของ
ผู้โทรเข้า อุปกรณ์บันทึกเสียง เครื่องมือติดตามการใช้งานเว็บ หรือ
วิธีการอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ที่รายงานเข้ามาอย่างเด็ด
ขาด เพื่อปกป้องการเก็บรักษาความลับและทําให้แน่ใจว่ามีการ
ปกปิดตัวตนของผู้ติดต่อได้เมื่อมีการร้องขอและกฎหมายอนุญาต
ให้กระทําได้ เมื่อบุคคลใดเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตน บริการสาย
ด่วนช่วยเหลือจะกําหนดหมายเลขรายงาน รหัสผ่าน และวันที่
ติดตามผลให้แทน วันที่ติดตามผลมีความสําคัญเนื่องจากจะช่วยให้
บุคคลนั้นสามารถตรวจสอบสถานะของการรายงาน ทบทวนคําถาม
เพื่อการติดตามผลใด ๆ ที่มี หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจําเป็นใน
การจัดการประเด็นดังกล่าว หรือในการดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับ
ข้อกังวล  



ส่วนที่ 1: ค่านิยมและหลักจรรยาบรรณของเรา

หลักจรรยาบรรณ ของ OLIN 11

โปรดระลึกไว้ว่าการสอบสวนเรื่องบางเรื่องที่มีการรายงานเข้ามา
โดยไม่ระบุตัวตนอาจดําเนินการได้ยาก ถ้าบุคคลที่รายงานเข้ามา
นั้นไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างเพียงพอหรือไม่ได้ติดตามผลการ
สอบสวนตามที่ถูกร้องขอ

หากต้องการทราบเพิ่มเติม: สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว 
กับสายด่วนช่วยเหลือของ Olin หรือเพื่อยกประเด็นข้อกังวล  
ไปที่ OlinHelp.com

เจตนาดี
เจสันตระหนักในภายหลังว่าเขาได้ทําบางสิ่งที่ขัดต่อนโยบาย
ของบริษัท เขาแจ้งให้กับผู้จัดการทราบในทันที เพื่อที่ว่าจะ
ได้มีการดําเนินการที่เหมาะสมใด ๆ ในการแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เขาได้ก่อขึ้น

ไม่ใช ่โดยสุจริต
แอนบอกผู้จัดการของเธอเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยา
บรรณแต่เป็นการแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อ “แก้แค้น” 
เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเธอไม่ชอบหน้า เมื่อเรื่องราวทั้งหมด
ถูกเปิดเผยในที่สุด แอนน์ได้รับการแจ้งว่าเธออาจถูกดําเนิน
การทางวินัยด้วยความผิดฐานแจ้งความเท็จ

กับลักษณะและความร้ายแรงของประเด็นท่ีอยู่ภายใต้การสอบสวน 
Olin ยังอาจใช้แหล่งทรัพยากรจากภายนอกและแจ้งเรื่องนี้ต่อไป
ยังฝ่ายบริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบของคณะ
กรรมการบริษัทของ Olin ให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

การปกป้องจากการถูกตอบโต้
ผู้ที่ถามคําถาม ขอคําแนะนํา หรือยกประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับการ
ละเมิดหลักจรรยาบรรณ นโยบาย หรือกระบวนการของเราจะได้
รับการคุ้มครองโดยนโยบายงดการตอบโต้ของ Olin ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายของ Olin ในการห้ามมิให้มีการคุกคาม การเลือก
ปฏิบัติ การรังแก และการตอบโต้ ซึ่งหมายความว่าเราสามารถยก
ประเด็นโดยสุจริตโดยตรงกับผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม หรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม เจ้าหน้าที่ 
EHS&S/ORC สํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
สายด่วนช่วยเหลือ หรือฝ่ายกฎหมายโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการ
ตอบโต้อันเนื่องมาจากข้อกังวลหรือคําแนะนําที่มีการยกขึ้น น 
อกจากนี้ พนักงานจะได้รับการคุ้มครองเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมใน
การสืบสวน เพื่อนร่วมงานและผู้จัดการไม่สามารถคุกคาม เลือก
ปฏิบัติต่อ ยุติระงับ ข่มขู่ ลดตําแหน่ง หรือปฏิเสธผลประโยชน์ 
สําหรับใครก็ตามที่ยกคําถามหรือข้อกังวล หรือให้ความร่วมมือใน
การสืบสวนใด ๆ ที่เกิดขึ้น

การตอบโต้อาจเกี่ยวข้องกับ:

• ข่มขู่ คุกคาม หรือเลือกปฏิบัติต่อใครบางคน

• การเลิกจ้างงานหรือลดตําแหน่งผู้อื่นเมื่อไม่ได้รับการรับประกัน

• การเพิ่มปริมาณงานของพนักงานอย่างไม่สมเหตุสมผล

• การมอบหมายงานหรือกะที่สกปรกหรือไม่เป็นที่ต้องการที่สุด
ให้แก่พนักงานเพราะเชื่อว่าพนักงานคนดังกล่าวได้ร้องเรียน

• การปฏิเสธไม่ให้ใครบางคนหรือกลุ่มบุคคลได้รับผลประโยชน์
หรือโอกาสในการฝึกอบรมที่พวกเขามีคุณสมบัติรับได้

• การไม่ยอมรับหรือกีดกันบุคคลจากการประชุม กิจกรรม หรือ
การอภิปราย

• การตั้งกําหนดเวลาที่ไม่สามารถทําได้จริงเพื่อให้พนักงานหรือ
กลุ่มพนักงานทําไม่สําเร็จ

• การละเมิดการรักษาความลับของรายงานหรือพยายามที่จะค้น
พบว่าใครเป็นผู้ยกประเด็นข้อกังวล

• การหลบเลี่ยง เพิกเฉย หรือดูหมิ่นบุคคลอย่างมีจุดประสงค์
เพราะบุคคลดังกล่าวตั้งคําถามหรือยกประเด็นข้อกังวล หรือมี
ส่วนร่วมในการสืบสวน

การตอบโต้โดยเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
ถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณของบริษัทและจะยอมให้เกิดขึ้น
ไม่ได้อย่างเด็ดขาด หากคุณเผชิญกับสถานการณ์หรือสงสัยว่าอาจ
มีการตอบโต้เกิดขึ้น คุณควรติดต่อ สํานักงานจริยธรรมขององค์กร
หรือสายด่วนช่วยเหลือของ Olin โดยทันที บุคคลที่ละเมิดนโยบาย
การงดการตอบโต้ของบริษัทจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยขั้น
สูงสุดซึ่งรวมถึงการให้ออกจากงาน

บริษัทของเราดำาเนินการสอบสวนข้อกังวลอย่างไร
ประเด็นปัญหาและข้อกังวลซึ่งมีการอ้างถึงหรือรายงานโดยตรง
ต่อหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลขององค์กรของ Olin 
หรือผ่านบริการสายด่วนช่วยเหลือของ Olin จะได้รับการตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล
ขององค์กร รายงานแต่ละฉบับจะได้รับการดําเนินการอย่างจริงจัง
และตรวจสอบอย่างเต็มที่โดยใช้ทรัพยากรภายในของสํานักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบพร้อมกับทรัพยากรอื่น  
ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงแผนกตรวจสอบภายในของ Olin ฝ่าย
กฎหมาย หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
สํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลจะได้รับการเลือกตามความรู้และความ
เป็นกลางที่เกี่ยวข้อง

เราทุกคนได้รับความคาดหวังให้ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวน
ใด ๆ หากมีการขอให้เราทําเช่นนั้น ในกรณีดังกล่าว เราจะต้องให้
ข้อมูลที่เป็นความจริงและอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

OlinHelp.com


การสนับสนุนกัน
และกัน

ส่วนที่ 2: 
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การส่งเสริมโอกาส ความหลากหลาย และการยอมรับความ
แตกต่าง
เราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นจุดแข็งที่สุดของบริษัทประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ เรา
จึงพิจารณาการจ้างงานและการเลื่อนตําแหน่งจากคุณสมบัติและทักษะของบุคคล
โดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติ (สีผิว) หรือเชื้อชาติ (ชาติกําเนิดและบรรพบุรุษ) เพศ  
(รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ) ศาสนาหรือความเชื่อ ความ
พิการ (จิตใจและร่างกาย) อายุ รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส/คู่ชีวิต เงื่อนไข
ทางการเพทย์ ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานะทางทหารและทหารผ่านศึก หรือ
ลักษณะหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุ้มครองโดยกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติในระดับ
ท้องถิ่น รัฐ และ/หรือสหพันธรัฐ นอกจากนี้ เรายังยืนยันการสรรหา จ้าง และเลื่อน
ตําแหน่งให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติที่มาจากชนกลุ่มน้อย
ในขณะที่ความหลากหลายแสดงถึงสิ่งที่เราเป็น การยอมรับความแตกต่างกําหนด
ว่าคนของ Olin ทํางานร่วมกันอย่างไรในชีวิตประจําวัน การยอมรับความแตกต่าง
หมายความว่าเรามีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่แบ่งแยกหรือลดทอนบุคคลใด ๆ
 ผู้นําของ Olin มีภาระหน้าที่ในการทําให้แน่ใจว่าทุกเสียงของ Olin ได้รับโอกาส
การได้ยินที่เท่าเทียม และในการเข้าร่วมกิจกรรมและการอภิปรายที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินธุรกิจของ Olin อย่างมีประสิทธิภาพ การยอมรับความแตกต่างหมายความ
ว่าพนักงานทุกคนได้รับการต้อนรับและส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ Olin 
ประสบความสําเร็จ 

ความหลากหลายของ
พนักงานของเราเป็น
กุญแจสําคัญสู่ความ
สําเร็จของเรา 

การปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและห้ามมิให้มีการรังแก
ที่ Olin เรามีความมุ่งมั่นที่จะเอื้ออํานวยให้สถานที่ทํางานเป็นที่ซึ่งทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ มีความยุติธรรม
และแสดงความเคารพต่อกัน ซึ่งหมายความว่า พนักงานทุกคนในทุกระดับของบริษัทมีสิทธิที่จะทํางานในสภาพแวดล้อมที่
ปราศจากการกระทําที่เป็นการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือการรังแก เราทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมการทํางานของเรา เราไม่ควรดูถูกหรือดูหมิ่นซึ่งกันและกัน และ Olin จะไม่ยอมรับ
พฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ในคําพูดหรือการกระทํา เราอาจไม่เห็นด้วยกับกันและกันเสมอไป แต่ควรแสดงความเคารพต่อทุกคน

ส่วนที่ 2: การสนับสนุนกันและกัน
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ส่วนที่ 2: การสนับสนุนกันและกัน

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

คําถามและคําตอบ

มาเรียทํางานในพ้ืนท่ีออฟฟิศเปิดท่ีมีโต๊ะทํางาน
จํานวนมากอยู่ใกล้กัน เธอมาทํางานวันหน่ึงและเปิด
ล้ินชักโต๊ะทํางานของเธอ เพียงเพ่ือมาเจอโน้ตท่ีพิมพ์
ว่า "เธอน่าเกลียด ไม่มีใครชอบเธอ เธอควรลาออก
ไปเสีย" มาเรียอารมณ์เสียและท้ิงโน้ตน้ันลงขยะ แต่
ไม่ได้บอกใครเก่ียวกับเร่ืองโน้ตน้ี ทุกสองสามวัน มา
เรียพบโน้ตท่ีมีข้อความเชิงดูถูกเหยียดหยามในโต๊ะ
ทํางานของเธอ และเช่ือว่าได้ยินผู้คนนินทาเก่ียวกับ
เธอในห้องพักผ่อน น่ีคือการรังแกหรือไม่

ใช่ โน้ตเป็นรูปแบบของการรังแก และมาเรียหรือ
ใครก็ตามท่ีได้ทราบถึงโน้ตควรแจ้งผู้จัดการ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ท่ีปรึกษาด้านจริยธรรม หรือเจ้า
หน้าท่ีด้านจริยธรรม หรือสํานักงานจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากน้ียังมีสายด่วนช่วย
เหลือของ Olin การท่ีคนอ่ืน ๆ คุยกันในห้องพักผ่อน
อาจเป็นการรังแก ซ่ึงข้ึนอยู่กับลักษณะของการพูด
คุยแต่ต้องมีการสืบสวนเพ่ิมเติม ท่ี Olin เราปฏิบัติต่อ
กันด้วยความเคารพและความใส่ใจ เราเป็นทีม และ
เราทุกคนต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีให้เกียรติกันและ
กันแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบกันและกันเป็นการส่วนตัว
ก็ตามหากผู้จัดการหรือหัวหน้างานทราบถึงพฤติกรรม
ประเภทน้ี ผู้จัดการจําเป็นต้องแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลหรือสํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบทราบทันที

ห้ามมิให้มีการรังแก
รูปแบบที่รุนแรงของการไม่เคารพอาจเพิ่มขึ้นถึงขั้นรังแกและ Olin ไม่ทน
ต่อพฤติกรรมการรังแกในที่ทํางานของเรา Olin ให้คําจํากัดความการรังแก
ว่าเป็นทารุณกรรมที่ต่อเนื่อง ปองร้าย ไม่พึงปรารถนา รุนแรง และกระจาย
ไปทั่ว ที่ซึ่งสร้างความเดือดร้อน ข่มขู่ ทําให้ขุ่นเขือง ลดค่า หรือทําให้
ขายหน้าซึ่งพนักงานหรือใครก็ตามที่มมีส่วนร่วมในการทําธุรกิจกับOlin ไม่
ว่าจะเป็นทางวาจา ทางกาย หรืออื่น ๆ ในสถานที่ทํางานหรือในระหว่าง
การจ้างงาน พฤติกรรมดังกล่าวละเมิดค่านิยมและหลักจรรยาบรรณ
ของOlin ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างมี
ศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพ 

ตัวอย่างของการรังแกอาจรวมถึง:
• การรังแกด้วยวาจา: การใส่ร้าย การเยาะเย้ย หรือการพูดให้ร้าย

บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคล การใช้คําหยาบคายอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งทําให้เจ็บปวด ซึ่งดูถูก หรือทําให้อับอาย การใช้บุคคล
เป็นมุกตลก และตั้งข้อสังเกตที่ไม่เหมาะสมและทําให้ขุ่นเคือง

• การรังแกทางร่างกาย: การผลัก ดัน เตะ จิ้ม ขัดขา จู่โจม หรือขู่
ที่จะจู่โจมทางร่างกาย หรือสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทํางานหรือ
ทรัพย์สินของบุคคล

ห้ามมิให้มีการคุกคามและการเลือกปฏิบัติ
ในขณะที่ความหมายของการคุกคามอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
Olin ได้สร้างและโพสต์นโยบายที่กล่าวถึงการคุกคามและการเลือกปฏิบัติ
ทุกรูปแบบ เราให้คํานิยามของการคุกคามเป็นการกระทําทางวาจา ภาพ
หรือทางกายใด ๆ ที่ด่าทอหรือแสดงความเกลียดชังต่อบุคคลเนื่องจาก
ลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองอย่างชอบด้วยกฎหมายของแต่ละบุคคลและ
มีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบของการละเมิดศักดิ์ศรีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 รบกวนผลการดําเนินงานของแต่ละบุคคลอย่างไม่มีเหตุตามสมควร หรือ
สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่น่ากลัว ไม่เป็นมิตร เสื่อมโทรม ซึ่งทําให้
อับอาย หรือก้าวร้าว 
การคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติของบุคคลใด ๆ โดยพนักงานหรือใคร
ก็ตามที่มีส่วนร่วมในธุรกิจกับ Olin หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้
ความควบคุมของบริษัท (เช่น พนักงานที่ไม่ใช่พนักงาน เช่น ผู้รับจ้าง
ที่ปรึกษา และผู้ขาย) ตามลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นสิ่งต้องห้าม
อย่างเคร่งครัด บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองรวมถึงเชื้อชาติ (สีผิว) หรือ
เชื้อชาติ (ชาติกําเนิดและบรรพบุรุษ) เพศ (รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ
และการแสดงออกทางเพศ) ศาสนาหรือความเชื่อ ความพิการ (จิตใจ
และร่างกาย) อายุ รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส/คู่ชีวิต เงื่อนไขทาง
การเพทย์ ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานะทางทหารและทหารผ่านศึก หรือ
ลักษณะหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติในระดับท้องถิ่น รัฐ และ/หรือสหพันธรัฐ บริษัท
ดําเนินข้อกล่าวหาการคุกคามและการเลือกปฏิบัติอย่างจริงจัง Olin จะ  
ดําเนินการทุกขั้นตอนที่จําเป็นตามสมควรเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และ
แก้ไขการคุกคาม การเลือกปฏิบัติ หรือการกระทําที่คล้ายกันอื่น ๆ ในที่
ทํางานหรือในสถานที่ที่ซึ่งพนักงานและผู้ให้บริการอื่น ๆ แก่ Olin อาจพบ
ว่าเกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานของตน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ใดหรือ
เกี่ยวข้องกับใครก็ตาม การคุกคาม การเลือกปฏิบัติ และการรังแกถือเป็น
ข้อห้ามโดยเด็ดขาด และการละเมิดจะส่งผลให้ได้รับการลงโทษทางวินัย
ขั้นสูงสุดซึ่งรวมถึงการให้ออกจากงาน 
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ห้ามมิให้มีการคุกคามทางเพศ
การคุกคามทางเพศมีการจํากัดความในนโยบายของ Olin ว่า
เป็นความก้าวล่วงทางเพศ การร้องขอให้ตอบสนองทางเพศ
และการกระทําทางวาจาหรือทางกายอื่น ๆ อันมีลักษณะที่
ส่อไปในทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เมื่อการจํานนต่อพฤติกรรม
ดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามข้อกําหนด
หรือเงื่อนไขของการจ้างงานของแต่ละบุคคล การยอมจํานน
หรือปฏิเสธพฤติกรรมดังกล่าวใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสิน
ใจจ้างงานที่มีผลกระทบต่อบุคคล หรือพฤติกรรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่น่ากลัว ไม่เป็น
มิตร เสื่อมโทรม ซึ่งทําให้อับอาย หรือก้าวร้าว 

ตัวอย่างของการคุกคามทางเพศอาจรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง: 
• ความก้าวล่วงหรือข้อเสนอทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ไม่

ว่าจะมีการสัมผัสทางกายหรือไม่
• ความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยว

กับร่างกายของบุคคล กิจกรรม ประสบการณ์ ข้อบกพร่อง
ที่รับรู้ ความชอบทางเพศ หรือเพศสภาพ

• ความเห็น ภาษา หรือมุกตลกที่มุ่งเน้นทางเพศ ส่อไปใน
ทางเพศ อนาจาร หรือดูหมิ่นเหยียดหยาม

• การแสดงหรือการครอบครองวัตถุ รูปภาพ ภาพกราฟฟิตี
การ์ตูน ที่ส่อไปในทางเพศ ล่อแหลม หรือที่เป็นสื่อลามก
หรือวัสดุอื่นใดที่มีเนื้อหาทางเพศ

• ภัยคุกคาม หรือสัญญาว่าจะปฏิบัติโดยให้สิทธิพิเศษ
โดยเจตนาเพื่อล่อลวงให้เกิดการยอมจํานนหรือทนต่อ
พฤติกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

คํา 
ถาม

คํา
ตอบ

คําถามและคําตอบ

ผู้จัดการของอะแมนดาได้แสดงความเห็นในเชิงเก้ียวพาราสีต่อเธอ
หลายคร้ัง เธอคิดว่าพฤติกรรมน้ันเป็นการคุกคามทางเพศ แต่เธอไม่
แน่ใจ เธอควรทําอย่างไร

ทุกคร้ังท่ีพนักงานประสบหรือสงสัยว่ามีพฤติกรรมคุกคาม พนักงานดัง
กล่าวควรรายงานถึงพฤติกรรมน้ัน ถ้าอะแมนดารู้สึกสะดวกใจ เธออาจ
ต้องการท่ีจะบอกให้ผู้จัดการของเธอหยุดกระทําพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์น้ัน ในบางคร้ังการกระทําเช่นน้ีก็จะแก้ไขปัญหาได้ อย่างไร
ก็ตาม Olin ตระหนักว่าเธออาจจะต้องการให้บริษัทเป็นผู้จัดการกับ
สถานการณ์น้ีมากกว่า ในกรณีน้ี อะแมนดาควรติดต่อกับผู้บริหารใน
ระดับท่ีสูงข้ึนไป หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือขอความช่วยเหลือ
นอกจากน้ี เธอยังสามารถรายงานพฤติกรรมคุกคามไปยังบริการสาย
ด่วนช่วยเหลือของ Olin

การคุกคามทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คํานึงถึงเพศ
สภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศของ
แต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลเพศ
เดียวกัน เช่นเดียวกับระหว่างบุคคลเพศตรงข้าม และไม่
ต้องการให้พฤติกรรมการคุกคามได้รับแรงจูงใจจากความ
ต้องการทางเพศ พนักงานควรคํานึงถึงพฤติกรรมของตนใน
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่เป็นทางการ รวมถึงการชุมนุมที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและการเดินทางเพื่อธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฎของ Olin เกี่ยวกับการรังแก การคุกคาม หรือการ
เลือกปฏิบัติสามารถพบได้ในนโยบายของ Olin ที่ห้ามการ
ล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ การรังแก และการตอบโต้

ส่วนที่ 2: การสนับสนุนกันและกัน
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ส่วนที่ 2: การสนับสนุนกันและกัน

การป้องกันการใช้ความรุนแรง
ในสถานท่ีทํางานของเรา
พฤติกรรมที่คุกคามหรือความรุนแรงใน
ที่ทํางานของเราจะไม่ได้รับการยอมรับ
“การใช้ความรุนแรง” หมายความรวม
ถึง การข่มขู่หรือการกระทําที่ใช้ความ
รุนแรง รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่
เป็นการข่มเหง นอกจากนี้ พนักงานจะ
ต้องไม่ครอบครองอาวุธปืน อาวุธชนิด
อื่นใด อุปกรณ์ระเบิด หรือวัสดุอันตราย
 ไว้ภายในสถานที่ทํางานของเราโดยที่
ไม่รับการอนุญาตล่วงหน้าก่อน
เราควรรายงานเงื่อนไข ที่ไม่ปลอดภัย
ทันที ความผิดปกติของการตรวจสอบ
และควบคุมอุปกรณ์ หรือสถานการณ์ท่ี
เป็นภัยไปยังผู้จัดการของเราหรือผู้
ติดต่อที่เหมาะสมอื่น ๆ ในสถานที่ของ
เรา เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แผนกสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย
พนักงานดูแลที่รับผิดชอบของ Olin 
หรือหน่วยรักษาความปลอดภัยของ
ไซต์ ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
อันตรายในทันที เราควรติดต่อหน่วย
รักษาความปลอดภัยหรือหน่วยงานผู้มี
อํานาจในท้องถิ่นโดยไม่ล่าช้า

คําถามและคําตอบ

อีเลนสงสัยว่าเพ่ือนร่วมงานคนหน่ึงกําลัง
ใช้ยาท่ีต้องมีใบส่ังแพทย์ในทางท่ีผิด
เน่ืองจากยาชนิดน้ีไม่ใช่สารท่ีผิดกฎหมาย 
เธอควรบอกให้ผู้อ่ืนทราบหรือไม่

ใช่ การใช้ยาท่ีต้องมีใบส่ังแพทย์ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมายในทางท่ีผิดอาจมีอันตราย
เทียบเท่ากับการใช้สารผิดกฎหมายในทาง
ท่ีผิด อีเลนควรแจ้งข้อกังวลของเธอต่อผู้
จัดการของเธอ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ
บริการสายด่วนช่วยเหลือของ Olin

คํา 
ถาม

คํา
ตอบ

การทําให้แน่ใจว่าสถานที่ทํางานของเราปราศจากการใช้สิ่ง
มึนเมาและยาเสพติด
เราทราบดีว่าการใช้สิ่งมึนเมาและยาในทางที่ผิดสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานผู้ร่วมงานและลูกค้าของเรา สาร
ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถจํากัดความสามารถในการคิด สื่อสาร หรือตอบสนองอย่าง
เหมาะสมในสภาพแวดล้อมการทํางาน การใช้สิ่งมึนเมาและยาเสพติดยังอาจส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัท ชุมชนที่เรา
อาศัยอยู่ และชื่อเสียงของบริษัทของเราอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ พนักงานของเรา
และบุคคลอื่น ๆ ที่ทํางานอยู่ภายในอาคารสถานที่ประกอบการและพื้นที่ภาคสนาม
ของเรา หรือผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ในนามของเรา จะต้องไม่มารายงานตัวเพื่อเข้างาน
หรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ก็ตามในขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของหรือมีความสามารถ
บกพร่องอันเป็นผลมาจากการใช้สิ่งมึนเมาหรือยา 
Olin ตระหนักดีว่ารัฐบาลบางรัฐท้องถิ่นและต่างประเทศได้ตัดสินให้มีการใช้กัญชา
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและ/หรือได้อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดย
ทั่วไป กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนจุดยืนและนโยบายของ Olin ในการใช้
กัญชา ในสหรัฐอเมริกา กัญชายังคงผิดกฎหมายภายใต้บัญญัติควบคุมสารเสพ
ติดของรัฐบาลกลาง และ Olin ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและคําแนะ
นําของบัญญัติสถานที่ทํางานปลอดยาเสพติด ดังนั้น กัญชายังคงเป็นสิ่งต้องห้าม
ภายใต้นโยบายการใช้สารเสพติดของ Olin มาตรฐานนี้จะใช้ในระดับสากลตาม
ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากสัญญาการจ้างงานและกฎหมายแห่งชาติของสถานที่
ที่ Olin ทําธุรกิจ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ห้ามใช้ ครอบครอง แจกจ่าย โยกย้าย หรือจํา
หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดขณะปฏิบัติหน้าที่
หรือขณะอยู่ในสถานที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผลการทดสอบเป็นบวกใด ๆ ที่ได้รับ
ในระหว่างการทดสอบยาเสพติดที่ดําเนินการโดยบริษัท จะไม่ว่าในสถานการณ์ใด
ถือเป็นการละเมิดนโยบายการใช้สารเสพติดของ Olin ซึ่งรวมถึงผลการทดสอบยา
เป็นบวกที่เกิดจากการใช้กัญชานอกสถานที่และ/หรือขณะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในขณะที่อยู่ในสถานที่ของ Olin การดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือการขับเคลื่อน
ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่อาจมีอันตรายอื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเช่า ห้ามให้
มีพนักงานหรือผู้รับจ้างคนใดอยู่ในสภาพมึนจากยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย สารเสพ
ติดหรือสิ่งมึนเมาที่ทําให้เสียการควบคุม หรือบกพร่องจากยาเสพติดหรือสารเสพ
ติดอื่น ๆ หรือละเมิดนโยบายการใช้สารเสพติดของ Olin รวมถึงผลการทดสอบยา
เป็นบวก 
Olin สนับสนุนให้พนักงานที่อาจประสบปัญหาการใช้สิ่งมึนเมาหรือยา ติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากโครงการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน (Employee 
Assistance Program: EAP) ประจําท้องถิ่น โครงการเหล่านี้มีให้บริการทั่วโลกทุก
ที่ที่ Olin ดําเนินงานและให้บริการให้คําปรึกษาแบบเติมเงินและเป็นความลับแก่
พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ปัญหาส่วนตัว รวมถึงปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์ พนักงานที่ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจาก EAP โดยความสมัครใจไม่จําเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้จัดการของตน
หรือทางบริษัททราบ 

หากต้องการทราบเพิ่มเติม: ติดต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแผนกการ
แพทย์ Olin ท้องถิ่นสําหรับหมายเลขโทรศัพท์ของ EAP ท้องถิ่นที่ให้คําปรึกษา
หรือความช่วยเหลือในการส่งต่อ
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ความรับผิดชอบพิเศษสําหรับผู้จัดการเกี่ยวกับการคุกคาม การเลือกปฏิบัติ การรังแก ความ
รุนแรงในที่ทํางาน หรือการใช้สารเสพติด
ผู้จัดการ Olin ทุกคนมีความรับผิดชอบเฉพาะในการรายงานกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการคุกคาม การเลือกปฏิบัติ การรังแก 
ความรุนแรงในที่ทํางาน หรือการใช้สารเสพติดไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานที่ที่เหมาะสมโดยทันที 
ผู้จัดการจะต้องรายงานสถานการณ์เหล่านี้แม้ว่ารูปการณ์ของการร้องเรียนหรือสถานการณ์จะไม่ชัดเจนและไม่สามารถยืนยัน
ได้ทันที การรายงานและการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่เป็นกลางเป็นสิ่งสําคัญในการหยุดการคุกคาม การเลือกปฏิบัติ หรือ
การรังแกก่อนที่จะพฤติกรรมนั้นจะรุนแรงหรือแพร่หลาย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการปกป้องสิทธิมนุษยชน
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่รู้จักในฐานะเพื่อนบ้านที่เชื่อถือได้ในชุมชนที่เราอาศัยอยู่และดําเนินงาน เราทราบว่าการรักษาท่าทีที่เปิด
กว้างและมีจริยธรรมในขณะที่ยังเคารพความหลากหลาย วัฒนธรรมท้องถิ่นและพื้นเมือง และประเพณีระดับภูมิภาคหรือหลาก
หลายวัฒนธรรมสามารถสร้างความแตกต่างในเชิงบวกได้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการยึดมั่นของเราในการดําเนินธุรกิจที่ดีทั่วโลก เรายึดมั่นในสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคล สิทธิ
ของชนเผ่าพื้นเมือง ความเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญในการดําเนินงานและกิจกรรมทั้งหมดของ
เรา โดยในส่วนนี้หมายความว่า เราจะกําหนดชั่วโมงการทํางานและค่าแรงที่สมเหตุสมผลให้แก่บุคคล ซึ่งทํางานในนามของ
บริษัท นอกจากนี้เราจะใช้นโยบายการยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด (zero tolerance) กับการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ 
หรือวิธีปฏิบัติใด ๆ ที่เป็นการค้ามนุษย์ เราฝึกอบรมผู้ขับขี่และพนักงานหลักของเราเพื่อเฝ้าดูและรายงานสัญญาณเตือนใด  
ๆ ที่บ่งบอกถึงการค้ามนุษย์ เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองกลุ่มที่มีความเสี่ยงและเฝ้า
สังเกตและหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับกรณีขัดแย้งที่ระบุ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง
ช่วง และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน 

ส่วนที่ 2: การสนับสนุนกันและกัน



การคุ้มครองข้อมูล
และทรัพย์สินของเรา

ส่วนที่ 3:
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การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าของเรา 
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพนักงานของเรา
Olin เคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคนและจะจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและ
การละเมิดข้อมูลของเราและกฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลท่ีบังคับใช้ท้ังหมด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลถูกจํากัด และบริษัท
ของเราจะคุ้มครองข้อมูลจากการสูญเสีย การใช้ในทางท่ีผิด การเข้าถึงหรือ
การเปิดเผย การเปล่ียนแปลง หรือการทําลายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ในขณะที่ Olin เคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน บริษัทของเราขอ
สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินของเรา
เช่น คอมพิวเตอร์ บันทึกโทรศัพท์ ตู้เก็บของ อีเมล แฟ้มเอกสารทาง
ธุรกิจ อุปกรณ์ และสถานที่ทํางาน เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายหรือข้อบังคับ
ท้องถิ่นจะกําหนดห้ามไว้
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้บริโภค
เรามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและผู้บริโภคท่ีมอบ
ให้แก่เรา Olin ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลและตัวแทนไซต์
ช่วยเฝ้าสังเกตปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล อย่างไรก็ตาม เราแต่ละ
คนยังมีภาระผูกพันตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพ่ือคุ้มครอง
ข้อมูลลูกค้าและผู้บริโภค และเราปฏิบัติตามกฎหมายเหล่าน้ีอย่างจริงจัง
เราเข้าถึงข้อมูลน้ีเฉพาะเม่ือเรามีเหตุผลทางธุรกิจท่ีจะทําเช่นน้ันหรือเพ่ือ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ นอกจากน้ี เรายังดําเนินการเพ่ือ
ปกป้องข้อมูลจากการสูญหาย การใช้ในทางท่ีผิด การเข้าถึงหรือการเปิด
เผย การเปล่ียนแปลง หรือการทําลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซัพพลายเออร์
และบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ีก็มีหน้าท่ี
รับผิดชอบเช่นเดียวกันในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว และเรามุ่งม่ันท่ีจะเฝ้า
สังเกตให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Olin สามารถพบได้ในนโยบายความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลองค์กร Olin และกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงนโยบาย
และกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรของ Olin

คําถามและคําตอบ

ทอนยาทํางานเก่ียวกับข้อมูลประวัติพนักงานท่ีเป็น 
ความลับซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของงานของเธอ  
เน่ืองจากเธอต้องเดินทางอยู่บ่อย ๆ เธอจึงเก็บข้อมูล
เหล่าน้ีไว้ในโฟลเดอร์บนแล็ปท็อปของเธอ และใน
ไดรฟ์เก็บข้อมูล USB ซ่ึงเธอสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย ทอนยากําลังใช้ข้ันตอนปฏิบัติท่ีเหมาะสม
เพ่ือปกป้องข้อมูลเหล่าน้ีหรือไม่

ไม่ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึง รายละเอียด
ส่วนตัวของพนักงาน ไม่ควรจัดเก็บไว้เฉพาะที่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลภายนอก ยกเว้นใน กรณีที่มีความจําเป็นอย่าง
แท้จริง ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะต้อง
มีการเข้ารหัสไว้โดยใช้การเข้ารหัสไฟล์หรืออุปกรณ์
ที่มีการเข้ารหัสที่ได้รับการอนุมัติจาก Olin และ
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวควรถูกลบทิ้งเมื่อไม่มี
ความจําเป็นต้องใช้อีกต่อไป ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ด้าน IT ของเราหากคุณมีคําถาม

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

ส่วนที่ 3: การคุ้มครองข้อมูลและทรัพย์สินของเรา
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ส่วนที่ 3: การคุ้มครองข้อมูลและทรัพย์สินของเรา

ถูกต้อง
แอนาต้องการยืมสว่าน แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และ
ถุงมือจากที่ทําทํางานสําหรับโครงการที่บ้าน เธอพูดคุยกับ
หัวหน้าไซต์งานเกี่ยวกับการยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เธอนํา
สว่านมาคืนในสัปดาห์ถัดไปตามที่สัญญาไว้ แต่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลนั้นสกปรก ดังนั้นเธอจึงไม่ได้ส่งคืน

คำาอธิบาย
การได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
เคารพเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัท พนักงานไม่สามารถ
ยืมเครื่องมือบางอย่างได้หากเครื่องมือดังกล่าวจะเผชิญกับ
ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยหรืออาจปนเปื้อนได้ ในบาง
ไซต์งาน อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น แว่นตา ที่ป้องกันตา ที่
อุดหู และถุงมือสามารถยืมได้โดยพนักงานแม้ว่าจะไม่สามา
รถนํากลับมาใช้ใหม่ในไซต์งานได้ เช่นเดียวกัน ต้องได้รับ
อนุญาตก่อนจะนํารายการเหล่านั้นออกไปจากไซต์งาน

ไม่ถูกต้อง
ฮูต้องการยืมค้อนและสว่านจากไซต์งานของเขาเพื่อใช้
สําหรับโครงการที่บ้านในช่วงสุดสัปดาห์ เขายังต้องการสกรู
และสลักเกลียวหลายอันและรู้ว่าพื้นที่สินค้าคงคลังที่โรงงาน
มีเครื่องมือสกรูและสลักเกลียวจํานวนมาก โดยไม่ได้ขอ
อนุญาต ฮูนําเครื่องมือและวัสดุเหล่านั้นกลับบ้านเพื่อใช้ใน
โครงการที่บ้าน แต่คืนเครื่องมือดังกล่าวในสัปดาห์ถัดไป

คำาอธิบาย
ไซต์งานส่วนใหญ่มีขั้นตอนสําหรับการอนุญาตให้ยืมเครื่อง
มือหรือรายการบางรายการโดยมีบัตรผ่านและหลักฐานการ
ส่งคืน แต่การนําเครื่องมือออกนอกสถานที่โดยไม่ได้รับ
อนุญาตอาจถือว่าเป็นการโจรกรรมทางอาญา แม้ว่าพนักงาน
ตั้งใจจะส่งคืนก็ตาม ในทํานองเดียวกัน การนําวัสดุที่ซื้อมา
เพื่อใช้ที่บริษัท แล้วนํามาใช้ในโครงการส่วนบุคคลจะถือ
เป็นการโจรกรรม

การปกป้องทรัพย์สินของ Olin
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัท:
เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรต่าง ๆ ของ Olin เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรา 
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่า 
นั้น และห้ามใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวอย่างเด็ดขาด
เราทราบว่าโจรกรรม การฉ้อโกง หรือการยักยอกเงินทุกรูปแบบ
นั้นผิดอย่างชัดเจนและขัดกับค่านิยมของ Olin ของเรา ซึ่งรวมถึง
หลักจรรยาบรรณ เรายังต้องแน่ใจอีกด้วยว่าเราได้รับการอนุมัติ
จากผู้จัดการของเราสําหรับการใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว เพื่อชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อการกุศลใด ๆ หากเราได้รับ
อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรในเรื่องส่วนตัวได้ เราจะต้องระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ที่มากเกินควรหรือเป็นการละเมิดต่อนโยบาย
อื่น ๆ ของบริษัท
ต่อไปนี้คือคําแนะนําบางประการสําหรับการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
 ของบริษัท:

• จํากัดการใช้โทรศัพท์ของบริษัท บัญชีอีเมลของบริษัท
เครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร

• จํากัดการใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล รวมถึง
อินเทอร์เน็ต และใช้ตามที่ได้รับอนุญาตตามนโยบายของ
บริษัทเท่านั้น

• อย่าทําสําเนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากจะ
ได้รับการอนุมัติตามข้อตกลงของการให้สิทธิ์อนุญาต

• อย่านําเครื่องใช้สํานักงานกลับบ้านเว้นแต่จะมีการอนุมัติการ
ใช้งาน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการอนุมัติให้ใช้ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัท

ทรัพยากรของบริษัทประกอบด้วย
  เวลาของบริษัท
  วัสดุ
  เครื่องใช้
  อุปกรณ์
  ข้อมูล
  อีเมล
  โทรศัพท์
  ระบบคอมพิวเตอร์
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การใช้เครือข่ายของบริษัทอย่างปลอดภัยและ
เหมาะสม
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสํานักงานของเราหรือกําลังเดินทางออกนอก
สถานที่ทํางานของเราก็ตาม เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การคุ้มครองเครือข่ายและข้อมูลของบริษัท ซึ่งหมายความว่า
เราจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลและ
ความมั่นคงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา
ในการหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎด้านความปลอดภัย เราต้องทํา
ตามขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมการรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ทั้งหมดสําหรับระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัท อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวหรือที่ Olin เป็น
ผู้จัดหาให้ก็ตาม จะต้องมีการปกป้องการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะ
สม และมีการติดตั้งซอฟต์แวร์การสแกนไวรัสที่ได้รับการอนุมัติ
ซึ่งมีไฟล์สําหรับการตรวจสอบไวรัสฉบับล่าสุด
เรายังต้องแน่ใจอีกด้วยว่าอุปกรณ์แบบพกพาของเรา เช่น
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ และข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ  
ที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เหล่านี้มีการป้องกันด้วยการใช้รหัส
ผ่าน นอกจากนี้เราจะต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านหรือวางข้อมูล
เกี่ยวกับรหัสผ่านไว้ในสถานที่ซึ่งผู้อื่นสามารถมองเห็นได้อย่าง
เด็ดขาด แม้ในขณะที่กําลังทํางานอยู่ในอาคารสถานที่ต่าง ๆ
ของบริษัทก็ตาม หากเราสงสัยว่าข้อมูลใดก็ตามของเราถูกปรับ
เปลี่ยนหรือขาดหายไป เรามีหน้าที่ในการรายงานสิ่งที่เราทราบ
ต่อผู้จัดการของเราหรือฝ่าย IT ในทันที

อีเมลและอินเทอร์เน็ต
การใช้เครือข่ายของบริษัทสําหรับการเข้าถึงอีเมลและอินเทอร์เน็ต
ของเราถือว่าเป็นท้ังความจําเป็นและเป็นสิทธิพิเศษ และเราจะ
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสุงสุดในการใช้งานและการส่ือสาร
ท้ังหมดของเรา เร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีสมควรทําไม่ว่าเราจะกําลังเข้าถึง
เครือข่ายของ Olin จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี Olin เป็นเจ้าของใน
สถานท่ีทํางานของเรา หรือจากระยะไกลภายในบ้าน โรงแรม หรือ
สถานท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ใช่สถานท่ีดําเนินงานของ Olin
เรายังต้องระลึกอีกเช่นกันว่า เครือข่ายและระบบสารสนเทศของ
เรานั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท แม้ว่าการใช้งานส่วนตัวอย่างจํากัดอาจสามารถ
ยอมรับได้หากได้รับการอนุญาตจากสถานที่ทํางานของเรา แต่
การใช้งานส่วนตัวทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ
ของบริษัทและไม่ขัดขวางการทํางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเราหรือการดําเนินงานที่ปลอดภัยของเครือข่ายบริษัท
เราสามารถช่วยคุ้มครองเครือข่ายและทรัพยากรของบริษัทของ
เราโดย:

• ดาวน์โหลดแต่เพียงแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

• ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาสําหรับการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

• ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อเก็บข้อมูลตลอดเวลา
• รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรืออุปกรณ์ที่ถูกขโมยทันทีที่เรา

