จรรยาบรรณการปฏิบ ัติงานของ
Dole Food Company, Inc.

ค่านิยมหล ักของบริษ ัทฯ
ั สจ
ื- สตย์
ความซอ
ุ ริต
เรายึดมันต่อมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและดําเนินธุรกิจอย่างเปิ ดเผยและเทียงตรงตามเจตนารมณ์และตัวอักษรของกฎห
มาย

คุณภาพ
ภารกิจทีมีความสําคัญลําดับสูงสุดของโดลคือการจัดหาผักผลไม ้สดคุณภาพสูงทีดีทสุ
ี ด
และการเป็ นผู ้นํ าอุตสาหกรรมพืชผลการเกษตรในด ้านการศึกษาและการวิจัยด ้านโภชนาการ

มูลค่า
่ ู ้ถือหุ ้นและลูกค ้าของเราทีอยู่ทัวโลก
เราทุม
่ เทให ้กับการนํ ามูลค่าทีเพิมสูงขึน
4 มาสูผ

ความภ ักดี
โดลเห็นคุณค่าของการภักดีตอ
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสีย ซึงประกอบด ้วย ผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า พนักงาน ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ
คูค
่ ้าทางธุรกิจของบริษัทฯ และประเทศเจ ้าภาพทัวโลก

ความยึดมน
-ั
เป็ นเวลากว่า 150 ปี มาแล ้วทีเราได ้ยึดมันต่อการตอบสนองความคาดหวังของลูกค ้าในประเด็นทีสําคัญ ได ้แก่
การรับรองคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบย ้อนกลับได ้ ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล ้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ความเคารพ
เรายึดมันต่อการรักษาสถานทีทํางานทีเป็ นบวกและมีความหลากหลาย
รวมทัง4 ฐานผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทีจะส่งเสริมการเจรจาทีเปิ ดกว ้างและตระหนั กถึงความสําคัญของแต่ละบุคคลและค
วามแตกต่างทางวัฒนธรรม

ผลล ัพธ์
โดลส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการสร ้างผลลัพธ์บนพืน
4 ฐานค่านิยมของบริษัทฯ

II

จดหมายจากท่านประธาน David H. Murdock

จรรยาบรรณการปฏิบ ัติงานของ Dole Food Company, Inc.
และบริษ ัทสาขาทีอ
- ยูใ่ นเครือ (“โดล”)
เรียน ท่านคณะกรรมการบริษ ัท พน ักงาน ทีป
- รึกษา
ิ ค้าและบริการของโดล
ตลอดจนผูจ
้ ัดหาสน
ความสําเร็จและชือเสียงของโดล รวมทัง4 แบรนด์ DOLE®
4 เยียมของผลิตภัณฑ์
ถือกําเนิดขึน
4 จากความยึดมันอย่างเต็มทีต่อค่านิยมหลักของเรา และต่อคุณภาพชัน
บุคลากร ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและแนวทางการประกอบธุรกิจของเรา
การดําเนินงานตามคํามันสัญญาทีให ้ไว ้ในแต่ละวัน
ช่วยให ้เราสามารถสร ้างแบรนด์โดลและสร ้างคุณค่าให ้กับบริษัทฯ ต่อไป
4 เยียมของเราออกไปไม่วา่ เราจะทําสิ
ผมขอสนับสนุนให ้ทุกคนทํางานร่วมกันเพือพัฒนาและขยายคุณภาพชัน
งใดก็ตาม
ในฐานะบริษัท
เราได ้เพลิดเพลินมาอย่างยาวนานกับชือเสียงอันเป็ นทีปรารถนาจากการทีเราดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
การทีเราเคารพต่อสิงแวดล ้อม และการทีเราปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ บุคลากรของเราอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยทีเราปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับของแต่ละประเทศทีเราดําเนินธุรกิจอยู่
เราใช ้ความรู ้ทีเหนือกว่าและทรัพยากรทีโดดเด่นกระทําในสิงทีถูกต ้องสําหรับผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า พนักงาน
ทีปรึกษา ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการของบริษัทฯ และประเทศเจ ้าภาพ
4 ํ าความพยายามของบริษัทฯ
ปรัชญานีผ
4 นวกรวมเข ้าเป็ นหนึงเดียวกับวัฒนธรรมของโดล และเป็ นสิงชีน
ขณะทีเรายังคงมุ่งหน ้าขยายกิจการไปทัวโลก
และก ้าวเดินต่อไปบนเส ้นทางสายนวัตกรรมเพือส่งเสริมจุดยืนของโดลในโลก สิงสําคัญคือ
การทีเรามีความคุ ้นเคยกับจรรยาบรรณการปฏิบัตงิ านนี4 (“จรรยาบรรณฯ”) รวมทัง4 นโยบายอืนๆ
ของโดลเพือให ้แน่ใจว่าทุกคนได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างครบถ ้วนสมบูรณ์
นโยบายเหล่านีจ
4 ัดทําขึน
4 เพือปกป้ องสินทรัพย์ของโดล และเพือป้ องกันการกระทําใดๆ
ทีอาจบ่อนทําลายหรือทําให ้คุณค่าของโดลเสือมถอยลง

