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น่ีคือจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา

สารจากประธานกรรมการบริหาร

ท่ี AkzoNobel เรามุ่งม่ันท่ีจะผลิตและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สี และเราต้องการจะทำาส่ิงน้ีให้ดีท่ีสุด
พันธกิจของเราจะเป็นส่ิงท่ีได้รับการอ้างถึงใน
อุตสาหกรรมน้ี 

การเป็นผู้นำาไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสินค้าท่ีดีท่ีสุดและ
มีผลประกอบการทางการเงินดีเท่าน้ัน แต่ยังต้องเป็น
หุ้นส่วนธุรกิจท่ีไว้วางใจได้ด้วย เราต้องการให้ลูกค้า
และหุ้นส่วนธุรกิจของเราทราบว่า พวกเขาสามารถ
จะคาดหวังอะไรจากเราได้บ้าง ด้วยเหตุน้ี เราจึง
ดำาเนินธุรกิจบนหลักการท่ีเป็นหัวใจสำาคัญของเรา 
น่ันคือ ความปลอดภัย ความซ่ือสัตย์ และความย่ังยืน 
หลักการเหล่าน้ีคือหัวใจสำาคัญของทุกส่ิงท่ีเราดำาเนิน
การ

หลักจรรยาบรรณจะสะท้อนถึงหลักการอันเป็นหัวใจ
สำาคัญของเราและนำามาสู่การปฏิบัติจริง โดยจะระบุ
ถึงความคาดหวังและความรับผิดชอบต่างๆ ภายใน
บริษัท ซ่ึงจะครอบคลุมถึงบรรดาผู้ท่ีเราทำาธุรกิจด้วย 

เราต้องเผชิญกับปัญหาท่ียุ่งยากและต้องตัดสินใจ
ทุกๆ วัน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราทำาให้
เราม่ันใจว่าเราตัดสินใจอย่างถูกต้อง บางคร้ังน่ัน
อาจหมายถึงการยอมละท้ิงโอกาสทางธุรกิจเม่ือส่ิงน้ัน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสูงของเรา ท่ี AkzoNobel 
เราไม่เดินทางลัด แต่เราดำาเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย 
ซ่ือสัตย์ และย่ังยืน น่ีคือส่ิงท่ีเราเป็นและส่ิงท่ีเรายึดม่ัน 

เราจำาเป็นต้องใช้ความกล้าหาญและความมุ่งม่ันเด็ด
เด่ียวในการทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง และหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของเราจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง เราทุกคนควรปฏิบัติตามหลักจรรยา
บรรณเสมอ เพราะน่ีคือเง่ือนไขในการทำางานของเรา
เพ่ือ AkzoNobel และกับ AkzoNobel และยังทำาให้
เรารู้สึกภาคภูมิใจในส่ิงท่ีเรากระทำาอีกด้วย

Thierry

Thierry Vanlancker
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา
บอกว่าเรายึดม่ันอยู่กับส่ิงใด 

โดยเป็นส่ิงท่ีอธิบายหลักการสำาคัญ
และความหมายในเชิงการปฏิบัติ 

เป็นส่ิงท่ีกำาหนดว่าเราจะทำาและไม่ทำาส่ิงใด

น่ีคือจรรยาบรรณ  
ทางธุรกิจของเรา 
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เหล่าน้ีเป็นหลักการสำาคัญของเรา 
ความปลอดภัย ความซ่ือสัตย์ ความย่ังยืน



น่ีคือจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา

ทำาไมจรรยาบรรณทางธุรกิจ จึงมีความสำาคัญ

มาตรฐานเดียว
ทำาให้เราตัดสินใจได้ถูกต้อง 
และแสดงให้เห็นว่าเราเรายึดม่ันอยู่กับส่ิงใด 

เป็นคู่ค้าท่ีเช่ือถือได้
เป็นส่ิงท่ีแสดงให้ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ  
และหน่วยงานรัฐ เห็นว่าพวกเขา  
สามารถเช่ือถือเราได้เพ่ือให้ทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง

ช่ือเสียงในตลาดของเรา
เป็นส่ิงท่ีสนับสนุนช่ือเสียงในตลาดของเรา  
และชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่  
ในฐานะธุรกิจและนายจ้าง

จรรยาบรรณทางธุรกิจคืออะไร?
จรรยาบรรณทางธุรกิจกำาหนดวิธีการใช้ชีวิตประจำาวันของเรา ไม่ว่าคุณจะ
ทำางานให้หรือเป็นพนักงานของ AkzoNobel คุณจะต้องมีความรับผิดชอบและ
พฤติกรรมตามท่ีเราคาดหวัง เป็นมาตรฐานท่ีเราทุกคนภาคภูมิใจร่วมกัน และ
เป็นส่วนหน่ึงของหลักเกณฑ์และวิธีการของเรา (กรอบข้อกำาหนด) คุณควรจะ
ใช้ส่ิงน้ีเพ่ือค้นหาเก่ียวกับวิธีการใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือตัวคุณเพ่ิมเติม

จรรยาบรรณทางธุรกิจมีเพ่ือใช้กับบุคคลใด?
ทุกคนท่ีทำางานให้กับ AkzoNobel ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่ว่า
คุณจะเป็นพนักงานหรือผู้รับเหมา เรายังมีจรรยาบรรณทางธุรกิจพันธมิตรใน
การดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักการเดียวกัน ซ่ึงครอบคลุมความรับผิดชอบ
ของหุ้นส่วนของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์ ผู้แทนจำาหน่าย และตัวแทน 