รับรู้

• หลีกเลี่ยงการใช้เครือข่ายของบริษัทในการเข้าถึงบริการ
อีเมลส่วนบุคคลและเพื่อแพร่กระจายหรือเข้าถึงเนื้อหาหรือ
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีการล่วงละเมิด

คําถามและคําตอบ

แซมอ่านข้อความในบล็อกหนึ่งที่เขียน
วิจารณ์ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมของเรา 
ในโพสต์หนึ่ง ผู้เขียนบล็อกได้วิพากษ์
วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ของ Olin แซมคิดว่าความคิดเห็นนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ยุติธรรม และตัดสินใจพิมพ์
ข้อความตอบกลับ การกระทํานี้เป็นวิธีการ
ที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์นั้น
ใช่หรือไม่

ไม่ ถ้าแซมไม่ใช่ตัวแทนโฆษกของ
 Olin ที่ได้รับมอบอํานาจ เขาก็ไม่ควร
พยายามตอบโต้ความคิดเห็นในเชิงลบ
เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือผลิตภัณฑ์ของ
เราด้วยตัวเขาเอง เขาควรแจ้งการติดต่อ
สื่อสารของ Olin เพื่อให้โฆษกที่ได้รับ
อนุญาตสามารถกําหนดการตอบสนองที่
เหมาะสมที่สุด

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

การใช้สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์กําลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนและธุรกิจสื่อสารกัน นอกจากนี้ ภูมิทัศน์
สื่อสังคมออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและขยายตัวทั่วโลก สื่อสังคม
ออนไลน์ให้ประโยชน์แก่เราโดยช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมในกลุ่มสนทนา
ทางออนไลน์จํานวนมาก แลกเปลี่ยนความรู้กัน และเรียนรู้จากบุคคลต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมของเรา และทําการเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสื่อสารที่
เปิดเผยต่อสาธารณะในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์นั้นเกิดขึ้นทันทีและถาวร การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมสามารถเปิดทําให้บริษัท ซึ่งรวมถึงเรา ต้องรับผิด
อย่างมีนัยสําคัญ นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงที่สุดใน
การคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับ ข้อมูล และชื่อเสียงของบริษัทของเรา

ต่อไปนี้คือคําแนะนําบางประการที่เราควรพิจารณาเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือส่วนตัวก็ตาม:

• ทราบและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท กิจกรรมทางออนไลน์ของเรา
จะต้องเป็นไปตามกฎเดียวกันกับที่บังคับใช้กับเราในทุกกรณี

• ใช้สามัญสํานึก จําไว้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่สาธารณะและคงอยู่อย่างถาวร

• รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรเครือข่ายของบริษัท จํากัดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
ระหว่างเวลาทํางานเพื่อการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ส่วนที่ 3: การคุ้มครองข้อมูลและทรัพย์สินของเรา



หลักจรรยาบรรณ ของ OLIN 22

ส่วนที่ 3: การคุ้มครองข้อมูลและทรัพย์สินของเรา

• อย่ากล่าวข้อความใด ๆ ในนามของ Olin ยกเว้นคุณจะได้
รับอนุญาตโดยเฉพาะเจาะจงให้ทําเช่นนั้น ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่าความคิดเห็นนี้เป็นความคิดส่วนตัวของคุณเองและ
ไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นของบริษัทเสมอไป

• ถ้าคุณโพสต์ความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท คุณต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนด้วยว่าคุณทํางานอยู่
ที่บริษัท Olin อย่าใช้นามแฝงหรือแสร้งว่าเป็นบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ตัวคุณอย่างเด็ดขาด

• ระแวดระวังข้อความโพสต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทที่เป็นไปในทางเสื่อมเสีย แต่อย่าตอบ
ข้อความโพสต์เหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง แจ้งให้ฝ่ายติดต่อ
สื่อสารของ Olin หรือฝ่ายกฎหมายทราบและให้โฆษกของ
Olin ที่ได้รับอนุญาตจัดการกับสถานการณ์

• คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท อย่าโพสต์ข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้า การตั้งราคา ความลับทางการค้า ข้อมูล
ทางการเงิน แผนธุรกิจ หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูล
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า

• ให้เกียรติ อย่าโพสต์ความคิดเห็นใด ๆ ที่หยาบคาย เป็น
การข่มขู่ ที่มีความผิดทางอาญา หรือคุกคาม หรือโพสต์
ความคิดเห็นใด ๆ ที่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่พนักงาน
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ อย่าง
เด็ดขาด เนื้อหาที่อาจเป็นที่ยอมรับในบางประเทศหรือ
ภูมิภาคอาจไม่เหมาะสมในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

• เคารพในลิขสิทธิ์ อย่าโพสต์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่
เป็นของผู้อื่น นอกจากเราจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ซึ่ง
รวมถึงรูปถ่ายและรูปภาพที่พบบนอินเทอร์เน็ต

ฝ่าย IT และฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทมีหน้าที่ในการ
คุ้มครองข้อมูลของเราและเครือข่ายของบริษัทจากการสูญหาย
การหยุดชะงัก การถูกไวรัสโจมตี และสถานการณ์ล่อแหลม
หรือประเด็นปัญหาทางกฎหมายอื่น ๆ ในการทําเช่นนั้นข้อมูล
ใด ๆ ที่ส่งผ่านเครือข่ายของ Olin รวมถึงโพสต์หรือกิจกรรม
สื่อสังคมออนไลน์จะต้องได้รับการตรวจสอบโดย Olin เว้นแต่
เมื่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่นกําหนดห้ามไว้ ดูนโยบาย
และกระบวนการขององค์กรของ Olin เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารองค์กร และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม

คําถามและคําตอบ

เดวิดทํางานเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน Olin ท่ีพัฒนากระบวนการผลิต
แนวใหม่อันเป็นนวัตกรรมและถือเป็นความลับ เดวิดรู้สึกภาคภูมิใจใน
บทบาทของเขาและต้องการท่ีจะอธิบายให้เพ่ือนคนหน่ึงซ่ึงทํางานอยู่
ท่ีบริษัทอีกแห่งหน่ึงในอุตสาหกรรมของเราฟังว่ากระบวนการใหม่น้ีมี
การปรับปรุงให้ดีข้ึนจากกระบวนการเดิมอย่างไรบ้าง เขาสามารถเล่า
เร่ืองน้ีให้เพ่ือนของเขาฟังได้หรือไม่

ไม่ได้ ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อนซ่ึงเก่ียวข้องกับธุรกิจของเราจะต้องได้
รับการคุ้มครองจากการถูกเปิดเผยโดยท่ีไม่ได้รับอนุญาต เดวิดไม่
ควรสนทนาเก่ียวกับกระบวนการท่ีเขามีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ข้ึน
กับบุคคลท่ีไม่มีเหตุผลทางธุรกิจท่ีจะต้องทราบเร่ืองน้ี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงห้ามเปิดเผยแก่บุคคลใดก็ตามท่ีทํางานให้กับบริษัทอ่ืนใน
อุตสาหกรรมของเรา โดยการปกป้องข้อมูลน้ี เดวิดกําลังปกป้องความ
ลับทางการค้าของเราและช่วยให้เราสามารถรักษาสถานะในเชิงการ
แข่งขันได้ต่อไป

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

ข้อมูลที่เป็นความลับ:
ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดบางอย่างของบริษัทมีลักษณะที่จับต้อง
ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นความลับ
ของบริษัท เราต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และไม่เปิดเผยข้อมูล
เหล่านี้ต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่มีวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจหรือเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจนสําหรับการเปิดเผยข้อมูล 
และมีการจัดทําข้อตกลงการเก็บรักษาความลับตามที่บริษัทให้ก 
ารอนุมัติซึ่งได้ลงนามโดยผู้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
เรายังต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนาเรื่องธุรกิจภายใน
ระยะห่างซึ่งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจสามารถได้ยินได้ รวม
ถึงเพื่อนร่วมงาน บุคคลในครอบครัวและเพื่อน

ตัวอย่างบางประการของข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ได้แก่:
• ข้อมูลทางการเงินและรายงานผลกําไรที่ยังไม่ได้เปิดเผย
• ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
• รายชื่อลูกค้า
• ต้นทุนและปริมาณผลิตภัณฑ์
• กลยุทธ์ทางการตลาด การตั้งราคา หรือการให้บริการ
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
• ข้อมูลการเจรจาต่อรองธุรกิจการค้า
• แผนการและความต้องการด้านเงินทุน
• แผนการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขายกิจการ

หรือแผนธุรกิจ
• ข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นความลับ
• ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นความลับ
• ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลของรัฐที่จัดอยู่ในประเภท

ความลับ
• ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีกรรมสิทธิ์
• ข้อมูลทางการค้าของซัพพลายเออร์และผู้รับจ้างช่วง
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ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์:
กฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเสนอสิ่งจูงใจในความ
พยายามเพื่อการสร้างสรรค์และการวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่ง
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม กฎหมายเหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ 
อย่างเช่น Olin สามารถลงทุนในแนวคิดและกระบวนการใหม่ ๆ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทประกอบไปด้วยสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า รวมถึง
การออกแบบผลิตภัณฑ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดย
บริษัทอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์หรือมีข้อจํากัด

เราจะต้องปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราเองรวม 
ทั้งสิทธิของผู้อื่นอย่างแข็งขัน เราสามารถทําเช่นนี้ได้โดย
การจัดทําบันทึกข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและคําแจ้งเตือน
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสมในเอกสารการติดต่อ บทความ 
คู่มือ หรือเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมด

เพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนั้น เราจะต้อง:

• ใช้เฉพาะสําเนาของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

• ถ่ายเอกสารบทความในนิตยสารหรือวารสาร หรือสิ่งตีพิมพ์
อื่นๆ เฉพาะเมื่อเรามีอํานาจหรือมีใบอนุญาตสิทธิให้ทําเช่น
นั้นได้เท่านั้น และจัดทําสําเนาในจํานวนเท่ากับที่จําเป็น
ต้องใช้เท่านั้น

• หลีกเลี่ยงการร้องขอให้พนักงานที่เข้าทํางานใหม่บอกความ
ลับทางการค้าของอดีตนายจ้างของพวกเขา

• ตรวจสอบอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับการ
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัทอื่น ๆ ได้

• ใช้ความระมัดระวังในการระบุคําแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่ถูกต้องบนผลิตภัณฑ์

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
Olin พยายามอย่างเต็มที่ในการสื่อสารกับสาธารณะในลักษณะ
ที่ถูกต้องและสม่ําเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทของเรา การ
แถลงข้อความต่อสาธารณชนหรือสื่อต่าง ๆ ในนามของบริษัทจะ
สามารถทําได้โดยพนักงานที่ได้รับมอบอํานาจโดยเฉพาะให้ทํา
หน้าที่เป็นตัวแทนโฆษกของบริษัทเท่านั้น

คําถามจากนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทาง
วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ควรส่งต่อไปยังสํานักงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของ Olin คําถามที่เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ รวมถึง
 คําร้องขอข้อมูลจากสื่อ ควรส่งต่อไปยังบุคคลติดต่อในฝ่าย
ติดต่อสื่อสารของ Olin

หากต้องการทราบเพิ่มเติม: รายชื่อปัจจุบันของนักลงทุน
สัมพันธ์และรายชื่อสื่อมีอยู่ในส่วนการติดต่อของเว็บไซต์ขอ 
ง Olin ที่ www.olin.com และ “ทรัพยากรองค์กรเพิ่มเติม”  
ของหลักจรรยาบรรณนี้

คําถามและคําตอบ

นีลได้รับโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวซึ่งต้องการจะพูดคุยเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมของบริษัท เมื่อผู้สื่อข่าวกล่าวว่าอนาคตของ
อุตสาหกรรมดูจะมืดมน นีลบอกกับเธอว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง  
นีลพูดว่า ในทางตรงกันข้าม เขาเพิ่งได้ยินมาเมื่อเช้านี้ว่า Olin 
กําลังมีแผนการขยายโรงงานที่เขาทํางานอยู่ ที่จริงแล้ว นีลควรจะ
จัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร

นีลควรแจ้งให้ผู้สื่อข่าวโทรไปหาบุคคลติดต่อในฝ่ายติดต่อสื่อสาร
และรีบแจ้งให้บุคคลติดต่อในฝ่ายติดต่อสื่อสารทราบโดยทันทีเกี่ยว
กับคําถามจากสื่อ ถึงแม้ว่าผู้สื่อข่าวจะติดต่อมาหานีล แต่เขาไม่ได้
เป็นตัวแทนโฆษกที่ได้รับมอบอํานาจจากบริษัท ฝ่ายติดต่อสื่อสาร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับสื่อในลักษณะที่สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทและระเบียบข้อบังคับเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ ยิ่งไปกว่านั้น นีลไม่ควรที่จะบอกกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการขยายโรงงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ 
จนกว่าจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชน

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

ส่วนที่ 3: การคุ้มครองข้อมูลและทรัพย์สินของเรา

http://www.olin.com
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ส่วนที่ 3: การคุ้มครองข้อมูลและทรัพย์สินของเรา

ความซื่อสัตย์ในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล
และการรายงาน
การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
เอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทของเราเป็นสิน
ทรัพย์ที่สําคัญ และความถูกต้องและการเก็บรักษามีความ
สําคัญด้วยเหตุผลหลายประการ บันทึกข้อมูลจํานวนมาก
เป็นพื้นฐานของข้อมูลการทําบัญชีหรือจําเป็นจะต้องมีตาม
ข้อกําหนดด้านการกํากับดูแล เอกสารอื่น ๆ (เช่น รายงาน
ด้านความปลอดภัย ใบบันทึกเวลาการทํางาน แผนการคาด
คะเนยอดขาย และอื่น ๆ อีกมากมาย) ประกอบด้วยราย
ละเอียดและข้อมูลที่มีความสําคัญมากต่อความต่อเนื่องของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิทาง
กฎหมายของเรา
บันทึกของบริษัทมีอยู่ในหลายรูปแบบ รวมถึงข้อความเสียง
เอกสารกระดาษ อีเมล และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ ดิสก์โทรศัพท์มือถือ หรือส่ืออ่ืน ๆ (แผ่นซีดี แผ่น
ดีวีดี อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลยูเอสบี อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ) ท่ีมี
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทของเราหรือกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
เราทุกคนต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการ
บริหารจัดการบันทึกข้อมูลของ Olin การลงนาม สร้าง หรือ 
แก้ไขข้อมูลโดยเท็จในบันทึกหรือเอกสารใด ๆ หรือการแจ้ง
ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงให้ผู้ใดก็ตามทราบโดย
เจตนาถือเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของบริษัท เราต้อง
ไม่ทําการปรับเปลี่ยนบันทึกข้อมูลของบริษัทหรือลบหรือ
ทําลายข้อมูลก่อนถึงวันที่ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในกฎ
ระเบียบการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของบริษัทอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้บันทึกข้อมูลที่ฝ่ายกฎหมายของ Olin ได้สั่งให้  
“เก็บรักษาไว้ชั่วคราวตามกฎหมาย” จะต้องได้รับการเก็บ
รักษาจนกว่าจะมีคําสั่งต่อไป

ความซื่อสัตย์ในการรายงานทางการเงินและการ
ควบคุม
เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในความสมบูรณ์และความ 
ถูกต้องแม่นยําของเอกสารทางธุรกิจ การสื่อสาร การราย 
งาน และบันทึกข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเหล่านี้สําคัญต่อ
การบริหารจัดการธุรกิจของเราและต่อพันธสัญญาที่เรามีต่อ
ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจําหน่าย หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ  
ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และลูกค้าของเรา 
Olin มีความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ยุติธรรม
ถูกต้องแม่นยํา และตรงต่อเวลา สําหรับการรายงานและการ
สื่อสารทั้งหมดต่อหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนข้อมูล
ทางบัญชีทั้งหมดจะต้องสะท้อนถึงการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จริงและสอดคล้องตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปนอกจาก
นี้ Olin ยังมีการใช้ระบบควบคุมการทําบัญชีภายในเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ามีการดําเนินการที่เหมาะสมในการอนุมัติ การ
บันทึกข้อมูล และการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ในฐานะ
พนักงานหรือผู้รับจ้าง ระบบควบคุมภายในของ Olin  
ไม่ควรมีการหลบเลี่ยงโดยเจตนา

ถูกต้อง
แจนบังเอิญใช้บัตรเครดิตบริษัทเติมน้ํามันให้รถของเธอ เมื่อ
แจนเตรียมส่งค่าใช้จ่าย เธอเห็นความผิดพลาดและหารือกับ
ผู้จัดการและพนักงานบัญชีเจ้าหนี้ของเธอเพื่อแก้ไขปัญหา
และชําระค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 

คำาอธิบาย
ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสําคัญ
ที่จะต้องยอมรับความผิดพลาด แก้ไข และเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดนั้น นั่นคือความซื่อสัตย์ที่มีการปฏิบัติ
จริง หากคุณมีคําถามหรือข้อกังวล พูดคุยกับผู้จัดการ
ของคุณ ผู้จัดการระดับสูง หรือดูหัวข้อ "การส่งเสริมการ
พูดและความรับผิดชอบในการยกประเด็นและข้อกังวล" 
สําหรับรายการที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ ซึ่ง
ระบุอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้ 

ไม่ถูกต้อง
ลิลลี่ใช้บัตรเครดิต บริษัทของเธอซื้ออาหารสําหรับการ
ประชุมที่ที่ทํางานของเธอ หลังจากทํางานดึก เธอรับลูกสอง
คนของเธอจากโรงเรียน พาพวกเขาออกไปทานอาหารเย็น
และใช้บัตรเครดิตบริษัทของเธอทั้งที่รู้ตัว เธอส่งค่าใช้จ่าย
เป็นมื้ออาหารธุรกิจ และผู้จัดการของเธออนุมัติค่าใช้จ่าย
อย่างรวดเร็ว

คำาอธิบาย
ทั้งลิลลี่และผู้จัดการของเธอปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมใน
สถานการณ์เช่นนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลไม่ควรถูกเรียก
เก็บเงินไปยังบริษัท ผู้จัดการยังต้องทบทวนใบเสร็จ
รับเงินและรายงานค่าใช้จ่าย และอนุมัติเฉพาะค่าใช้
จ่ายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้มีส่วนร่วม
หรือผู้เข้าร่วมที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ความซื่อสัตย์
หมายความว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้อง แม้กระทั่งเมื่อเราไม่
คิดว่าเราจะถูกจับได้ว่าทําสิ่งที่ผิดอยู่
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วิคเตอร์ ซ่ึงทํางานอยู่ในฝ่ายบัญชีของ Olin สังเกต
เห็นข้อผิดพลาดในใบแจ้งหน้ีใบหน่ึง แต่เน่ืองจากข้อ
ผิดพลาดน้ันส่งผลท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัท เขาจึง
ตัดสินใจท่ีจะเพิกเฉยต่อข้อผิดพลาดดังกล่าว กรณีน้ี
ถือว่าเป็นปัญหาใช่หรือไม่

ใช่ วิคเตอร์ควรท่ีจะแจ้งเร่ืองข้อผิดพลาดน้ีให้ผู้จัดการ
ของเขาทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง การเก็บ
รักษาข้อมูลในสมุดบัญชีและบันทึกต่างๆ ให้ถูกต้อง
อยู่เสมอ ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสําคัญของพวก
เราทุกคน

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

การรายงานประเด็นหรือคำาถามทางการเงิน
หากเราพบแนวทางการบัญชีหรือการตรวจสอบที่น่าสงสัย ควรรายงาน
เหตุเหล่านั้นทันทีต่อผู้จัดการของบริษัทหรือผู้จัดการระดับสูงในองค์กร
ของบริษัท และต่อรองประธานฝ่ายตรวจสอบภายในของ Olin นอกจาก
นี้เราอาจรายงานข้อกังวลด้านบัญชีหรือการตรวจสอบไปยังสํานักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือบริการสายด่วนช่วยเหลือ
ตลอด 24 ชั่วโมงของ Olin อย่างเป็นความลับ และที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย โดยไม่ระบุชื่อ

สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลทั้งหมดของบริษัทจะมีการทบทวนและตรวจสอบ
โดยหน่วยงานอิสระ หากเราถูกขอให้ตอบรับคําร้องขอโดยผู้ตรวจสอบภาย 
ใน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย สมุห์บัญชีอิสระ หรือที่ปรึกษาพิเศษ เราจะต้อง
ตอบคําถามอย่างครบถ้วนและเป็นความจริง เราต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด หรือที่อาจจะเกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าคําร้องขอนั้นจะไม่ได้ระบุโดยเฉพาะ
เจาะจงว่าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม

ส่วนที่ 3: การคุ้มครองข้อมูลและทรัพย์สินของเรา



ความมุ่งมั่นของเราต่อการ
ดูแลให้บริการ ความยั่งยืน 
คุณภาพ และชุมชน

ส่วนที่ 4: 
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ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์
และการเผยแพร่เชิง