III

โดลกําหนดให ้พนักงานปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณฯ และนโยบายทัวโลกอืนๆ ของโดลอย่างสมําเสมอ
และกําหนดให ้ทําการทบทวนจรรยาบรรณฯ นีเ4 ป็ นประจําทุกปี ตามทีระบุไว ้ในจรรยาบรรณฯ ด ้วยเหตุนี4
เราจึงได ้ดําเนินการปรับปรุงแก ้ไขจรรยาบรรณฯ รวมทัง4 และความพร ้อมใช ้ในภาษาต่างๆ และบนอินเทอร์เน็ ต
ขอขอบคุณในความยึดมันและความอุทศ
ิ ตนทีคุณมีตอ
่ โดลและต่อความสําเร็จอย่างต่อเนืองของบริษัทฯ

David H. Murdock,
ประธานกรรมการและซีอโี อ
Dole Food Company, Inc.
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ประว ัติความเป็นมา
วันทีมีผลบังคับใช ้: 1 พฤศจิกายน 2556 โดยให ้ใช ้แทนฉบับก่อนหน ้านีท
4 ัง4 หมด
นํ าไปใช ้กับ: Dole Food Company, Inc. และบริษัทสาขาทีอยูใ่ นเครือทัง4 หมด คําว่า “โดล” หรือ
“บริษัทฯ” หมายถึง Dole Food Company, Inc. และบริษัทสาขาทีอยูใ่ นเครือของบริษัทฯ
นโยบายได ้รับการอนุมต
ั จ
ิ าก: คณะกรรมการบริษัท Dole Food Company, Inc.

ขอบเขตและจุดประสงค์ของจรรยาบรรณฯ นีL
โดลได ้พยายามเรือยมาทีจะถือปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในสถานปฏิบต
ั ก
ิ ารทุกแห่งทัวโล
กของบริษัทฯ และได ้สร ้างชือเสียงในระดับสากลจากการดําเนินธุรกิจด ้วยความซือสัตย์สจ
ุ ริต
เราจะต ้องให ้ความสํา คั ญ กับ ความยึด มันต่อ การประกอบธุรกิจ ทีน่ า เชือถือ นี4ต่อ ไป
ทั ง4 ในการติด ต่อ ธุรกิจ ภายในองค์ก รของโดลเองและภายนอกบริษั ท
ความยึดมันนีห
4 มายถึงการปฏิบต
ั ต
ิ ามเจตนารมณ์และตัวอักษรของกฎหมาย
นอกจากนีย
4 งั หมายถึงการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ลูกค ้า ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ คูแ
่ ข่ง
และเพือนพนักงานโดลและกรรมการบริษัทอย่างเป็ นธรรมด ้วยความเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา
และด ้วยความเคารพ
จรรยาบรรณการปฏิบต
ั งิ านของโดล (“จรรยาบรรณฯ”)
เป็ นถ ้อยแถลงแห่งหลักการสําหรับการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต ้องตามกฎหมายและถูกหลักจริยธรรม
พวกเราไม่วา่ จะเป็ นพนักงานและคณะกรรมการบริษัท รวมทัง4 ทีปรึกษา
ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการรายใหญ่ และผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทีสําคัญของโดล
ล ้วนมีหน ้าทีต ้องอ่านการจรรยาบรรณฯ นีอ
4 ย่างละเอียดและปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการของจรรยาบรรณฯ
ในการดําเนินธุรกิจให ้กับโดล ไม่วา่ เราจะทําสิงใดก็ตาม สิงสําคัญทีสุดคือ
การทีโดลยึดมันต่อการประพฤติตามหลักจริยธรรม
เรายึดถือตามมาตรฐานระดับสูงเหล่านีเ4 พราะเรามีความยึดมันอย่างลึกซึง4 ต่อผู ้มีสว่ นได ้เสียของเรา
ซึงประกอบด ้วย ผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า พนักงาน ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ คูค
่ ้าทางธุรกิจ
และประเทศเจ ้าภาพทัวโลก
เราจะยังคงนํ านโยบายอืนๆ ของโดลมาใช ้เป็ นระยะๆ
เพือช่วยในการดําเนินการและการปฏิบต
ั ใิ ห ้ตรงตามหลักการของจรรยาบรรณฯ
โดยจะต ้องยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายเหล่านีด
4 ้วยเช่นกัน
ั ญาว่าจ ้างระหว่างโดลกับพนักงาน กรรมการ
เอกสารฉบับนีไ4 ม่ใช่สญ
หรือผู ้จัดหาสินค ้าและบริการรายใด
และไม่ได ้เปลียนแปลงการจ ้างงานปั จจุบน
ั หรือความสัมพันธ์อนๆ
ื ระหว่างโดลกับฝ่ ายต่างๆ ดังกล่าว