เราถูกคาดหวังส่ิงใด?
เราทุกคนต้องเข้าใจจรรยาบรรณ คำาแนะนำา และวิธีการปฏิบัติตนภายหลังจาก
น้ัน แม้คุณอาจพบว่าการประยุกต์ใช้จรรยาบรรณบางส่วนในบทบาทเฉพาะ
ของคุณเองเป็นส่ิงท่ีง่ายกว่า แต่คุณก็จำาเป็นต้องสอบถามเก่ียวกับส่วนท่ีคุณไม่
แน่ใจ หากคุณไม่สามารถค้นหาคำาตอบท่ีชัดเจนได้ไม่ว่าประเด็นใดๆ ก็ตาม ให้
ใช้การตัดสินใจท่ีดีและให้ปรึกษาผู้จัดการสายงานหากจำาเป็น และหากคุณเป็น
ผู้จัดการสายงาน คุณยังต้องทำาหน้าท่ีเป็นแบบอย่างอีกด้วย โดยคุณต้องช่วยทีม
งานให้เข้าใจในหลักการของเรา และทำาให้พวกเขารับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ของตนเองด้วย 

จะเกิดอะไรข้ึนหากมีการฝ่าฝืนจรรยา
บรรณทางธุรกิจของเรา?

การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอาจทำาให้คุณถูกลงโทษ รวมถึงการให้
ออกจากงาน ถ้าคุณพบว่ามีผู้ใดทำาผิดกฎ โปรดแจ้งให้ผู้จัดการหรือ SpeakUp! 
ทราบทันที คุณสามารถดูคำาแนะนำาเพ่ิมเติมได้ท่ีส่วนท้ายของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ

น่ีคือคำาแปลของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ ส่วนฉบับภาษาอังกฤษน้ันอยู่ด้านหน้า
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ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีหล่อหลอมเข้าด้วยกันได้อย่างไร

เราจะค้นหาแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมได้ท่ีใด? 
พอร์ทัลคำาส่ัง (Directives Portal) เป็นแหล่งอินทราเน็ตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ี
คุณสามารถค้นหาจรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อมกับข้อกำาหนด กฎ คู่มือ แนว
ปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ ท่ีรวมกันข้ึนเป็นกรอบข้อกำาหนด ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ี
ส่วนใหญ่เป็นการบังคับ เป็นส่ิงท่ีผลักดันธรรมาภิบาล ความคงเส้นคงวา และ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นเลิศท่ัวท้ังบริษัท

หลักการสำาคัญ
ส่ิงท่ีเรายึดม่ันในฐานะบริษัท
• ความปลอดภัย
• ความซ่ือสัตย์
• ความย่ังยืน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
น่ีเป็นมาตรฐานท่ีเราปฏิบัติ เป็นส่ิงท่ีพนักงานทุกคนและคู่ค้าทางธุรกิจมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติตาม

ค่านิยม
วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของเรา
• มุ่งเน้นท่ีลูกค้า
• ส่งมอบงานตามพันธะสัญญา
• มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ
• คว้าชัยไปด้วยกัน

กรอบข้อกำาหนด
แสดงรายละเอียดของข้อกำาหนด กฎ คู่มือ แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติท่ีเราต้องปฏิบัติตามขณะปฏิบัติงานอยู่ท่ี AkzoNobel



ความปลอดภัย

ความปลอดภัย
เราใส่ใจในความปลอดภัยของเพ่ือนร่วมงานและ
ทุกคนท่ีเราปฏิบัติงานด้วย โดยเรามุ่งเน้นท่ีความ
ปลอดภัยของบุคคล ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ



7

• เราปฏิบัติตามกฎและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย
• เราปฏิบัติตามกฎการรักษาชีวิต (Life-Saving Rules)

• เราหยุดการทำางานหากการกระทำา
หรือสภาพการณ์ ไม่ปลอดภัย 

• เราทำาและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
• เรารายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยทันที



ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย คุ้มครองบุคคลไม่ให้สัมผัสกับอันตราย และจัดการสารอันตราย เรา
ใช้ผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้รับผิดชอบจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิง
แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เราติดฉลากของผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม และส่ือสารข้อกำาหนดการจัดการผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี และมัก
จะดีกว่าและเหนือกว่าข้อกำาหนดของกฎหมาย

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี 
Directives Portal 
Health, Safety & Environment

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของบุคคล 
เราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภัย เราให้พันธะสัญญา
ท่ีจะดำาเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย ด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติ และ
การอบรม เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีทำางาน ไปเย่ียมลูกค้า หรือ
เดินทาง เราจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยตลอดเวลา 
เรารายงานการบาดเจ็บและอุบัติเหตุเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี 
Directives Portal 
Health, Safety & Environment

เป้าหมายของเราคือการบรรลุเป้า
หมายการบาดเจ็บและอุบัติการณ์
รุนแรงเป็นศูนย์ เราดำาเนินการ
ส่ิงน้ีด้วยการใช้มาตรฐานท่ีคง
เส้นคงวาและเป็นช้ันนำากับความ
ปลอดภัยของบุคคล ผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการ ท้ังน้ี โดยไม่คำานึงว่า
มีบริบทอย่างไร แต่เราได้ให้พันธะ
สัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้อง และเรา
ทุกคนล้วนมีส่วนต่อผลการปฏิบัติ
งานด้านความปลอดภัยของบริษัท
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กฎการรักษาชีวิต (Life-Saving Rules) 
เราได้กำาหนดกฎการช่วยชีวิต 8 ประการ เพ่ือป้องกันเราในขณะปฏิบัติงานท่ี
มีความเส่ียงสูง