พาณิชย์

การดูแลพนักงานและชุมชน

ประสิทธิภาพของทรัพยากร

การตระหนักรู้ในเรื่อง
พลังงานและสภาพอากาศ

การดูแลให้บริการและความยั่งยืนในทุกอย่างที่เราทํา
ที่ Olin เราเข้าใจว่าการบูรณาการการดูแลบริการผู้คนและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในอภิสิทธิของเราที่ได้ดําเนินการ ความยึด
มั่นของเราต่อความยั่งยืนมุ่งเน้นไปที่เสาหลักทั้งสี่ของเรา ซึ่งกําหนดโดย
วัสดุที่จัดให้แก่ Olin ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) สิ่งนี้ช่วยให้เรา
ได้เพิ่มโอกาสที่ซึ่งอิทธิพลที่เรามีต่อโลกใบนี้ การดําเนินงานของเรา และ
คนและชุมชนของเราให้มีความหมายมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ Olin ช่วยให้มี
น้ําสะอาด การเก็บรักษาอาหาร พลังงานลม และการอนุรักษ์สัตว์ป่า เรา
อาศัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เร 
าแสวงหาโอกาสในการลดของเสีย ในขณะที่ยังใช้และนําทรัพยากรกลับ
มาใช้ใหม่โดยไม่ลดทอนคุณภาพอย่างรับผิดชอบ
ค่านิยมของเราขับเคลื่อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเรา ในขณะที่เรา
ทํางานร่วมกันเพื่อ:

• ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ในฐานะพลเมืององค์กรที่มีความรับผิด
ชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน และร่วมมือกับลูกค้าและผู้
มีส่วนได้เสียของเราทั่วโลกเพื่อคุ้มครองชุมชนที่เราทํางาน อาศัยอยู่
และให้บริการ

• ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการปรับปรุงโดยท้าทายตัวเองเพื่อหาวิธี
ใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการดําเนินงานของเรา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดของเสีย

• ยกระดับคนของ Olin โดยการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพซึ่ง
กันและกัน และการทํางานในลักษณะที่คุ้มครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนและเพื่อนร่วมงานของเรา

ส่วนที่ 4: ความมุ่งมั่นของเราต่อการดูแลให้บริการ ความยั่งยืน คุณภาพ และชุมชน



หลักจรรยาบรรณ ของ OLIN 28

ส่วนที่ 4: ความมุ่งมั่นของเราต่อการดูแลให้บริการ ความยั่งยืน คุณภาพ และชุมชน

แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และการผลิตที่มีคุณภาพของ Olin
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ความสมบูรณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นพื้นฐาน 
ที่จําเป็นต่อชื่อเสียงของบริษัทและนําไปสู่ความสําเร็จในท้ายที่สุดของ
ธุรกิจของเรา ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเราจะต้องตรงตามเกณฑ์
การตรวจสอบ การทดสอบ และด้านคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญา และข้อกําหนดของรัฐบาล
ในเรื่องของคุณภาพและการทดสอบนั้น เรามีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

• แสดงความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

• ทราบว่าจําเป็นต้องดําเนินการทดสอบใดบ้าง
• ทราบวิธีในการดําเนินการทดสอบเหล่านั้น
• บันทึกข้อมูลของการทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยํา

เราต้องจัดทําเอกสารประกอบการทดสอบทั้งหมดอย่างถูกต้องแม่นยําและ
โดยรวดเร็ว เราจะต้อง ไม่ดำาเนินการต่อไปนี้โดยเด็ดขาด:

• ปลอมแปลง แก้ไข หรือบิดเบือนข้อมูลในการจัดทําเอกสารหรือ
ซอฟต์แวร์การตรวจสอบหรือการทดสอบ

• บันทึกข้อมูลการตรวจสอบหรือการทดสอบโดยไม่เหมาะสมหรืออย่าง
ไม่ถูกต้อง

• สร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้แทนของลูกค้าใด ๆ ก็ตาม
• รับรองโดยเท็จว่าการตรวจสอบหรือการทดสอบที่จําเป็นได้ดําเนิน

การไปแล้ว
• ทําตามเกณฑ์วิธีหรือขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบหรือการทดสอบ

โดยไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสม

คําถามและคําตอบ

ลอเรนทํางานอยู่ในฝ่ายการรับประกันคุณภาพ สัญญา
ของงานท่ีเธอทําอยู่น้ันระบุให้ต้องดําเนินการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์บางอย่างท่ีเข้มงวดเป็นพิเศษก่อนจึงจะ
ถือว่าผ่านการตรวจสอบ ซ่ึงรวมถึงการทดสอบอย่าง
หน่ึงท่ีตามประสบการณ์ของลอเรนแล้ว เธอแทบจะ
ไม่เคยตรวจพบปัญหาใด ๆ เลย เน่ืองจากกําหนดวัน
จัดส่งสินค้ากระช้ันชิดมาก ลอเรนต้องการท่ีจะข้าม
ข้ันตอนการทดสอบน้ีไปสําหรับสัปดาห์น้ี เธอสามารถ
กระทําเช่นน้ันได้ใช่หรือไม่

ไม่ได้ ลอเรนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงาน
ของเธอดําเนินการทดสอบท้ังหมดตามท่ีกําหนดไว้
ในสัญญา โดยไม่มีข้อยกเว้น ถึงแม้ว่าการทดสอบน้ี
แทบจะไม่เคยตรวจพบปัญหาใด ๆ เลยก็ตาม Olin 
มีหน้าท่ีในการดําเนินการตรวจสอบ การทดสอบ และ
ดําเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติในการรับประกันคุณภาพ
ท้ังหมดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาทุกประการ นอกจาก
การเปล่ียนแปลงน้ันจะได้รับการอนุมัติจากลูกค้า

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ
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เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเกิดข้ึนท่ีโรงงาน และพนักงาน 
บาดเจ็บจากการบาดเล็กน้อยท่ีมือและต้องการผ้าพันแผล อุบัติเหตุ
ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าจะเกิดข้ึนอีกคร้ังและไม่ใช่ผลของสภาวะหรือกระบวนการ
ท่ีไม่ปลอดภัย ไซต์งานอยู่ตรงขีดจํากัดเป้าหมายความปลอดภัยของ
โรงงานประจําปีพอดี และถ้าหากรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย 
ดังกล่าว พวกเขาจะพลาดเป้าหมายประจําปี หัวหน้างานเรียก
พนักงานกะมาพบและขอให้ทุกคนตกลงว่าจะไม่รายงานเหตุการ 
ณ์ เพราะผ้าพันแผลก็ได้แก้ไขปัญหาแล้ว และอุบัติเหตุไม่ควรเกิดข้ึน
อีก กระบวนการความปลอดภัยระบุว่าต้องรายงานเหตุ 
การณ์ด้านความปลอดภัย พนักงานควรทําอย่างไร 

พวกเขาจะต้องรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ความปลอด 
ภัย และความสมบูรณ์ของโปรแกรมความปลอดภัยของเรา มีความ
สําคัญต่อความสําเร็จของบริษัท เช่นเดียวกับการผลิตหรือเป้าหมาย
เป้าหมายประจําปี หัวหน้างานจําเป็นต้องรายงานเหตุการณ์ด้านความ
ปลอดภัย และหากไม่กระทําดังกล่าว พนักงานควรเตือนหัวหน้างาน
ถึงกระบวนการและความจําเป็นในการรายงาน ใครก็ตามท่ีทราบถึง
เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยท่ีไม่ได้รายงานจําเป็นต้องแจ้งตัวแทน
ด้านความปลอดภัยท่ีเหมาะสม และหากพวกเขาคิดว่าเหตุการณ์ถูก
ปกปิด พวกเขาสามารถพูดคุยกับผู้จัดการระดับสูงท่ีไซต์งาน ตัวแทน
ด้านความปลอดภัยตัวแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท่ีปรึกษาด้าน
จริยธรรมหรือเจ้าหน้าท่ีด้านจริยธรรม หน่วยงานด้านจริยธรรมและ
การกํากับดูแล หรือแม้แต่ติดต่อสายด่วนช่วยเหลือ Olin การกระทํา
ด้วยความซ่ือสัตย์หมายความว่าเราทําส่ิงท่ีถูกต้องทุกคร้ัง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเก่ียวกับปัญหาด้านความปลอดภัย

ระบบควบคุมด้านส่ิงแวดล้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตรายการหน่ึง
เกิดปัญหาการทํางานผิดปกติ และต้องใช้เวลาหลายวันกว่าท่ีอะไหล่
ทดแทนจะส่งมาถึง ผู้จัดการของจูเลียบอกว่าเธอควรจะปิดการใช้งาน
อุปกรณ์น้ันเสียเพ่ือท่ีเธอจะได้ทํางานต่อ เธอถามเขาว่าน่ันเป็นความ
คิดท่ีดีหรือ แต่เขาขู่ว่าจะส่ังพักงานเธอ จูเลียควรทําอย่างไร

จูเลียทําถูกต้องแล้ว เราไม่ควรข้ามข้ันตอน ตัดการเช่ือมต่อ หรือปิด
การใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ระบบควบคุมด้านส่ิงแวดล้ 
อม หรืออุปกรณ์ตรวจสอบใด ๆ ท้ังส้ิน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้า
หน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดล้อมโรงงาน หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความปลอด 
ภัย ความปลอดภัยของตัวเราและความปลอดภัยของเพ่ือนร่วมงาน ส่ิง
แวดล้อม และสถานประกอบการของเรา ล้วนข้ึนอยู่กับระบบเหล่าน้ี  
จูเลียควรรายงานพฤติกรรมการข่มขู่น้ีต่อผู้บริหารในระดับท่ีสูงข้ึน หรือ
ต่อแหล่งทรัพยากรอ่ืนใดตามท่ีระบุอยู่ในหลักจรรยาบรรณน้ี

คํา 
ถาม

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

คํา
ตอบ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 
และการรักษาความปลอดภัย
Olin ยึดม่ันในหลักการแนวทางของโครงการดูแลด้วย
ความรับผิดชอบ (Responsible Care®) เพ่ือผลักดันการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและบรรลุความเป็นเลิศในด้าน
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาความ
ปลอดภัย (EHS&S) ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรมของเรา: ปฏิบัติอย่างซ่ือสัตย์ ขับเคล่ือน
นวัตกรรมและการพัฒนา และยกระดับบุคลากร Olin ค่านิยม
เหล่าน้ียังสะท้อนให้เห็นนโยบาย EHS&S ของเรา กระบวนการ
ท่ีเก่ียวข้อง และการปฏิบัติ ความเป็นผู้นําของ Olin ดําเนิน
การอย่างเห็นได้ชัดและนําองค์กรให้ดําเนินธุรกิจในลักษณะท่ี
คุ้มครองและเป็นประโยชน์ย่ิงข้ึนต่อพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิ 
จ และชุมชนท่ีเราอาศัยอยู่ พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการก่อร่างสร้างตัว Responsible Care ให้เป็นรูปธรรมผ่าน
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการ EHS&S ของ Olin

Olin จะดําเนินการดังต่อไปนี้ทั่วโลก:

• มุ่งม่ันท่ีจะบรรลุหรือบรรลุเกินกว่าข้อกําหนดทางกฎหมาย
กํากับดูแล และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีบังคับใช้ท้ังหมด

• กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ขับเคลื่อนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการคุ้มครองอย่าง
ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ความ
ปลอดภัยของกระบวน การกระจาย และกระบวนการ
รักษาความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน ผลิตภัณฑ์
การดําเนินงาน และบริการของเรา

• มุ่งเน้นที่จะให้ยอดจํานวนการบาดเจ็บและผลกระทบเชิง
ลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นศูนย์อย่างแข็งขันผ่าน
การประเมินที่เข้มงวดแก่ความเสี่ยงและโอกาสและการ
พัฒนาระบบการจัดการทั้งภายในและภายนอกเพื่อยับยั้ง
ปัญหาดังกล่าว

• แบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยกับผู้มีส่วนได้เสียของเราเก่ียว
กับนโยบาย การปฏิบัติ และผลการดําเนินงานในด้าน
EHS&S ของเราและประเมินความเห็นของบุคคลดังกล่าว

• ออกแบบและสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่และอัป
เกรดหรือแก้ไขสิ่งอํานวยความสะดวกในปัจจุบันใน
ลักษณะที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการความปลอดภัยของ
กระบวนการที่ดีเยี่ยมและแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืน
และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเรา

• เป็นผู้ดูแลที่ดีของผลิตภัณฑ์และวัสดุ Olin ตลอดวงจร
ชีวิตของสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนา การ
จัดหา การผลิต การใช้ การจัดการ การขนส่ง และการกํา
จัด/รีไซเคิลอย่างรอบคอบและปลอดภัย

เราแต่ละคนมีหน้าท่ีในการสนับสนุนความยึดม่ันของ Olin  
ในความเป็นเลิศทางด้าน EHS&S เราสามารถทําส่ิงเหล่าน้ี
ได้ดีท่ีสุดโดยการทําความเข้าใจในข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีนํามา
บังคับใช้กับงานของเราและปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด ทุกคนมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ EHS&S อย่างแข็งขัน

ส่วนที่ 4: ความมุ่งมั่นของเราต่อการดูแลให้บริการ ความยั่งยืน คุณภาพ และชุมชน



การหลีกเลี่ยงผล
ประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนที่ 5:



หลักจรรยาบรรณ ของ OLIN 31

การทําให้แน่ใจว่าไม่มีกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน
เราแต่ละคน ในทุกระดับของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้ผล
ประโยชน์ส่วนตัวของเราขัดกับผลประโยชน์ของ Olin เราต้องภักดีต่อผล
ประโยชน์ของ Olin ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ธุรกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ จะต้องไม่ทําให้เราเกิด
อคติหรือมีแนวโน้มไปในทางใดทางหนึ่งที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
ทํางานของเราให้กับ Olin อย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัท
 และของเราเอง เราควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ส่อแววจะมีผลประโยชน์
ทับซ้อน และเปิดเผยความขัดแย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้จัดการของเรา
ทันทีที่เราตระหนักถึงเหตุดังกล่าว 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนควรได้รับการอ้างถึงไปยัง
เจ้าหน้าท่ี หัวหน้า ฝ่าย หรือหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล
เพ่ือกําหนดว่ามีเหตุขัดแย้งหรือไม่ ผู้จัดการคนดังกล่าวจะต้องกรอก
แบบสอบถามเหตุผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นประจํา และเปิดเผยความขัดแย้ง
ดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้
ในนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนของ Olin หรือโดยการอ่านด้านล่าง

การทำางานพิเศษและอาชีพที่สอง
เราต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเมื่อเราหา
งานเสริมทําภายนอก Olin หากเราทํางานที่สองหรือให้บริการแก่บริษัท
อีกแห่งหนึ่ง งานนี้จะต้องไม่ขัดขวางหรือขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเราใน Olin นอกจากนี้ นโยบายของ Olin ไม่อนุญาตให้เราทํางาน
ให้กับหรือให้บริการแก่คู่แข่ง ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ของ Olin (หรือ
บริษัทใด ๆ ที่พยายามจะเป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ของ Olin) 
โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากฝ่ายบริหารก่อน นโยบายนี้ยัง
มีผลบังคับใช้กับบุคคลในครอบครัวคนใดก็ตาม ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

บุคคลในครอบครัว หมายความรวมถึง คู่สมรส บุตร พี่น้อง บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย บุตรต่างบิดา/มารดาหรือพ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง รวมถึง แม่ยาย
พ่อตา ลูกเขย ลูกสะใภ้ พี่/น้องเขย หรือพี่/น้องสะใภ้ และบุคคลอื่นใดที่
อาศัยอยู่ร่วมกับคุณ ยกเว้นผู้เช่าบ้านและลูกจ้างของครอบครัว

นอกเหนือจากการทํางานภายนอกบริษัทให้กับบริษัทอ่ืนๆ แล้ว การทํา
กิจกรรมทางธุรกิจโดยอิสระ เช่น การทําธุรกิจนอกเวลาทํางาน หรือธุรกิ 
จ “รอง” มีความเป็นไปได้ท่ีจะทําให้เกิดความขัดแย้งหากกิจกรรมทางธุรกิจ
น้ันเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของ Olin หรือส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ 
Olin ด้วยเหตุผลน้ี หากเรามีธุรกิจรองท่ีเราเป็นเจ้าของท้ังหมดหรือบางส่วน
ธุรกิจน้ันจะต้องไม่มีบทบาทเป็นซัพพลายเออร์ของ Olin หรือของคู่แข่งใน
ปัจจุบันหรือผู้ท่ีอาจจะกลายเป็นคู่แข่งของ Olin ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์
ของ Olin หากไม่ได้เปิดเผยข้อมูลและได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

เจ้าหน้าที่ของ Olin Corporation จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน หุ้นส่วน ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือผู้แทนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งไม่ได้อยู่ในเครือของ Olin โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
ล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทของ Olin ก่อน

ไม่เป็นกรณีของผลประโยชน์
ทับซ้อน
ซาราห์กําลังคิดว่าจะทํางานที่สองในร้านค้าท้อง
ถิ่นแห่งหนึ่ง หากงานที่สองไม่ได้กีดกันไม่ให้ซา
ราห์อุทิศเวลาและความพยายามที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเธออย่างเพียงพอที่ Olin ก็ไม่
น่าจะเป็นปัญหา

คำาอธิบาย
ถ้าซาราห์มีข้อสงสัย เธอควรติดต่อกับผู้จัดการ
ของเธอ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือหน่วยงาน
ด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลเพื่อปรึกษาเกี่ยว
กับสถานการณ์ดังกล่าวก่อนที่จะตอบรับงานนั้น

เป็นกรณีของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
สตีเฟนทํางานในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บริษัท
บริการซ่อมบํารุงแห่งหนึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าของร่วม
กับเพื่อนคนหนึ่ง เขาอยากจะทํางานรับเหมา
ให้แก่โรงงานผลิตแห่งหนึ่งของ Olin เพราะ
จะทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นและจะช่วย
ประหยัดเงินให้กับ Olin ได้

คำาอธิบาย
กรณีน้ีจะถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนสําหรับ 
สตีเฟน ถ้าสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปโดยท่ีการ
ดําเนินการดังกล่าวจะไม่เอ้ือประโยชน์ต่อท้ัง Olin 
และบริษัทบริการซ่อมบํารุงของเขาอีกต่อไป เขา
จะต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ท้ังสองแห่ง เราควรหลีกเล่ียงท่ีจะต้องตกอยู่ใน
สถานะเช่นน้ัน

ส่วนที่ 5: การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
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ส่วนที่ 5: การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

การทำางานกับบุคคลในครอบครัวและเพื่อน
ในบางสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง กิจกรรมการทํางานของบุคคลใน
ครอบครัวอาจทําให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว Olin จะไม่อนุญาตให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะหัวหน้างานโดยตรงของบุคคลในครอบครัว ในกรณีที่บุคคลใน
ครอบครัวทํางานอยู่ในฝ่ายเดียวกันหรือในสถานที่ดําเนินงานแห่งเดียว 
กัน Olin จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่งานและการมอบหมายให้ทํางาน
ล่วงเวลาจะอยู่ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาโดยปราศจากอคติ และการ
ตัดสินใจเรื่องเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติงานจะได้รับการ
ดําเนินการโดยบุคคลที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้เราควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้ หรือดู
เหมือนว่าเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บุคคลในครอบครัวทํางานหรือให้บริการ
แก่คู่แข่ง ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ของ Olin โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรา
หรือบุคคลบางคนที่รายงานตรงต่อเรามีการทําธุรกิจร่วมกับบริษัทนั้นหรือ
บุคคลในครอบครัว เราควรรายงานสถานการณ์ที่น่าสงสัยต่อผู้จัดการของ
เราเสมอในทันทีที่เรารับทราบเกี่ยวกับเรื่องนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่
อาจดูเหมือนว่าเป็นความขัดแย้งในการดําเนินงานของเราร่วมกับครอบครัว