1
ความรับผิดชอบร่วมกันเพือปกป้ องและแก ้ไขการกระทําทีสงสัยว่าฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ—ดูหน ้าสุดท ้าย

ความร ับผิดชอบร่วมก ันภายใต้จรรยาบรรณฯ
ทีโดล เราทํางานร่วมกันเพือเชิดชูจรรยาบรรณฯ ของเรา
และเรามีหน ้าทีร่วมกันในการปกป้ อง แก ้ไข
และรายงานข ้อสงสัยในกรณีทมี
ี การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ เมือจําเป็ น
การทําเช่นนีจ
4 ะช่วยให ้เราสามารถรับมือกับข ้อกังวลได ้อย่างทันท่วงทีกอ
่ นทีข ้อกังวลจะกลา
ยเป็ นปั ญหาร ้ายแรงตามมา ขณะทีเราทุกคนต่างต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการของจรรยาบรรณฯ
นี4 ผู ้จัดการ หัวหน ้างานก็มห
ี น ้าทีเพิมเติมเช่นกัน ในฐานะผู ้จัดการหรือหัวหน ้างาน
คุณจะต ้อง:
• ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดี
• แจกจ่ายจรรยาบรรณฯ ไปยังพนักงานทีขึน
4 ตรงต่อคุณอย่างครบถ ้วนเหมาะสม
• ตรวจสอบว่าพนักงานในแผนกได ้เข ้ารับการอบรมเกียวกับจรรยาบรรณฯ เป็ นระยะๆ
และเกียวกับนโยบายทีมีผลต่อการทํางานของพนักงาน
• คาดหวังและเรียกร ้องให ้พนักงานประพฤติตนตามหลักจริยธรรมตลอดเวลา

การปฏิบ ัติตามนโยบาย
พนักงานและคณะกรรมการบริษัท รวมทัง4 ทีปรึกษา และผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ
มีหน ้าทีต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามทุกแง่มม
ุ ของจรรยาบรรณฯ นีร4 วมทัง4 นโยบายอืนๆ ทัง4 หมดของโดล
พนักงานหรือกรรมการคนใดทีฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ อาจได ้รับโทษทางวินัย
จนถึงขัน
4 และรวมถึงถูกให ้ออกจากบริษัทหรือตําแหน่งกรรมการ แล ้วแต่ความเหมาะสม
ทีปรึกษาหรือผู ้จัดหาสินค ้าและบริการรายใดทีฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ
นีอ
4 าจถูกระงับความสัมพันธ์ดังกล่าว
นโยบายทีเผยแพร่แก่บค
ุ คลทัวไปสามารถหาอ่านได ้จากเว็บไซต์ของโดลที www.Dole.com
พนักงานสามารถขอนโยบายทีใช ้เป็ นการภายในได ้จากแผนกทรัพยากรบุคคลในท ้องถิน

