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เรียน เพื่ อน ๆ พนักงาน
RPM น�ำเอาปรัชญาในความเป็นผู้ประกอบการมาใช้ โดยอนุญาตให้บริษัทปฏิบัติการในเครือของ RPM ระบุและด�ำเนินงานภายใต้
แบรนด์ วัฒนธรรม และตลาดของตัวเองได้ จิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการนี้เป็นแรงผลักดันให้มีการเติบโตที่เหนือชั้นมากว่า
เจ็ดทศวรรษของ RPM และจะผลักดันให้ผลการด�ำเนินงานของ RPM ต่อไปในอนาคต สิ่งที่ท�ำให้ RPM มีความแตกต่างจากคู่แข่งของ
เราคือ คุณค่าที่เราได้มาจากกันและกัน ซึ่งช่วยให้เมื่ออยู่รวมกันเราแข็งแกร่งกว่าเมื่อเราแยกกัน
หลายบริษัทอาจอ้างว่าตนเองเก่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการ การสนับสนุนลูกค้า การสร้างสภาพแวดล้อมของ
ความไว้วางใจและความเคารพต่อคนที่คุณท�ำงานด้วย หรือร่วมกันการผลักดันให้เกิดคุณค่าส�ำหรับผู้ถือหุ้น ด้วยความทุ่มเทและความมุ่ง
มั่นของคุณ RPM กลายเป็นเอกลักษณ์ในอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยมในทุกด้าน ตามความเป็นจริง เรามีความต้องการอย่างภาคภูมิใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการที่สร้างคุณค่าให้กับทุกคน เพื่ อรักษามาตรฐานและความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ และบุคคล
ภายนอกทุกคนที่ทำ� หน้าที่ในนามของ RPM ต้องน�ำเอา Value of 168 มาใช้ และยังคงใช้ของก�ำนัลแห่งชีวิตและระยะเวลาที่จ�ำกัดที่เรา
ได้รับในการท�ำสิ่งที่ถูกต้อง วิธีท่ถ
ี ูกต้อง ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเสมอ
ค่านิยมและความคาดหวังของ 168 คงเป็นหลักการที่ด�ำรงอยู่และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการระบุว่าเราเป็นใคร เราต้องการอะไร
จากตัวเราเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรา และเป็นสิ่งที่ผู้อื่นสามารถคาดหวังจากเราได้ ในขณะที่เราท�ำกับการริเริม
่ ทั้งหมด RPM ต้อง
พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่ อปรับปรุงรูปแบบโดยที่เราสื่อสารค่านิยมและความคาดหวังของเรากับพนักงานและผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
อื่น ๆ การปรับปรุงแก้ไขหนังสือคู่มือค่านิยมและความคาดหวังของ 168 ได้เน้นหลักการส�ำคัญของเราอีกครั้ง และยังคงท�ำหน้าที่เป็น
เครื่องมือส�ำหรับคุณในขณะที่เราทุกคนท�ำงานเพื่ อรักษามาตรฐานที่สูงของ RPM ในการสร้างค่านิยมให้กับทุกคน
ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำหน้าที่กับคุณแต่ละคน ด้วยความถ่อมตนโดยได้รับสิทธิพิเศษที่จะน�ำผู้ประกอบการที่ย่ิงใหญ่ของ RPM
และผมขอขอบคุณส�ำหรับความมุ่งมั่น เวลา และความสามารถพิ เศษที่คุณให้ทุกวัน เพื่ อให้มั่นใจในการเติบโตและความส�ำเร็จอย่างต่อ
เนื่องของ RPM

ขอแสดงความนับถือ

Frank C. Sullivan
ประธานบริหาร
RPM International Inc.
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168 หมายถึงจ�ำนวนชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ แต่ท่ย
ี ิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขนี้แสดงตัวอย่างเพื่ ออธิบายความมุ่ง
มั่นของเราที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และการใช้ของก�ำนัลแห่งชีวิตและเวลาอันจ�ำกัดที่เรามี
อยู่เพื่ อท�ำสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้อง และด้วยเหตุผลที่ถูกต้องอยู่เสมอ
การกระท�ำทุกอย่างของเราควรเป็นไปตาม Value of 168® และหลักการส�ำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความซื่อสัตย์สุจริต: เปิดเผยและซื่อตรง เปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการทาง
ธุรกิจอย่างถูกต้องและเปิดเผย การหลอกลวงและการตอบโต้ต้องไม่เกิดขึ้น
ใน RPM และจะไม่ได้รับการยอมรับโดยเด็ดขาด

68

ความมุ่งมั่น: ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และขั้นตอนต่าง ๆ ของเรา

ปกป้องกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของบริษัท และตรวจสอบให้
มั่นใจว่าเรามุ่งมั่นในเป้าหมายโดยรวมของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม พนักงาน
ลูกค้า ผู้บริโภคทุกคน ตลอดจนชุมชนทุกแห่ง

ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ: ค้นหาวิธีที่มีนวัตกรรมเพื่ อ

แข่งขันและได้รับชัยชนะในตลาดที่เราให้บริการ แข่งขันอย่างฮึกเหิม แต่ท�ำ

ด้วยความเป็นธรรมและยึดมั่นในความเป็นอิสระขององค์กรและมาตรฐานการ
แข่งขัน หลักการด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอย่างสม�่ำเสมอ และด้วย
ความเคารพต่อผู้จัดหา ลูกค้า คู่แข่งของเราและชุมชนที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่
ความกล้าหาญทางศี ลธรรม: ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ในสถานการณ์ที่ยาก

ล�ำบาก และไม่ว่าจะมีใครคอยจับตามองอยู่หรือไม่ หรือไม่ว่าคุณจะได้รับการ
ชื่นชมหรือไม่

Value of 168 และหลักการที่ส�ำคัญเป็นรากฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับ
การตัดสินใจใจทุกเรื่อง เราคือ RPM และความส�ำเร็จของเราขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจที่ดีของเราทุกคน
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และหลักการส�ำคัญของเรา

ถาม-ตอบ
ถาม: ถาม: ทุกปีผู้บังคับบัญชาของฉันตั้งเป้า
หมายไว้สูงกว่าเดิม และเธอบอกกับเราว่าให้
ท�ำ “ทุกอย่างเพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย” ฉันควรท�ำ
อย่างไร
่ ค
่ ี
ตอบ: ในฐานะผูน
้ ำ� ทีม
ี วามเป็นผูป
้ ระกอบการทีม
่ ะค้นหาวิธท
่ี ี
ความรับผิดชอบ เรามีภาระผูกพั นทีจ
ี ด
้ อย่างไม่หยุดยัง
้ เพื่ อแข่งขันในตลาดของเราและ
ขึน
่ อบสนอง
พั ฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในรูปแบบทีต
ความต้องการของลูกค้าได้ดท
ี ส
ี่ ุด ด้วยเหตุนี้ เรา
ยังคงขยายเป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
พนักงานของเรา เพื่ อความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานของพวกเขาต่อไป อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ยอม
สูญเสียค่านิยมของเราเพื่ อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
ของเรา ไม่มใี ครสามารถประกาศหรือกระท�ำการใด ๆ
่ เี จตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือค่านิยมของเราได้ และ
ทีม
่ ่ังให้คณ
คุณจะต้องไม่ยอมรับต่อค�ำประกาศใด ๆ ทีส
ุ
้
กระท�ำการเช่นนัน ค่านิยมและความคาดหวังของเรา
เป็นสิ่งส�ำคัญยิง
่ และโดยค�ำนิยาม เราไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ขององค์กร
้ ส่วนตัว
ได้ หากเราฝ่าฝืนหลักการทางจริยธรรมทัง
้ นะให้คณ
่ ง
และส่วนรวมของเรา หากมีใครมาชีแ
ุ เบีย
เบนไปจากค่านิยมและความคาดหวังของเรา ไม่วา่
จะเป็นใครและมีความกดดันจากภายนอกมากเท่าใด
่ ะไม่ปฏิบต
ก็ตาม คุณมีภาระผูกพั นทีจ
ั ต
ิ ามค�ำร้องขอ
่ วกับการกระท�ำดังกล่าว
และต้องท�ำรายงานเกีย

ถาม: ฉันท�ำงานให้บริษัท RPM ทีไ่ ม่อยูใ่ นสหรัฐฯ และ
กฎหมายของเราก็แตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐฯ ฉัน
ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของประเทศใด
่ เรา
ตอบ: ค่านิยมและความคาดหวังของเราเป็นสิ่งทีเ่ มือ
่ ตรง มี
ปฏิบต
ั ต
ิ ามแล้ว เราจะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ
จริยธรรม และถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลา และในทุก
่ เี่ ราด�ำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีสถานการณ์ท่ี
ทีท
่ ำ� มาใช้กบ
การเลือกใช้กฎหมายใดทีน
ั สถานการณ์ได้ กลาย
่ งส�ำคัญ หากเกิดกรณีนน
้ คุณต้องเข้าใจว่าใน
เป็นเรือ
ั้ ขึน
ทุกกรณี จะต้องค�ำนึงถึงกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อยู่
่ ง
้ ใน
้ั ขึน
เสมอ นีเ่ ป็นสิ่งจ�ำเป็นเพราะ RPM เป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีต
้ บริษัทปฏิบต
ประเทศสหรัฐฯ และดังนัน
ั ก
ิ ารในเครือ RPM
้ หมดไม่วา่ จะตัง
้ อยูท
ทัง
่ ใี่ ดก็ตาม ต้องอยูภ
่ ายใต้การควบคุม
ของกฎหมายจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในการด�ำเนินธุรกิจ
่ ระกอบกิจการเช่น
้ กฎหมายท้องถิน
รวมทัง
่ ในประเทศทีป
่ ะบบกฎหมายของสองประเทศหรือมากกว่า
กัน ตราบใดทีร
้ ไม่มค
นัน
ี วามขัดแย้งกัน คุณต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีใ่ ช้
่ ค
่ ุด
บังคับในสถานการณ์ในรูปแบบทีม
ี วามเคร่งครัดมากทีส
้ หรือหากคุณไม่
อย่างไรก็ตาม หากมีความขัดแย้งเกิดขึน
แน่ใจว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างกฎหมายจากรัฐบาลกลาง
่ ณ
สหรัฐฯ และกฎหมายในประเทศทีค
ุ ด�ำเนินกิจการหรือไม่
คุณต้องขอค�ำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายของกลุม
่ ปฏิบต
ั ก
ิ าร
่ั ใจว่าเราปฏิบต
หรือของ RPM เพื่ อให้มน
ั อ
ิ ย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย

ไม่ว่าจะมีแรงกดดันจากภายนอกมากเท่าใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เบี่ยงเบน
ไปจาก Value of 168 และหลักการ
พนักงานคนใดก็ตามที่ฝ่าฝืนค่านิยมและความคาดหวังของเรา หรือออกค�ำสั่งหรือให้การ
อนุญาตทั้งที่รู้ดี ให้พนักงานหรือตัวแทนฝ่าฝืนค่านิยมและความคาดหวังของเรา จะได้รับการ
ลงโทษทางวินัย สูงถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง
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Value of

168

และหลักการส�ำคัญของเรา

หัวข้อต่อไปนี้จะระบุถึงความท้าทายทางกฎหมายและทางจริยธรรมโดยทั่วไปบางประการที่
คุณอาจต้องเผชิญ คุณต้องยึดถือ Value of 168 และหลักการส�ำคัญในการจัดการปัญหา
เหล่านี้เสมอ และคุณต้องบริหารความกล้าหาญทางศีลธรรมเพื่ อรายงานและช่วยแก้ไขการ
ฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยเหล่านั้น

เมื่อมีปัญหาที่ซับซ้อนเกิดขึ้น ตารางเพื่ อการตัดสินใจนี้
อาจช่วยคุณหาทางออกที่ถูกต้องได้:

สอบถามฝ่ายกฎหมาย

สอบถาม
ผู้บังคับบัญชา

สอบถาม
ผู้บังคับบัญชา

สอบถาม
ผู้บังคับบัญชา

?

?

?

?

การกระท�ำนี้จะส่งผล
ในแง่ลบแก่ RPM
บริษัทปฏิบัติการใน
เครือ พนักงาน ผู้ถือ
หุ้น ผู้บริโภค และ/
หรือชุมชนที่บริษัท
ประกอบการอยู่
หรือไม่

สะท้อนให้เห็นค่า
นิยมและวัฒนธรรม
ของ RPM หรือ
บริษัทปฏิบัติการ
ในเครือได้อย่างดี
หรือไม่
กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คุณจะมีความ
ภาคภูมิใจ หาก
เหตุการณ์นี้ปรากฏ
เป็นหัวข้อข่าวใช
หรือไม่

สอดคล้องกับ
นโยบายของ
RPM หรือไม่

ถูกกฎหมาย
หรือไม่

เริ่มต้น

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

อย่าท�ำ!

อย่าท�ำ!

อย่าท�ำ!

อย่าท�ำ!