สิทธิการครอบครองหรือการลงทุนในบริษัทอื่น 
Olin เคารพต่อสิทธิของพนักงานในการลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ ตราบเท่าท่ี
ผลประโยชน์ทางการเงินเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัท
หรือต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีเราทําในนามของ Olin หรือส่งผลร้ายต่อช่ือเสียง
ของ Olin ด้วยเหตุผลน้ี เรารวมท้ังบุคคลในครอบครัวคนใดก็ ตามท่ีระบุไว้
ก่อนหน้าน้ี จะต้องไม่ทําการลงทุนเป็นจํานวนเงินท่ีมีนัยสําคัญในกิจการท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจใดๆ ซ่ึงแสวงหาการทําธุรกิจหรือพยายามท่ีจะทําธุรกิจกับ
บริษัทของเรา หรือกับคู่แข่งรายใดก็ตามของบริษัท เว้นแต่จะมีการเปิดเผย
ข้อมูลท้ังหมดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่ายบริหารและได้รับการตัดสินแล้ว
ว่าไม่ถือเป็นกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากน้ี ถึงแม้ว่าจะไม่มีเร่ือง
ของผลประโยชน์ทางการเงินในองค์กรทางธุรกิจอีกแห่งหน่ึงเข้ามาเก่ียวข้อง
ก็ตาม เราควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนน้ันมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนได้หาก
เราหรือบุคคลในครอบครัวได้รับประโยชน์ท่ีมีนัยสําคัญ เช่น ค่าคอมมิชช่ัน
หรือเงินโบนัสจํานวนมากจากอีกองค์กรหน่ึงเม่ือทําธุรกิจร่วมกับ Olin
"ผลประโยชน์ทางการเงินที่มีนัยสําคัญ” นั้นหมายถึง การได้รับประโยชน์
จากการเป็นเจ้าของ 10% หรือมากกว่า การมีส่วนเกี่ยวข้องกับ (รวมถึง
การเป็นกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ หรือหุ้นส่วน) หรือมีพันธสัญญาต่อห 
รือกับองค์กรทางธุรกิจใด ๆ ซึ่งทําธุรกิจหรือต้องการที่จะทําธุรกิจกับ 
Olin “องค์กรทางธุรกิจ” หมายความรวมถึง องค์กรที่ไม่แสวงหากําไรใด 
ๆ ที่ Olin ให้การสนับสนุน และคู่แข่งรายใดก็ตามของ Olin

การแข่งขันกับ Olin หรือการรับโอกาสทางธุรกิจ
เราได้รับการคาดหวังว่าจะสนับสนุนการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ Olin 
เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสให้ทําเช่นนั้นได้ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่เราได้รับ
ประโยชน์เป็นการส่วนตัวจากโอกาสที่เราได้พัฒนาหรือเรียนรู้ในระหว่าง
การทํางานให้กับ Olin 
ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาโอกาสที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันหรือใน
อนาคตของ Olin ใด ๆ โดยที่เราไม่แจ้งให้ Olin รับทราบและให้ความ
ยินยอม จะถือได้ว่าเป็นกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน (ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับประโยชน์เป็นการส่วน
ตัวก็ตาม) ถ้าเราเสนอผลประโยชน์ที่เกิดจากโอกาสดังกล่าวนี้ให้แก่บุคคล
อื่นหรืออีกองค์กรหนึ่งนอกเหนือจาก Olin

คําถามและคําตอบ

จอนทํางานในฝ่ายบํารุงรักษาและวางแผนงานท 
ี่จัดจ้างผู้รับจ้าง แต่ฝ่ายการจัดซื้อเลือกผู้รับจ้างที่
ชนะ พี่ชายของจอนทํางานให้กับผู้รับจ้างไฟฟ้า ดัง
นั้น จอนจึงส่งแผนงานที่เอื้อแก่ทักษะและเครื่องมือ
ของบริษัทพี่ชายของเขา จอนไม่ได้บอกฝ่ายการ
จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือบอกว่าข้อ
กําหนดนั้นเอื้อแก่ผู้รับจ้างรายหนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้าง
จะเสนอราคาแข่งขันและให้สัญญาว่าจ้างกับบริษั 
ทที่ตรงตามข้อกําหนดของแผนได้มากที่สุด ดังนั้น
บริษัทของพี่ชายของจอนจึงชนะการประมูล กรณีนี้
ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนใช่หรือไม่

ใช่ แม้ว่าจอนจะไม่ใช่คนที่เจรจาหรือให้สัญญา  
แต่กรณีนี้จะเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนในหลาย
ทาง ประการแรก จอนไม่ควรเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับ
จ้างรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากนั่นจะเป็นการลบล้าง
กระบวนการเสนอราคาที่มีการแข่งขันสูงอย่าง
แท้จริง ประการที่สอง ผลประโยชน์ที่สูงที่สุดข 
อง Olin ควรเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของเรา และ
เราต้องไม่คํานึงถึงตนเองและเปิดเผยอย่างเต็ม
ที่ซึ่งกระบวนการเสนอราคาหรือการวางแผนเมื่อ
ครอบครัวหรือเพื่อนมีส่วนเกี่ยวข้อง

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการต่าง ๆ:
Olin สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กร
ทางวิชาชีพและกิจกรรมภายในชุมชนต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของเราจะต้องไม่ส่ง
ผลร้ายต่อชื่อเสียงของบริษัทของเรา หรือทําให้
เราขาดสมาธิในการปฏิบัติงานของเรา พนักงาน
ไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติในการเข้ารับตําแห 
น่งในคณะกรรมการขององค์กรที่ไม่แสวงหา
กําไร ตราบเท่าที่องค์กรนั้นไม่ได้รับการ
สนับสนุนหรือได้รับการชําระเงินอื่นใดจาก Olin 
และกิจกรรมที่เราทํานั้นไม่ขัดแย้งกับหน้าที่รับ
ผิดชอบในการทํางานของเราหรือส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อ Olin ทั้งนี้การเข้ารับตําแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัทขององค์กรอื่นใดจําเป็น
ต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าก่อน
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คําถามและคําตอบข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
ในบางโอกาสเราอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับบริษัท
ของเราหรือบริษัทอื่น ๆ ที่เราทําธุรกิจด้วย "ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ" คือ
ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกบริษัท Olin แต่เป็นข้อมูลที่นักลงทุน
ทั่วไปจะพิจารณาว่ามีความสําคัญ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ กฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น และนโยบายของ Olin 
ห้ามไม่ให้พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนเองหรือ
บุคคลอื่นใดในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Olin หรือบริษัทอื่นใดที่มีการซื้อขายทั่วไป
 ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงต้องระมัดระวังและไม่ทําการค้าหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย
ทั่วไปใด ๆ รวมถึงหลักทรัพย์ของ Olin เมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อว่าเรามีข้อมูลที่เป็น
สาระสําคัญที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ในครอบครอง หากเรามีคําถามใด ๆ ว่า 
เราครอบครองวัสดุ ข้อมูลที่ไม่เผยแพร่ หรือเราได้รับอนุญาตหรือไม่ให้ซื้อขาย 
โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทั่วไปของ Olin หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นอกจาก
นี้เรายังต้องระวังที่จะไม่ “ชี้แนะ” ให้บุคคลอื่นใดทราบ รวมถึงบุคคลในครอบครัว
และเพื่อน ซึ่งอาจนําข้อมูลภายในนี้ไปเปิดเผยต่อผู้อื่นได้ การชี้แนะยังประยุกต์
ใช้กับการสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกระดานข่าวบนอินเทอร์เน็ต
 บล็อก หรือห้องสนทนา 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มได้ภายในนโยบายการซื้อขายภายในของ 
Olin แต่ตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลภายในสําคัญรวมถึง:

• ผลสรุป รายงาน หรือการวางแผนทางการเงินที่ไม่มีการตีพิมพ์ เช่น การ
ประมาณการหรือผลสรุปรายได้ หรือการเปลี่ยนแปลงการประมาณการราย
ได้ที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

• ข่าวสารเกี่ยวกับการรวม การซื้อ และการขายบริษัทที่กําลังดําเนินการหรือ
ที่ได้เสนอไปแล้ว หรือการเสนอซื้อหุ้น

• การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารระดับสูง
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับเงินปันผล การประกาศการแตกหุ้น

หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ 
• สิทธิในการซื้อ การขายคืน หรือการซื้อหลักทรัพย์ของ Olin เอง
• การเปลี่ยนแปลงด้านราคาหรือความต้องการซื้อของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

หรือการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนในการผลิต การขนส่ง หรือการขายผลิตภัณฑ์
ของบริษัท

• การกู้ยืมเงินที่ผิดปกติหรือที่มีจํานวนมาก
• ปัญหาด้านสภาพคล่อง
• ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ท่ีสําคัญ หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในการดําเนินงาน
• การเริ่มหรือการระงับข้อพิพาทหรือคดีสําคัญ
• การได้หรือการสูญเสียลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่สําคัญ
• การดําเนินคดีหรือการสอบสวนของภาครัฐที่สําคัญ หรือการดําเนินการอื่น

ๆ ของภาครัฐ
• ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม (เช่น ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีผลต่อ

ธุรกิจของเรา)
• การเริ่มหรือการระงับข้อพิพาทหรือการเจรจาด้านแรงงาน การประท้วง หรือ

การปิดโรงงาน
• ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมซื้อหุ้นคืนของบริษัทหรือการดําเนินการ
• การละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์อื่น ๆ

ปีเตอร์ได้ยินข้อมูลจากเพ่ือนซ่ึงทํางานอยู่
ในอีกฝ่ายหน่ึงมาอย่างลับ ๆ ว่า Olin กําลัง
เจรจาต่อรองท่ีจะเข้าซ้ือกิจการของบริษัท
แห่งหน่ึง ปีเตอร์คิดว่าราคาหุ้นของ Olin 
จะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือมีการประกาศข่าวน้ี เขาจึง
ตัดสินใจว่าจะเป็นความคิดท่ีดีในการซ้ือหุ้น
ของ Olin เพ่ิมในตอนน้ี ปีเตอร์สามารถซ้ือ
หุ้นในตอนน้ีหลังจากท่ีเขาทราบข่าวเก่ียว
กับความเป็นไปได้ในการเข้าซ้ือกิจการน้ี
ได้หรือไม่

ไม่ได้ ปีเตอร์จะต้องไม่ทําการซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ใด ๆ โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญ
ท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะน้ี หากเขาซ้ือ
หรือขายหุ้นของ Olin ในตอนน้ีหลังจากท่ี
เขาได้ทราบข้อมูลน้ี เขาจะถูกพิจารณาว่า
ทําการค้าหลักทรัพย์บนพ้ืนฐานของข้อมูล
น้ัน ถึงแม้ว่าเขาจะเช่ือว่าการเข้าซ้ือกิจการ
ดังกล่าวอาจจะไม่เกิดข้ึนจริงก็ตาม ข้อมูล
ท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะใด ๆ ท่ี 
นักลงทุนท่ัวไปจะพิจารณาว่ามีความสําคัญ
ในการตัดสินใจว่าจะซ้ือ ขาย หรือทําการ
ซ้ือขายหุ้นของบริษัทหรือไม่น้ัน สามารถ
พิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลภายใน

คํา 
ถาม

คํา
ตอบ

ส่วนที่ 5: การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน



การให้ของกํานัล การต่อ
ต้านการทุจริต และแนวท 
างการดําเนินธุรกิจทั่วไป

ส่วนที่ 6:
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การดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เราจะไม่ติดสินบนหรือใช้วิธีปฏิบัติอ่ืนใดท่ีเป็นการทุจริต ซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมหลักของเราท่ีจะดําเนินงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ เราเช่ือม่ันในความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 และเราทราบว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพท่ีดีย่อมเป็นวิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการเป็นผู้ชนะในเชิงธุรกิจ นอกจากน้ี เรายังแสดง
ความรับผิดชอบของเราโดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริตท้ังหมดท่ีมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดท่ีสุด
ทุกประเทศที่ซึ่งเราดําเนินการห้ามให้มีการติดสินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐของตนเองและหลายคนยังห้ามการติด
สินบนเจ้าหน้าที่ของประเทศอื่น ๆ รวมถึงการติดสินบนเชิง
พาณิชย์ ถึงแม้ว่า Olin จะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก ดังนั้น
เราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามบัญญัติการปฏิบัติ
ด้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (FCPA) 
พระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการทุจริต อนุสัญญา OECD ว่าด้วยการ
ต่อต้านการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ 
และกฎหมายต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมด
เนื่องจากผลที่ตามมาของการติดสินบนมีความรุนแรง ซึ่งรวม
ถึงบทลงโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง การจ่ายค่าปรับ หรือ
การถูกเลิกจ้างจากการทํางาน เราทุกคนจึงต้องใส่ใจรับทราบ
และปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้กับ
หน้าที่งานทั้งหมดของเราอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถอ่านเพิ่มได้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตของ Olin 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

คําถามและคําตอบ

คําจํากัดความและสิ่งที่เราต้องพึงระลึก

แจนทํางานในฝ่ายการขาย และลูกค้าบอกว่าถ้าเธอให้พวกเขา 2,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือโทรศัพท์มือถือ พวกเขาจะให้ Olin เสนอราคา
เพ่ือขายให้กับบริษัทของพวกเขา หากไม่มีของกํานัล Olin จะถูกแบน
จากการเสนอราคา แจนควรทําอย่างไร

แจนควรปฏิเสธและรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้จัดการของเธอ 
การชําระเงินประเภทน้ีอาจถือได้ว่าเป็นสินบนภายใต้นโยบายต่อต้าน
การทุจริตของ Olin ดังน้ัน ส่ิงน้ีจะไม่ได้อนุญาตสําหรับลูกค้าทางการ
ค้า และโดยเฉพาะอย่างย่ิงจะไม่อนุญาตสําหรับลูกค้าใด ๆ ท่ีเก่ียว
เน่ืองกับบริษัทท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน
ของรัฐ เราจะตอบสนองแบบเดียวกันหากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือลูกค้า
ถือและจะไม่ยอมปล่อยผลิตภัณฑ์ของเราในพอร์ตหรือท่ีคลังสินค้า
ของพวกเขา หรือในกรณีท่ัวไปจะหยุดการขายหรือการจัดส่งของ
เราเพ่ือแลกกับของกํานัลหรือสินบน หากเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี โปรด
ติดต่อหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลหรือฝ่ายกฎหมาย 
และพวกเขาจะช่วยคุณแก้ไขสถานการณ์

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

การติดสินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นข้อเสนอ สัญญา การชําระเงิน
การชักชวน หรือการยอมรับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซ่ึงส่ิงท่ีมีค่า
ต่อหรือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมีอิทธิพลต่อการก
ระทําของเจ้าหน้าท่ีในลักษณะท่ีช่วยให้ Olin ได้รับหรือรักษาธุรกิจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

การติดสินบนทางการค้า เก่ียวข้องกับสถานการณ์ซ่ึงมีการให้ส่ิง
ใดก็ตามท่ีมีมูลค่าแก่หุ้นส่วนธุรกิจในปัจจุบันหรือผู้ท่ีอาจจะกลายเป็น
หุ้นส่วนในอนาคต โดยมีเจตนาเพ่ือให้ได้รับธุรกิจน้ันมาหรือเพ่ือส่ง
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

เราต้องหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในการติดสินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ
ทางการค้า หรือแม้แต่การกระทําท่ีคล้ายกับพฤติกรรมดังกล่าวในการ
ดําเนินธุรกิจท้ังหมดของบริษัท

“ส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่า” มีการจํากัดความไว้อย่างกว้างมาก โดย
สามารถรวมถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น เงินสด ของกํานัล การเล้ียงอาหาร การ
เล้ียงรับรอง การเดินทางและท่ีพักแรม บริการส่วนตัว การบริจาคเพ่ือ
การกุศล โอกาสทางธุรกิจ ความช่วยเหลือพิเศษ หรือข้อเสนอ 
การจ้างงาน การติดสินบนไม่มีเกณฑ์ทางการเงินข้ันตํ่า ดังน้ันจํานวน
เงินใด ๆ อาจถือได้ว่าเป็นสินบน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ก็มีการจํากัดความไว้อย่างกว้าง ๆ เช่นกัน โดยรวม
ถึงบุคคลใด ๆ ก็ตามโดยไม่คํานึงถึงยศหรือตําแหน่ง ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเป็นทางการให้กับหน่วยงานต่อไปน้ี:

• หน่วยงานนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการใด ๆ รวมถึงหน่วยงาน
ของรัฐ สํานักงานตัวแทน หน่วยงานสาขาทหาร ศาลหรือสภา
นิติบัญญัติ รวมถึงศุลกากรหรือหน่วยงานด้านภาษี

• รัฐวิสาหกิจเชิงพาณิชย์ใดๆ ท่ีมีรัฐบาลเป็นเจ้าของบางส่วนหรือ
ท้ังหมด มีการดําเนินงาน หรือควบคุมโดยรัฐบาล เช่น บรรษัทหรือ
สถาบันอุตสาหกรรมแห่งชาติ

• พรรคการเมืองใด ๆ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของพรรคหรือผู้สมัครเข้ารับ
การเลือกต้ัง

• สมาชิกทุกคนในราชวงศ์

• องค์กรระหว่างประเทศของรัฐ เช่น ธนาคารโลก หรือ
สภากาชาดไทย

นอกเหนือจากการชําระเงินติดสินบน เราควรหลีกเล่ียงการชําระเงิน 
ท่ีเป็นการทุจริตประเภทต่อไปน้ี:

เงินใต้โต๊ะ เกิดข้ึนเม่ือมีการตกลงท่ีจะมอบเงินจํานวนใดจํานวนหน่ึง
ให้กับอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกับการทําธุรกรรมหรือการดําเนินการ
เพ่ือช่วยให้มีการทําธุรกรรมทางธุรกิจ

การชำาระเงินเพ่ืออำานวยความสะดวก เป็นการชําระเงินยอดไม่
มากให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือให้ได้หรือเร่งผลการดําเนินงานของ
บริการประจําหรือการกระทําท่ีบริษัทมีสิทธิได้รับ เช่น บริการจดหมาย
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น บริการโทรศัพท์ ไฟฟ้า และนํ้า หรือการ
เข้าเมืองและใบอนุญาตทํางาน นโยบายของ Olin ห้ามมิให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา ตัวแทน ผู้จัดจําหน่าย ผู้แทน
และบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ จ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวก หากเราได้รับ
การร้องขอให้ชําระเงินเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้แจ้งหน่วยงานด้าน
จริยธรรมและการกํากับดูแลของ Olin ทันทีและรอคําแนะนําเพ่ิมเติม

ส่วนที่ 6: การให้ของกํานัล การต่อต้านการทุจริต และแนวทางการดําเนินธุรกิจทั่วไป
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ส่วนที่ 6: การให้ของกํานัล การต่อต้านการทุจริต และแนวทางการดําเนินธุรกิจทั่วไป

การให้และรับของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง
ของกำานัล
ถึงแม้ว่าการแลกเปลี่ยนของกํานัลจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานที่
แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ของเรา การกระทําเช่นนี้ยังอาจทําให้เกิดกรณี
ของผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้ หรืออย่างน้อยดูเหมือนว่าอาจเป็นความขัดแย้ง ด้วย
เหตุผลนี้ ของกํานัลใดๆ ที่เราเสนอให้หรือยอมรับในความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะต้องเป็น
สิ่งที่สมเหตุสมผล ไม่เกิดขึ้นบ่อย และต้องมีมูลค่าต่ํากว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ เรา
ควรระวังกับการที่บางสิ่งที่อาจพิจารณาว่าสมเหตุสมผลตามกฎหมายหรือธรรมเนียมใน
บางประเทศอาจถือว่าฟุ่มเฟือยในประเทศอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย ปรึกษาหน่วยงานด้าน
จริยธรรมและการกํากับดูแล ของกํานัล อาจหมายความรวมถึง สินค้าที่มีลักษณะจับ
ต้องได้ เช่น ของชําร่วยพิเศษที่มีตราโล โก้ของบริษัท กระเช้าของกํานัล อาหารชนิด
พิเศษ หรือบัตรกํานัลที่สามารถนําไปแลกเป็นมื้ออาหาร สินค้า หรือบริการได้

ของกํานัลยังรวมถึงบัตรเข้าชมการแสดงเพื่อความบันเทิง เช่น การแข่งขันกีฬา การ
แสดงเชิงวัฒนธรรม หรืองานอีเวนท์อื่น ๆ ที่เจ้าภาพหรือผู้มอบบัตรนั้นไม่ได้ไปร่วมชม
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การให้บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลแก่ลูกค้าโดยที่พนักงาน
ของ Olin ไม่ได้ไปร่วมด้วย กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเลี้ยงรับรอง แต่เป็นการให้ของ
กํานัล การยอมรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตโดยที่ซัพพลายเออร์หรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะ
เป็นซัพพลายเออร์ของ Olin ซึ่งเป็นผู้มอบบัตรดังกล่าวให้ไม่ได้ไปร่วมชมด้วย จะถูก
พิจารณาว่าเป็นการรับของกํานัล ในสถานการณ์ทั้งสองนี้ ข้อเสนอของความบันเทิงจะ
ถือว่าเป็นของขวัญและอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการให้ของกํานัลของ Olin

ของกํานัลบางอย่างซึ่งยอมรับไม่ได้ อย่างเด็ดขาด ได้แก่:
• ของกํานัลที่เป็นของที่มีค่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอิทธิพลต่อผู้รับในการใช้ตํา

แหน่งของเขาในทางที่ผิดในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อ Olin
• ของกํานัลที่เรียกร้องหรือเสนอให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อ

ให้ได้รับความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม
• ของกํานัลที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่ากับเงินสด เช่น หุ้น พันธบัตร สิทธิในการซื้อ