• ทำางานโดยมีใบอนุญาตทำางานตามท่ีกำาหนด
• ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกเม่ือทำางานบนท่ีสูง
• ขอใบอนุญาตก่อนเข้าไปทำางานในสถานท่ีอับอากาศ
• ต้องแน่ใจว่ามีการป้องกันเคร่ืองจักรท่ีกำาลังเคล่ือนไหว
• ตรวจสอบว่าได้แยกอุปกรณ์ออกก่อนเร่ิมทำางาน
• ขออนุญาตก่อนปิดการทำางานอุปกรณ์ความปลอดภัย
• คาดเข็มขัดนิรภัยบนยานยนต์ (ถ้ามี)
• ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ีมแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดขณะทำางาน

เราสนับสนุนกฎการรักษาชีวิตน้ีด้วยหลักการทองของเรา (Golden Principle)
โดยเราต้องหยุดการทำางานเม่ือสภาพการณ์หรือพฤติกรรมไม่ปลอดภัย

กฎการรักษาชีวิตมีผลบังคับใช้กับพวกเราทุกคน เราไม่ยอมให้มีการละเมิดกฎ
การรักษาชีวิต

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal 
Life-Saving Rules

ความปลอดภัยของกระบวนการ
การจัดการความปลอดภัยของกระบวนการเป็นระบบเพ่ือประเมิน จัดการ  
และส่ือสารการดำาเนินการท่ีมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ มีของเสีย หรือมี
อันตรายจากงานท่ีเราทำาอยู่ ซ่ึงรวมถึงอันตรายท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย การผลิต 
และการขนส่งด้วย วิธีการทำางานท่ีปลอดภัยเป็นใบอนุญาตทำางาน เราปฏิบัติ
ตามความปลอดภัยของกระบวนการ ระเบียบปฏิบัติในประเทศ และเราบ่งช้ีและ
รายงานความเส่ียงในทันที เพ่ือให้เราสามารถควบคุมความเส่ียงและปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal 
Health, Safety & Environment



ความปลอดภัย

“ฉันรู้ว่าเรายึด
ม่ันส่ิงใด”
Gazi, Research and Development



11

คุณกำาลังจะใช้เคร่ืองจักรใหม่โดยยังไม่ได้รับคำาแนะนำาการใช้
งานอย่างปลอดภัย หัวหน้างานบอกคุณว่ายังไม่ได้เขียนระเบียบ
ปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม คุณต้องเดินเคร่ืองจักร คุณจะดำาเนิน
การต่อไปและเดินเคร่ืองจักรหรือไม่?

ไม่ คุณต้องได้รับการอบรมเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติก่อน

คุณเป็นเจ้าหน้าท่ีในสำานักงานท่ีไปเย่ียมชมโรงงาน คุณมอง
เห็นผู้รับเหมาทำางานบนท่ีสูงโดยไม่มีเข็มขัดนิรภัยเต็มตัวซ่ึง
เป็นส่ิงจำาเป็น คุณจะทำาอย่างไร?

พูดคุยกับหัวหน้างานในบริเวณน้ันถ้ามี แต่ถ้าไม่มี จะขอให้
ผู้รับเหมาลงมาจากท่ีสูงอย่างปลอดภัย แล้วอธิบายกฎและข้อ
กำาหนดด้านความปลอดภัยของเราเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์
ป้องกันการตกขณะท่ีงานบนท่ีสูง และรายงานการละเมิดน้ีต่อผู้
จัดการในพ้ืนท่ี

เพ่ือนร่วมงานถอดเคร่ืองป้องกันความปลอดภัยของเคร่ืองจักร
ออกขณะท่ีเคร่ืองจักรกำาลังทำางาน โดยเขาพูดว่าจำาเป็นต้อง
ปลดล็อคสายพาน การกระทำาเช่นน้ียอมรับได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องไม่ถอดเคร่ืองป้องกันความปลอดภัยของเคร่ืองจักร
ออกขณะท่ีเคร่ืองจักรกำาลังทำางาน ให้ใช้หลักการทองและหยุด
เคร่ืองจักรทันที



ความซ่ือสัตย์

ความซ่ือสัตย์
เราใส่ใจในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและซ่ือสัตย์
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• เราแข่งขันอย่างเป็นธรรมและซ่ือสัตย์
• เราปฏิบัติตามข้อจำากัดด้านการค้าอย่างระมัดระวัง
• เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ
• เรามีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ส่วนบุคคล
• เราดูแลทรัพย์สินของบริษัทและใช้งานอย่างเหมาะสม
• เราเก็บรายงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
• เราเตรียมพร้อมต่อการฉ้อโกงและรายงานการกระทำาท่ีน่าสงสัย
• เราส่ือสารอย่างเป็นมืออาชีพ



ความซ่ือสัตย์

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
เราสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เรามีจุดประสงค์ท่ีจะตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วข้ึน ดีย่ิงข้ึน และเด่นกว่าคู่แข่งอ่ืนๆ ดัง
น้ัน เราจึงแข่งขันอย่างหนักแต่เป็นธรรมภายในกรอบของกฎหมายการแข่งขัน

เรารักษานโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและกฎของเราอย่าง
เคร่งครัด เราไม่เข้าทำาข้อตกลงและการกระทำาท่ีอาจทำาให้เกิดความเสียหาย 
เช่น กำาหนดราคา การแบ่งตลาด หรือการปฏิบัติไม่ดีเพ่ือให้เด่นกว่าผู้อ่ืน เราส่ง
เสริมผลิตภัณฑ์ของเราด้วยวิธีการท่ีเป็นธรรมและสมดุล ด้วยข้อมูลท่ีได้รับการ
อนุมัติผ่านข้ันตอนการตรวจสอบด้านการตลาดภายในของเรา

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal
Competition Law Compliance 

การควบคุมการค้า 
เราดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศท่ัวโลกซ่ึงมีข้อจำากัดด้านการค้า โดยบางประเทศ
มีการควบคุมการค้าท่ีจำากัดการดำาเนินธุรกิจบางประเภทและการขนย้ายสินค้า
ข้ามพรมแดน เราได้ปฏิบัติสอดคล้องกับการควบคุมการค้าท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของเราทุกประการ และเตรียมข้อมูลท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้เก่ียวกับธุรกิจของ
เราให้กับศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal
Export Control

ข้อมูลลับ 
เราจำาเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลลับของ
บริษัท ซ่ึงรวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความรู้ด้านเทคนิค ข้อมูลด้านการเงิน ราย
ช่ือและรหัสผ่านของลูกค้า เราปกป้องข้อมูลลับไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญาตเพ่ือหลีกเล่ียงการทำาลายคุณค่าของทรัพย์สินของเราและทำาลายการ
ดำาเนินธุรกิจและช่ือเสียงของเรา

นอกจากน้ี เรายังให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน เราคุ้มครอง
ข้อมูลลับท่ีเราได้รับมอบ และใช้งานข้อมูลดังกล่าวเม่ือเราได้รับอนุญาตแล้ว
เท่าน้ัน 

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal 
Intellectual Property

ข้อมูลส่วนบุคคล 
เราให้พันธะสัญญาท่ีจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
ทางธุรกิจ เราปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและกฎความเป็นส่วนตัวของบริษัท
ท่ีกำาหนดข้ึน ซ่ึงทำาให้เราแน่ใจได้ว่าเราได้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความใส่ใจ
ระดับสูง เราปฏิบัติตามกฎเหล่าน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่าได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
วัตถุประสงค์การดำาเนินธุรกิจตามกฎหมาย และเราแสดงความชัดเจนว่าเราจะ
เก็บเม่ือใด อย่างไร ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal 
Protection of Personal Data

พฤติกรรมส่วนตัวและโดยรวมของพวก
เราจะก่อข้ึนเป็นแนวคิดของทุกๆ คนท่ีเรา
ติดต่อด้วย เน่ืองจากส่ิงน้ี เราจึงกระทำาอย่าง
เป็นธรรมและซ่ือสัตย์ ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบของประเทศท่ีเรา
ดำาเนินธุรกิจ เราท้ังหมดต่างมีส่วนในการ
รักษาความซ่ือสัตย์และช่ือเสียงของบริษัท
การดำาเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์ 
เราให้พันธะสัญญาท่ีจะใช้มาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและกฎหมาย เรา
ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและซ่ือสัตย์ เราไม่ทำา เสนอ หรือติดสินบนเจ้าหน้าท่ี 
หรือกระทำาธุรกิจในรูปแบบอ่ืนใดๆ ท่ีไม่มีจริยธรรม เราไม่จ่ายเงินเพ่ืออำานวย
ความสะดวก 

เราเช่ือในการแข่งขันด้วยข้อดีของผลิตภัณฑ์ เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบ
เพ่ือให้แน่ใจว่าการดำาเนินธุรกิจของเรากับคู่ค้าทางธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของของท่ีระลึกหรือการ
ต้อนรับแขก ของท่ีระลึกและการต้อนรับแขกท้ังหมดท่ีได้มอบให้หรือได้รับต้องมี
มูลค่าต่ำาและเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจ เราขออนุมัติการกระทำาต่างๆ ของเรา 

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal
Anti-Bribery, Gifts & Entertainment 
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การหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 
เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท และเราเข้าใจว่าการตัดสินใจในการทำางานของเราต้องไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของการพิจารณาประเด็นส่วนบุคคลหรือส่วนตัว หากมีโอกาสเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจพบว่าเกิดข้ึน เราจะพูดคุยกับผู้จัดการ 

เราสามารถเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการด้านการเมืองและประชาธิปไตยได้ เรา
แยกผลประโยชน์ด้านอาชีพและด้านการเมืองออกจากกัน ในฐานะบริษัท เราจะ
ไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ ต่อพรรคการเมืองหรือ
การรณรงค์ทางการเมืองใดๆ

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal
Avoiding Conflicts of Interest

การซ้ือขายหุ้น
หากเราตระหนักเก่ียวกับข้อมูลภายใน เราจะไม่ทำาการซ้ือขายหุ้นหรือหลัก
ทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตัวเราเองหรือผ่านบุคคลอ่ืน ข้อมูลภายในคือ
ข้อมูลท่ีอาจส่งผลต่อราคาหรือมูลค่าของหุ้นหรือหลักทรัพย์เป็นอย่างมากหาก
หลุดรอดออกสู่ภายนอกบริษัท