ื- สารเกีย
การสอ
- วก ับจรรยาบรรณฯ และการร ับทราบ
ก่อนเริมทําการว่าจ ้าง แผนกทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานทีได ้รับมอบหมาย
มีหน ้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าพนักงานใหม่ทก
ุ คน (ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานประจํา
พนักงานว่าจ ้างตามฤดูกาล หรือพนักงานชัวคราว) ของโดล ได ้รับจรรยาบรรณฯ
นีใ4 นขณะทีทําการว่าจ ้าง
และในการขอให ้พนักงานใหม่กรอกข ้อมูลและลงนามในใบรับทราบจรรยาบรรณการปฏิบต
ั งิ าน
และก่อนทีกระบวนการว่าจ ้างจะสมบูรณ์
ตัวแทนของแผนกทรัพยากรบุคคลจะต ้องรายงานผลประโยชน์ทับซ ้อนทีอาจเกิดขึน
4 ทัง4 หมดทีระบุไว ้
ในใบรับทราบจรรยาบรรณการปฏิบต
ั งิ าน
และขอการอนุมต
ั จ
ิ ากผู ้จัดการอาวุโสประจําแผนกสําหรับหน่วยธุรกิจทีเกียวข ้อง
ก่อนทําการแต่งตัง4 คณะกรรมการบริษัทคนใหม่
ทีปรึกษากฎหมายหรือผู ้ช่วยเลขานุการทีได ้รับมอบหมายจาก Dole Food Company, Inc.
มีหน ้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ากรรมการใหม่ได ้รับแจกจรรยาบรรณฯ นี4
พร ้อมทัง4 ขอให ้กรอกข ้อมูลและลงนามในใบรับทราบจรรยาบรรณการปฏิบต
ั งิ านด ้วย
และก่อนทีกระบวนการแต่งตัง4 จะเสร็จสมบูรณ์
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ทีปรึกษากฎหมายจะต ้องตรวจสอบและอนุมต
ั ผ
ิ ลประโยชน์ทับซ ้อนทีอาจเกิดขึน
4 ทัง4 หมดซึงระบุไว ้ใน
ใบรับทราบจรรยาบรรณการปฏิบต
ั งิ าน
จรรยาบรรณฯ นีจ
4 ะแจกจ่ายให ้กับทีปรึกษาทุกคนซึงได ้รับการว่าจ ้างจากโดลเป็ นระยะเวลาเท่ากับ
หรือเกินหกเดือน และทีปรึกษาจะต ้องลงนามในใบรับทราบด ้วย
เช่นเดียวกับผู ้จัดการสินค ้าและบริการรายใหญ่และผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทีสําคัญของโดล
นอกจากพนักงานของโดลซึงมีอํานาจหน ้าทีในการว่าจ ้างผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ
จะต ้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทีตนว่าจ ้างเข ้าใจจรรยาบรรณฯ แล ้ว
พนักงานยังต ้องตรวจสอบด ้วยว่าผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทีสําคัญและผู ้จัดหาสินค ้าและบริการรายที
กําหนด ได ้ทําการทบทวนจรรยาบรรณการปฏิบต
ั งิ านประจําปี แล ้วตามทีร ้องขอ
ในแต่ละปี โดลจะกําหนดให ้กรรมการ พนักงานทีกําหนด และทีปรึกษา
ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทีสําคัญ
และผู ้จัดหาสินค ้าและบริการรายใหญ่ทก
ุ รายทําการทบทวนจรรยาบรรณฯ ประจําปี