การปฏิบัติที่
สอดคล้องกับค่านิยม
และความคาดหวัง
ของเรา
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ความซื่อสัตย์สุจริต
และความรับผิดชอบ

ของคุณที่มีต่อ บริษัท
การปฏิบัติเพื่ อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คุณมีหน้าที่ในการเพิ่ มพู นผลประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัท
เมื่อโอกาสอ�ำนวย ดังนั้นคุณจึงไม่ได้รับอนุญาต (หรือแนะให้
ผู้อื่น) ในการใช้โอกาสทางธุรกิจของบริษัทที่คุณรับรู้มาผ่าน
การใช้ทรัพย์สินบริษัท ข้อมูล หรือต�ำแหน่งของคุณ กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ ห้ามไม่ให้คุณใช้ทรัพย์สินบริษัท ข้อมูล หรือ
ต�ำแหน่งของคุณเพื่ อประโยชน์ส่วนตนและเพื่ อแข่งขันกับ
บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้คุณยังมีภาระผูกพั นในการจัดการกับผล
ประโยชน์ท่ข
ี ัดแย้งกันอย่างถูกต้องเมื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวแทน
ของบริษัท ในการติดต่อทางธุรกิจหรือเมื่อให้ค�ำแนะน�ำที่อาจมี
ผลต่อการกระท�ำของบริษัท
ในบางกรณี ความสัมพั นธ์และเป้าหมายส่วนตัว ด้านการ
เงิน และด้านการงานของคุณอาจขัดแย้งกับความมุ่งมั่นของ
คุณที่มีต่อบริษัท หากเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณต้องเปิดเผยถึง
ความขัดแย้งนั้น การไม่เปิดเผยความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อผู้บังคับบัญชาที่เหมาะสม อาจสร้างภาพลักษณ์ท่ด
ี ูเหมือน
ว่าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่กระท�ำการเพื่ อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทได้ หากคุณมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกรณีใด ๆ
ในฐานะเป็นตัวแทนบริษัท ซึ่งคุณมีความขัดแย้งหรือดูเหมือน
ว่าคุณอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกัน คุณต้องเปิดเผยความ
ขัดแย้งนั้นต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บริหารระดับแรก (รอง
ประธานกรรมการ ผู้จัดการทั่วไปหรือประธานบริษัท) ของ
บริษัทปฏิบัติการในเครือของคุณ เจ้าหน้าที่ของ RPM หรือ
ฝ่ายกฎหมายของ RPM ได้ทราบ
แม้ว่าหากคุณเชื่อว่าคุณก�ำลังปฏิบัติเพื่ อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท การเปิดเผยจะปกป้องคุณและบริษัทได้ โดยส่วน
ใหญ่ การมีหรือการดูเหมือนว่ามีผลประโยชน์ขัดกันนั้นไม่ได้
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หมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมในการท�ำธุรกรรมใด ๆ
ในนามของ RPM หรือบริษัทของคุณ เมื่อเปิดเผยอย่างถูก
ต้อง จะช่วยเสริมสร้างการปกป้องเพื่ อจะได้มีการอนุมัติขั้น
สุดท้ายจากผู้ที่ไม่มีความขัดแย้ง เพื่ อให้มั่นใจว่าการตัดสิน
ใจขั้นสุดท้ายนั้นเป็นไปเพื่ อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้
ยังช่วยปกป้องคุณจากข้อกล่าวหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นว่าการ
ตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นเพื่ อผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณเพี ยงผู้
เดียว

หากคุณมี หรือดูเหมือนว่ามีผลประโยชน์
ขัดกัน คุณต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ที่เป็นผู้บริหารระดับแรก (รองประธาน
กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปหรือประธาน
บริษัท) ของบริษัทปฏิบัติการในเครือ
ของคุณ เจ้าหน้าที่ของ RPM หรือฝ่าย
กฎหมายของ RPM ได้ทราบ

ค่านิยม
และ

168

ความคาดหวังของ

ตัวอย่างของผลประโยชน์ขัดกัน
ผลประโยชน์ทางการเงิน: คุณหรือญาติสนิทของ
คุณเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือได้รับ
ผลประโยชน์จากบริษัทหนึ่ง ๆ ที่บริษัทเราติดต่อ
ธุรกิจด้วย หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทปฏิบัติการใน
เครือของ RPM
กิจกรรมภายนอก: คุณหรือญาติสนิทของคุณมี
ต�ำแหน่งสมาชิกกรรมการบริหาร ผู้อ�ำนวยการ เจ้า
หน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษาหรือตัวแทน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ให้แก่บริษัทหนึ่ง ๆ ที่ RPM มีการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วย หรือคุณเข้าร่วมในการลงทุนธุรกิจ
อิสระ หรือปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่องค์กรธุรกิจ
องค์กรประชาคม หรือองค์กรการกุศล ที่ท�ำให้คุณ
อุทิศเวลาแก่ธุรกิจของบริษัทได้ไม่เพี ยงพอ

ของก�ำนัล: คุณหรือญาติสนิทของคุณรับของก�ำนัล
(หรือได้รับสัญญาว่าจะได้รับของก�ำนัลในอนาคต)
จากบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจจะจ�ำกัดไม่ให้คุณ
กระท�ำการเพื่ อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
การท�ำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท: คุณหรือญาติสนิท
ของคุณเป็นบุคคลหลักในการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจ
กับบริษัท
การจ้างงานที่เกี่ยวข้อง: คุณต้องการจ้างญาติ
สนิทให้ท�ำงานที่บริษัทของคุณ

คุณต้องเปิดเผยความ
ขัดแย้งต่อผู้บังคับ
บัญชาที่เป็นผู้บริหาร
ระดับแรก
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ความซื่อสัตย์
สุจริต

ถาม-ตอบ

ผลประโยชน์ขัดกัน
ถาม: พนักงานที่ท�ำงานเต็มเวลาให้กับบริษัท
ปฏิบัติการในเครือของ RPM ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจ�ำหน่ายพื้ นให้กับลูกค้ากลุ่มพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม ในวันหยุดสุดสัปดาห์ พนักงาน
ติดตั้งพื้ นในที่จอดรถและชั้นใต้ดินของที่อยู่
อาศั ยเพื่ อเสริมรายได้ของเขา พนักงานไม่ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผลิตโดยบริษัท เว้นแต่ว่าเขา
จะจ่ายในมูลค่าตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
นี่เป็นผลประโยชน์ขัดกันที่ต้องรายงานต่อบริษัท
หรือไม่
ตอบ: ตราบเท่าที่พนักงานติดตั้งพื้ นในช่วงเวลาที่
ไม่ใช่เวลาท�ำงาน ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ไม่ใช่
เชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการ
ตลาดและการขายของบริษัท และเขาจ่ายเงินอย่าง
เหมาะสมส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทที่เขา
อาจใช้ในระหว่างการติดตั้งการกระท�ำของเขาไม่ได้
ขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่ อ
ความโปร่งใสและการเปิดกว้างและเพื่ อขจัดความ
ไม่ถูกต้องใด ๆ พนักงานควรเปิดเผยกิจกรรมนี้
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่ อให้มั่นใจว่ามีเอกสาร
ที่ถูกต้องส�ำหรับเรื่องนี้
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ถาม: พนักงานขายอาวุโสที่ท�ำงานเต็มเวลาที่บริษัท
ปฏิบัติการในเครือของ RPM เป็นเจ้าของร้อยละ
50 ของผู้จัดจ�ำหน่ายที่ขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย
บริษัทและคู่แข่งบางราย พนักงานไม่ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประจ�ำวันของผู้จัดจ�ำหน่าย นี่เป็นผล
ประโยชน์ขัดกันที่ต้องรายงานต่อบริษัทหรือไม่
ตอบ: ใช่ แม้ว่าพนักงานขายจะไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมประจ�ำวันของผู้จัดจ�ำหน่าย พนักงานจะได้
รับผลตอบแทนทางการเงินจากการขายผลิตภัณฑ์
ของบริษัทนอกขอบเขตการจ้างงานตามปกติรวมทั้ง
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เนื่องจากพนักงาน
ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง บริษัทจึงไม่สามารถท�ำให้ความ
ขัดแย้งนี้กระจ่างชัดนี้ได้
พนักงานควรเปิดเผยผลประโยชน์ขัดกันนี้กับผู้
บังคับบัญชาของตนโดยทันที ตัวอย่างนี้เป็นกรณี
ที่ไม่ค่อยพบในกรณีที่ข้อขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขได้
โดยการสร้างการควบคุมเพื่ อปกป้องผลประโยชน์ที่
ดีที่สุดของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวโน้มที่จะขอ
ให้พนักงานขายผลประโยชน์ของเธอในผู้จัดจ�ำหน่าย
โดยตรงและ/หรืออาจถูกยุติการจ้างงานจากบริษัท

่ สัตย์
ความซือ
สุจริต

ปกป้องสินทรัพย์และข้อมูลบริษัทของเรา
พนักงานทุกคนมีภาระ
ผูกพั นที่จะต้องปกป้อง
สินทรัพย์ ข้อมูลที่เป็น
กรรมสิทธิ์และเป็นความลับ
และโอกาสของบริษัท

ปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท
สินทรัพย์ของบริษัทควรถูกใช้
เฉพาะเพื่ อความมุ่งหมายที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายของบริษัทเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม RPM และกลุ่มบริษัท
ปฏิบัติการในเครือบางส่วนอาจ
อนุญาตในการใช้ส่วนตัวส�ำหรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
สื่อสาร เช่น คอมพิ วเตอร์ โทรศัพท์

ของคุณเสมอก่อนที่จะใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
เพื่ อให้มั่นใจว่าถูกต้องตามนโยบาย
ที่ใช้บังคับ
ห้ามใช้สินทรัพย์ขององค์กร
เพื่ อการใช้ส่วนบุคคลโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากประธานบริษัท
ผู้จัดการทั่วไป หรือประธานฝ่าย
ปฏิบัติการของบริษัท

เครื่องโทรสาร หรือเครื่องถ่าย
เอกสารในบางโอกาส ตรวจสอบกับ
ผู้บังคับบัญชาของบริษัทในบริษัทที่
คุณหรือทบทวนนโยบายของบริษัท
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ความซื่อสัตย์
สุจริต

การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการจ้างงานของคุณ คุณเรียน
รู้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องบริษัท
ของพนักงานของเรา หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เราท�ำธุรกิจด้วยได้
คุณต้องรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่มอบหมายแก่
คุณอย่างเคร่งครัด ยกเว้นเมื่อการเปิดเผยนั้นได้รับอนุมัติ
โดยที่ปรึกษาทั่วไปของ RPM หรือของบริษัทของคุณ หรือ
เมื่อถูกร้องขอตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ข้อมูลที่เป็นความ
ลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิร
์ วมถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ให้ความไว้วางใจ
แก่เรา หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งหากได้รับการเปิด
เผย ภาระผูกพั นของคุณในการรักษาข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะต้องด�ำเนินต่อไปแม้แต่หลังจากการสิ้นสุดการ
จ้างงานของคุณ
บริษัทมักจะอยู่ในข้อตกลงของการไม่เปิดเผยข้อมูลกับ
ลูกค้า ผู้จัดหา ผู้ที่มีโอกาสจะเป็นผู้ซ้อ
ื และผู้ขายของบริษัท
และผู้อื่น หากคุณได้รับข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลผู้ท่เี ราติดต่อธุรกิจด้วย ให้ยืนยัน
ว่ามีการตกลงดังกล่าวอยู่หรือไม่ และหากมีคุณต้องให้การ
ดูแลในการใช้งานและปกป้องข้อมูลความลับดังกล่าวเพื่ อ
รักษาไม่ให้มีการเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสม

ข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม
ถึงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาดของบริษัทและ
แผนการบริการ การออกแบบ ฐานข้อมูล บันทึก
ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลทางการเงิน และรายงานที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สูตรการผลิตสินค้า
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ความซือ
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ถาม-ตอบ
ปกป้องทรัพย์สินและโอกาสของบริษัท
ถาม: เพื่ อนร่วมงานของฉันได้เดินทางไปท�ำธุรกิจและ
กินอาหารราคาแพง เขาคิดว่าค่าใช้จ่ายอาจถูกปฏิเสธ
เนื่องจากจ�ำนวนเงิน ดังนั้นเขาจึงอ้างว่าอาหารมื้อ
เย็นส�ำหรับคนมากกว่าหนึ่งคน เขาสามารถท�ำได้หรือ
ไม่ เกิดอะไรขึ้นถ้าเขาพาคู่สมรสของเขาเดินทางไปด้วย
และรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นส�ำหรับทั้งสองคนใน
รายงานค่าใช้จ่ายของเขา
ตอบ: ไม่เขาไม่สามารถท�ำเช่นนั้นได้ การส่งรายงานค่าใช้
จ่ายที่ไม่ถูกต้องโดยเจตนา ขัดต่อหลักการส�ำคัญของเรา
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ในกรณีแรกการเพิ่ มจ�ำนวนคนให้มากขึ้นในฐานะผู้เข้า
ร่วมประชุมในมื้ออาหารด้วยความหวังว่าจะได้รับอนุมัติใน
ค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นการฉ้อโกง ในกรณีท่ส
ี อง เป็นการ
ไม่เหมาะสมที่จะใช้ค่าใช้จ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของการเดิน
ทางในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเข้าร่วมของคู่สมรส
ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจ ดังนั้นจะถือเป็นการใช้สินทรัพย์
ของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม เว้นแต่มีการเปิดเผยอย่าง
โปร่งใสและได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้บริหารของ
องค์กรที่เหมาะสม การใช้เงินของบริษัทเพื่ อส่วนตัว เป็น
อีกรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกง

ถาม: ผมก�ำลังอยู่ระหว่างพั กกลางวันและต้องการที่จะใช้
คอมพิ วเตอร์ของผมเพื่ อซื้อดอกไม้ให้แก่ภรรยา ผมสามารถ
ท�ำได้หรือไม่
ตอบ: ได้ หากบริษัทปฏิบัติการในเครือของคุณอนุญาตการใช้เป็น
ครั้งคราวในลักษณะนี้ นี่เป็นการใช้งานเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะมีค่า
ใช้จ่ายน้อยหรือความเสี่ยงในความรับผิดชอบของบริษัทน้อย คุณ
ยังสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทในระหว่างพั กกลางวันของคุณ
ได้ตามความเหมาะสม
ถาม: ฉันก�ำลังจะออกจากบริษัทและเริ่มต้นธุรกิจผลิตสาร
เคลือบและน�้ำยาผนึกของตนเอง เมื่อฉันออกไปแล้ว ฉัน
สามารถใช้สูตรผลิตภัณฑ์ที่เรียนรู้มาเพื่ อสร้างผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองได้หรือไม่
ตอบ: ไม่น่าจะได้อย่างยิ่ง ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของ RPM หรือ
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทของคุณก่อนที่จะพยายามใช้สูตร สูตร
เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท การ
เอาสูตรเหล่านั้นไปอาจน�ำไปสู่การลงโทษทางแพ่ ง และอาจก่อให้
เกิดการฝ่าฝืนทางอาญาส�ำหรับการโจรกรรมความลับทางการค้า
ในบางเขตอ�ำนาจศาล
้ มาล่ะ
ถาม: ถาม: แต่หากฉันเป็นคนคิดค้นสูตรขึน
ตอบ: สูตรที่คุณคิดค้นขึ้นหรือมีส่วนร่วมในการคิดค้นนั้นถูก
คิดค้นในฐานะส่วนหนึ่งของงานของคุณเพื่ อบริษัท และกระท�ำโดย
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการจ้างงานของคุณ บริษัทจึงเป็นเจ้าของ
ในสูตรนั้นทั้งหมด