นอกจากน้ี เรายังไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือซ้ือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท
อ่ืนๆ หรือจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลหน่ึงบุคคลใดยกเว้นเม่ือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และตามจรรยาบรรณการปฏิบัติต่อหุ้นของเรา ถึงแม้ว่า
หากเราไม่มีข้อมูลภายใน เราอาจถูกป้องกันจากการซ้ือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์
ของบริษัทอ่ืนด้วยตำาแหน่งงานของเราหรือผ่านความสัมพันธ์ของเรากับบริษัท

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal
Insider Information

ทรัพยากรของบริษัท 
เป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะต้องคุ้มครองทรัพย์สิน ทรัพยากร และระบบข้อมูลของบริษัท 
และต้องแน่ใจว่าส่ิงดังกล่าวถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา เราใช้ทรัพย์สิน
เหล่าน้ีอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ และปกป้องไม่ให้ทรัพย์สินดังกล่าว
สูญหาย เสียหาย หรือใช้ในทางท่ีผิด เราใช้ความระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สิน
และทรัพยากรตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal
Company Resources

การจัดเก็บบันทึก 
เราแต่ละคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องแน่ใจว่าบันทึกท่ีเราจัดเก็บเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจ
น้ันมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย การจัดการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องมีความสำาคัญต่อการปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท เรา
ปฏิบัติตามกฎและแนวปฏิบัติภายในเม่ือจัดทำาเอกสาร และแน่ใจว่าเราได้จัด
เก็บบันทึกอย่างปลอดภัยและทำาลายเอกสารดังกล่าวตามนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กับการเก็บรักษาเอกสาร

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal
Record Keeping 

การป้องกันการฉ้อโกง 
เรามีมาตรการควบคุมทางธุรกิจข้ันสูงท่ีใช้งานเพ่ือป้องกันการฉ้อโกง เราปฏิบัติ
ตามกระบวนการรับรองภายในท้ังหมด และหลักการด้านบัญชีและการเงินเพ่ือ
ให้แน่ใจว่าเราได้บันทึกการทำาธุรกรรมท้ังหมดอย่างเหมาะสม และแน่ใจว่า
ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม 

เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเพ่ือป้องกันการใช้ทรัพยากรของ
บริษัทเพ่ือปกปิดความผิด เราเตรียมพร้อมต่อภัยจากการฉ้อโกง และเรารายงาน
ธุรกรรมหรือการกระทำาท่ีน่าสงสัยทันที

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal
Fraud

การส่ือสารท่ีเหมาะสม 
เราให้พันธะสัญญาท่ีจะส่ือสารอย่างเปิดเผย เป็นจริงและทันเวลา ในขณะ
เดียวกันก็ปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าท่ีทางธุรกิจ ท้ังน้ี เพ่ือให้แน่ใจว่าเราได้
ปฏิบัติตามกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท เราส่งคำาถามของส่ือ
ให้กับบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้พูดในนามของบริษัท

เราแต่ละคนพิจารณาการส่ือสารทางธุรกิจของเราอย่างระมัดระวังไม่ว่าเราจะ
ส่ือสารด้วยวิธีใด และต้องแน่ใจว่าการส่ือสารเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูง เรา
แต่ละคนตัดสินใจอย่างรอบคอบและใช้สัญชาติญาณเม่ือใช้ส่ือสังคมออนไลน์
และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทตลอดเวลา 

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Directives Portal 
Global Communications



ความซ่ือสัตย์

“ผมรับผิดชอบ”
 Ashley, Customer Marketing
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“ผมรับผิดชอบ”
 Ashley, Customer Marketing

ท่ีปรึกษาท่ีฉันทำางานด้วยเสมอมีต๋ัวดูกีฬาและได้เชิญฉันเข้า
ร่วมการดูกีฬาดังกล่าว ฉันรับข้อเสนอได้หรือไม่?

ได้ หากมีมูลค่าเล็กน้อย ไม่ได้มีเจตนาท่ีจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการของคุณ

เพ่ือนคนหน่ึงได้เสนอบริการของบริษัทของเขา ฉันจัดซ้ือ
บริการน้ันได้หรือไม่?

ทำาได้หากกระบวนการจัดซ้ือดังกล่าวได้กระทำาอย่างยุติธรรม
และโปร่งใสและการตัดสินใจน้ันได้รับอนุมัติจากผู้บริหารและ
ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผลประโยชน์ส่วนบุคคล

ผมอยู่ท่ีชายแดน เจ้าหน้าท่ีศุลกากรเสนอทางเข้าเร่งด่วนโดย
ผมต้องจ่ายเงิน การกระทำาน้ีทำาได้หรือไม่?