หุ้น เงินกู้ หรือบัตรกํานัลที่สามารถนําไปแลกเป็นเงินสดได้
• ของกํานัลที่ผิดกฎหมาย ส่อไปในทางเพศ หรือจะเป็นการขัดต่อความมุ่งมั่นของ

บริษัทในการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

ในบางโอกาส ของกํานัลที่มีมูลค่าสูงกว่าวงเงินจํากัด 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจจะ
สามารถเสนอให้หรือยอมรับได้ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ตามปกติแล้ว สถา 
นการณ์เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเวนท์แบบกลุ่มซึ่งมีพนักงานของ Olin และผู้
แทนจากบริษัทอื่น ๆ หนึ่งบริษัทขึ้นไปมาร่วมงาน โดยมีการมอบของกํานัลดังกล่าวให้
แก่ผู้ร่วมงานทุกคน นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงสถานการณ์ที่มีการมอบของกํานัลที่มีราคา
สูงกว่านั้นเพื่อเป็นของที่ระลึกสําหรับเหตุการณ์พิเศษหรือการบรรลุเป้าหมายที่สําคัญ
อย่างไรก็ตาม ของกํานัลใด ๆ ที่เกินวงเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากหัวหน้างานของพนักงาน จากนั้นโดยเจ้าหน้าที่องค์กรหรือผู้จัดการทั่วไป  
สําหรับภูมิภาคของพนักงานสําหรับพนักงานนอกสหรัฐอเมริกา หากคุณมีคําถาม 
หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล หรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรมท้องถิ่น หรือเจ้า
หน้าที่ด้านจริยธรรมเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของเรา

นอกจากนี้ยังอาจมีสถานการณ์ที่อาจได้รับของกํานัลที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์
สหรัฐฯ จากการสุ่มจับฉลากในกิจกรรมหรือการแข่งขัน (เช่น การแข่งกอล์ฟ) ในกรณี
เช่นนี้ เราอาจเก็บของกํานัลไว้ตราบเท่าที่การจับฉลากหรือการแข่งขันมีขึ้นสําหรั 
บผู้เข้าร่วมทุกคน การจับฉลากนั้นจะต้องเป็นการสุ่มอย่างแท้จริงและชนะอย่างเป็น
ธรรม และรางวัลก็ต้องมีมูลค่าอยู่ในระดับตามสมควร รางวัลดังกล่าวจะต้องเปิดเผย
ต่อหัวหน้างานของเรา และในบางกรณี เราอาจได้รับการร้องขอให้ปฏิเสธรางวัลแม้ว่า
นโยบายหรือกระบวนการของ Olin ได้อนุญาตไว้ก็ตาม

คําถามและคําตอบ

แองจีได้รับของกํานัลจากซัพพลายเออร์ราย
สําคัญรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าสูงกว่าวงเงินจํากัด 
100 ดอลลาร์สหรัฐฯ เธอควรทําอย่างไร
ในบางคร้ัง เราอาจสามารถรับของกํานัล
จากซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
อ่ืน ๆ ท่ีมอบให้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วง
หน้า โดยมีมูลค่าสูงกว่าวงเงินจํากัดในการ
รับของกํานัลของ Olin ในกรณีน้ี แองจี
อาจเลือกท่ีจะส่งของกํานัลคืนพร้อมแนบ
ข้อความอธิบายเก่ียวกับนโยบายเร่ืองของ
กํานัลของ Olin นําของกํานัลไปส่งมอบให้
แก่ Olin เพ่ือจัดแสดงไว้ นําของกํานัลน้ัน
ไปใช้เป็นรางวัลเพ่ือแจกให้แก่พนักงาน นํา
ของกํานัลน้ันไปบริจาคให้แก่องค์กรเพ่ือ
การกุศล หรือถ้าของกํานัลน้ันเป็นอาหาร
ท่ีเน่าเสียได้ง่าย ก็สามารถนําไปแบ่งปัน
กับพนักงานทุกคนในฝ่ายท่ีเธอทํางานอยู่
 อย่างไรก็ตาม การเก็บของกํานัลท่ีมีมูลค่า
เกินวงเงินจํากัดของกํานัลของ Olin จะ
ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ
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มาเรียบริหารจัดการซัพพลายเออร์หลาย
รายของ Olin มาเรียชอบท่ีจะไปพบกับ
ซัพพลายเออร์ด้วยตนเองทุกคร้ังท่ีเธอ
สามารถทําได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเธอ
ทํางานร่วมกับซัพพลายเออร์รายหน่ึงโดย
เฉพาะ เวลาท่ีเธอไปเย่ียมสํานักงานของ
พวกเขา พวกเขาจะพาเธอไปเล้ียงอาหาร
ในภัตตาคารหรู และจะเชิญเธอไปชม
คอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาหลายคร้ัง
ต่อปี ในช่วงไม่นานมาน้ี มาเรียเดินทางไป
ท่ีน่ันทุกเดือน มาเรียกําลังละเมิดนโยบาย
เร่ืองการเล้ียงอาหารและการเล้ียงรับรอง
ของเราใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้ การยอมรับการเล้ียง
อาหารในร้านอาหารท่ีมีราคาพอสมควรเป็น
คร้ังคราวและการเล้ียงรับรองอ่ืน ๆ สามารถ
ช่วยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทของ
เราและพันธมิตรทางธุรกิจแน่นแฟ้นข้ึนไ 
ด้ อย่างไรก็ตาม เราควรระลึกว่าการยอมรับ
การเล้ียงรับรองจากผู้รับจ้างหรือบริษัท
ซัพพลายเออร์แห่งใดแห่งหน่ึงโดยเฉพาะ
อยู่บ่อย ๆ น้ันอาจถือได้ว่าเป็น หรือดู
เหมือนว่าอาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ม 
าเรียควรปรึกษากับผู้จัดการของเธอเก่ียว
กับคําเชิญจากซัพพลายเออร์เหล่าน้ี เพ่ือ
ให้แน่ใจว่าเธอกําลังปฏิบัติตามนโยบาย
ของบริษัท หากมีข้อสงสัยใด ๆ มาเรียและ
ผู้จัดการของเธอควรติดต่อหน่วยงานด้าน
จริยธรรมและการกํากับดูแล

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

การเลี้ยงอาหารและการเลี้ยงรับรอง
เราอาจเสนอหรือยอมรับมื้ออาหาร บริการต้อนรับทางธุรกิจ และการเลี้ยงรับรองที่เกี่ยว
เนื่องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตราบใดที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมเนียมใน
ส่วนของความถี่และค่าใช้จ่าย ผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแล และไม่ได้มีการให้หรือรับโดยมี 
จุดประสงค์เพื่อทุจริต ถ้าผู้ให้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมนั้น สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เสนอให้หรือ
ยอมรับจะถูกพิจารณาว่าเป็นของกํานัล และจะต้องอยู่ภายใต้วงเงินจํากัดในการรับของ
กํานัล 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของ Olin

“สมเหตุสมผลและเป็นธรรมเนียม” หมายความว่ามื้ออาหาร บริการต้อนรับทางธุรกิจ 
หรือการเลี้ยงรับรองมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและ:

• สอดคล้องตามวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ยอมรับได้สําหรับอุตสาหกรรมและสถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์

• ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ

• ไม่ใช่สิ่งที่หรูหราหรือฟุ่มเฟือย

โดยเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ Olin มื้ออาหารหรือการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปตามข้อ
กําหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้: 

• เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การสาธิต หรือคําอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของ Olin

• เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของ Olin หรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือผลการดําเนิน
งานของสัญญา Olin

• เชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้าง เสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือความต่อเนื่องของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการอภิปรายทางธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกจากนี้ เนื่องจากเรากําลังทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนบริษัทของเรา การเลี้ยงรับรอง
นั้นจะต้องไม่ละเมิดหลักจรรยาบรรณของ Olin หรือมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของอีก
ฝ่ายหนึ่ง หรือไม่จัดขึ้น ณ สถานที่หรือมีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อ Olin ยกตัวอย่างของการเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานบันเทิงที่ให้บริการ
ทางเพศหรือความบันเทิงที่แสวงหาประโยชน์จากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เดิม เชื้อชาติ
หรือศาสนาของบุคคลอื่น โปรดติดต่อหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลเพื่อ
ขอคําแนะนําหากคุณกังวลหรือมีคําถามเกี่ยวกับของกํานัลที่เป็นไปได้

การเสนอการเดินทางและที่พักแรม
เราไม่อาจยอมรับของกํานัลของการขนส่งเชิงพาณิชย์ ท่ีพัก หรือค่าครองชีพและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางอ่ืน ๆ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายจะสมเหตุสมผลและเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ Olin 
พนักงานในฝ่ายเสนอขายมีให้สําหรับธุรกิจ และกิจกรรมได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดย
เจ้าหน้าท่ีองค์กรหรือหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล ไม่จําเป็นต้องได้รับการ
อนุมัติดังกล่าวในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามสมควรในการขนส่งภายในเมืองเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุม การเล้ียงรับรอง และม้ืออาหาร เช่น ค่าโดยสารรถแท็กซ่ีหรือค่าขนส่งสาธารณะ

ค่าใช้จ่ายคู่สมรสและคู่ชีวิต
โดยทั่วไปแล้ว เราไม่อาจนับค่าใช้จ่ายคู่สมรสหรือคู่ชีวิตเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ใน
กรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อย Olin อาจเลือกที่จะคืนเงินให้เราสําหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เจ้า
หน้าที่องค์กรหรือหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลได้อนุมัติค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวล่วงหน้าหลังจากพิจารณาว่า Olin จะไม่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดหากไม่มีคู่สมรส
หรือคู่ชีวิต เราต้องได้รับและคงไว้ซึ่งการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่
องค์กรหรือหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล ซึ่งบ่งบอกถึงผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจเฉพาะซึ่งได้มาด้วยการดูแลของบุคคลดังกล่าว 

อย่าลืมตรวจสอบมาตรา 
7 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อกังวลพิเศษ
เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

ส่วนที่ 6: การให้ของกํานัล การต่อต้านการทุจริต และแนวทางการดําเนินธุรกิจทั่วไป
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ส่วนที่ 6: การให้ของกํานัล การต่อต้านการทุจริต และแนวทางการดําเนินธุรกิจทั่วไป

ผู้แทนจำาหน่าย ผู้จัดจำาหน่าย และผู้แทนบุคคลที่สาม
เช่นเดียวกันกับกรณีที่เราไม่จ่ายเงินสินบน เราจะไม่ว่าจ้างหรือขอให้
บุคคลภายนอกทําบางสิ่งบางอย่างให้กับบริษัทในเรื่องที่เราไม่สามารถ
ทําได้ด้วยตนเองด้วยเหตุผลด้านจริยธรรมหรือทางกฎหมาย บุคคล
ภายนอก หมายความรวมถึง ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้จัดจําหน่าย ผู้แทน ผู้รับ
จ้าง หุ้นส่วนในธุรกิจร่วมทุน สมุห์บัญชี ทนายความ หรือพันธมิตรทาง
ธุรกิจอื่นใดที่ดําเนินงานในนามของ Olin

พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกควรปฏิเสธคําร้องขอหรือข้อเรียกร้องใด ๆ 
ในการมีส่วนร่วมกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากได้รับการร้องขอให้ช 
ําระเงินที่ไม่เหมาะสมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกรรมทางธุรกิจ เรา
ต้องปฏิเสธที่จะชําระเงินดังกล่าว รายงานเรื่องไปยังผู้จัดการของเราหรื 
อผู้ติดต่อ Olin และหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลของ Olin 
และรอคําแนะนําเพิ่มเติมจากหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล
ของ Olin ชื่อเสียงของเราในเรื่องความซื่อสัตย์มีความสําคัญมากกว่ากํา 
ไรจากสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของแต่ละบุคคล

ควรระวังสัญญาณเหล่านี้ซึ่งบ่งบอกว่าการจ่ายเงินนั้นอาจเป็นการทุจริต:

• คําร้องขอให้จ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินสด จ่ายในนามของอีก
บุคคลหนึ่ง หรือส่งไปยังที่อยู่ในประเทศอื่น

• ค่าใช้จ่ายจํานวนมากที่อธิบายไม่ได้ในรายงานการเดินทางและการ
เลี้ยงรับรอง

• ตัวแทนเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าปกติสําหรับการทําธุรกรรม

• ตัวแทนหรือพนักงานขายคนใดก็ตามที่บอกว่าพวกเขากําลังทํางาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยให้บริษัทได้รับสัญญานั้น

• การอ้างอิงถึงสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่ช่วยเหลือ Olin เมื่อ
บุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ควรระวัง “สัญญาณเตือน” ต่อไปนี้ เมื่อทําการเลือกบุคคลภายนอกมาร่วม
งานด้วย:

• ประวัติการทุจริตในประเทศที่บุคคลภายนอกรายนั้นได้รับการว่าจ้าง

• บุคคลภายนอกที่มีบุคคลในครอบครัวหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ซึ่งอาจมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

• บุคคลภายนอกซึ่งมีชื่อเสียงในทางลบเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

• การร้องขอค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าปกติ

• บุคคลภายนอกที่ติดต่อมาในช่วงใกล้วันประกาศผลการประมูล
โดยระบุว่าสามารถ “ดําเนินการพิเศษ” กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ให้ได้

• ลูกค้าที่แนะนําให้ Olin ยื่นการประมูลโดยผ่านตัวแทนหรือผู้แทนราย
ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

คําถามและคําตอบ

นาเดียและผู้จัดการของเธอทํางานอย่างใกล้ชิดกับ
บุคคลภายนอกรายหน่ึงซ่ึงกําลังช่วย Olin ในการ
ประมูลงานสัญญาหน่ึง นาเดียบังเอิญได้ยินผู้จัดการ
ของเธอคุยโทรศัพท์กับตัวแทนรายน้ี โดยบอกว่าเขา
สามารถบันทึกข้อมูลบางอย่างลงไปว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางได้ เธอคิดว่าผู้จัดการของเธอกําลัง
สนทนาเก่ียวกับการจ่ายเงินท่ีเป็นการทุจริต นาเดีย
ควรทําอย่างไร
ถึงแม้ว่า นาเดียจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าการจ่ายเงินน้ัน
เป็นการทุจริตหรือไม่ก็ตาม เธอควรท่ีจะรายงาน
ข้อสงสัยของเธอต่อฝ่ายบริหารระดับท่ีสูงข้ึนและ
หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลของ Olin 
นอกจากน้ีเธออาจรายงานข้อกังวลของเธออย่างเป็น
ความลับหรือไม่ระบุช่ือ ซ่ึงได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 ไปยังสายด่วนช่วยเหลือของ Olin Olin จะไม่ยอม
ให้เกิดการติดสินบนไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม
 และบริษัทของเราอาจต้องรับผิดชอบต่อการกระทํา
ของตัวแทนและบุคคลภายนอกรายอ่ืน ๆ ของเรา เรา
ไม่สามารถหลีกเล่ียงภาระรับผิดโดยการ “ทําเป็น
ไม่รู้ไม่เห็น” ต่อการละเมิดท่ีเกิดข้ึนซ่ึงอาจเก่ียวข้อง
กับเรา และเราจะไม่ลงบันทึกข้อมูลเท็จโดยเปล่ียน
การติดสินบนให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายอย่างเด็ดขาด

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ
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การแข่งขันที่ยุติธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
เราเชื่อมั่นในการแข่งขันที่เสรีและเปิดกว้าง แม้ว่ากฎหมายการแข่งขันจะแตกต่าง
กันไปตามประเทศ ในประเทศส่วนใหญ่ที่เราดําเนินงาน กฎหมายที่เข้มงวดนั้นมี
ผลบังคับใช้ซึ่งคล้ายกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐอเมริกาและกฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมในสหภาพยุโรป 

เราทุกคนต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันซึ่งมีผลบังคับใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา การฝ่าฝืนกฎหมายการต่อ
ต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอื่น ๆ จะทําให้ผู้ฝ่าฝืนได้รับบท
ลงโทษที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงการถูกจําคุกและการจ่ายค่าปรับจํานวนมาก

อย่าพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่แข่งหรือกับลูกค้า ผู้จัดจําหน่าย หรือ
ซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องดังต่อไปนี้:

• ราคาและข้อกําหนดสําหรับการให้เครดิต
• การไม่ยื่น การผลัดกันยื่น หรือการยื่นเอกสารการประมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
• ต้นทุน กําไร หรือส่วนต่าง
• การแบ่งตลาด ใบสั่งซื้อ หรือลูกค้า
• การจํากัดปริมาณการผลิตหรือการขาย
• วิธีการจัดจําหน่ายหรือการจัดสรร

• การคว่ําบาตรซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือคู่แข่ง ด้วยเหตุผลทางการค้า

นอกจากนี้เราจะต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของ Olin เสมอก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ
หรือเข้าทําข้อตกลงหรือความเข้าใจใด ๆ ที่:

• กําหนดให้ซัพพลายเออร์หรือลูกค้าต้องดําเนินธุรกิจกับ Olin ก่อนที่เราจะซื้อ
หรือขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทดังกล่าว

• จํากัดทางเลือกของลูกค้าในการใช้หรือขายต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
• กําหนดให้ลูกค้าต้องซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของ Olin เพื่อ

เป็นเงื่อนไขสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกอย่างหนึ่งของ Olin
• จํากัดอิสรภาพของฝ่ายใดก็ตามในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการผลิต หรือ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
• จํากัดอิสรภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ออกใบอนุญาตสําหรับสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์ หรือข้อตกลงของการให้สิทธิอนุญาตใด ๆ

การมีส่วนร่วมในสมาคมทางการค้าและการประชุม
Olin เป็นสมาชิกของสมาคมทางการค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ที่ซึ่ง
พนักงานของบริษัทจะไปร่วมประชุมกับพนักงานของคู่แข่งของเราเพื่อสนทนา
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นข้อกังวลร่วมกันของอุตสาหกรรม เนื่องจากการประชุม
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับคู่แข่งของเรา จึงทําให้เกิดประเด็นของการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม หา 
กเราเข้าร่วมประชุมของสมาคมทางการค้าหรือมีตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ก็ตามในคณะ
กรรมการ เราต้องหลีกเลี่ยงการสนทนาที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการใด ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องราคา การให้ส่วนลด ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการขาย การไม่ยอมรับ
ข้อเสนอของสมาชิก หรือการกําหนดมาตรฐานของข้อกําหนด คุณลักษณะจําเพาะ
ของผลิตภัณฑ์ หรือการรับประกัน หากเราเริ่มรู้ตัวว่ามีการสนทนาใด ๆ เกิดขึ้นใน
ระหว่างการประชุมของสมาคมทางการค้า เราควรออกจากห้องนั้นในทันที และ
ติดต่อฝ่ายกฎหมายของ Olin

คําถามและคําตอบ

คู่แข่งรายหน่ึงของ Olin ได้ขอให้บิลตกลง
กับเขาเพ่ือสลับกันย่ืนประมูลสําหรับการทํา
สัญญาใหม่ โดยท่ี Olin จะเสนอราคาตํ่า
กว่าในการประมูลคร้ังหน่ึง และคู่แข่งราย
น้ันจะเสนอราคาตํ่ากว่าในคร้ังถัดไป บิล
สามารถสนทนากับคู่แข่งเร่ืองการสลับกัน
ย่ืนประมูลได้หรือไม่

ไม่ได้ เราต้องไม่สนทนากับคู่แข่งราย
ใดก็ตามเร่ืองการผลัดกันหรือสลับกันย่ืน
ประมูลหรือดําเนินการฮ้ัวประมูลในรูปแบบ
อ่ืนใดอย่างเด็ดขาด ถ้าคู่แข่งเร่ิมขอเจรจา
เก่ียวกับการฮ้ัวประมูลในรูปแบบใดก็ตาม
ให้หยุดการสนทนาและเดินแยกออกมา
รายงานเร่ืองความพยายามเพ่ือขอสนทนา
เร่ืองแผนการกําหนดราคาต่อฝ่ายกฎหมาย
ในทันที

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

ส่วนที่ 6: การให้ของกํานัล การต่อต้านการทุจริต และแนวทางการดําเนินธุรกิจทั่วไป
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ส่วนที่ 6: การให้ของกํานัล การต่อต้านการทุจริต และแนวทางการดําเนินธุรกิจทั่วไป

การรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงการแข่งขัน

การเรียนรู้เกี่ยวกับคู่แข่งของเราเป็นวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่
ดี แต่จะต้องดําเนินการอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามหลัก
จริยธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ทั้งหมด เราควรหาข้อมูลเชิงการแข่งขันเฉพาะในกรณีที่มี
เหตุผลซึ่งเชื่อได้ว่าทั้งการได้รับและการใช้ข้อมูลนั้นเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลเชิงการแข่งขัน หมายความ
รวมถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการ
แข่งขัน หรือผลิตภัณฑ์ บริการ ตลาด การตั้งราคา หรือแผน
ธุรกิจของคู่แข่ง
แหล่งข้อมูลเชิงการแข่งขันที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นรวมถึง
ข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ข้อมูลจากแหล่งข่ 
าว ผลการสํารวจทางอุตสาหกรรม การจัดแสดงสินค้าของ
คู่แข่งในการประชุมและงานนิทรรศการต่าง ๆ และข้อมูลที่
เผยแพร่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังอาจรับข้อมูล
เชิงการแข่งขันจากลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมอีกด้วย (นอกจากว่าพวกเขาจะถูกห้ามไม่ให้แบ่ง
ปันข้อมูลเหล่านี้กับผู้อื่น) และโดยการขอรับใบอนุญาตเพื่อ
ใช้ข้อมูล หรือทําการซื้อกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนั้น
เราต้องไม่พยายามที่จะแสวงหาหรือใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

• ข้อมูลที่ได้รับมาโดยวิธีที่ขัดต่อหลักจริยธรรมหรือผิด
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการโจรกรรม การติดสินบน การ
แอบฟัง หรือการบันทึกเสียงการสนทนาของลูกค้าหรือ
ซัพพลายเออร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

• ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ที่ถูกทําสําเนา เขียนร่าง หรือถ่ายรูป
• ข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการจ่ายค่าตอบแท

น การพิจารณารับเข้าทํางาน การให้ของกํานัล หรือสิ่ง
อื่นใดที่มีมูลค่า

• ข้อมูลเกี่ยวกับอดีตนายจ้างที่ร้องขอจากพนักงานที่เข้า
ทํางานใหม่

• ข้อมูลที่ประกอบด้วยรายละเอียดทางเทคนิคหรือ
วิศวกรรมที่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยความลับทางการค้า

คําถามและคําตอบ

เม่ือเครกได้รับอีเมลจากลูกค้าใหม่รายหน่ึงของเขา เขาพบว่ามี
เอกสารแนบมาด้วยซ่ึงเป็นข้อมูลโดยละเอียดเก่ียวกับการข้ึนราคาท่ี
ยังไม่ได้มีการประกาศจากคู่แข่งรายหน่ึงของเรา เครกตระหนักดีว่า
อีเมลและเอกสารแนบน้ันถูกส่งมาถึงเขาด้วยความผิดพลาด ข้อมูล
เหล่าน้ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ เครกควรทํา
อย่างไรกับข้อมูล

เครกไม่ควรใช้ข้อมูลเหล่าน้ีหรือแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใด เน่ืองจากเป็น
ข้อมูลท่ีได้รับมาอย่างไม่ถูกต้อง เครกควรแจ้งให้ผู้ส่งอีเมลทราบว่า
อีเมลและเอกสารแนบน้ันได้ถูกส่งมายังผู้ท่ีไม่ใช่ผู้รับตามเจตนา และ
เขาจะทําการลบข้อมูลดังกล่าว นอกจากน้ี เครกควรแจ้งให้ผู้จัดการ
ของเขาและฝ่ายกฎหมายของ Olin ทราบเก่ียวกับเหตุการณ์น้ีในทันที

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

การมีส่วนร่วมในตลาดการค้าทั่วโลก
เราดําเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก ในฐานะบริษัทระดับ
โลก จะมีบางครั้งที่กฎหมายและศุลกากรในท้องถิ่นอาจขัด
กันเองหรือกับหลักจรรยาบรรณและนโยบายของเรา หากเกิด
สถานการณ์นี้ขึ้น ให้ขอคําแนะนําจากผู้จัดการ ฝ่ายกฎ 
หมาย หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลของ Olin 
หรือทรัพยากรอื่นที่มีชื่อในหลักจรรยาบรรณนี้ว่าต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานใด

พวกเราที่มีส่วนร่วมในธุรกิจระหว่างประเทศมีหน้าที่รับผิด
ชอบในการรู้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เราดําเนิน
งานรวมถึงนโยบาย Olin ที่บังคับใช้ทั้งหมด หากเรามีคําถาม
ใด ๆ เกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบหรือนโยบายที่จะปฏิบัติ
ตาม เราควรติดต่อฝ่ายกฎหมายของ Olin สําหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมและคําแนะนํา

ข้อจำากัดการนำาเข้าและการส่งออก 
ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับสากล Olin มีการจัดส่งสินค้าและ
วัสดุต่าง ๆ ข้ามเขตแดนไปยังประเทศอื่น ๆ อยู่เป็นประจํา ใน 
การทํากิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท เราจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องการนําเข้า
และการส่งออก 

เพ่ือความชัดเจน “การส่งออก” สามารถหมายรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือข้อมูลใด ๆ ก็ตามท่ี
เราจัดส่งหรือเคล่ือนย้ายข้ามชายแดน เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์
หรือข้อมูลท่ีให้แก่พลเมืองของประเทศอ่ืน หรือพนักงานของ
บริษัทต่างชาติท่ีทําหน้าท่ีในนามของบริษัทต่างประเทศน้ัน 
ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่ท่ีใด ก็สามารถถือเป็นการส่งออกได้

เราทุกคนควรตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุม
ทางการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายของบริษัทของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานซึ่งทําหน้าที่ด้านการขายและจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การควบคุมทางการค้า:
สหประชาชาติและหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ ที่ Olin ดําเนินงาน กําหนดการควบคุมการ
ค้าระหว่างประเทศเพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศ
และเศรษฐกิจภายในประเทศและเพื่อส่งเสริมนโยบายต่าง
ประเทศ การควบคุมทางการค้าส่งผลกระทบต่อการทํา
ธุรกรรมของเราในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกและ
การส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (re-export) ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ รวมถึงการนําเข้า  
การเดินทาง การลงทุนใหม่ และการทําธุรกรรมทางการเงิน
อื่น ๆ หรือการดําเนินธุรกิจกับประเทศ ภูมิภาค หน่วยงาน  
หรือบุคคลใด ๆ ที่ถูกคว่ําบาตร เป็นนโยบายของ Olin ที่
จะปฏิบัติตามการควบคุมการค้าระหว่างประเทศที่บังคับใช้
ทั้งหมดที่ควบคุมการดําเนินธุรกิจ
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คําถามและคําตอบ

ซินเธียเป็นวิศวกรอยู่ท่ี Olin เธอทํางาน
อย่างใกล้ชิดกับเคอิโกะ ซ่ึงเป็นพนักงาน
ของบริษัทญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงท่ีกําลังผลิต
เคร่ืองจักรรุ่นใหม่ให้กับ Olin เคอิโกะและ
ทีมของเธอต้องการให้แน่ใจว่าเคร่ืองจักร
ใหม่จะทํางานได้อย่างราบร่ืนร่วมกับระบบ
ท่ีมีอยู่ของ Olin ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุม
การค้า ซินเธียจึงตอบสนองด้วยการส่ง
อีเมลเอกสารทางเทคนิคหลายฉบับซ่ึง
ประกอบไปด้วยแผนผังสําหรับอุปกรณ์
บางช้ินของบริษัทไปให้ ซินเธียทําถูกต้อง
หรือไม่ในการส่งอีเมลเอกสารทางเทคนิค
เหล่าน้ัน

ไม่ ก่อนท่ีจะส่งเอกสารทางเทคนิค  
ซินเธียจะยืนยันก่อนว่าเธอได้รับอนุญาต
ให้ส่งเอกสารน้ีและยืนยันว่าเคอิโกะได้รับ
อนุญาตให้รับเอกสารดังกล่าว นอกจาก
น้ีเธอยังต้องขอรับใบอนุญาตเพ่ือส่งออก
ข้อมูลตามความเหมาะสมอีกด้วย หาก
จําเป็นต้องมี แม้ว่า Olin จะทําสัญญากับ
บริษัทของเคอิโกะสําหรับโครงการน้ีก็ต 
าม ส่ิงน้ีไม่ได้เป็นการให้สิทธิโดยอัตโนมัติ
แก่เคอิโกะและทีมงานของเธอในการเข้า
ถึงข้อมูลหรือเทคโนโลยีซ่ึงจําเป็นต้องมีใบ
อนุญาตเพ่ือส่งออกข้อมูล หรือได้รับการ
ยกเว้นจากการออกใบอนุญาตเพ่ือส่งออก
ข้อมูล เม่ือทํางานกับผู้ค้าต่างประเทศ ให้
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการจัดซ้ือและฝ่ายกํากับดูแลการ
ส่งออกหรือหน่วยปฏิบัติการการค้าระหว่าง
ประเทศเสมอ

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

ดังนั้น เราจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลจากประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกคว่ําบาตรที่กําหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมาย Olin ฝ่ายกํากับดูแลการส่งออก หรือ
หน่วยปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศ เราต้องปฏิบัติตามข้อจํากัดทั้งหมดที่บังคับ
ใช้กับการควบคุมทางการค้าในทุกประเทศที่บริษัทดําเนินงานอยุ่ การทําธุรกรรม
ทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และคู่สัญญาในการทําธุรกรรม
ไม่ประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้:

• ประเทศหรือภูมิภาคที่มีการห้ามค้าขายและบุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุไว้ในราย
ชื่อบุคคลที่ถูกจํากัดที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ใช้ปลายทางหรือคู่สัญญา (บุคคลหรือหน่วยงาน) ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่
ขยายอาวุธที่มีชื่อในรายชื่อที่มีการจํากัดและต้องห้ามของกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

• ผู้ใดก็ตามซึ่งเป็นที่ทราบกันหรือเชื่อได้ว่ากําลังดําเนินการละเมิดต่อกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คําถามเกี่ยวกับการควบคุมการค้าระหว่างประเทศควรถูกนําไปยังฝ่ายกฎหมาย 
Olin ฝ่ายกํากับดูแลการส่งออก หรือหน่วยปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศ

การคว่ำาบาตร
เป็นนโยบายของ Olin ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการคว่ําบาตรของ
สหรัฐอเมริกา ในบางโอกาส เราอาจได้รับคําร้องขอ ซึ่งโดยปกติจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา ให้ทําการคว่ําบาตรประเทศหรือบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ  
ในฐานะที่เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา Olin อยู่ภายใต้บทบัญญัติต่อต้าน 
การคว่ําบาตรของกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่กําหนดให้เราปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วม
ในการคว่ําบาตรที่สหรัฐฯ ไม่ได้อนุมัติให้คว่ําบาตร ภายใต้กฎหมาย เราไม่สามารถ
ให้ความร่วมมือตามคําร้องขอเกี่ยวกับการคว่ําบาตรใด ๆ ได้ หากอยู่นอกเหนือจาก
มาตรการลงโทษตามที่ระบุไว้ข้างต้น ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงต้องไม่ริเริ่มดําเนินการ 
ใด ๆ ให้ข้อมูลใด ๆ หรือกล่าวข้อความใด ๆ เกี่ยวกับประเทศ บริษัท หรือองค์กร
อื่น ๆ ซึ่งอาจถูกตีความโดยผิด ๆ ได้ว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับการคว่ําบาตร
อย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศ คําร้องขอเกี่ยวกับการคว่ําบาตรทั้งหมดจะต้อง
ทําการรายงานในทันทีต่อฝ่ายกฎหมายของ Olin

ส่วนที่ 6: การให้ของกํานัล การต่อต้านการทุจริต และแนวทางการดําเนินธุรกิจทั่วไป



ความรับผิดชอบพิเศษเม่ือ
ทํางานกับพันธมิตรของ 
บริษัทท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ

ส่วนที่ 7:
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การเคารพหน่วยงานราชการและข้อบังคับของเรา
Olin ทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมดูแลสูง หน่วยงานรัฐ มลรัฐ และรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรัฐบาลนอก
สหรัฐอเมริกา ควบคุมดูแลธุรกิจของเรา ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อเราทํางานกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าของรัฐที่จากประเทศใด ๆ  
ก็ตาม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการประมูล หรือให้เครื่องใช้หรือบริการภายใต้การทําสัญญากับภาครัฐ เรายังต้องระลึกไว้ด้วยว่า การก
ระทําบางอย่างที่สามารถอาจถือว่ายอมรับได้ในภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์อาจไม่เป็นที่ยอมรับได้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น กฎที่เกี่ยวข้องกับของกํานัลและการเลี้ยงรับรองในตลาดรัฐบาลนั้นมีข้อจํา 
กัด และต้องห้ามมากกว่ากฎที่อาจมีการบังคับใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับของกํานัลและการเลี้ยงรับรองที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือต่างประเทศสามารถพบได้ในส่วนของของกํานัลและการเลี้ยงรับรองของหลักจรรยาบรรณนี้
การละเมิดในตลาดรัฐบาลอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง เช่น ค่าปรับของรายบุคคลและบริษัท บทลงโทษทางการเงิน 
การยุติสัญญา การเสื่อมสภาพหรือการระงับจากการแข่งขันสําหรับสัญญาของรัฐบาล และในสถานการณ์ที่รุนแรง การดําเนิน 
คดีทางอาญาของบริษัทหรือบุคคล 

การทำาให้แน่ใจถึงความซื่อสัตย์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เราต้องแน่ใจเสมอว่าเราส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราในลักษณะ
ที่สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐบาลอย่างเต็มที่ เป็นเรื่องจริง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลประเทศ
ใดหรือระดับอํานาจใด ยกตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทํางานตามสัญญาของ
รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลกลาง
แห่งสหรัฐอเมริกา เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง (Federal 
Acquisition Regulation หรือ FAR) ส่วนเพิ่มเติมของระเบียบการจัดหา
ของรัฐบาลกลางทางด้านทหาร (Defense Supplement to the FAR หรือ
 DFARS) รัฐบัญญัติต่อต้านการจ่ายเงินใต้โต๊ะ (Anti-Kickback Act) รัฐ
บัญญัติการเจรจาต่อรองที่เป็นจริง (Truth in Negotiations Act หรือ TINA) 
และรัฐบัญญัติว่าด้วยความซื่อสัตย์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement 
Integrity Act หรือ PIA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์ของบริษัทกับ
หน่วยงานของรัฐในสหรัฐอเมริกา 
หลักจรรยาบรรณของเราให้ภาพรวมของกฎหมายและนโยบายเหล่านี้ เป็น
เรื่องสําคัญที่จะเข้าใจว่ากฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายเหล่านี้มีความ
ซับซ้อน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น หากงานของเรา
เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล เราต้องรู้และ
ปฏิบัติตามกฎการจัดซื้อพิเศษที่บังคับใช้กับงานของเรา
ในบรรดาข้อกําหนดต่าง ๆ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างต่างอาจระบุให้ดําเนินการดังนี้:

• ติดตามตรวจสอบและเรียกเก็บเงินสําหรับค่าแรงและต้นทุนของวัสดุ
ทั้งหมดอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

• ปฏิบัติโดยสอดคล้องตามคุณสมบัติจําเพาะและข้อกําหนดทั้งหมดของ
สัญญาอย่างซื่อตรงและเคร่งครัด

• ทําบัญชีสําหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนาตามกฎระเบียบของ
รัฐบาลอย่างถูกต้องและแม่นยํา

• ยึดถือปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการทดสอบ การตรวจสอบ หรือการ
ประกันคุณภาพใด ๆ รวมถึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบของรัฐบาล

• หลีกเลี่ยงการเรียกร้องให้จ่ายเงินหรือโอนทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นการทุจริต
เช่น การออกใบรับรองให้ทั้งที่ทราบว่าสินค้านั้นไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ
หรือไม่ได้รับการยอมรับ

• จัดทําบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําสัญญากับภาครัฐไม่ว่าใน
ลักษณะใดก็ตามอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงบันทึกข้อมูลการผลิต
รายงานการใช้อุปกรณ์ บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ข้อมูลการทดสอบ
ใบบันทึกเวลาการทํางาน และใบแจ้งหนี้

ส่วนที่ 7: ความรับผิดชอบพิเศษเมื่อทํางานกับพันธมิตรของบริษัทที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
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ส่วนที่ 7: ความรับผิดชอบพิเศษเมื่อทํางานกับพันธมิตรของบริษัทที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลที่จัดอยู่ในประเภทความลับ ข้อมูล
ที่มีกรรมสิทธิ์ และ ข้อมูลการคัดเลือก
แหล่งจัดซื้อจัดจ้าง
เราต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการรักษา
ความปลอดภัยทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐฯ และ
รัฐบาลอื่น ๆ ที่มีอํานาจศาลเหนือการดําเนินงาน
ของบริษัท กฎระเบียบเหล่านี้ครอบคลุมสิ่งต่าง  
ๆ เช่น ความปลอดภัยของโรงงานและสํานักงาน 
การถ่ายโอนข้อมูล การดําเนินงานพื้นฐานในแต่ละ
วัน และการจัดการข้อมูลลับที่เหมาะสม
หากเข้าข่าย การเข้าถึงข้อมูลลับจะถูกจํากัดอย่าง
เคร่งครัดสําหรับเฉพาะบุคคลที่ผ่านการตรวจ
สอบความปลอดภัยรัฐบาลที่เหมาะสมและมีความ
จําเป็นที่จะต้องรู้ และจะต้องได้รับการจัดการและ
เก็บรักษาตามมาตรฐานและกระบวนการที่เข้มงวด
 เราต้องรายงานการละเมิดความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
จริงหรือที่อาจเกิดขึ้นทันทีไปยังเจ้าหน้าที่รัก 
ษาความปลอดภัยโรงงานของสถานที่ของบริษั 
ท หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลของ 
Olin หรือฝ่ายกฎหมายของ Olin
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลสหรัฐ 
ฯ ยังห้ามไม่ให้เราร้องขอหรือได้มาซึ่งข้อมูล “ที่มี
กรรมสิทธิ์” ของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้นทุนหรือการตั้งราคา รวมถึงข้อมูล “การคัดเลือก
แหล่งจัดซื้อจัดจ้าง” เช่น เอกสารการยื่นประมูล
แผนการประเมินข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลและ
เอกสารที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ หากเราเชื่อว่าข้อมูลที่
จัดอยู่ในประเภทความลับ ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ ห 
รือข้อมูลการคัดเลือกแหล่งจัดซื้อจัดจ้างได้มีผู้นํา
เอาไป เราจะต้องรายงานสถานการณ์ต่อผู้จัดการ
ของเราหรือฝ่ายกฎหมายของ Olin ในทันที
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดทั้งหมดของ
สัญญา
เมื่อ Olin ตกลงทํางานตามสัญญาและสัญญาย่อย
ให้กับรัฐบาล เรามีพันธสัญญาในการตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าเราบริหารจัดการสัญญาเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายความ
ว่าหากเรามีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ของรัฐบาลใด ๆ เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการรู้และปฏิบัติตามข้อกําหนดที่แน่นอนของ
สัญญาตลอดเวลา การเบี่ยงเบนจากข้อกําหนด
เฉพาะของสัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบที่ใช้ทดแทนอย่างไม่เหมาะ 
สม หรือละเลยที่จะทําการทดสอบและตรวจสอ
บที่จําเป็นเป็นสิ่งต้องห้ามทั้งหมด
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงไปตรงมาต่อลูกค้าของ
เราที่เป็นหน่วยงานของรัฐ รวมถึงลูกค้าทุก ๆ ราย
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้อกําหนดได้ระบุให้เราบันทึก
ข้อมูลและแยกประเภทค่าใช้จ่ายต้นทุนทั้งหมด
ไว้อย่างเหมาะสม และตรวจสอบทบทวนการจัด
ทําเอกสารทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้
แน่ใจในความถูกต้องก่อนที่จะยื่นเอกสาร

คําถามและคําตอบ

การทําสัญญากับภาครัฐของเรามีข้อกําหนดว่าเราจะต้องซ้ือส่วนประกอบสําหรับ
ผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ตามท่ีระบุไว้โดยเฉพาะ เม่ือเร็ว ๆ น้ี ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ
ของ Olin พบแหล่งท่ีจําหน่ายส่วนประกอบน้ีในราคาท่ีถูกกว่า Olin สามารถเปล่ียน
ซัพพลายเออร์ได้หรือไม่

ไม่ได้ Olin ต้องซ้ือวัตถุดิบและส่วนประกอบสําหรับผลิตภัณฑ์จากแหล่งท่ีระบุไว้ใน
สัญญาเท่าน้ัน การเปล่ียนแปลงข้อกําหนดเฉพาะใด ๆ รวมถึงแหล่งท่ีมาของอุปทาน
โดยไม่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้าน้ีจากรัฐบาล อาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติ
ทางกฎหมายและสัญญา และอาจเป็นพ้ืนฐานสําหรับการเรียกร้องท่ีไม่เป็นความจริง
 เร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีสมควรถือปฏิบัติ ถึงแม้ว่าส่วนประกอบใหม่น้ันจะมีคุณภาพสูงกว่าหรือ
มีราคาถูกกว่าก็ตาม