การใช้หรือแจกจ่ายข้อมูลหรือข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย
ของเราและอาจน�ำไปสู่การลงโทษทางแพ่ งหรือทางอาญา เพื่ อปกป้องบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการ
โพสต์หรือพู ดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์บน
เว็บไซด์ส่ือสังคมออนไลน์ รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการพู ดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับใน
ที่ที่คนอื่นอาจได้ยิน เช่น ในที่สาธารณะ
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"ข้อมูลส่วนบุคคล" คืออะไร
่ ามารถ
“ข้อมูลส่วนบุคคล“ ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ ทีส
่ ช
น�ำมาใช้เพื่ อระบุตวั ตนของบุคคลทีม
ี วี ต
ิ โดยทางตรง
หรือทางอ้อม ส�ำหรับรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล
่ งการคุม
โปรดอ่านนโยบายสากลเรือ
้ ครองข้อมูลของ
่ วกับ GDPR
RPM และค�ำแนะน�ำเกีย

ปกป้องความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์
ด้านความปลอดภัยของทุกคน
พนักงานและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

นิติบุคคลที่จะปกป้องข้อมูลนั้น และ

ที่ไม่ใช่พนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน

ใช้ข้อมูลภายใต้ความมุ่งหมายที่ถูก

นามของบริษัท เข้าถึงข้อมูลส่วน

ต้องตามกฎหมายก็ตาม หากคุณ

บุคคลได้ การเปิดเผยข้อมูลส่วน

สงสัยเกี่ยวกับว่าคุณได้รับอนุญาต

บุคคลอย่างไม่เหมาะสมสามารถ

ให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

สร้างความเสียหายด้านการเงินและ

ข้อมูลของบริษัทหรือไม่ ให้ทบทวน

ความปลอดภัยของลูกค้า ผู้จัดหา

นโยบายสากลเรื่องการคุ้มครอง

และพนักงาน และดังนั้นต้องได้รับ

ข้อมูลของ RPM และค�ำแนะน�ำ

การคุ้มครองอยู่เสมอ

เกี่ยวกับ GDPR หรือติดต่อฝ่าย

เราต้องระมัดระวังเมื่อมีการโอน
ถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล

กฎหมายของบริษัทของคุณ หรือ
ฝ่ายกฎหมายของ RPM

บริษัท หลายประเทศมีกฎหมาย
ที่จ�ำกัดการโอนถ่ายหรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าเมื่อการ
ถ่ายโอนนั้นถูกท�ำขึ้นกับบุคคลหรือ

นโยบายสากลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของ
RPM และค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ท่ี
https://www.rpminc.com/vepolicies/
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ถาม-ตอบ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ
้
สถานการณ์สมมติ: ฉันได้รับอีเมลจากฝ่ายจัดซือ
ของลูกค้า อีเมลมีลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีโลโก้ของบริษัทลูกค้า
ฉันไม่รู้จักชื่อของผู้ส่งอีเมล แต่เขาบอกว่า
บริษัทของเขาต้องการที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของ
เราส�ำหรับค่าสินค้าที่ซ้อ
ื จากเรา ฉันต้องการที่จะ
ดูแลลูกค้าของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ แต่
ด้วยข้อมูลอันจ�ำกัดที่ฉันมีเกี่ยวกับลูกค้า ฉันรู้สึก
ไม่สบายใจที่จะให้ข้อมูลหมายเลขเส้นทางของ
บัญชีและเลขที่บัญชีของบริษัททางอีเมล ฉัน
ก�ำลังท�ำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
ภาระผูกพั นของคุณ: สมควรอย่างยิ่ง อีเมลนั้น
อาจจะไม่ได้มาจากหนึ่งในลูกค้าของเราจริง ๆ และ
อาจมาจากใครบางคนที่พยายามที่จะเอาข้อมูล
ธนาคารของบริษัทของเราเพื่ อจะขโมยจากเรา
เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่คุณต้องการที่จะให้บริการที่ดี
ที่สุดแก่ลูกค้า แต่ความสงสัยของคุณนั้นก็เป็นสิ่ง
ที่สมควรแล้ว อาชญากรจะอาศัยการที่เรามีความ
ปรารถนาที่จะให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุดของ
พนักงานของเรา เพื่ อโน้มน้าวให้พนักงานของ
เราเปิดเผยข้อมูลเพื่ อที่จะใช้ท�ำอันตรายต่อบริษัท
ของเรา
อย่ามอบข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลความ
ลับที่ต้องเก็บเป็นความลับแก่ผู้ใดนอกจากคุณจะ
มั่นใจว่าคนผู้นั้นเป็นใคร และเขามีอำ� นาจในการ
ด�ำเนินการใด ๆ กับข้อมูลนั้น นอกจากนี้อย่า
โพสต์หรือพู ดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับ
ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์บน
เว็บไซด์สื่อสังคมออนไลน์ หากคุณมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับบุคคลที่ต้องการข้อมูล กรุณาติดต่อผู้
ที่รู้จักบุคคลคนนั้น หรือผู้ที่สามารถยืนยันได้ว่า
บุคคลผู้นั้นท�ำการร้องขอที่ถูกต้อง นอกจากนี้การ
เข้ารหัสหรือรหัสผ่านจะป้องกันข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับ เมื่อ
โอนถ่ายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

่ น
ถาม: ใครบางคนทีฉ
ั ไม่รจ
ู้ ก
ั จากบริษัทปฏิบต
ั ก
ิ ารในเครือ
่ โทรศัพท์มาถามวันเกิดของผูจ
อีกบริษัทหนึง
้ ด
ั การระดับ
่ งมีอยูว
กลาง เรือ
่ า่ ผูจ
้ ด
ั การของเราก�ำลังการเดินทางไป
้ ก�ำลัง
ยังบริษัทปฏิบต
ั ก
ิ ารในเครือ และผูท
้ โ่ี ทรศัพท์มานัน
้ ตัว
๋ เครือ
่ งบินให้แก่พนักงานของเรา บริษัทการเดิน
จะซือ
๋ เดินทาง ฉัน
ทางต้องการวันเกิดของพนักงานเพื่ อจองตัว
้ แต่เพราะฉันไม่รจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลนัน
ู้ ก
ั คนทีโ่ ทรมา
้ แก่เขา ฉันไม่ได้ทำ� อะไรผิดใช่หรือไม่
ฉันจึงไม่ให้ขอ
้ มูลนัน
ตอบ: คุณท�ำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คุณไม่รู้จักคนที่โทรมา ดัง
นั้นคุณไม่รู้ว่าคนที่โทรมาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ให้บริษัทปฏิบัติการในเครือ RPM จริง ๆ หรือไม่ แม้ว่าคนที่
โทรมาท�ำงานให้บริษัทปฏิบัติการในเครือ RPM แต่คุณไม่รู้
ว่าเธอมีอ�ำนาจที่สามารถรับรู้ข้อมูลนั้นหรือไม่ และเธอจะใช้
ข้อมูลนั้นเพื่ อความมุ่งหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมาะ
สมจริง ๆ หรือไม่ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่
เป็นความลับเฉพาะเมื่อเป็นไปตามสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด: (1)
คุณรู้จักหรือยืนยันตัวตนของบุคคลที่ขอข้อมูล (2) คุณรู้
ว่าบุคคลนั้นมีความจ�ำเป็นต้องรู้และเป็นเจ้าของข้อมูล (3)
คุณรู้ว่าบุคคลนั้นจะปกป้องข้อมูลนั้น (4) คุณให้ข้อมูลใน
รูปแบบที่ปลอดภัยและ (5) การถ่ายโอนข้อมูลสอดคล้อง
กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเป็นไปตามนโยบายการปกป้อง
รหัสผ่านของ RPM ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
RPM และค�ำแนะน�ำของ GDPR
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ความมุ่งมั่น
ต่อคนและ

ชุมชน

ปกป้องสุขภาพ
ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมของเรา
เราทุกคนมีความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินธุรกิจที่ปกป้องสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับจ้าง
ผู้จัดหา ตัวแทนจ�ำหน่าย ลูกค้า
ผู้บริโภค ชุมชน และสาธารณชน
สถานที่ประกอบการของเรา
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และท�ำการสื่อสารกับ
ชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับวัสดุที่
ผลิตและขนย้ายใช้งานในพื้ นที่ อีก
ทั้งเราจะท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรม
และสาธารณชน เพื่ อส่งเสริมการ
ตระหนักถึงและโปรแกรมการตอบ
สนองต่อภาวะฉุกเฉินที่ใช้รับมือกับ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
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ถาม-ตอบ
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์สมมติ: ข้อบังคับของหน่วยงานด้านน�้ำในท้องถิน
่ ดูเหมือน
จะเข้มงวดขึ้นทุกปี โรงงานของคุณได้มอบหมายให้พนักงานสองคนที่
ท�ำงานเต็มเวลาให้ท�ำการบ�ำบัดน�้ำก่อนปล่อยทิ้ง ก็แค่ท�ำตามนั้น บาง
ครั้งก็ยุ่งมาก และพนักงานเหล่านั้นจะต้องไปท�ำงานด้านการผลิตอื่น ๆ
ผู้บังคับบัญชาด้านการผลิตต้องใช้ตัวอย่างรายวัน และส่งรายงาน
รายไตรมาสไปยังหน่วยงานด้านน�้ำเพื่ อให้เป็นไปตามข้อบังคับ แม้ว่าน�้ำ
จะไม่ได้รับการบ�ำบัดอย่างเหมาะสมทุกวัน แต่เขาก็ตัดสินใจที่จะเขียน
ตัวเลขในรายงานส�ำหรับวันที่ไม่ได้ท�ำการบ�ำบัดนั้น เขาไม่ต้องการให้ใคร
เดือดร้อน และคิดว่าไม่มีใครอ่านรายงานเหล่านี้อยู่แล้ว
ภาระผูกพั นของคุณ: นี่เป็นการฝ่าฝืนหลักการหลักของเรา สถานที่
ประกอบการของเราต้องเป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
และรายงานทั้งหมดต้องได้รับการจัดท�ำอย่างเป็นความจริง การ
พยายามท�ำให้เพื่ อนร่วมงานไม่มีปัญหา ไม่ใช่ข้อแก้ตัว การกระท�ำดัง
กล่าวอาจท�ำให้บริษัทต้องรับผิดอย่างมาก ข้อบังคับอาจดูเหมือนเข้ม
งวด แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่ อปกป้องคนจากอันตรายต่อสุขภาพและ
รักษาทางน�้ำให้สะอาด
การรายงานเท็จควรถูกรายงานทันทีกับผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ และความปลอดภัย (EH&S) ของบริษัท หรือสมาชิกอื่นในผู้
บริหารระดับสูงของ บริษัทของคุณ การน�ำสิ่งนิ้มาสู่ความใส่ใจของผู้
บริหารระดับสูง จะท�ำให้มั่นใจว่าบริษัทของเราสามารถใช้การด�ำเนินการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่ มความมุ่งมั่นของ RPM ใน
การท�ำให้ชุมชนปลอดภัยและเสริมสร้างความส�ำคัญของ Value of 168

ค่านิยมและ

168

ความคาดหวังของ

ปฏิบัติต่อทุกคน
อย่างให้เกียรติและ
ด้วยความเคารพ
พนักงานทุกคนของเราและผู้ที่
มองหาการจ้างงาน จะได้รับโอกาส
เท่าเทียมกันส�ำหรับการจ้างงาน
เงื่อนไขในการท�ำงาน โปรแกรม
การฝึกอบรม การเลื่อนต�ำแหน่ง
และเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ การ
เลือกปฏิบัติใด ๆ จะไม่เป็นที่ยอมรับ
โดยเด็ดขาด
เราทุกคนแบ่งปันความรับผิด
ชอบในการตรวจสอบให้มั่นใจว่า
สถานที่ทำ� งานจะปราศจากการ
ก่อกวนทั้งในการปฏิบัติงานประจ�ำ
วัน และการปฏิบัติงานนอกสถาน

รับผิดชอบต่อสังคม
พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคมและ
ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล เราต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
วิเคราะห์สถานะผู้ขาย ลูกค้า และที่ปรึกษาของเรา
อย่างสมเหตุสมผล และเราคาดว่าทุกคนที่เรามีความ
สัมพั นธ์จะละเว้นและมีการใช้กฎระเบียบลงโทษอย่าง
เข้มงวดต่อการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานทาสและ
การค้ามนุษย์ หากพนักงานมีความกังวลว่าบางคน
ที่เราท�ำธุรกิจด้วยก�ำลังใช้แรงงานเด็กหรือแรงงาน
ทาสหรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พนักงานต้อง
รายงานข้อกังวลนั้นต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่าย
กฎหมายของ RPM

ถาม-ตอบ

ที่ ไม่ว่าโดยพนักงานของ RPM
บริษัทปฏิบัติการในเครือ ผู้ขาย
ลูกค้า หรือโดยหุ้นส่วนธุรกิจที่
ไม่ใช่พนักงานที่มีปฏิสัมพั นธ์กับ
พนักงานของเรา กล่าวง่าย ๆ
คือ อย่าทนต่อการก่อกวนไม่ว่าใน
สถานการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
เพศ อายุ ความทุพพลภาพ ชาติ
ก�ำเนิด เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ
สถานภาพทางทหารในปัจจุบันหรือ
การเป็นทหารผ่านศึก หรือลักษณะ
เฉพาะอื่นใด คุณต้องแสดงความ
กล้าหาญทางศีลธรรมเพื่ อยุติและ
รายงานการก่อกวน แม้ว่าคุณจะ
ไม่ใช่เป้าหมายก็ตาม