ไม่ น่ีดูเหมือนเป็นการจ่ายเงินเพ่ืออำานวยความสะดวก ยกเว้น
ว่าเป็นการบริการเร่งด่วนอย่างเป็นทางการและคุณได้รับใบ
เสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการด้วย



ความย่ังยืน
เราใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมของเรา  
เพ่ือนร่วมงานของเรา  
คู่ค้าทางธุรกิจของเรา  
และชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่

ความย่ังยืน



• เราคำานึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อผู้คนอย่างให้เกียรติและเคารพ
• เราสรรหาและบริหารจัดการพนักงานอย่างเป็นธรรม
• เราลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจท่ีเรากระทำา
• เราแก้ไขข้อวิตกกังวลท่ีเป็นผลกระทบจากการประกอบการของเรา
• เราคืนผลกำาไรให้กับชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่
• เราทำางานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีใช้หลักการเช่นเดียวกับเรา
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ความสัมพันธ์ของการจ้างงาน 
เราว่าจ้างบุคคลท่ีดีท่ีสุดเพ่ือปฏิบัติงานตามหลักการโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
และส่งเสริมพนักงานดังกล่าวให้ได้รับการพัฒนาท้ังด้านส่วนบุคคลและความ
เป็นมืออาชีพ เราจัดเตรียมสภาพการทำางานท่ีถูกต้องให้กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้
ได้ใช้ความพยายามและพัฒนา และเราแต่ละคนให้พันธะสัญญาในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
เราใช้หลักการของปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  
ว่าด้วยหลักการพ้ืนฐานและสิทธิในการทำางาน เราไม่จ้างงานบุคคลท่ีไม่ปรารถนา  
หรือกีดกันไม่ให้ได้รับสิทธิของบุคคล เราปฏิบัติตามกฎหมายกำาหนดอายุต่ำาสุด
ในการจ้างงานดังท่ีแสดงไว้ในปฏิญญาท่ีเก่ียวข้องขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายของประเทศท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่ และเราไม่จ้างงานเด็กอายุ
น้อยกว่า 16 ปี 
 
เราปฏิบัติต่อบุคคลด้วยการให้เกียรติและเคารพ และเราสนับสนุนความหลากหลาย 
เราไม่คุกคามหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม สัญชาติ เช้ือชาติ 
ศาสนา เพศ ความพิการ สมาคม รสนิยมทางเพศ หรืออายุ 
 
เราแน่ใจว่าช่ัวโมงการทำางานและการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับกฎหมาย
และมีความเป็นธรรมและยุติธรรม เราให้ความเคารพต่อสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและสมาคมได้อย่างเสรี และเราเคารพสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองและ
การตัดสินใจร่วมกัน

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Sustainability Portal

สิทธิมนุษยชน
เราตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของทุกคนดังท่ีกำาหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และหลักการช้ีนำาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษย
ชน เรารับผิดชอบในการหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงแก้ไขผลก
ระทบต่อสิทธิมนุษยชนจากการกระทำาของเราและผลิตภัณฑ์ของเรา และจาก
การดำาเนินการของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เราคาดหวังให้คู่ค่าทางธุรกิจของเรา
ใช้หลักการเช่นเดียวกัน และให้การสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างจริงจังใน
การปฏิบัติ 
 
เราส่งเสริมให้พนักงานของเรา คู่ค้าทางธุรกิจของเรา และบุคคลท่ีได้รับผลก
ระทบจากการดำาเนินการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา ย่ืนข้อร้องเรียนและความคับ
ข้องใจเก่ียวกับโอกาสเกิดผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดจรรยาบรรณ
ของเรา เราแก้ไขข้อร้องเรียนและความคับข้องใจเหล่าน้ีอย่างเป็นธรรม อย่าง
เป็นความลับ และสอดคล้องกับกฎหมาย 
 
เราให้พันธะสัญญาท่ีจะปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือธำารงไว้ซ่ึงพนักงาน คู่ค้าทาง
ธุรกิจ และสมาชิกในชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่ 

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Sustainability Portal

หากเราต้องมอบโลกท่ีสมบูรณ์น้ีให้
กับคนยุคต่อไป ทุกส่ิงท่ีเราทำาต้องมี
ความย่ังยืนมากย่ิงข้ึน น่ันคือ เรา
ต้องทำางานร่วมกับลูกค้าและ
ซัพพลายเออร์เพ่ือพัฒนาทางออก
ข้ันสูงท่ีใช้ทรัพยากรน้อยแต่ให้
ผลผลิตมาก นอกจากน้ี ยัง
หมายความถึงการพัฒนาตัวเราและ
เพ่ือนร่วมงานอย่างต่อเน่ือง เรา
แต่ละคนมีส่วนในการสร้างสถานท่ี
ทำางานท่ีดี และส่งผลต่อความสำาเร็จ
ของบริษัทอย่างย่ังยืน

ความย่ังยืน
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ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เราเข้ามีส่วนร่วมกับลูกค้าเพ่ือทำาความเข้าใจตลาดและความต้องการของลูกค้า 
เรามีบทสนทนาท่ีโปร่งใสและไม่ลำาเอียงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักด้านการเงิน 
สังคม และส่ิงแวดล้อม และใช้ความรู้จากบทสนทนาน้ีเพ่ือพัฒนาทางออกข้ัน
สูงอย่างย่ังยืน 

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Sustainability Portal

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
เราปรารถนาท่ีจะดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าท่ีมีมาตรฐานด้านจริยธรรม สังคมและส่ิง
แวดล้อมสอดคล้องกับจรรยาบรรณของเรา โดยเราใช้มาตรฐานเหล่าน้ีในการ
ตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเน่ืองต่อไปหรือไม่ เราคาดหวังให้
คู่ค้าทางธุรกิจของเราได้ยืนยันว่าพวกเขาได้ดำาเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจสำาหรับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Business Partner Code of Conduct Portal 

ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
เราให้พันธะสัญญาในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม
ท้ังหมดในทุกประเทศท่ีเราดำาเนินธุรกิจ เรามุ่งเน้นท่ีการลดรอยเท้าด้านส่ิง
แวดล้อมด้วยการลดการปล่อยคาร์บอน ใช้พลังงานน้อยลง และสร้างของเสีย
น้อยลง เราพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และทำางานอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจเพ่ือใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนด้วยรูปแบบ
ท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

เราเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของเราในสังคม 
และตอบแทนชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่ เราจะสร้างผลดีต่อโลกรอบๆ เราทุก
คร้ังท่ีมีโอกาส เราเข้ามีส่วนร่วมกับบุคคลและองค์กรเพ่ือนำาแบรนด์ AkzoNobel 
ไปสู่ชีวิตของผู้คนในขณะท่ีให้การสนับสนุนโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีดีซ่ึง
สมควรได้รับการสนับสนุนและมีความย่ังยืน เราแต่ละคนได้รับการส่งเสริมให้
เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนตราบใดท่ีไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

สำาหรับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ี
Sustainability Portal



“เราต่างมีบทบ 
าทท่ีต้องแสดง”
Marieke, Global Aesthetic Center

ความย่ังยืน
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สมาชิกคนหน่ึงในทีมขอให้ฉันเพ่ิมจำานวนช่ัวโมงการทำางาน
พิเศษให้เพ่ือให้มีรายได้พิเศษเพ่ิมข้ึน แต่สัปดาห์น้ีเขามีช่ัวโมง
ทำางานล่วงเวลาจำานวนมากแล้ว ฉันทำาตามคำาขอร้องน้ันได้
หรือไม่?

สามารถทำางานล่วงเวลาได้ตราบใดท่ีไม่มากกว่าข้อกำาหนดใน
กฎหมายของประเทศและคำาแนะนำาด้านการจัดการ และหาก
พนักงานมีความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์น้ี

ฉันกำาลังสรรหาบุคลากรในทีมของฉัน โดยมีคนรู้จักของฉัน
เป็นหน่ึงในผู้สมัคร ฉันควรทำาอย่างไร?

ให้ดำาเนินการต่อไปหากมีข้ันตอนและการตัดสินใจสรรหาอย่าง
ยุติธรรมและโปร่งใส โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการและต้อง
ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผลประโยชน์ส่วนบุคคล

ฉันกำาลังจะแต่งต้ังผู้กระจายสินค้า โดยท่ีพวกเขาไม่ได้ยืนยัน
ว่าปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ฉันควรทำาอย่างไร?

ผู้กระจายสินค้าไม่จำาเป็นต้องลงนามในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของเรา แต่ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะปฏิบัติตาม
หลักการท่ีเทียบเท่ากับจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา หากหลัก
การของพวกเขาแตกต่างจากของบริษัทเป็นอย่างมาก คุณควร
ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย



เก่ียวกับการกระทำา 
ส่ิงท่ีถูกต้อง
จรรยาบรรณทางธุรกิจของเราได้กำาหนดมาตรฐานระดับสูง
ของพฤติกรรมท่ีคาดหวังจากพวกเราตลอดเวลา ทุกๆ คนท่ี
ทำางานให้กับ AkzoNobel ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยา
บรรณทางธุรกิจและกรอบควบคุมพ้ืนฐาน ตามท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี เราจึงถูกคาดหวัง
ให้ยืนยันว่าเราเข้าใจและปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับจรรยา
บรรณทางธุรกิจ หากมีข้อกำาหนดใดของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจขัดแย้งกับกฎหมาย ให้บังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก หาก
มีข้อสงสัย เราควรปรึกษาผู้จัดการหรือฝ่ายกฎหมาย

ใช้เวลาเพ่ือคิด 
บางคร้ังเราอาจเผชิญกับสถานการณ์ท่ีไม่มีคำาตอบท่ีชัดเจน หากเราไม่แน่ใจว่า
จะทำาอย่างไร ควรหยุดและถามตัวเองว่า

 ฉันเข้าใจความเส่ียงและความหมายโดยนัยหรือไม่?
 น่ีคือข้อกฎหมายหรือไม่?
 ส่ิงน้ีสอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือไม่?
 ส่ิงน้ีจะส่งผลต่อความสำาเร็จของฉันและธุรกิจหรือไม่?
 ฉันจะรู้สึกดีหรือไม่หากส่ิงน้ีปรากฏในข่าว? 

ถ้าคำาตอบสำาหรับคำาถามใดๆ คือ “ไม่” เราไม่ควรทำาส่ิงน้ัน หากเราไม่แน่ใจ 
เราควรหาคำาแนะนำาจากผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเจ้า
หน้าท่ีการปฏิบัติให้สอดคล้อง

การกล่าวถึงประเด็นท่ีกังวล
ถ้าเราแน่ใจว่ากำาลังมีหรืออาจจะมีการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา เรา
ควรดำาเนินการดังน้ี

 พูดคุยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
  พูดคุยกับผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของคู่ค้าทางธุรกิจ หรือเจ้าหน้าท่ี
การปฏิบัติให้สอดคล้อง

 SpeakUp! 

ควรรายงานผู้บริหารหรือฝ่ายกฏหมายทันทีหากพบว่าอาจจะมีการละเมิดใดๆ 
ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทต่อหรือบุคคล 
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SpeakUp!