ื- สารสาธารณะเกีย
การสอ
- วก ับโดล
บริษัทฯ มีนโยบายห ้ามไม่ให ้กรรมการ เจ ้าหน ้าทีหรือพนักงานเปิ ดเผยข ้อมูลลับเกียวกับบริษัทฯ
ต่อบุคคลใดก็ตาม เว ้นแต่ในกรณีทการเปิ
ี
ดเผยนัน
4 ได ้รับอนุญาตหรือเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
(ดูคม
ู่ อ
ื ปฏิบต
ั ข
ิ องโดลว่าด ้วยการเปิ ดเผยข ้อมูลต่อสาธารณะและการสือสารกับชุมชนการลงทุน)
นโยบายนีไ4 ม่ได ้สําคัญเพียงแค่ชว่ ยปกป้ องความลับของบริษัทฯ เท่านัน
4
แต่ยงั เป็ นการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ทีบัญญัตข
ิ น
ึ4 เพือป้ องกัน
4 ขายหลักทรัพย์โดยล่วงรู ้ข ้อมูลภายใน”
“การซือ
แม ้ว่าหลักทรัพย์ของโดลจะไม่ได ้ถูกระบุไว ้กับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
4 ขายหลักทรัพย์ทางตลาด “ซือ
4 ขายหลัก” และไม่มใี ครซือ
4 ขายกับ
แต่บค
ุ ลากรของบริษัทจะซือ
“บุคคลภายในองค์กร”
เพือเป็ นการป้ องกันการเปิ ดเผยข ้อมูลสําคัญทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะแก่ชม
ุ ชนการลงทุน
(ซึงหมายถึงมืออาชีพด ้านการตลาด (นักวิเคราะห์ โบรกเกอร์ ดีลเลอร์ นักลงทุนสถาบัน
ทีปรึกษาด ้านการลงทุน ผู ้จัดการสถาบันการลงทุน และบริษัทเพือการลงทุน)
4 ขายหลักทรัพย์โดยใช ้ข ้อมูลสําคัญทียังไม่เปิ ดเผย
ทีอาจมีแนวโน ้มอย่างสมเหตุสมผลทีจะทําการซือ
ต่อสาธารณะ) นโยบายของเราจึงได ้กําหนดให ้พนักงานบางคนทําหน ้าทีเป็ น “โฆษก” ของบริษัทฯ
ดังนี4 ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร ประธานเจ ้าหน ้าทีการเงิน
ทีปรึกษากฎหมาย ผู ้จัดการการเงิน และหัวหน ้าฝ่ ายสือสารองค์กรทีถูกแต่งตัง4
โฆษกคือบุคคลเดียวเท่านนที
ัL ได ้รับอนุญาตให ้เปิ ดเผยข ้อมูลเกียวกับบริษัทฯ แก่ชม
ุ ชนการลงทุน
บุคคลทีไม่ใช่โฆษกควรส่งข ้อซักถามเกียวกับบริษัทฯ จากชุมชนการลงทุนไปยังโฆษก
นโยบายของเราบังคับใช ้กับการสือสารในสือทุกรูปแบบ รวมทัง4 สิงพิมพ์ (เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร และวารสาร) โทรทัศน์ วิทยุ สือสังคมและสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื ทัง4 หมด (เช่น เว็บไซต์
บล็อก จดหมายข่าว แผ่นซีด ี เทป ฯลฯ) สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูท ี
นโยบายการสือสารด ้วยสือของโดล และ

คูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั ส
ิ ําหรับการเปิ ดเผยข ้อมูลต่อสาธารณะและการสือสารกับชุมชนการลงทุน
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ความยึดมน
- ั ของเราต่อชุมชนทวโลก
-ั
โดลเชือมันว่าการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค ้าระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรมและเ
ป็ นธรรม จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ในระดับโลกของเรา ในฐานะธุรกิจระดับโลก
โดลตระหนักและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของประเทศทีเราดําเนินธุรกิจอยู่
โดยการไม่สร ้างความสัมพันธ์กับนั กการเมืองและเคารพกฎหมายและข ้อบังคับของประเทศเจ ้าภ
าพ
โดลจะต ้องเอาใส่ใจเป็ นพิเศษต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ
รวมไปถึงการเติบโตทางอุตสาหกรรมและในภูมภ
ิ าค คุณภาพสิงแวดล ้อม
กิจกรรมการจ ้างงานและการฝึ กอบรม
รวมไปถึงการถ่ายโอนและความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

้ รรยาบรรณฯ ก ับความสมพ
ั ันธ์ทางธุรกิจของโดล
การบ ังค ับใชจ
ความยึดมันของโดลต่อการปฏิบต
ั ต
ิ นอย่างมีจริยธรรมครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค ้
าและผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ รวมทัง4 ลูกค ้าและผู ้จัดหาสินค ้าและบริการในอนาคตด ้วย
โดยทีพนักงานและกรรมการจะต ้องทําธุรกิจกับลูกค ้าและผู ้จัดหาสินค ้าและบริการอย่างเป็ นธรรม
และดําเนินการในลักษณะทีสร ้างคุณค่าและช่วยสร ้างความสัมพันธ์บนพืน
4 ฐานของความไว ้วางใจ
ความสัมพันธ์กับลูกค ้าหรือผู ้จัดหาสินค ้าและบริการใด
หรือธุรกรรมใดกับโดลทีฝ่ าฝื นส่วนใดส่วนหนึงของจรรยาบรรณฯ นี4 ควรต ้องได ้รับการรายงาน
เช่นเดียวกันกับในกรณีทการฝ่
ี
าฝื นนั น
4 เกิดจากการกระทําของกรรมการ
พนั กงานหรือทีปรึกษาด ้วย โดลกําหนดให ้แจกจ่ายจรรยาบรรณฯ นีไ4 ปยังทีปรึกษา
ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทีสําคัญ และผู ้จัดหาสินค ้าและบริการรายหลัก
พร ้อมทัง4 ส่งเสริมให ้บรรจุมาตรฐานการปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณฯ
เข ้าไว ้ในข ้อตกลงกับลูกค ้าและผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ

การปฏิบ ัติตามกฎหมาย
นโยบายของโดลกําหนดให ้ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายทีบังคับใช ้ทัง4 หมด
โดลคาดหวังให ้พนักงานและกรรมการใช ้วิจารณญาณทีดีและสามัญสํานึกในการทําภารกิจให ้ลุลว่ งใ
นนามของโดล ตามกฎหมายและงดเว ้นจากการทําผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิงพนักงาน รวมทัง4 ประธานบริษัท ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร
ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร ประธานเจ ้าหน ้าทีการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย
คอนโทรลเลอร์/ประธานเจ ้าหน ้าทีบัญชี และกรรมการ ต ้องยึดถือและสนับสนุนหลักการต่อไปนี4
ก.

การเปิ ดเผยข ้อมูลในรายงานและเอกสาร
ซึงโดลอาจต ้องยืนหรือส่งให ้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา
(“SEC”) และการสือสารสาธารณะอืนๆ ทีโดลจัดทําขึน
4 อย่างครบถ ้วน ถูกต ้อง
ตรงต่อเวลา และเข ้าใจได ้

ข.

การปฏิบต
ั ต
ิ ามทัง4 เจตนารมณ์และตัวอักษรของกฎหมาย
กฎระเบียบและข ้อบังคับของภาครัฐทีบังคับใช ้ทัง4 หมด
4
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ค.

การปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบควบคุมภายในของโดล

ง.

การรายงานการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ นี4 ทัง4 ทีเกิดขึน
4 แล ้วหรือทีสงสัยว่าจะเกิดขึน
4
เป็ นการภายในอย่างทันท่วงทีตามกฎข ้อบังคับทีระบุไว ้ในจรรยาบรรณฯ นี4 และ

จ.

การเข ้าใจว่าการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณฯ นี4 จะเป็ นเหตุให ้ถูกดําเนินการทางวินัย
รวมไปถึงการถูกเลิกจ ้าง

พนักงานไม่จําเป็ นต ้องทราบรายละเอียดของกฎหมายทีบังคับใช ้และกฎข ้อบังคับทีเจาะจงทัง4 หมดที
อาจบังคับใช ้กับงานชนิดใดชนิดหนึงหรือบุคคลใดทีทํางานในสาขาใดโดยเฉพาะ
พนักงานทีมีข ้อสงสัยว่าสถานการณ์ใดอาจเกียวข ้องกับการประพฤติผด
ิ กฎหมายหรือไม่
หรือมีคําถามเกียวกับกฎหมายใดๆ ทีอาจบังคับใช ้กับกิจกรรมของตน
ให ้ปรึกษาบุคลากรทีเหมาะสมทีระบุไว ้ในหน ้าสุดท ้ายของจรรยาบรรณฯ นี4