ถาม: ฉันสังเกตเห็นว่าหนึ่งในผู้บังคับบัญชาด้านการผลิตของเราเลือกจับผิด
พนักงานคนหนึ่งเป็นประจ�ำ เรียกเขาว่าขี้เกียจและโง่ เมื่อใดก็ตามที่เขาท�ำแม้แต่
ความผิดพลาดเล็กน้อย พนักงานหัวเราะออกมา แต่ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ท�ำให้เขารู้สึก
แย่ และก็ท�ำให้ฉันอารมณ์เสียเช่นกัน เราทั้งคู่กลัวที่จะพู ดอะไรออกไป เพราะเราไม่
ต้องการสูญเสียงานของเรา เราควรท�ำอย่างไร
ตอบ: หลักการส�ำคัญของเราก�ำหนดให้เราต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีและ
ความเคารพ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการกระท�ำของเพื่ อนร่วมงานในระดับ
เดียวกัน หรือระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา บ่อยครั้งที่คนคิดว่าการ
ก่อกวนในที่ท�ำงานเป็นไปในลักษณะทางเพศหรือเชื้อชาติ แต่การก่อกวนอาจมีหลาย
รูปแบบ รวมถึงรูปแบบความคิดเห็นที่ดูถูกซึ่งคุณได้ประสบ ดังนั้น คุณควรแก้ไข
สถานการณ์น้เี ช่นเดียวกับที่คุณน่าจะท�ำหากถูกการก่อกวนทางเพศ
ขั้นแรกบอกผู้บังคับบัญชาว่าข้อคิดเห็นเหล่านี้ไม่เหมาะสมและขอให้เขาหยุด ถ้า
คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถท�ำเช่นนี้ได้ หรือถ้าคุณท�ำเช่นนี้และการก่อกวนยังคงมีต่อไป
คุณควรรายงานสถานการณ์ให้เจ้านายของผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ถ้ายังไม่ได้ผล คุณสามารถรายงานเรื่องนี้ "ขึ้นต่อไปได้ตามสายงาน" ที่ผู้บริหาร
อาวุโสของบริษัท หรือคุณสามารถโทรหาสายด่วน RPM และรายงานโดยไม่ระบุชื่อผู้
แจ้งได้ โปรดจ�ำไว้เสมอว่า RPM มีนโยบายการไม่ท�ำตอบโต้ที่เคร่งครัด คุณจะไม่โดน
ตอบโต้โดยผู้บังคับบัญชาของคุณหรือบริษัทของคุณส�ำหรับการรายงานโดยสุจริต
เรื่องการฝ่าฝืนค่านิยมของเรา
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ความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบ

เมื่อเราปฏิบัติเพื่ อประโยชน์
ของ RPM ในตลาดโลก และ
ปฏิสัมพั นธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ของเรา ชุมชน ผู้จัดหา คู่แข่ง
และรัฐบาล เราต้องปฏิบัติตาม
Value of 168 และหลักการของ
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมุ่งมั่น
ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบ และความกล้าหาญ
ทางศีลธรรม คุณต้องหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่อาจน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่
ฉวยโอกาสจากบุคคลใดด้วยการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
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รักษาบันทึกรายการให้ถูกต้อง สมบูรณ์
และโปร่งใสเสมอ
เราจะลงบันทึกรายการต่าง ๆ
ทั้งหมดของเราด้วยความ
ซื่อตรงสูงสุดเสมอ เตรียมและ
รักษารายงาน ข้อมูล บัญชี
และรายงานทางการเงินให้เป็น
ระเบียบ มีความละเอียด ถูกต้อง
และเป็นความจริงเสมอ คุณต้อง
ร่วมมือกับผู้ตรวจบัญชีทั้งภายใน
และภายนอกของ RPM และทั้ง
คุณและคนอื่น ๆ ไม่สามารถที่
จะข่มขู่ เปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบน
หรือหลอกลวงผู้ตรวจสอบบัญชี
เหล่านี้ได้

พนักงานทุกคน ผู้อ�ำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอน
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้
รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพี ยงประธาน
บริหาร ประธานฝ่ายการเงิน สมุห
บัญชี ผู้ควบคุมการด�ำเนินการของ
RPM หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในลักษณะนี้ของบริษัทปฏิบัติ
การในเครือ (“เจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
เงินอาวุโส”) ทั้งหมดต้องสร้าง
ความคุ้นเคยกับและปฏิบัติตามบท
ควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท พวกเขายังต้อง
สร้างความคุ้นเคยกับการควบคุม
ภายในของการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ
พวกเขา เพื่ อให้มั่นใจว่ารายงาน
และเอกสารสาธารณะของบริษัท
ถูกน�ำเสนออย่างเป็นธรรม ถูกต้อง
และตรงตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
คณะกรรมาธิการตลาดหลักทรัพย์
(SEC) และหลักบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และกฎหมายว่าด้วยรายงาน
ทางการเงินในท้องถิ่น

ค่านิยมและ
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พนักงานทุกคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการ
เงินของ RPM และบริษัทปฏิบัติการในเครือต้อง:
•

ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและด้วยความซื่อตรง
และความซื่อสัตย์สุจริต

•

จัดการตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสมหรือ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ปรากฏระหว่าง
ความสัมพั นธ์ส่วนบุคคลและความสัมพั นธ์ทาง
อาชีพ

ผู้ใดก็ตามที่มีอ�ำนาจสั่งการหรือควบคุมดูแลเกี่ยว
กับเอกสารการน�ำเสนอต่อ SEC หรือการสื่อสารต่อผู้

•

ทุกอย่างที่บริษัทสื่อสารกับหรือน�ำเสนอต่อ

ควบคุมดูแลกฎอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป ผลการด�ำเนิน

สาธารณะผ่านองค์กรของรัฐด้วยความเป็น

งาน สภาวะทางการเงิน หรือความคาดหมายของ RPM

ธรรม ถูกต้อง ตรงตามเวลา และสามารถเข้าใจ

หรือบริษัทปฏิบัติการในเครือ ควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่

ได้

และพนักงานคนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เมื่อมี
โอกาส และปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมการเปิดเผยรายงานและเอกสาร

•

ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อ

เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในกรณีท่เี หมาะสม เป้าหมายคือ

บังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และส่วนท้องถิ่น

การเปิดเผยที่ครบถ้วน เป็นธรรม ถูกต้อง ตรงเวลา และ

และหน่วยงานควบคุมดูแลของหน่วยงานภาค

เป็นที่เข้าใจได้

เอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาหรือข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับบัญชี การควบคุม
บัญชีภายในหรือการตรวจสอบบัญชีหรือการฝ่าฝืน

•

อย่าบิดเบือนความจริงอย่างจงใจ หรือท�ำให้ผู้
อื่นบิดเบือนความจริง เกี่ยวกับบริษัท รวมไปถึง

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ต้องได้รับการรายงานตาม

ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท เจ้าหน้าที่ผู้

ขั้นตอนการรายงานที่อธิบายไว้ในหน้า 34 กับ 35 และปก

ดูแลกฎระเบียบของรัฐ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกฎ

หลังของคู่มือฉบับนี้

ระเบียบขององค์กร
•

รายงานโดยใช้สายด่วน หรือโดยติดต่อ
ประธานฝ่ายควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ของ RPM ทันที่เมื่อมีการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าจะ
มีการฝ่าฝืนตามกฎและขั้นตอนที่อธิบายไว้โดย

นโยบายเหตุการณ์ที่สามารถรายงานได้ของ
RPM สามารถดูได้ที่
https://www.rpminc.com/vepolicies/

ละเอียดชัดเจนในคู่มือฉบับนี้หรือภายใต้นโยบาย
เหตุการณ์ท่ส
ี ามารถรายงานได้ของ RPM
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ใช้เฉพาะข้อมูลสาธารณะเท่านั้นเพื่ อตัดสินใจในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์
เมื่อท�ำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ เราอาจซื้อหรือ
ขายเฉพาะหุ้นของ RPM หรือของ
บริษัทอื่น ๆ ได้เมื่อการตัดสินใจ
ในการซื้อขายนั้นเกิดขึ้นโดยอาศัย
ข้อมูลสาธารณะ การซื้อขายหลัก
ทรัพย์ที่ใช้ข้อมูลสาระส�ำคัญที่ยังไม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอันจะมีผล
ต่อราคาหุ้น อาจเป็นการกระท�ำที่
ผิดกฎหมาย และในทุกกรณีถือว่า

เป็นการฝ่าฝืนค่านิยมและความคาด
หวังของเรา คุณไม่สามารถให้คน
อื่นซื้อหรือขายหุ้นให้คุณเพื่ อหลีก
เลี่ยงกฎระเบียบเหล่านี้ อย่าแบ่งปัน
ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
กับผู้ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับกฎ
เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ในขณะที่มีข้อมูลสาระส�ำคัญที่ยังไม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอันจะมีผล
ต่อราคาหุ้น ให้ปรึกษากับที่ปรึกษา

มี "ค�ำแนะน�ำ" อะไรบ้าง
ส�ำหรับการซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
ห้ามไม่ให้พนักงานส่งผ่านข้อมูลความลับหรือ
ข้อมูล “วงใน” แก่เพื่ อนหรือสมาชิกในครอบครัว
ภายใต้สถานการณ์ที่แสดงว่า คุณก�ำลังพยายาม
ช่วยใครบางคนท�ำก�ำไรหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นค�ำ
แนะน�ำและสามารถถูกใช้อย่างผิดกฎหมายเพื่ อ
ประโยชน์ของบุคคลหนึ่ง ๆ ได้
การได้ “ค�ำแนะน�ำ” อาจท�ำให้คุณต้องได้รับ
โทษทางแพ่ งหรือทางอาญา
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ทั่วไปของ RPM หากคุณตระหนัก
ถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือข้อ
บังคับที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิด
ขึ้นให้แจ้งประธานฝ่ายก�ำกับควบคุม
ดูแลของ RPM หรือใช้สายด่วนเพื่ อ
สร้างรายงานที่ไม่ระบุชื่อผู้แจ้ง
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หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจถูกมองว่าเป็นการทุจริต
เราต้องเป็นผู้ประกอบการที่มี

เปิดเผยอย่างโปร่งในรายงานค่าใช้

ความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์

จ่ายของคุณในการบันทึกและสมุด

สุจริตและมีความกล้าหาญทาง

บัญชีของบริษัท

ศีลธรรมสูงสุดเสมอ ด้วยเหตุน้ี

หากคุณสงสัยว่าการจ่ายช�ำระ

เราต้องไม่ปล่อยให้ตนเองเข้าไป

ให้ของก�ำนัล หรือความบันเทิงนั้น

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่ดู

เหมาะสมหรือไม่ หรือไม่แน่ใจในการ

เหมือนเป็นการทุจริตโดยเด็ดขาด

เก็บบันทึกธุรกรระมอย่างถูกต้อง

คุณต้องไม่ยอมรับ รับ ให้ หรือ

เหมาะสมในสมุดบัญชีและบันทึก

เสนอว่าจะให้ของมีค่ารวมถึง ของ

ของบริษัท ให้ขอค�ำปรึกษาทาง

ก�ำนัล และความบันเทิง หากความ

กฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายของ

มุ่งหมายเป็นการมีอิทธิพลต่อผล

กลุ่มหรือของ RPM

ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
หรือ เพื่ อผลประโยชน์ส่วนตัวที่
ไม่เหมาะสม หรือของนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการ
จ่ายช�ำระ ไม่ว่าคุณหรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อมหรือได้รับประโยชน์
จากรายการนั้น ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม คงความระมัดระวังและ
ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่ อ
ให้มั่นใจว่าผู้ที่เราท�ำธุรกิจด้วยไม่มี
ส่วนร่วมในการกระท�ำในนามของ
คุณหรือบริษัทเพื่ อให้ส�ำเร็จในสิ่ง
ที่คุณไม่สามารถท�ำเองได้โดยตรง
ตัวคุณ บริษัทของคุณ และ RPM

กฎง่าย ๆ เกี่ยวกับการจ่ายช�ำระ:

อาจต้องรับผิดชอบในการช�ำระที่ผิด

• สินบนทุกชนิดไม่เป็นที่ยอมรับโดยเด็ดขาด

กฎหมายนั้น

• ไม่มีของมีค่าใดที่สามารถเสนอหรือยอมรับได้ หากสิ่งของ
นั้นมีเจตนาที่จะชักจูงใครคนหนึ่งให้เอื้อประโยชน์แก่ใครบาง
คน หรือได้รับประโยชน์โดยไม่เหมาะสม

ค่านิยมและความความหวังของ
168 ก�ำหนดว่าคุณต้องระบุราย
ละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายช�ำระหรือ
การให้หรือรับของก�ำนัล หรือความ
บันเทิงในนามของ RPM หรือบริษัท
ของคุณ ธุรกรรมเหล่านี้ต้องถูก

• การจ่ายช�ำระเพื่ อการอ�ำนวยความสะดวก (การจ่ายช�ำระ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ อเร่งการปฏิบัติงานตามปกติ) ไม่
สามารถท�ำได้นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าจากที่ปรึกษาทั่วไปของ RPM
• สมุดบัญชีและบันทึกทั้งหมดต้องแสดงให้เห็นรูปแบบ
จ�ำนวน ความมุ่งหมายของการจ่ายหรือการรับตามจริง
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ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ต้องมี
การสอบสวนหรือค�ำปรึกษาทางกฎหมาย:
บุคคลที่เสนอ มอบให้ หรือรับการจ่ายช�ำระ:
• มีครอบครัวหรือธุรกิจที่เกี่ยวพั นกับเจ้าหน้าที่
รัฐบาล