สามารถรายงานการละเมิดหรือข้อกังวลผ่าน SpeakUp! ได้สามช่องทางดังน้ี

โทรหาศูนย์ให้ความช่วยเหลือ   โอเปอร์เรเตอร์จะฟังข้อกังวลของคุณ
และสอบถาม ศูนย์ให้ความช่วยเหลือน้ีจะ
ตอบคำาถามเป็นภาษาอังกฤษ แต่ล่ามแปล
สามารถร่วมสนทนาได้ หมายเลขศูนย์ให้
ความช่วยเหลือของแต่ละประเทศมีอยู่ท่ีหน้า 
พอร์ทัล SpeakUp! (Speakup! Portal) ซ่ึง
เป็นหมายเลขโทรศัพท์ท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายและสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง
ต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

ใช้เว็บไซต์    คุณสามารถทำาไฟล์รายงานผ่าน พอร์ทัล 
SpeakUp! บน OneWeb ได้

อีเมล   สามารถส่งรายงานไปยัง  
speakup@akzonobel.com หรือ  
AkzoNobel Director Complaince,  
PO Box 75730, 1070 AS Amsterdam, 
The Netherlands

คู่มือ SpeakUp! อธิบายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากได้รับรายงาน โดยรายงานน้ีจะ
ถูกรักษาอย่างเป็นความลับ สามารถส่งรายงานโดยไม่ต้องแสดงตัวตน ถึงแม้ว่า
เราจะส่งเสริมให้เปิดเผยตัวตนเพ่ือให้สะดวกต่อการสอบสวนก็ตาม สำาหรับแนว
ปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับ SpeakUp! กรุณาดูท่ี พอร์ทัล SpeakUp!

AkzoNobel ส่งเสริมให้เปิดบทสนทนาและ
จัดการกับรายงานทุกฉบับอย่างจริงจัง จะ
ไม่มีผลสะท้อนจากการรายงานการละเมิด
จรรยาบรรณทางธุรกิจโดยสุจริตแม้ว่า
จะไม่พบตามท่ีรายงานก็ตาม เราทุกคนมี
ความรับผิดชอบท่ีจะกระทำาส่ิงท่ีถูกต้อง



เราถูก 
คาดหวังส่ิงใด

ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา

ยืนหยัดเพ่ือหลักการของเราและแนะนำาผู้อ่ืน

รายงานการละเมิดใดๆ

น่ีคือจรรยาบรรณ  
ทางธุรกิจของเรา 
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เราใส่ใจในความปลอดภัยของเพ่ือนร่วมงานและ
ทุกคนท่ีเราปฏิบัติงานด้วย โดยเรามุ่งเน้นท่ีความ
ปลอดภัยของบุคคล ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ

• เราปฏิบัติตามกฎและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย
• เราปฏิบัติตามกฎการรักษาชีวิต (Life-Saving Rules)

• เราหยุดการทำางานหากการกระทำาหรือสภาพการณ์ ไม่ปลอดภัย 
• เราทำาและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
• เรารายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยทันที

เราใส่ใจในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรมและซ่ือสัตย์

•  เราแข่งขันอย่างเป็นธรรมและซ่ือสัตย์
•  เราปฏิบัติตามข้อจำากัดด้านการค้าอย่างระมัดระวัง
•  เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ
•  เรามีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลป 

ระโยชน์ส่วนบุคคล
•  เราดูแลทรัพย์สินของบริษัทและใช้งานอย่างเหมาะสม
•  เราเก็บรายงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
•  เราเตรียมพร้อมต่อการฉ้อโกงและรายงานการกระทำาท่ีน่าสงสัย
•  เราส่ือสารอย่างเป็นมืออาชีพ

เราใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมของเรา  
เพ่ือนร่วมงานของเรา คู่ค้าทางธุรกิจของเรา  
และชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่

•  เราตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเคารพและให้เกียรติ
•  เราสรรหาและบริหารจัดการพนักงานอย่างเป็นธรรม
•  เราลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจท่ีเราดำาเนินการ
•  เราแก้ไขข้อกังวลจากผลกระทบของส่ิงท่ีเราดำาเนินการ
•  เราตอบแทนชุมชนท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่
•  เราทำางานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจท่ีใช้หลักการเช่นเดียวกับเรา

ความปลอดภัย ความซ่ือสัตย์ ความย่ังยืน



www.akzonobel.com

AkzoNobel เป็นบริษัทช้ันนำาระดับสากลด้านสีและ
สีรองพ้ืน และเป็นผู้ผลิตสารเคมีพิเศษรายสำาคัญ
โดยมีประสบการณ์มาแล้วนับศตวรรษ เราส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมและลูกค้าท่ัวโลกด้วย
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีย่ังยืนซ่ึง
ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการท่ี
เพ่ิมข้ึนของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัท
มีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มีพนักงานประมาณ 46,000 คน ใน 
80 ประเทศท่ัวโลก ในขณะท่ีรายการผลิตภัณฑ์ของ
เราน้ันประกอบไปด้วยสีดูลักษ์ ซิกเก้นส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล อินเตอร์พอน และเอก้า เราได้รับการ
จัดอันดับอย่างต่อเน่ืองให้เป็นหน่ึงในผู้นำาทางด้าน
ความย่ังยืน เราให้พันธะสัญญาท่ีจะทำาให้ชีวิตมี
ความเป็นอยู่ท่ีสดช่ืนข้ึน และทำาให้เมืองมีความเป็น
เมืองแห่งมนุษย์มากย่ิงข้ึน
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