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสมุดบ ัญช ี
บ ันทึกและข้อมูลทีเ- ปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เราให ้ความสําคัญอย่างยิงต่อการนํ าเสนอข ้อเท็จจริงด ้วยความซือสัตย์และตรงไปตรงมา
พนักงานและกรรมการจะต ้องจัดทําสมุดบัญชีและบันทึกด ้วยรายละเอียดทีเหมาะสมเพือสะท ้อนธุรก
รรมของโดลอย่างถูกต ้อง เป็ นธรรม และครบถ ้วนสมบูรณ์
นโยบายของโดลว่าด ้วยการบันทึกข ้อมูลอย่างถูกต ้อง เป็ นธรรม และครบถ ้วนสมบูรณ์
บังคับใช ้กับบันทึกทัง4 หมด
การสือสารและการเปิ ดเผยข ้อมูลต่อสาธารณะทัง4 หมดของเรา
รวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลและการยืนข ้อมูลของโดลต่อหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงข ้อมูลการเงินในนัน
4
จะต ้องครบถ ้วนสมบูรณ์ เป็ นธรรม ถูกต ้อง เข ้าใจได ้ และตรงต่อเวลา
และเป็ นไปตามกฎหมายทีบังคับใช ้อย่างเต็มที
พนักงานมีหน ้าทีรับผิดชอบในการรายงานข ้อมูลการเงินอย่างถูกต ้องและครบถ ้วนสมบูรณ์ภายในขอ
บเขตความรับผิดชอบของตน
และในการแจ ้งข ้อมูลเกียวกับการเงินและไม่เกียวกับการเงินซึงอาจสําคัญต่อโดลให ้ผู ้บริหารอาวุโสรั
ิ ทัง4 หมดของโดลจะต ้องบันทึกไว ้ในสมุดบัญชีปกติ
บทราบอย่างตรงต่อเวลา สินทรัพย์และหนีส
4 น
สมุดบัญชี บันทึก
และบัญชีของโดลทัง4 หมดจะต ้องสะท ้อนลักษณะของธุรกรรมทีบันทึกอย่างถูกต ้อง
งบการเงินรวมของโดลจะต ้องตรงตามหลักการบัญชีทเป็
ี นทียอมรับโดยทัวไปของสหรัฐอเมริกาและ
นโยบายการบัญชีของโดล
สมุดบัญชีและงบการเงินท ้องถินหรือทีบังคับตามกฎหมายจะต ้องตรงตามข ้อบังคับในท ้องถิน
ห ้ามสร ้างรายการเงินทุนหรือสินทรัพย์ทไม่
ี เปิ ดเผยหรือไม่ได ้บันทึกไม่วา่ เป็ นจํานวนใดๆ
เพือจุดประสงค์ใดก็ตาม ห ้ามไม่ให ้ลงรายการเท็จหรือปลอมแปลงไม่วา่ เพือจุดประสงค์ใดก็ตาม
4 ด ้วยเจตนาหรือความเข ้าใจว่าส่วนใดๆ
ห ้ามไม่ให ้ทําการจ่ายเงินหรือตกลงราคาซือ
ของการจ่ายเงินดังกล่าวจะถูกนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อนใดนอกเหนื
ื
อจากทีระบุไว ้ในเอกสารประกอ
บการจ่ายเงิน
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พนักงานของโดลทุกคนซึงมีหน ้าทีรับผิดชอบในเรืองใดๆ ทีระบุไว ้ในส่วนนี4
จะต ้องดําเนินขัน
4 ตอนทีจําเป็ นเพือให ้แน่ใจว่าได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณฯ
ของเราอย่างครบถ ้วน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูท ี นโยบายขัน
4 ตอนการบัญชี ของโดล
และ

ขัน
4 ตอนของคณะกรรมการตรวจสอบว่าด ้วยการจัดการกับข ้อร ้องเรียนและข ้อกังวลทางบัญชี
และการตรวจสอบบัญชีของโดล

Q:
หน่วยธุรกิจของพริสซิลล่ากําลังประสบปั ญหาตัวเลขทางการเงินไม่เป็ นไปตามเป้ าทีตัง4 ไว ้
เมือใกล ้ถึงรอบการปิ ดบัญชีประจําไตรมาส
ผู ้จัดการของพริสซิลล่าเข ้ามาหาเธอและขอให ้เธออย่าลงบันทึกใบแจ ้งหนีข
4 องผู ้ค ้ารายหนึง
ทีเพิงได ้รับมา แม ้ว่าผู ้ค ้ารายนัน
4 จะทํางานเสร็จไปแล ้วหลายสัปดาห์ก็ตาม
พริสซิลล่ารู ้ว่าการทําเช่นนีจ
4 ะเป็ นการลงจํานวนรายได ้จากการประกอบการของหน่วยธุรกิจข
องเธอเกินจริง เธอควรทําอย่างไร?
A: พริสซิลล่าไม่ควรทําตามข ้อเรียกร ้องของผู ้จัดการ
และยํ4าเตือนให ้ผู ้จัดการของเธอทราบว่า
การกระทําดังกล่าวอาจขัดต่อนโยบายและขัน
4 ตอนการบัญชีของโดล
เนืองจากค่าใช ้จ่ายทีรับรู ้ทัง4 หมดซึงเกิดจากบริการทีมอบให ้ในระหว่างช่วงเวลาหนึงจะต ้อง
ลงบันทึกไว ้สําหรับช่วงเวลาการรายงานนัน
4
ถ ้าผู ้จัดการของเธอยังยืนยันว่าจะให ้พริสซิลล่าชะลอการบันทึกใบแจ ้งหนีล
4 งในบัญชี
เธอควรหารือสถานการณ์นก
ี4 บ
ั หัวหน ้าของผู ้จัดการของเธอ และถ ้าจําเป็ น
ให ้รายงานเรืองดังกล่าวต่อบุคคลติดต่อใดๆ ทีระบุไว ้ในหน ้าสุดท ้ายของจรรยาบรรณฯ นี4

การจ ัดการบ ันทึก
6
ความรับผิดชอบร่วมกันเพือปกป้ องและแก ้ไขการกระทําทีสงสัยว่าฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ—ดูหน ้าสุดท ้าย