ถาม-ตอบ

• มีชื่อเสียงที่ไม่ดีในชุมชนทางธุรกิจหรือดูเหมือน
ว่าจะไม่มีแหล่งข้อมูลที่เพี ยงพอในการด�ำเนิน
การตามการบริการที่เสนอ
• ขอให้ไม่เปิดเผยข้อมูลตัวตนของเขาหรือเธอ
หรือไม่สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงทางเอกสารได้
• เพิ่ มหรือขอเงินพิ เศษนอกเหนือจากค่า
ธรรมเนียมปกติหรือค่าธรรมเนียมตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมส�ำหรับสินค้าหรือการบริการ

ถาม: บริษัทของเราก�ำลังเริ่มด�ำเนินการผลิตในประเทศใหม่
ฉันได้รับการก�ำหนดเส้นตายให้โรงงานใหม่ของเราด�ำเนิน

งานภายใน 90 วัน เรามีค�ำสั่งซื้อมากมายและลูกค้ารอคอย
อย่างอดทนในขณะที่เราท�ำให้โรงงานพร้อม สิ่งสุดท้ายที่

• ปฏิเสธที่จะให้ใบเสร็จรับเงินส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บได้

ต้องท�ำคือการขอใบอนุญาตปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

• ขอเงื่อนไขการจ่ายช�ำระที่แปลกหรือผิดปกติ

บอกว่าการขอใบอนุญาตจะใช้เวลาหกเดือน เว็บไซต์ยังบอก

ส�ำหรับโรงงาน

เมื่อฉันไปขอรับใบอนุญาตในเว็บไซต์ของประเทศ ซึ่ง
ด้วยว่าฉันควรโทรไปที่หมายเลขโทรฟรีส�ำหรับ "การด�ำเนิน
การขอใบอนุญาตเร่งด่วน" ฉันโทรไปที่หมายเลขนั้น เจ้า
หน้าที่ที่รับสายฉัน บอกว่าฉันจะได้รับใบอนุญาตภายใน 60
วันถ้าฉันจ่ายเงินเพิ่ มอีก 500 ดอลลาร์ เขาให้ฉันเข้าถึง

ส่วนพิ เศษของเว็บไซต์ซึ่งฉันสามารถป้อนข้อมูลบัตรเครดิต
ของบริษัทได้ ฉันไม่แน่ใจว่าจะท�ำอย่างไร
ตอบ: คุณควรตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายของบริษัทหรือของ
RPM ก่อนด�ำเนินการต่อ เนื่องจากข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์
ของรัฐบาลที่เป็นทางการ และดูเหมือนจะเป็นกระบวนการที่
เป็นทางการที่น�ำเสนอให้กับทุกคน อาจถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ควรขอค�ำแนะน�ำก่อนที่จะด�ำเนินการ และ
เนื่องจากเป็นไปได้ที่จะต้องมีการช�ำระเงินเพื่ ออ�ำนวยความ
สะดวก จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษาทั่วไปของ
RPM
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รายงานการเดินทาง ที่พัก อาหาร และความบันเทิงอย่างถูกต้อง
การช�ำระเงินทางธุรกิจและการช�ำระเงินคืนส�ำหรับที่พัก การเดินทาง อาหารและความบันเทิงจะต้องมีการพิ จารณา
อย่างใกล้ชิดเพื่ อให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กลายเป็นของก�ำนัล หรือในกรณีที่แย่กว่านั้น อาจเป็นการช�ำระเงินที่ไม่เหมาะ
สม การเดินทาง ที่พัก อาหาร และความบันเทิงอาจเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (ไม่ใช่ของก�ำนัล) หากเป็นไปตามทั้งหมดต่อ
ไปนี้: ค่าใช้จ่าย (1) เป็นที่เหมาะสม (2) เป็นการเชื่อมโยงตามส่วนและโดยตรงกับการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจโดยสุจริต และ
(3) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีความเหมาะสมและมีรายละเอียดที่มีการท�ำบันทึกไว้ในบันทึกของบริษัท
ตัวอย่างของการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจโดยสุจริตรวมถึง การสาธิตสินค้า การส่งเสริมการขาย และการอธิบาย การ
เดินทางและที่พักเพื่ อความมุ่งหมายด้านความบันเทิงส่วนบุคคลเป็นหลักไม่ใช่ค่าใช้จ่ายโดยสุจริต และไม่ได้รับอนุญาต
หากไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทของคุณหรือที่ปรึกษาทั่วไปของ RPM

การเดินทาง ที่พัก อาหาร ของก�ำนัล และความบันเทิง
่ นของก�ำนัลอย่าง
การแลกเปลีย
เหมาะสม

•

ห้ามเสนอหรือรับของก�ำนัลที่มี
เงื่อนไขหรือโดยนัยที่อาจมีการ
ก�ำหนดเมื่อมีการกระท�ำใด ๆ

ของก�ำนัลคือสิ่งที่มีมูลค่า
ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงและมี

•

อย่าเรียกร้องของก�ำนัล

สัดส่วนกับความสนใจทางธุรกิจ

•

อย่าเสนอหรือรับของก�ำนัลเป็น

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจเป็น

เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

รูปธรรมหรือไม่ และอาจรวมถึง

เช่น บัตรเครดิตแบบเติมเงิน/
เช็ค/ธนาณัติ

อาหาร ความบันเทิง การบริการ
การเดินทาง หรือที่พัก ของก�ำนัล

•

จะเอื้อให้ประโยชน์ในผู้รับโดยตรง
หรือโดยอ้อม

•

•

บริษัทของเรา
ของก�ำนัลระหว่างพนักงาน
•

อย่าใช้เงินทุนของบริษัทเพื่ อ
ให้ของก�ำนัลที่อยู่บนพื้ นฐาน

อย่าเสนอหรือรับของก�ำนัล

ของความสัมพั นธ์หรือความ

ของก�ำนัลจะมีมูลค่าไม่มาก

แลกเปลี่ยนของก�ำนัลกับบุคคล

บริษัทของเราและบุคคลที่เรามี

•

เป็นของฟุ ม
่ เฟือย
บ่อย ๆ แม้ว่าปริมาณในแต่ละ

พนักงานต้องระมัดระวังในการ
หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ติดต่อกับ

อย่าเสนอหรือรับของก�ำนัลที่

เกี่ยวข้องส่วนตัว
•

อย่าให้หรือรับของก�ำนัลที่

อย่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการแลก

เกี่ยวกับการเดินทางหรือ

เปลี่ยนของก�ำนัลที่ซ่อนเร้นหรือ

ที่พักโดยไม่ได้รับการอนุมัติ

แอบแฝง

ก่อนจากกลุ่มของคุณหรือที่

อย่าเสนอของก�ำนัลให้แก่เจ้า

ปรึกษาทั่วไปของ RPM

ปฏิสัมพั นธ์ด้วยอาจดูเหมือนไม่

หน้าที่รัฐหรือหน่วยงาน (ยกเว้น

เหมาะสมหรือมีผลประโยชน์ขัดกัน

ของก�ำนัลที่มีมูลค่าเล็กน้อยใน

หากการท�ำเช่นนั้นเป็นฝ่าฝืน

อาจถูกส�ำคัญผิดว่าเป็นการทุจริต

นามบริษัท เช่น หมวกที่มีโลโก้

นโยบายนี้หรือนโยบายของ

และหากมีจ�ำนวนมากเกินไปอาจ

บริษัทหรือสิ่งที่คล้ายกัน)

องค์กรของบุคคลอื่น ๆ

กลายเป็นการช�ำระเงินที่ไม่เหมาะ
สมหรือผิดกฎหมายได้
ข้อจ�ำกัดต่อไปนี้จะน�ำไปใช้เมื่อ

•

•

อย่าให้หรือรับของก�ำนัล

อย่าเสนอให้หรือรับของก�ำนัล
จากองค์กรการกุศลที่มีส่วน
ร่วมในการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจ

มีการแลกเปลี่ยนของก�ำนัลกับ

ที่แสวงหาผลก�ำไรกับบริษัท

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำ� ธุรกรรม

RPM ใด ๆ

ทางธุรกิจกับ RPM หรือบริษัท
ใด ๆ ในเครือ
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ถาม-ตอบ
ต่อไปนี้คือการด�ำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับของก�ำนัลที่
ยอมรับได้:
•

ในกรณีส่วนใหญ่ ของก�ำนัลอาจจะได้รับการ
ปฏิเสธอย่างเหมาะสม ในกรณีท่ไี ม่ปกติซ่ง
ึ
ไม่อาจปฏิเสธของก�ำนัลได้ เพราะการปฏิเสธ
ของก�ำนัลอาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสมส่วน
บุคคลหรือไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรม ไม่
สุภาพหรือเป็นความอับอายต่อบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ให้ของก�ำนัล โปรดแจ้งที่ปรึกษา
ทั่วไปของ RPM ทันทีหลังจากการยอมรับ
ของก�ำนัล หากเหมาะสม ของก�ำนัลอาจมี
การแสดงและ/หรือใช้ร่วมกันโดยพนักงาน
ของบริษัทหรืออาจน�ำไปบริจาคให้องค์กร
การกุศล นอกจากนี้ บันทึกข้อตกลงที่เหมาะ
สมในหนังสือบัญชีของบริษัทและบันทึก
ต้องท�ำการอธิบายสถานการณ์แวดล้อมใน
การแลกเปลี่ยนของก�ำนัล การประเมินมูลค่า
ที่เหมาะสมของของก�ำนัลและการจัดการขั้น
สุดท้ายของของก�ำนัล

•

หากได้ให้หรือได้รับในนามของ RPM หรือ
หนึ่งในบริษัทปฏิบัติการในเครือ ของก�ำนัลจะ
ต้องได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและตรง
ไปตรงมา
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ถาม: ฝ่ายขายของเราวางแผนเดินทางไป แคนคูน ประเทศเม็กซิโก
ห้าวัน และจะเชิญลูกค้าที่มีอยู่และผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้า บริษัท
จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การเดินทางดังกล่าวได้รับการอธิบายว่าเป็นการประชุมฝึกอบรม
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และในวาระการประชุมระบุว่าจะมีการ
ฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงต่อวัน นอกเหนือจากการน�ำเสนอบนหน้าจอ
หนึ่งชั่วโมงทุกวันแล้ว ไม่มีการเตรียมการฝึกอบรมอื่น ๆ ความ
สมดุลของเวลาในแคนคูนคือเพื่ อการพั กผ่อนหย่อนใจและความ
เพลิดเพลิน อย่างเช่นการท่องเที่ยวและอาหาร นี้เป็นค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมหรือไม่
ตอบ: ข้อควรระวัง: นี่อาจเป็น "การช�ำระเงินที่ไม่เหมาะสม" หรือที่
เรียกว่าสินบน การเดินทางครั้งนี้จะไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงไม่สมเหตุสมผล หรือเกี่ยวข้องกับความมุ่ง
หมายทางธุรกิจโดยสุจริตทั้งทางตรงหรือโดยสัดส่วน แม้ว่าจะเรียก
ว่าการประชุม “การฝึกอบรม” ระยะเวลาสั้น ๆ และการขาดวัสดุที่ใช้ใน
การฝึกอบรมเป็นสัดส่วนที่ไม่ค่อยสัมพั นธ์กันเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือ
ของการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สมเหตุสมผลเมื่อ
เทียบกับจ�ำนวนการฝึกอบรมที่จัดไว้ให้
การเดินทางอาจไม่ถูกมองว่าเป็นของก�ำนัลเช่นกัน แต่อาจถูก
ตีความว่าเป็นการช�ำระเงินที่ไม่เหมาะสม ของก�ำนัลไม่ควรมากเกินไป
หรือแพง และไม่ควรผูกติดกับความคาดหวังของการได้รับการปฎิบัติ
ที่ดีจากผู้รับ คุณควรพิ จารณาค่าใช้จ่ายของของก�ำนัลให้กับบริษัท
ตลอดจนมูลค่าของของก�ำนัลและความสัมพั นธ์ของคุณกับบุคคลที่ได้
รับของก�ำนัล ในสถานการณ์เช่นนี้ ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยัง
บริษัทและผลประโยชน์ต่อผู้รับอยู่ในระดับสูง
นอกจากนี้ การปรากฏตัวของ "ผู้ที่มีโอกาสจะเป็น" ลูกค้า อาจ
ท�ำให้บุคคลภายนอกเช่นรัฐบาลหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าการเดินทาง
เป็น “สินบน” ที่ตั้งใจที่จะส่งผลต่อลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือให้การปฏิบัติที่ดีอ่น
ื ๆ แก่คุณ กฎหมายการให้
สินบนไม่จ�ำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ พวกเขาสามารถใช้กับธุรกรรม
ของเอกชนได้เช่นกัน เนื่องจากบางครั้งเป็นการยากที่จะระบุว่าเป็น
ของก�ำนัลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับการช�ำระเงินที่ไม่เหมาะสม การ
ช�ำระเงินหรือการช�ำระเงินคืนให้กับพนักงานที่ไม่ใช่บริษัท RPM ใด ๆ
ส�ำหรับการเดินทางหรือที่พักจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษาทั่วไป
ของบริษัทหรือของ RPM ของคุณก่อน
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ปัจจัยที่อาจมีการพิ จารณาในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ให้หรือรับของก�ำนัล:
(1) วิญญูชนที่เป็นคนรอบคอบในสังคม จะมองดูของก�ำนัลเป็นสิ่งฟุ ม
่ เฟือยหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น
จึงไม่ควรเสนอ ให้ หรือรับของก�ำนัล
(2) วิญญูชนในสังคมจะมองดูสถานการณ์แวดล้อมหรือโอกาสส�ำหรับการให้หรือรับของก�ำนัลว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น จึงไม่ควรเสนอ ให้ หรือยอมรับของก�ำนัล
(3) มีความถี่ในการแลกเปลี่ยนของก�ำนัลระหว่างพนักงานหรือบริษัทและหน่วยงานของบุคคลที่มีการ
เจรจาต่อรองหรือพนักงานบ่อยเพี ยงใด ของก�ำนัลที่แม้มีมูลค่าน้อยหากมีการแลกเปลี่ยนกัน
บ่อยเกินไป อาจน�ำไปสู่สถานการณ์ท่วี ิญญูชนในสังคมจะมองดูการท�ำธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นว่ามี
ความมุ่งหมายที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นไปเพื่ อความมุ่งหมายในการมีอิทธิพลต่อผู้รับเพื่ อจะกระท�ำใน
ลักษณะที่ทุจริตเสียหาย
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แนวทางพื้ นฐานส�ำหรับการช�ำระเงินทางธุรกิจส�ำหรับ
การเดินทาง ที่พัก อาหาร และความบันเทิง:
•