คํา 
ถาม

คํา
ตอบ

การรายงานและข้อกําหนดอื่น ๆ
เนื่องจากความสําคัญและผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการ
ทําสัญญากับรัฐบาล เราจําเป็นต้องรายงานการละเมิดสัญญาใด ๆ ที่ทราบ
หรือต้องสงสัยภายในองค์กร โดยที่เรามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเราได้ละเมิด
กฎหมายหรือได้รับการชําระเงินเกินกว่าจํานวนที่ควรจะเป็น ไม่ว่าจะโดย
เจตนาหรือเป็นความผิดพลาดโดยสุจริตก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ เรา
ต้องแจ้งประเด็นปัญหาต่อผู้จัดการของเราและฝ่ายกฎหมายของ Olin และ
เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของสถานการณ์ตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ
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การให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ
และการสอบสวนของรัฐบาล
เราให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการตรวจสอบและแสดงความ
สุภาพต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เราต้องแจ้งต่อฝ่ายกฎหมายใน
ทันทีหากเราทราบว่าจะมีการตรวจสอบ การสอบสวน หรือการ
ร้องขอข้อมูลใด ๆ จากองค์กรภายนอกบริษัทแห่งใดก็ตาม

ในระหว่างการตรวจสอบ เราต้องไม่ทําลายหรือแก้ไขเอกสาร
ใด ๆ กล่าวความเท็จหรือสร้างความเข้าใจผิดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบ หรือขัดขวางการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเด็ดขาด ฝ่าย
กฎหมายจะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่เจ้า
หน้าที่ผู้ตรวจสอบได้ร้องขอก่อนการส่งมอบข้อมูล

การว่าจ้างพนักงานที่เป็นอดีตลูกจ้างของรัฐ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับบางอย่างอาจจํากัดความสามารถ
ของ Olin ในการว่าจ้างพนักงานที่เป็นอดีตลูกจ้างของรัฐซึ่ง
เคยทํางานเกี่ยวข้องกับการอนุมัติสัญญาหรือการบริหารจัดการ
สัญญาของ Olin เมื่อไม่นานมานี้ เราควรติดต่อกับฝ่ายทรัพยากร
บุคคลก่อนที่เราจะสนทนาอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
ใด ๆ กับบุคคลที่เป็นลูกจ้างของรัฐในปัจจุบันหรือเป็นอดีต
ลูกจ้างของรัฐเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการมาร่วมงานกับ Olin 
หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายการจ้างงานนี้ โปรดติดต่อฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล

การสนับสนุนทางการเมืองและกิจกรรมทางการเมือง
Olin เล็งเห็นคุณค่าของกระบวนการทางการเมือง แต่กิจกรรมทางการเมืองของ
พนักงานจะต้องจํากัดเฉพาะในเวลาส่วนตัวและใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น

Olin จะไม่ให้การสนับสนุนใด ๆ ต่อพรรคการเมือง ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง หรือเจ้า
หน้าที่ผู้มีบทบาทต่อสาธารณะ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Olin จะไม่ชําระ
เงินคืนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนอื่น ๆ แต่ละคนที่
ให้การสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าวข้างต้น ถึงแม้ว่าจะจ่ายในนาม
ของ Olin ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Olin มีคณะกรรมการปฏิบัติการทางการเมือง (Political 
Action Committee หรือ PAC) ซึ่งพนักงานบางรายในสหรัฐฯ สามารถร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนได้ PAC สามารถให้เงินสมทบทุนแคมเปญได้อย่างถูกกฎหมายแก่ผู้สมัคร
และองค์กรทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา การให้เงินเรี่ยไรของพนักงานแก่ PAC นั้น
ล้วนเป็นความสมัครใจทั้งสิ้น

นอกจากการดําเนินการเกี่ยวกับ PAC แล้ว เราไม่ควรใช้เวลาหรือทรัพยากรของบริษัท
ในการทํากิจกรรมทางการเมือง ข้อห้ามนี้รวมถึงการใช้โทรศัพท์ อีเมล เครื่องโทรสาร
 และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงการออกเรี่ยไรเงินสมทบทุน เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพต่อผู้อื่น เราไม่ควรกดดันให้พนักงานผู้ร่วมงานของเราหรือซัพพลายเออร์ทําการ
บริจาคเงินสมทบทุนทางการเมือง เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมทางการเมือง หรือเข้า
ร่วมในงานกิจกรรมทางการเมือง

คําถามและคําตอบ

น้องสาวของเบรนท์กําลังสมัครเข้ารับการ
เลือกต้ังเพ่ือดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
โรงเรียนในท้องถ่ินของพวกเขา เบรนท์
ทราบว่าเพ่ือนร่วมงานของเขาหลายคน
มีลูกท่ีกําลังอยู่ในวัยเรียน และเขาคิดว่า
คนพวกน้ันน่าจะสนใจท่ีจะทราบเก่ียวกับ
แนวคิดของน้องสาวของเขา เขาต้องการท่ี
จะส่งอีเมลให้ข้อมูลไปถึงพนักงานในฝ่าย
ของเขาเพ่ือบอกให้ทุกคนทราบเก่ียวกับ
การสมัครเข้ารับการเลือกต้ังของน้องสาว
ของเขา เขาควรทําส่ิงน้ีไหม
ไม่ เบรนท์ไม่ควรส่งอีเมลน้ัน ถึงแม้ว่า Olin 
จะส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนเก่ียวข้องใน
กิจกรรมทางการเมือง เบรนท์ไม่ควรใช้เวลา
ของบริษัทหรือระบบอีเมลของบริษัทในการ
สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับน้องสาวของเขา
 การทําเช่นน้ีอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด
ได้ว่าการสมัครเข้ารับการเลือกต้ังของน้อง
สาวของเขาได้รับการสนับสนุนจาก Olin

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

ส่วนที่ 7: ความรับผิดชอบพิเศษเมื่อทํางานกับพันธมิตรของบริษัทที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
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ส่วนที่ 7: ความรับผิดชอบพิเศษเมื่อทํางานกับพันธมิตรของบริษัทที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

ข้อกังวลพิเศษเมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นการทําผิดกฎหมายสําหรับ Olin หรือพนักงานและบุคคลท่ีสามท่ีจะเสนอหรือให้
อะไรท่ีมีค่าแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าท่ีในการ
ใช้ตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีคนดังกล่าวในทางท่ีผิดในลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ Olin
กฎหมายต่าง ๆ ทั่วโลกจํากัดการให้ของกํานัลและการเลี้ยงต้อนรับแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยมีข้อจํากัดในบางเขตอํานาจศาลที่เข้มงวดกว่าที่อื่น ตัวอย่างเช่น ใน
สหรัฐอเมริกา รัฐบาลกลางและกฎหมายรัฐบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในระดับรัฐหรือ
ท้องถิ่นบางฉบับห้ามไม่ให้เสนอสิ่งที่มีมูลค่าใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือ
จากมื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการกับผู้เข้าร่วมในการ
ประชุมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจออกค่าใช้จ่ายบางส่วนอย่างเป็นธรรม ดังนั้น โปรด
ระลึกว่าของกํานัล การบริการต้อนรับทางธุรกิจ การเลี้ยงต้อนรับ และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางที่ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาล รัฐ และรัฐบาลกลางของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ได้รับการควบคุมดูแลอย่างสูงและมักเป็นสิ่งต้อง
ห้าม ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงไม่ควรให้ของกํานัลหรือการเลี้ยงรับรองใด ๆ  
ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม ให้แก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ นอกจากเราจะทราบว่า
ของกํานัลหรือการเลี้ยงรับรองดังกล่าวได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษภายใต้
นโยบาย กระบวนการของ Olin และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใดที่มีผลบังคับ
ใช้ โปรดทราบว่าหากบริษัทเป็นของรัฐ (หมายถึง รัฐบาลเป็นเจ้าของ 10% หรือ
มากกว่านั้นของ บริษัท หรือรัฐบาลควบคุมธุรกิจ) ของกํานัลหรือการเลี้ยงรับรองที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานของ บริษัทจะตกอยู่ภายใต้กฎนี้ และบุคคลดังกล่าวควรได้รับ
การปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรํฐในระดับประเทศ รัฐ อาณาเขต 
จังหวัด มณฑล ท้องถิ่น หรือเทศบาลแตกต่างกันไปในเขตอํานาจศาลต่าง ๆ  
โดยบางแห่งมีกฎที่เข้มงวดกว่ากฎของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย ของกํานัล บริการต้อนรับทางธุรกิจ การเลี้ยงรับรอง และ
การเดินทางที่เสนอหรือให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การสาธิต หรือคําอธิบายของผลิตภัณฑ์ของ Olin 
หรือการทําหรือการปฏิบัติตามสัญญาของ Olin โปรดทบทวนนโยบายของ Olin 
อย่างละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง บริการ
ต้อนรับทางธุรกิจ และการเดินทาง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการ
เลี้ยงรับรอง และการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างขนาดเล็กของบริษัท ก่อนที่จะเสนอ
ของกํานัล บริการต้อนรับทางธุรกิจ การเลี้ยงรับรอง หรือการเดินทางแก่พนักงาน
ของรัฐใด ๆ โปรดขอและเก็บรักษาคําอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน
ด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล การอนุมัติดังกล่าวอาจได้รับเป็นรายกรณีหรือใน
การอนุมัติทั่วไป การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องระบุประเภทของการกระทํา
ที่ได้รับการอนุมัติและข้อจํากัดด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และเราต้องกลับไปยังหน่วย
งานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลหากรายละเอียดของของกํานัล การเลี้ยง
รับรอง บริการต้อนรับทางธุรกิจ หรือการเดินทางเปลี่ยนแปลง 

คําถามและคําตอบ

มาร์คกําลังทํางานตามสัญญา Winchester 
ให้กับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เขาทราบ
ว่าเขาไม่สามารถเล้ียงอาหารลูกค้าของ
เขาท่ีภัตตาคารได้ แต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะ
สามารถเล้ียงรับรองลูกค้าท่ีบ้านของเขาได้
หรือไม่ มาร์คควรทําอย่างไร

มาร์คไม่ควรเล้ียงรับรองลูกจ้างของรัฐท่ี
บ้านของเขา กฎระเบียบในการทําสัญญา
กับภาครัฐสหรัฐอเมริกาและนโยบายของ
 Olin ห้ามการเล้ียงอาหาร ให้ของกํานัล
หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีมูลค่าแก่เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเว้นเคร่ืองด่ืมหรือของว่าง
ในปริมาณเล็กน้อยระหว่างการสนทนาทาง
ธุรกิจ ของกํานัลและการเล้ียงรับรองท่ีเสนอ
ให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดับรัฐและระดับ
ท้องถ่ินก็ได้รับการควบคุมดูแลอย่างสูง เรา
ต้องไม่ให้ของกํานัลหรือจัดเล้ียงรับรองเจ้า
หน้าท่ีของรัฐอย่างเด็ดขาด นอกจากเราจะ
ทราบว่าส่ิงเหล่าน้ันได้รับการอนุญาตเป็น
กรณีพิเศษภายใต้ระเบียบข้อบังคับท่ีมีผล
บังคับใช้ แม้ว่ามาร์คจะจ่ายด้วยเงินของ
เขาเองและไม่ได้ต้องการจะเบิกค่าใช้จ่าย
จาก Olin มาร์คก็ไม่ควรเสนอเล้ียงรับรอง
ลูกค้าท่ีบ้านของเขา ติดต่อหน่วยงานด้าน
จริยธรรมและการกํากับดูแลของ Olin เพ่ือ
ขอคําแนะนําเพ่ิมเติม

คํา 
ถาม

คํา 
ตอบ

เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใด ๆ ให้ทบทวนนโยบายของ Olin อย่างละเอียด
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง บริการต้อนรับทางธุร 
กิจ และการเดินทาง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การเลี้ยงรับรอง และการ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างขนาดเล็กของบริษัท
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ของกำานัลที่สมเหตุสมผลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐภาย
ใต้การอนุมัติทั่วไป
ในหลายประเทศ หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล
จะให้การอนุมัติทั่วไปสําหรับของกํานัลส่งเสริมการขายที่มี
มูลค่าเล็กน้อย เช่น ปากกา กระเป๋าผ้า หมวกแก๊ป ฯลฯ ให้
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่น 
ๆ เป็นมารยาทและเพื่อส่งเสริมความปรารถนาดี อย่างไร
ก็ตาม ของกํานัลดังกล่าวจะต้องมีขนาดเล็กและไม่อาจให้
เพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือเพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบที่
ไม่เหมาะสม ของกํานัลส่งเสริมการขายโดยทั่วไปจะมีโลโก้
บริษัทของเราหรือโลโก้แบรนด์หนึ่งของเรา 

ของกํานัลที่สมเหตุสมผลอาจให้เป็นของที่ระลึกแสดงความ
เคารพหรือแสดงคําขอบคุณ แต่ต้องให้อย่างเปิดเผยและ
อย่างโปร่งใส และบันทึกอย่างถูกต้องเหมาะสมในหนังสือ
และบันทึกของบริษัท และยังต้องให้เมื่อเหมาะสมตาม
กฎหมายท้องถิ่น ตามธรรมเนียม และสมเหตุสมผลตาม
โอกาสเท่านั้น การเสนอของกํานัลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหน่วย
งานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลของ Olin และแสดง
รายการรายละเอียดของประเภทและขอบเขตของของกํานัล
ที่จะมอบให้

บริการต้อนรับทางธุรกิจ การเลี้ยงรับรอง และ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บริการต้อนรับทางธุรกิจ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางจะต้องไม่ถูกนํามาใช้เพื่อให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น  
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือข้อ
ได้เปรียบทางธุรกิจสําหรับ Olin ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดย
ทั่วไป Olin อาจชําระค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของบริการต้อนรับ
ทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การสาธิต หรือคําอธิบาย
ของผลิตภัณฑ์ของ Olin หรือเกี่ยวข้องกับการทําหรือการ
ปฏิบัติตามสัญญาของ Olin อย่างไรก็ตาม เมื่อค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวจะต้องให้สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องได้รับการ
อนุมัติล่วงหน้าโดยหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล 

ม้ืออาหาร บริการต้อนรับทางธุรกิจ การเล้ียงรับรอง และการ
เดินทางในทุกกรณีจะต้องมีเหตุอันควรและเป็นธรรมเนียม 
และเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจประจําวัน ไม่ฟุ่มเฟือย และ
หลีกเล่ียงแม้แต่ลักษณะของพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ห้าม
ความบันเทิงสําหรับผู้ใหญ่ทุกรูปแบบ ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางสําหรับคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐโดยท่ัวไปจะถูกปฏิเสธ และเราต้องได้รับการอนุมัติโดย
เฉพาะจากหน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลสําหรับ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล
จะไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวซ่ึงรวมถึง 
จุดแวะพักหรือจุดหมายปลายทางท่ีไม่เก่ียวข้องกับการส่ง
เสริมการขายและการตลาดโดยตรงของผลิตภัณฑ์ของเรา

คําถามและคําตอบ

มาร์คัสกําลังทํางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้องถ่ินนอกสหรัฐอเมริกา
เพ่ือขอรับใบอนุญาตสําหรับโรงงานของ Olin ในการเย่ียมคร้ังสุดท้าย
ของเขา เจ้าหน้าท่ีของรัฐคนดังกล่าวขอต๋ัวไปคอนเสิร์ตราคาแพงเพ่ือ
เป็นการตอบแทนสําหรับการ "ลัดคิว" การออกใบอนุญาต ผู้จัดการ
ของเขาบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมในประเทศน้ีในการให้ของกํานัลดัง
กล่าว เขาควรให้ต๋ัวไหม 

ไม่ เราไม่ควรให้ต๋ัวหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีค่าต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ีเพ่ือให้ได้
มาซ่ึงใบอนุญาตหรือข้อได้เปรียบทางธุรกิจอ่ืน ๆ ไม่เพียงแต่เป็นการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตของเราอย่างชัดเจน แต่อาจเป็น
อาชญากรรมร้ายแรงท่ีมีโทษปรับและแม้กระท่ังการจําคุก เราควร
รายงานคําขอน้ีและคําแนะนําของผู้จัดการของเราต่อหน่วยงานด้าน
จริยธรรมและการกํากับดูแลของ Olin นอกจากน้ี เราอาจรายงาน
สถานการณ์ไปยังบริการสายด่วนช่วยเหลือท่ีเป็นความลับของ Olin

คํา 
ถาม

คํา
ตอบ

ส่วนที่ 7: ความรับผิดชอบพิเศษเมื่อทํางานกับพันธมิตรของบริษัทที่เป็นหน่วยงานของรัฐ



ข้อมูลการติดต่อและ
ทรัพยากร

ส่วนที่ 8: 
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หน่วยงานด้านจริยธรรมและการกํากับดูแล

Olin Corporation 
190 Carondelet Plaza, Suite 1530 
Clayton, MO 63105 
สหรัฐอเมริกา 

อีเมล: Ethics@olin.com

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Olin Corporation 
190 Carondelet Plaza, Suite 1530 
Clayton, MO 63105 
สหรัฐอเมริกา 

โทรศัพท์: 1-314-480-1400

ฝ่ายกฎหมาย

Olin Corporation 
190 Carondelet Plaza, Suite 1530 
Clayton, MO 63105 
สหรัฐอเมริกา 

โทรศัพท์: 1-314-480-1400

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษา
ความปลอดภัย และความยั่งยืน

Olin Corporation 
3855 North Ocoee Street, Suite 200 
Cleveland, TN 37312 
สหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์: 1-423-336-4000 
อีเมล: EHS@olin.com

สื่อสาร

Olin Corporation 
190 Carondelet Plaza, Suite 1530 
Clayton, MO 63105 
สหรัฐอเมริกา 

อีเมล: CorporateMedia.Queries@olin.com 

นักลงทุนสัมพันธ์

Olin Corporation 
190 Carondelet Plaza, Suite 1530 
Clayton, MO 63105 
สหรัฐอเมริกา  

โทรศัพท์: 1-314-719-1755 
อีเมล: InvestorRelations@olin.com

สายด่วนช่วยเหลือ Olin

สายด่วนช่วยเหลือของ Olin เป็นบริการการรายงานทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
ที่เป็นความลับและให้บริการแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ ในกรณี
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น บุคคลสามารถถามคําถามและรายงานข้อ
กังวลโดยไม่ระบุชื่อ ทั้งนี้สายด่วนช่วยเหลือเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน  
และมีบริการแปลภาษา

สายด่วนช่วยเหลือมีให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

อินเทอร์เน็ต: www.OlinHelp.com

โทรฟรี*: 

สหรัฐอเมริกา 1-800-362-8348

ออสเตรเลยี 1-800-13-5708

บราซิล 0800-047-4146

แคนาดา 1-800-362-8348

จีนแผ่นดินใหญ่ 400-880-1487

เยอรมน ี 0800-724-3565

ฮ่องกง 800-93-2266**

อิตาล ี 800-902432

ญี่ปุ่น 0120-944048

เกาหล ี 080-908-0978

เม็กซิโก 001-800-658-5454**

เนเธอร์แลนด ์ 0800-020-1701

สิงคโปร ์ 800-011-1111**

สวิตเซอร์แลนด ์ 0800-00-0528

ไต้หวัน 00-801-102-880**

ประเทศอื่นๆ  1-770-810-1127 (โทรไปที่สหรัฐอเมริกาแบบเก็บเงิน
ปลายทาง)

*มีนักแปลให้บริการในภาษาส่วนใหญ่

**ติดต่อไปที่ 800-362-8348 เมื่อคุณได้ยินเสียงภาษาอังกฤษ

โครงการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน
โครงการ Employee Assistance Program (EAP) ของ Olin 
เป็นการบริการให้คําปรึกษาที่เป็นความลับและชําระเงินล่วงหน้า
แล้ว ซึ่งเสนอให้แก่พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน
คนใดก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว รวม
ถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดและสิ่งมึนเมา สําหรับรายละเอียดของ
โครงการและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในท้องถิ่น ติดต่อผู้
จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการแพทย์

ส่วนที่ 8: ข้อมูลการติดต่อและทรัพยากร
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การใช้งานตามโรงงานที่ไม่เป็นของ Olin อยู่เหนือความควบคุมของ Olin และเนื่องจากข้อกําหนดรัฐบาลในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างจากกันและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นใน
การตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ของ Olin เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ซื้อ และในการรับรองว่าสถานที่ทํางาน การใช้งาน และแนวทางปฏิบัติในการทําลายทิ้งของผู้ซื้อเป็นไปตามข้อกําหนดรัฐบาลที่บังคับใช้ ดังนั้น Olin จึงไม่มีภาระหน้าที่
หรือความรับผิดต่อการใช้งานวัสดุเหล่านี้และไม่ให้การรับประกันทั้งแสดงอย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัย ผู้ใช้ข้อมูลที่ระบุมาจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อกําหนดรัฐบาลที่บังคับใช้ใด ๆ ไม่มีการให้การรับประกันใด
 ๆ ทั้งสิ้น การรับประกันความสามารถในการค้าขายได้หรือความเหมาะสมต่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ ที่มีการบอกเป็นนัยจะไม่รวมอยู่ในข้อสัญญา