ต้องมีการเชื่อมโยงโดยตรงและเป็นไปตามส่วนเพื่ อ

•

•

การช�ำระเงินต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น

•

การช�ำระเงินทั้งหมดที่ท�ำและได้รับ จะต้องเปิดเผยและ

•

หากมีการเบิกจ่ายคืนส�ำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทาง อาหาร
นายจ้างของแต่ละบุคคล และแต่ละบุคคลสามารถขอการ

เฉพาะเงินของบริษัทที่อาจน�ำไปใช้จ่ายส�ำหรับการเดิน

ช�ำระเงินคืนจากนายจ้างของเขาหรือเธอ เป็นไปตามขั้น

ทาง ที่พัก อาหาร และความบันเทิงที่เชื่อมโยงกับ
ความมุ่งหมายทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย การ
ช�ำระเงินในด้านที่พักและการเดินทางจะได้รับอนุญาต

ตอนเดียวกันหากคุณเป็นบุคคลที่จะได้รับการเบิกจ่ายคืน
•

หากเกี่ยวโยงกับความมุ่งหมายทางธุรกิจที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น (ที่พักและการเดินทางไม่สามารถ
เป็นของก�ำนัล เว้นแต่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทของคุณหรือที่ปรึกษา
ทั่วไปของ RPM)
•

อาหารและความบันเทิงอาจจะเป็นของก�ำนัลได้หากไม่
ได้เกี่ยวโยงกับความมุ่งหมายทางธุรกิจที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย (จะเป็นไปตามกฎเรื่องการให้และรับของ
ก�ำนัล)

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้หรือรับของก�ำนัลหรือไม่ว่าจะเป็นการ
ช�ำระเงินค่าใช้จ่ายทางธุรกิจว่าเป็นไป
อย่างเหมาะสมหรือไม่ ให้ปรึกษากับฝ่าย
กฎหมายของกลุ่มปฏิบัติงานของคุณหรือ
ของ RPM
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ควรหลีกเลี่ยงการช�ำระเงินโดยตรงไปยังหรือจากบุคคล
ที่พัก และความบันเทิง บริษัทของคุณควรจะคืนเงินให้แก่

มีรายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกทางการเงินของบริษัท
•

จะไม่มีการให้เงินคืนส�ำหรับค่าอาหาร ที่พัก การเดินทาง
และความบันเทิงที่ได้รับหรือให้

ความมุ่งหมายทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่าใช้เงินของบริษัทเพื่ อช�ำระค่าของก�ำนัลส่วนบุคคล
(โปรดทราบว่าความสัมพั นธ์หรือความเกี่ยวเนื่องส่วนตัว
ใด ๆ จะสร้างผลประโยชน์ขัดกันที่จ�ำเป็นต้องมีการ
รายงานอย่างเหมาะสม)

ความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบ

ถาม-ตอบ
ถาม: บริษัทของฉันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเราต้องการ
จะแสดงให้ลูกค้าหลักของเราเห็นถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์นี้ที่มีมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เราสามารถให้ลูกค้า
บินมาที่สถานประกอบการของเราด้วยค่าใช้จ่ายของเราเพื่ อ
แสดงผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
ตอบ: ได้แน่นอน คุณอาจจะจ่ายส�ำหรับการเดินทาง ที่พัก
และอาหาร ตราบใดที่ค่าใช้จ่ายมีความเชื่อมโยงโดยตรงและ
เป็นไปตามส่วนกับการสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเพื่ อความ
มุ่งหมายทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากตรงตาม
มาตรฐาน การช�ำระเงินจะเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและไม่ได้เป็น
ของก�ำนัล
ถาม: ผู้จัดการฝ่ายขายของลูกค้าต่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐบาล
ต้องการจะบินชั้นธุรกิจและน�ำสามีของเธอมาด้วย ฉันควรท�ำ
อย่างไร
ตอบ: คุณจะต้องคงค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเดินทางของเธอให้
เป็นไปตามส่วนกับสิ่งที่คุณจะจ่ายตามปกติส�ำหรับเหตุการณ์
ที่คล้ายกัน เมื่อต้องช�ำระค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเดินทาง ที่พัก
อาหาร และความบันเทิงให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน จงช�ำระ
เพี ยงเฉพาะสิ่งที่คุณจะอนุญาตให้กับพนักงานของคุณเท่านั้น
หากคุณจะจ่ายส�ำหรับผู้จัดการของคุณเพื่ อเดินทางในเที่ยว
บินระหว่างประเทศในชั้นธุรกิจ คุณสามารถช�ำระเงินส�ำหรับตั๋ว
ชั้นธุรกิจส�ำหรับลูกค้าของคุณที่เป็นผู้จัดการ ไม่เช่นนั้นคุณ
ไม่ควรท�ำการช�ำระเงิน เนื่องด้วยการปรากฏตัวของคู่สมรส
ไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงโดยตรงกับการส่งเสริมการขายของ
ผลิตภัณฑ์ บริษัทไม่ควรจะช�ำระค่าเดินทางของเขา คุณอาจจะ
ลองพิ จารณาดูว่าการช�ำระเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่
สมรสของเธอจะเป็นไปตามมาตรฐานนโยบายของก�ำนัลหรือ
ไม่ แต่ของก�ำนัลทั้งหมดส�ำหรับการเดินทางและที่พักจะต้อง
ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยบริษัทของคุณหรือที่ปรึกษาทั่วไป
ของ RPM
ถาม: การสาธิตผลิตภัณฑ์ของเราใช้เวลาเพี ยงแค่หนึ่ง
วันเท่านั้น แต่ลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะอยู่พักข้ามคืน เรา
สามารถพาพวกเขาไปดูเกมฟุ ตบอลหรือพิ พิธภัณฑ์ด้วยค่าใช้
จ่ายของเราหรือไม่
ตอบ: ได้แน่นอน เนื่องจากค่าใช้จ่ายการเดินทาง อาหารและ
ที่พัก ค่าใช้จ่ายความบันเทิงสามารถจ่ายโดยบริษัท หากมี
การเชื่อมโยงโดยตรงและเป็นไปตามส่วนในการสาธิตของ
ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายความบันเทิงไม่ควร
ฟุ ม
่ เฟือยและควรไปเป็นตามส่วนกับค่าใช้จ่ายปกติท่เี กี่ยวข้อง
กับความมุ่งหมายทางธุรกิจ

ถาม: ลูกค้าอีกคุณหนึ่งน�ำภรรยาของเขามาด้วยและพวกเขา
ต้องการที่จะพั กอยู่ส�ำหรับวันหยุดพั กผ่อน เราสามารถช�ำระ
ค่าใช้จ่ายของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ได้ คุณสามารถช�ำระเงินค่าที่พักเฉพาะคืนที่ลูกค้าของ
คุณจะต้องเข้าพั กตามก�ำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการสาธิต
ผลิตภัณฑ์ของคุณเท่านั้น ตราบใดที่อัตราส�ำหรับค่าใช้จ่ายตั๋ว
ไปกลับส�ำหรับหนึ่งสัปดาห์นั้นมีความคล้ายคลึงกับค่าใช้จ่าย
ตั๋วค้างคืนที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ คุณก็สามารถ
จ่ายส�ำหรับตั๋วเดินทางทั้งหมดให้แก่ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามการ
ช�ำระเงินส�ำหรับตั๋วของคู่สมรสของลูกค้าของคุณหรือค่าที่พัก
ค่าอาหาร และความบันเทิงเพิ่ มเติมในคืนต่อมาของลูกค้าและ
ภรรยาของเขาไม่ได้เกี่ยวโยงโดยตรงกับการสาธิตผลิตภัณฑ์
และดังนั้นการช�ำระเงินส�ำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะไม่รับประกัน
เว้นแต่การเคารพในกฎเรื่องของก�ำนัลอย่างเคร่งครัดนั้น
อนุญาตให้ช�ำระเงินดังกล่าวได้โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท
ของคุณ

ตามที่ตัวอย่างเหล่านี้ได้แสดงให้เห็น สิ่ง
ที่อาจจะเริ่มเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจจะมีการ
เชื่อมโยงโดยตรงและเป็นไปตามส่วนเพื่ อความ
มุ่งหมายทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สามารถเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ของก�ำนัลได้
อย่างรวดเร็ว การช�ำระเงินที่อาจกลายเป็นสิ่ง
ฟุ ม
่ เฟือยเกินไป และเปลี่ยนเป็นการช�ำระเงินที่ไม่
เหมาะสมในการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต
และค่านิยมและความคาดหวังของเรา เมื่อเผชิญ
กับสถานการณ์เหล่านี้หรือที่คล้ายกัน ให้ติดต่อ
บริษัทของคุณหรือฝ่ายกฎหมายของ RPM และ
รับค�ำแนะน�ำก่อนที่จะท�ำการช�ำระเงินหรือช�ำระ
เงินคืนค่าใช้จ่าย ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่
สนับสนุนการช�ำระเงินใด ๆ เป็นสิ่งส�ำคัญ ดัง
นั้น สถานการณ์นี้ยังแสดงให้เห็นว่าเหตุใดการ
ระบุค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
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ปฏิบัติตนในลักษณะที่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเปิดเผย
ปฏิบัติการในเครือกระท�ำการใด ๆ

ฝ่าฝืนหลักการของความเป็นผู้

เครือของเรามุ่งมั่นที่จะแข่งขัน

ในนามของบริษัทที่ฝ่าฝืนหลักการ

ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ

อย่างจริงจังในทุกด้านของธุรกิจ

นี้ ดังนั้นคุณต้องไม่ท�ำงานร่วมกับ

ของเรา หรือการท�ำการค้าอย่าง

แต่จะท�ำเช่นนั้นด้วยรูปแบบที่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทปฏิบัติการใน

เป็นธรรม กฎหมายต่อต้านการ

จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

เครือหรือมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน

ผูกขาดหรือการแข่งขันใด ๆ คุณ

เท่านั้น ในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่

การที่เป็นเพี ยงฝ่ายเดียวที่ไม่เหมาะ

ต้องขอค�ำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย

มีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นต่อการ

สม บิดเบือนการแข่งขัน หรือขัด

ของบริษัทของคุณหรือ RPM

ท�ำให้มั่นใจว่าการแข่งขันในตลาด

กับการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิด

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจะยัง

กว้าง

RPM และบริษัทปฏิบัติการใน

คงอยู่และได้รับการปกป้อง จะไม่มี
พนักงานของ RPM หรือบริษัท

หากคุณสงสัยว่าการกระท�ำ
ที่คุณก�ำลังมองหานั้นจะเป็นการ

ถาม-ตอบ
สถานการณ์สมมติ: ในช่วงอาหารกลางวันที่งาน
แสดงสินค้า ฉันนั่งอยู่กับคู่แข่งของเราที่ก�ำลังพู ด
คุยเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่เป็นผลเสียกับผู้จัดหา
ที่พวกเขาไม่ชอบที่จะติดต่อด้วย ฉันบอกพวกเขา
ว่า พวกเขาไม่ควรจะพู ดคุยเกี่ยวกับการด�ำเนิน
การกับผู้จัดหาหรือลูกค้าและฉันก็เดินออกไป
ภาระผูกพั นของคุณ: คุณท�ำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
พนักงานไม่ควรหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของคู่
แข่งที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดหา ลูกค้า หรือบุคคล
ที่เราท�ำธุรกรรมทางธุรกิจด้วย หากประสบกับ
สถานการณ์คล้ายคลึงกันนั้น ให้ออกจากพื้ นที่
บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นและแจ้งแผนกกฎหมายของ
บริษัทของคุณหรือของ RPM
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แนวทางในการจัดการกับคู่แข่ง
่ วกับราคา ส่วนลด อัตราการ
หลีกเลี่ยงการท�ำสัญญากับคู่แข่ง หากคุณก�ำลังท�ำข้อตกลงเกีย
ผลิต การเสนอราคา หรือผู้จัดหา คุณอาจอยู่ในการฝ่าฝืนค่านิยมของเราและความคาดหวัง
และ/หรือกฎหมาย หากคุณคิดว่ามีเหตุผลทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายส�ำหรับการท�ำเช่น
นั้น ให้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของคุณหรือฝ่ายกฎหมายของบริษัทคุณหรือของ RPM เพื่ อให้
แน่ใจ
นี่เป็นแนวทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
• สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วมในสมาคมการค้าหรืองานแสดงสินค้าควรจะได้รับการอนุมัติโดย
บริษัทปฏิบัติการในเครือของคุณล่วงหน้า ส�ำเนาของเอกสารที่ถูกแจกจ่ายในงานแสดง
สินค้าหรือการประชุม ควรจะเก็บไว้ให้ตรงตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท
ปฏิบัติการในเครือของคุณ
• หลีกเลี่ยงการติดต่อที่ไม่เป็นทางการอันไม่จ�ำเป็นกับคู่แข่ง
• หากคุณอยู่ในที่ประชุมที่คู่แข่งก�ำลังพู ดคุยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ราคาหรือลูกค้า ให้ออกไป
ทันที การพู ดคุยที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นการฝ่าฝืน
• อย่าส่งสถิติหรือข้อมูลอื่น ๆ ไปยังสมาคมการค้าโดยไม่ได้รับอนุมัติจากที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทของคุณ
้ ราคาต�่ำทีไ่ ม่เป็นธรรมด้วยความตั้งใจหรือส่งผล
• แม้ว่าราคาที่แข่งขันจะได้รับอนุญาต อย่าตัง
ในการขับคู่แข่งออกจากตลาด (การตั้งราคาเพื่ อก�ำจัดคู่แข่ง)
• การลงทุนทางธุรกิจใด ๆ กับคู่แข่งต้องได้รับการตรวจสอบโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
บริษัทของคุณ
• หลีกเลี่ยงลักษณะของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย และชื่อที่สร้างความสับสนว่าคล้ายกันกับ
ของคู่แข่ง
• อย่าใส่ร้ายคู่แข่ง

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความมุ่งมั่น

ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ

ความกล้าหาญทางศีลธรรม
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แนวทางส�ำหรับความสัมพั นธ์
ระหว่างลูกค้าและผู้จัดหา

•
•

•

กฎและกฎหมายหลายข้อที่นำ� ไปใช้กับความ
สัมพั นธ์ระหว่างลูกค้าและผู้จัดหา และเรา ไม่
สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ควรใช้
สามัญส�ำนึก หากรู้สึกว่าข้อตกลงหรือการกระท�ำใดไม่
ถูกต้อง การกระท�ำนั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องจริง ๆ หาก
คุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับที่ปรึกษากฎหมาย นี่คือ
บางส่วนของขอบข่ายที่สามารถแจ้งข้อกังวลได้
• อาจจะมีปัญหาการต่อต้านการแข่งขันเมื่อแสวงหา
การควบคุมการจัดการของผลิตภัณฑ์ของผู้จัดหา
อื่น ๆ ของลูกค้า หรือการเลือกของลูกค้า ราคา
หรือสถานที่ที่จะขาย ไม่ควรพยายามเพื่ อที่จะจ�ำกัด
กิจกรรมการตลาดของลูกค้าโดยไม่พูดคุยปรึกษา
กับฝ่ายกฎหมายของบริษัทก่อน
• แม้ว่าจะมีความเหมาะสมในบางกรณีก็ตามสัญญา
หรือข้อตกลงในการที่บริษัทของคุณต้องการ
ผู้จัดจ�ำหน่ายเพื่ อซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือสาย
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะจากบริษัท RPM บริษัทย่อย
หรือบริษัทในเครือ จะต้องได้รับการตรวจสอบ
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•

อย่างใกล้ชิดเพื่ อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อบังคับต่อต้านการแข่งขัน ดังนั้น ขอค�ำ
แนะน�ำทางกฎหมายก่อนเข้าสู่การท�ำข้อตกลงหรือ
สัญญาดังกล่าวใด ๆ
อย่าบังคับให้ลูกค้าซื้อสินค้าโดยใช้เงื่อนไขของการ
ได้รับสินค้าอื่นที่มีการเสนอโดยผู้ขายนั้น
หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติท่แ
ี ตก
ต่างกันต่อลูกค้าใด ๆ ที่แข่งขันกับลูกค้าราย
อื่น ๆ หากราคา เงินคืน ส่วนลด หรือโบนัสแตก
ต่างกัน ให้ตรวจสอบว่าความแตกต่างนั้นถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีการบันทึกไว้ ความแตกต่างใน
เรื่องราคาหรือเงื่อนไขในการขายอื่น ๆ อาจได้รับ
อนุญาตหากเป็นการประหยัดต้นทุนตามจริง มี
ประสิทธิภาพด้านปริมาณ ตรงตามการแข่งขันหรือ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ
โดยทั่วไป คุณไม่ควรปฏิเสธที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์
หรือบริการให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณอาจ
ปฏิเสธที่จะตกลงกับฝ่ายใด ๆ หากการตัดสินใจ
ของคุณกระท�ำอย่างอิสระ ไม่ได้มีเจตนาที่จะบังคับ
และไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับบุคคลภายนอก
เช่น คู่แข่ง ตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผู้จัดหา ขอรับค�ำ
แนะน�ำทางกฎหมายก่อนที่จะปฏิเสธที่จะตกลงกับ
ลูกค้าหรือยกเลิกลูกค้า
หลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดต่อลูกค้าโดยการ
สัญญาในผลการด�ำเนินงานที่คุณรู้ว่าไม่สามารถ
ท�ำได้หรือแคลงใจว่าจะท�ำได้หรือไม่ ในท�ำนอง
เดียวกัน หลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือการเป็นตัวแทน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถยืนยัน
พิ สูจน์ได้
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ถาม-ตอบ

หากคุณสงสัยในการฝ่าฝืน
ใด ๆ ในค่านิยมและความคาด
หวังของเรา โปรดแจ้งผู้บังคับ
บัญชาของคุณ กลุ่มของคุณ
หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัท
ของคุณ หรือของ RPM หรือ
ส่งข้อกังวลของคุณผ่านทาง
สายด่วน

ถาม: ฉันมีผู้จัดจ�ำหน่ายสามรายที่มักแข่งขันกัน
ในโครงการเดียวกันในพื้ นที่ของฉัน ฉันมีความ
สัมพั นธ์ที่ดีกับทุกคน เป็นตลาดขนาดเล็กและทุก
คนรู้ว่าใครเป็นคู่แข่งส�ำหรับโครงการในท้องถิน
่
ผู้จัดจ�ำหน่ายขอให้ฉันก�ำหนดราคาเฉพาะ
ส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่บางแห่ง ฉันยุ่งมาก
ในการจัดการพื้ นที่ขายของฉัน ดังนั้นฉันมักจะ
ส�ำเนาถึงผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งสามในอีเมลที่เกี่ยวกับ
การก�ำหนดราคาโครงการเดียวกัน บางครั้งหนึ่ง
ในพวกเขาจะบอกฉันเกี่ยวกับการบวกเพิ่ มราคา
ของพวกเขาและถามว่า "ฉันจะท�ำอย่างไร" เมื่อ
เทียบกับผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่น ๆ ฉันควรจะพู ด
อย่างไร
ตอบ: ข้อตกลงระหว่างคู่แข่งในการก�ำหนดราคา
หรือฮั้วการเสนอราคาเป็นสิ่งผิดกฎหมายและอาจ
ถูกฟ้องร้องเป็นอาชญากรรม แม้ว่าคุณจะไม่ใช่
คู่แข่งของผู้จัดจ�ำหน่ายของคุณ เนื่องจากคุณ
สื่อสารกับทั้งสามคนในอีเมลฉบับเดียวกันเกี่ยวกับ
การก�ำหนดราคาในโครงการที่พวกเขาเสนอราคา
ทั้งหมด อาจเข้าใจได้ว่าคุณก�ำลังเอื้อต่อการเจรจา
ด้านราคาระหว่างบริษัทที่เป็นคู่แข่ง เมื่อกล่าวถึง
โครงการเฉพาะ ให้สื่อสารกับผู้จัดจ�ำหน่ายทีละราย
เสมอ หลีกเลี่ยงการส�ำเนาเกี่ยวกับราคาถึงผู้จัด
จ�ำหน่ายหลายรายในอีเมลเดียวกัน เมื่อตัวแทน
จ�ำหน่ายของคุณถามว่า "เขาก�ำลังท�ำอะไรอยู่" เขา
อาจเริ่มต้นการสนทนาที่ผิดกฎหมายกับคุณเกี่ยว
กับราคา การเสนอราคา หรือข้อตกลงทางธุรกิจ
อื่น ๆ ที่คู่แข่งเสนอในโครงการเดียวกัน คุณไม่
สามารถแบ่งปันข้อมูลกับเขาได้
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ท�ำธุรกิจกับบุคคลและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงที่ดีและเชื่อถือได้
กฎหมายและไม่มีการทุจริต เรา

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ว่า

พยายามจะปกปิดเงินที่ได้จาก

ต้องท�ำทุกขั้นตอนที่จะยึดมั่นต่อ

ลูกค้าหรือผู้จัดหามีการใช้เงินที่ไม่

กิจกรรมที่เป็นความผิดทางอาญา

นโยบายการค้าและการตรวจสอบ

สุจริตในการท�ำธุรกิจกับบริษัทของ

ผ่านการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจที่

วิเคราะห์สถานะการค้าโดยบุคคล

คุณ ให้ปรึกษากับกฝ่ายกฎหมาย

“ถูกต้องตามกฎหมาย” เพื่ อปกปิด

ภายนอกของ RPM และเรียนรู้

ของบริษัทของคุณ หรือของ RPM

ตัวตน แหล่งที่มาหรือปลายทาง

เกี่ยวกับบุคคลที่เราท�ำธุรกรรมทาง

ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการท�ำธุรกรรมกับ

ของเงินเหล่านั้นเพื่ อท�ำให้ดูเหมือน

ธุรกิจด้วยเพื่ อให้มั่นใจการด�ำเนิน

บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น

ว่ามีความถูกต้องตามกฎหมาย

การทั้งหมดที่ด�ำเนินการโดยบุคคล

บริษัทของเราจะด�ำเนินธุรกิจกับ

ภายนอกเป็นไปเพื่ อผลประโยชน์

ลูกค้าและผู้จัดหาที่ผ่านการตรวจ

ของบริษัทที่เป็นการรักษา Value

การฟอกเงินคือการที่บุคคล

สอบแล้วและมีชื่อเสียงที่มีส่วนใน

of 168 และหลักการส�ำคัญอย่าง

การด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตาม

เป็นปกติวิสัย

หากมีสัญญาณเตือนภัยต่อต้านการฟอกเงินเหล่านี้ปรากฏให้เห็นเพี ยงเล็กน้อย ก็จ�ำเป็นต้อง
มีการตรวจสอบหาความจริงเพิ่ มเติม
• การซื้อหรือการขายที่มีความผิดปกติจากรูปแบบการค้าหรือธุรกิจของลูกค้า
• วิธีการช�ำระเงินที่ผิดปกติ เช่น การช�ำระเงินเงินสดจ�ำนวนมากหรือธนาณัติสั่งจ่ายหลาย
รายการ
• ลูกค้าหรือผู้จัดหาพยายามที่จะรักษาความลับเป็นอย่างสูง แสดงความไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
• การท�ำธุรกรรมที่ดูเหมือนว่าถูกจัดท�ำมาเพื่ อหลบเลี่ยงข้อก�ำหนดในการรายงาน (เช่น การท�ำ
ธุรกรรมที่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์หลายครั้งต่อเนื่องกัน)
• โครงสร้างข้อตกลงการซื้อขายที่ซับซ้อนผิดปกติ
• วิธีการช�ำระเงินโดยไม่มีความมุ่งหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน
• เงื่อนไขการช�ำระเงินที่เอื้ออ�ำนวยอย่างผิดปกติ
• โอนจากต่างประเทศหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรม
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ตรวจสอบให้ม่น
ั ใจว่าการค้าและการท�ำธุรกรรมข้ามพรมแดนถูกต้อง
ตามกฎหมาย
การน�ำเข้า/ส่งออกสินค้าและบริการ
้
กฎหมายการควบคุมการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ (รวมทัง
การน�ำเข้าการส่งออกและการต่อต้านการคว�่ำบาตร) ใช้ได้
กับทุกคนเนื่องจาก RPM เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คุณจะต้องไม่ทำ� ธุรกิจกับบุคคลหรือบริษัทใด ๆ
ที่อยู่ใน หรือที่คุณมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าอาจจะอยู่ใน เกาหลีเหนือ
อิหร่าน ซีเรีย หรือเขตไครเมียของยูเครน ต้องมีการอนุมัติ
จากฝ่ายกฎหมายของ RPM ก่อนส�ำหรับการท�ำธุรกรรมใด ๆ
ในคิวบาหรือซูดาน นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การค้าของสหรัฐอเมริกา บริษัทปฏิบัติการในเครือทุกแห่งต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมข้าม
พรมแดนซึ่งรวมถึงกฎหมายของประเทศที่สินค้าหรือบริการ
ของตนถูกส่งออกน�ำเข้าหรือขนส่ง
กฎหมายเหล่านี้อาจจ�ำกัดการค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
การใช้ผลิตภัณฑ์ การใช้งานที่ตั้งใจไว้ผู้ใช้ปลายทาง หรือการ
รวมกันของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แม้จะไม่มีการห้ามบังคับใช้อย่าง
สมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทปฏิบัติการในเครือของ RPM แต่ละราย
จึงมีหน้าที่ในการก�ำหนดกระบวนการเพื่ อให้มั่นใจว่าการท�ำความ
เข้าใจและการปฏิบัติตามข้อบังคับทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลต่อการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และบริการข้าม
พรมแดนของตน

กฎหมายต่อต้านการคว�่ำบาตร
บุคลากรควรตรวจสอบเอกสารและการติดต่อกันโดย
จดหมายทั้งหมด และโดยเฉพาะจดหมายของค�ำสั่งทางเครดิต
และการจัดส่งสินค้า เพื่ อระบุข้อความที่สนับสนุนการคว�่ำบาตร

อิสราเอลซึ่งเราไม่สามารถตกลงที่จะปฏิบัติตามได้ การร้องขอ
ใด ๆ ที่จะละเว้นจากการท�ำธุรกิจกับหรือในอิสราเอลหรือเลือก
ปฏิบัติกับบุคคลใดโดยยึดตามเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชาติ
ก�ำเนิด หรือสัญชาติ ไม่ควรได้รับความเห็นชอบหรือเคารพ
และต้องถูกยึดถือและถูกรายงานให้ฝ่ายกฎหมายของ RPM
ในแบบฟอร์มการรายงานการคว�่ำบาตรรายไตรมาส

ท�ำธุรกรรมเฉพาะกับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการของค่านิยม
และความคาดหวังของ 168 ของ RPM
เราจะท�ำสัญญากับนายหน้าศุลกากร ตัวแทน ตัวแทน
ฝ่ายขาย ผู้จัดจ�ำหน่าย หรือพ่ อค้าคนกลางอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติตามและให้ความช่วยเหลือ RPM และบริษัทปฏิบัติ
การในเครือต่าง ๆ ตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่ใช้
บังคับทั้งหมด คุณจะต้องไม่ท�ำธุรกิจกับบุคคลใด ๆ หรือใน
ลักษณะใด ๆ ที่ต้องห้ามโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือ
กฎหมายท้องถิ่น บริษัทของเราไม่สามารถอนุญาตให้บุคคล
ภายนอกฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ในนามของเรา ดัง
นั้นก่อนท�ำธุรกรรมและสอดคล้องกับนโยบายด้านการค้าและ
นโยบายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการค้าบุคคลภายนอก
คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าบุคคลหรือบริษัทที่คุณก�ำลัง
ด�ำเนินธุรกิจด้วย (1) ปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในค่านิยมและ
ความคาดหวัง 168 ของ RPM และ (2) ไม่ใช่บุคคลต้องห้าม
หรือด�ำเนินการเพื่ อผลประโยชน์ของเราในประเทศที่ถูกคว�ำ่
บาตร ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของบริษัทของคุณหรือของ
RPM เมื่อคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจกับประเทศ
องค์กร หรือบุคคลใด ๆ

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลและหน่วยงานที่มีชื่อเสียง หรือเกี่ยวกับกฎหมายและข้อ
บังคับการปฏิบัติตามทางการค้า โปรดดูที่นโยบายด้านการค้า
และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการค้าบุคคลภายนอกของ
RPM หรือปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของบริษัทของคุณหรือ ของ
RPM นโยบายด้านการค้าของ RPM และนโยบายการตรวจ
สอบวิเคราะห์สถานะการค้าโดยบุคคลภายนอกสามารถดูได้ที่
https://www.rpminc.com/vepolicies/
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ตวามกล้าหาญทางศีลธรรม
ในการรายงานและแก้ไขการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัย

สายด่วน:
• หมายเลขสายด่วนส�ำหรับพื้ นที่ของคุณจะได้รับการประกาศไว้รอบสถานที่ทำ� งานของคุณ
• หมายเลขโทรศั พท์สายด่วนสามารถใช้ได้กับประเทศที่คุณท�ำงาน นอกจากนี้ยังอาจพบได้ที่
www.rpminc.com/hotline/
• นอกจากนี้คุณยังอาจแจ้งสายด่วนเป็นข้อความโดยการกรอกแบบรายงานที่
https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational

คุณมีหน้าที่และได้รับการสนับสนุนในการรายงานและแก้ไข
การฝ่าฝืนอันเป็นที่ต้องสงสัยโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้
ไม่ว่าสถานการณ์ท่ค
ี ุณก�ำลังเผชิญจะเป็นเช่นไร ค่านิยมและความความคาด
หวังของเราต้องการให้เราทุกคนท�ำหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและความซื่อสัตย์
สุจริต ในฐานะที่เป็นพนักงาน เรามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับ นโยบายของบริษัท และมาตรฐานทางธุรกิจ ความมุ่งมั่นของคุณที่
จะท�ำสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้อง และด้วยเหตุผลที่เหมาะสมเสมอนั้นจะช่วย
สร้างชื่อเสียงแก่บริษัทของเราและแก่ตัวคุณเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ไม่ต้องกลัว
ที่จะซักถามหรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ปัญหาทางจริยธรรม
หรือการยึดมั่นในกฎหมาย
ไม่มีผู้อำ� นวยการ พนักงาน หรือลูกจ้างคนใดจะตกอยู่ภายใต้การตอบโต้
แก้แค้นในการแก้ไขหรือการรายงานตามความประสงค์ท่ด
ี ีเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
อันเป็นที่ต้องสงสัยว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือค่านิยมและความคาดหวังของเรา
ผู้อ�ำนวยการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานคนใดที่มีส่วนร่วมในการแก้แค้น การ
ตอบโต้ หรือการลงโทษใด ๆ ส�ำหรับการรายงานหรือการแก้ไขของการฝ่าฝืนที่
ต้องสงสัยจะต้องมีการด�ำเนินการทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง
เราได้ก�ำหนดหมายเลขสายด่วนและวิธีการรายงานบนเว็บไซต์ท่ช
ี ่วยให้คุณ
สามารถรายงานการฝ่าฝืนในประเทศใด ๆ ที่เรามีการด�ำเนินงานโดยไม่ต้อง
กลัวการตอบโต้
หากคุณสงสัยว่าจะรายงานหรือแก้ไขสิ่งใดที่เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่ ท�ำ
อย่างความระมัดระวังและใช้วิธีการต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่ อแจ้งคนในบริษัทของเรา
การล้มเหลวในการรายงานหรือให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขการฝ่าฝืนที่ต้อง
สงสัยอาจเป็นการอนุญาตการผิดจริยธรรม การปฏิบัติท่ไี ม่ปลอดภัยหรือไม่
ซื่อตรงให้ด�ำเนินต่อไป ท�ำให้คุณกลายเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการฝ่าฝืน
ของค่านิยมและความคาดหวังของเราไปโดยปริยาย ดังนั้นความล้มเหลวในการ
รายงานหรือการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขการฝ่าฝืนจะถือเป็นการฝ่าฝืนค่า
นิยมและความคาดหวังของเรา
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ข้อมูลพื้ นฐานสายด่วน
•

สายด่วนท�ำงานโดยบริการของบุคคล
ภายนอกที่เป็นอิสระและไม่ได้รับการบันทึก
ด้วยเสียง

•

เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นไม่ได้ห้ามการรายงาน
ที่ไม่ระบุชื่อ คุณก็ไม่จ�ำเป็นต้องระบุตัวตนของ
คุณเว้นแต่คุณเลือกที่จะท�ำเช่นนั้น

•

คุณจะได้รับค�ำแนะน�ำชี้แจงคุณในการติดต่อ
สายด่วนเพื่ อรับการปรับปรุงสถานะเกี่ยวกับ
รายงานหรือค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติมของคุณ

•

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ระบุชื่อ โปรดจ�ำไว้ว่า
ข้อกังวลของคุณอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขเว้น
แต่มีข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระในการตรวจสอบ
ข้อกล่าวหา

•

การตอบโต้เป็นสิง
่ ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

•

บางประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาอาจมีการ
จ�ำกัดสิ่งที่สามารถรายงานผ่านสายด่วน
ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติม ให้ไปที่
www.rpminc.com/hotline/

ค่านิยมและ

168

ความคาดหวังของ

ถาม-ตอบ
วิธีการรายงานข้อกังวลของคุณ
• พู ดคุยหรือส่งอีเมลถึงผู้บังคับบัญชา
ของคุณ
• หากคุณไม่สบายใจที่จะพู ดคุยกับผู้
บังคับบัญชาโดยตรงของคุณเกี่ยวกับ
ข้อกังวลของคุณ คุณสามารถพู ดคุย
กับหรือส่งข้อกังวลของคุณเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลไปยัง
ผู้บังคับบัญชาอีกคน ใครบางคนใน
RPM หรือในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ราย

่ ่าสงสัยแต่ฉันจะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่
ถาม: ฉันควรรายงานหรือไม่ หากบางอย่างทีน
ตัวเองเห็นนั้นผิดจริงหรือไม่
ตอบ: สมควรอย่างยิ่ง เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้อง RPM เพื่ อนพนักงาน
ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ และสินทรัพย์ของบริษัท รายงานที่ท�ำขึ้นด้วยความ
ประสงค์ดีแสดงให้เห็นว่าคุณมีความตระหนักและเข้าใจในภาระผูกพั นของคุณ
ถาม: แต่ฉันกลัวว่าฉันจะถูกไล่ออก
ตอบ: แม้ว่าจะมีการตัดสินในภายหลังว่าไม่มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้น แต่คุณก็ได้ท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้องโดยการรายงานข้อกังวลที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณ ไม่มีใครที่
จะด�ำเนินการใด ๆ ที่จะเป็นการท�ำไม่ดีต่อคุณ เนื่องจากการรายงานความกังวล
โดยสุจริตและจะไม่ยอมให้มีรูปแบบของการตอบโต้เกิดขึ้น

ชื่อติดต่อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดของ RPM สามารถดูได้ที่
https://www.rpminc.com/vepolicies/
• หากคุณอยู่ในบริษัทหนึ่งในเครือของ
RPM คุณสามารถพู ดคุยหรือระบุข้อ
กังวลของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางอีเมลโดยตรงกับที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทของคุณหรือตัวแทน
ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
• สายด่วน (การรายงานผ่านทางโทรศัพท์
และเว็บไซต์) มีพร้อมใช้งานในทุก
ต�ำแหน่งที่ตั้งและในหลายประเทศอาจ
รายงานผ่านสายด่วนโดยไม่ระบุชื่อได้
ค�ำแนะน�ำในการใช้สายด่วนที่อธิบายไว้
ในโปสเตอร์ที่อยู่ในส�ำนักงานของ RPM
และทุกสถานที่ดำ� เนินงานของบริษัท
ปฏิบัติการในเครือและที่
www.rpminc.com/hotline/

เราทุกคนมีความสนใจในการร่วมมือกับการ
สืบสวนทั้งหมด
รายงานทั้งหมดของการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ
หรือค่านิยมและความคาดหวังของเราที่ท�ำโดยความ
ประสงค์ดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ใน
กรณีที่การตรวจสอบมีการด�ำเนินการอยู๋ ให้ท�ำงาน
ในลักษณะดังต่อไปนี้อยู่เสมอ
• เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ การท�ำลายหรือการปกปิดเอกสาร
หรือข้อมูลใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด
• หากคุณได้รับการสัมภาษณ์หรือขอให้จัดเตรียม
เอกสารให้ข้อมูลที่แท้จริงและครบถ้วน
• เว้นแต่มีการก�ำหนดหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่าหารือเรื่องนี้ขณะก�ำลังมีการ
สืบสวนโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากทีมสืบสวนก่อนโดยเด็ดขาด
หากการสืบสวนสรุปว่ามีการประพฤติมิชอบเกิดขึ้น บริษัทจะด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมซึ่ง
สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานการฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานที่เหมาะ
สม โดยให้การฝึกอบรมเพิ่ มเติม การกลั่นกรองนโยบายและขั้นตอน และการใช้การด�ำเนินการ
ทางวินัย รวมไปถึงการเลิกจ้าง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการประพฤติผิดมิชอบที่ผิดกฎหมายอาจ
มีการด�ำเนินคดีทั้งทางแพ่ งหรือทางอาญา

ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพนักงานของเราในการปฏิบัติตามค่านิยมและความคาด
หวังของ 168 ของ RPM จะเสริมสร้างสิ่งที่ได้บรรลุความส�ำเร็จแล้วปฏิบัติสืบต่อกันมา
ของ RPM ให้เป็นผู้ประกอบการที่สร้างคุณค่าให้กับทุกคน
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ความซื่อสัตย์สุจริต

ความมุ่งมั่น

ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ

ความกล้าหาญทางศีลธรรม

สายด่วน:
• หมายเลขสายด่วนส�ำหรับพื้ นที่ของคุณจะได้รับการประกาศไว้รอบสถานที่ทำ� งานของคุณ
• หมายเลขโทรศั พท์สายด่วนสามารถใช้ได้กับประเทศที่คุณท�ำงาน นอกจากนี้ยังอาจพบได้ที่
www.rpminc.com/hotline/
• นอกจากนี้คุณยังอาจแจ้งสายด่วนเป็นข้อความโดยการกรอกแบบรายงานที่
https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational

2628 Pearl Road • Medina, Ohio 44256
www.rpminc.com
1-330-273-5090
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การประยุกต์ใช้ค่านิยมและความคาดหวังเหล่านี้
พนักงานทุกคน เจ้าหน้าที่และผู้อ�ำนวยการของ RPM บริษัทปฏิบัติการในเครือและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามค่านิยมและความคาด
หวังที่ระบุไว้ในหนังสือคู่มือนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้อ�ำนวยการของ RPM และบริษัทปฏิบัติการในเครือและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายการบริหารจัดการของ RPM การปรับปรุงฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือนี้และแนวทางของ RPM อาจดูได้ท่ี
www.rpminc.com/about-rpm/worldwide-code-guidelines/
การตีความ การละเว้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการสรรหาของ RPM International Inc. เป็นผู้รับผิดชอบในการตีความและการปรับใช้
ค่านิยมและความคาดหวังของ 168 และอนุมัติให้หนังสือนี้เป็นหลักจรรยาบรรณและหลักจริยธรรมและในการด�ำเนินธุรกิจของ RPM
และขึ้นอยู่กับการทบทวน แนวทางการน�ำไปใช้ และการอนุมัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับกับพนักงานทุกคนและ
เจ้าหน้าที่ทางการเงินอาวุโส บริษัทอาจละเว้นบทบัญญัติบางประการเป็นครั้งคราว การละเว้นใด ๆ ของบทบัญญัติเหล่านี้ส�ำหรับผู้
อ�ำนวยการ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทางการเงินอาวุโสของบริษัทอาจท�ำโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
คณะกรรมการสรรหาและต้องมีการเปิดเผยในทันทีตามที่คณะกรรมการ SEC หรือกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก การ
ร้องขอการละเว้นใด ๆ ส�ำหรับพนักงานคนอื่นใดจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่ปรึกษาทั่วไปของส�ำนักงานใหญ่ RPM การ
อนุมัติจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าก่อนการด�ำเนินการที่จ�ำเป็นส�ำหรับการละเว้น
การต่อต้านการทุจริต
หน้า 21-27 ของหนังสือคู่มือเล่มนี้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติและการควบคุมการต่อต้านการทุจริตเฉพาะ และด้วยเหตุนี้ โดยไม่ต้องมีการปรับ
เปลี่ยนเพิ่ มเติมโปรดระลึกถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของ RPM
Value of 168 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ RPM International Inc.

เผยแพร่โดย Convero
835 Sharon Drive, Suite 200, Westlake, OH 44145
1-440-250-7000 | www.converoinc.com