ทีโดล การจัดทําบันทึกและเอกสารของบริษัทอย่างรอบคอบเป็ นสิงสําคัญ ดังนัน
4
เราทุกคนจึงต่างมีความรับผิดชอบในการปกป้ องเอกสาร ไฟล์เอกสาร และบันทึกอืนๆ
ของบริษัท ตามทีกําหนดไว ้ในนโยบายการบริหารบันทึกของโดล
นอกจากนีเ4 รายังปฏิบต
ั ก
ิ ฎหมายทัง4 หมดทีเกียวข ้องกับการเก็บรักษาบันทึก
และจะต ้องไม่เปลียนแปลง ปกปิ ด หรือทําลายเอกสารหรือบันทึกใดๆ
ทีจําเป็ นสําหรับการสืบสวนหรือประเด็นการฟ้ องร ้องทางกฎหมายทียังดําเนินอยู่
ถ ้าคุณมีคําถามใดๆ เกียวกับว่าเอกสารชนิดใดทีต ้องเก็บรักษาไว ้
ให ้ติดต่อเจ ้าหน ้าทีดูแลบันทึกในพืน
4 ทีของคุณ และอ่าน นโยบายการบริหารบันทึกทัวโลก
ของโดลและ นโยบายการเก็บเอกสารไว ้เพือการฟ้ องร ้องคดีทางกฎหมาย ของโดล

ข้อมูลล ับ
“ข ้อมูลลับ” รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง การค ้นพบ การประดิษฐ์ การปรับปรุงและนวัตก
ิ รรม วิธก
ี าร
กระบวนการ เทคนิค วิธป
ี ฏิบต
ั งิ าน สูตร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข ้อมูลวิจัย ข ้อมูลทางคลินก
ิ
ข ้อมูลการตลาดและการขาย
ข ้อมูล ส่ว นบุคคลและทีเกียวข ้องกับ บุค ลากรเกียวกับพนั ก งานและทีปรึก ษา รายชือลูกค ้า
ราคาผลิต ภัณฑ์ ต ้นทุน ข ้อมูล การผลิต และการจั ด จําหน่ า ย ข ้อมูลการเงิน ข ้อมูลงบประมาณ
แผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ทัง4 หมด ความรู ้เชิงปฏิบัตก
ิ ารและความลับทางการค ้าอืนๆ
่ าธารณะ
ทัง4 หมดทีอยูใ่ นครอบครองของโดล ซึงยังไม่ได ้ตีพม
ิ พ์หรือเปิ ดเผยสูส
ข ้อมูลลับของโดลเป็ นสินทรัพย์ทมี
ี คา่ ทีควรได ้รับการปกป้ องเอาไว ้
โดยพนักงานจะต ้องปกป้ องความลับของข ้อมูลของโดล
ใช ้ข ้อมูลลับเพียงเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และจํากัดการเผยแพร่ข ้อมูลลับ
ทัง4 ภายในและภายนอกโดล
ไปยังบุคคลทีมีความจําเป็ นต ้องทราบข ้อมูลเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านัน
4
การเปิ ดเผยข ้อมูลลับของโดล ไม่วา่ จะโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ
อาจส่งผลเสียต่อสถานะทางการเงิน กิจการ
หรือความมีเสถียรภาพของโดลและความมันคงในหน ้าทีการงานของพนักงาน
ก่อนทีจะแลกเปลียนข ้อมูลลับกับบุคคลทีสาม
ควรมีการลงนามในข ้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข ้อมูลทีเหมาะสม
พนักงานไม่ควรลงนามในข ้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข ้อมูลกับบุคคลทีสาม
หรือยอมรับการเปลียนแปลงข ้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข ้อมูลมาตรฐานของโดลโดยไม่ได ้ผ่านการตรว
จทานและอนุมต
ั จ
ิ ากแผนกกฎหมายของโดล นอกจากนี4 ข ้อตกลงทัง4 หมดยังจะต ้องเป็ นไปตาม
นโยบายการลงนามทัง4 สองฝ่ าย ของโดลด ้วย
เนืองด ้วยความเสียงทีจะส่งผลร ้ายต่อโดลดังกล่าวนี4
พนักงานและทีปรึกษาและผู ้จัดหาสินค ้าและบริการซึงกําหนดให ้ต ้องลงนามในข ้อตกลงการรักษาคว
ามลับและข ้อตกลงความลับทางการค ้า
ต ้องถือปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขและข ้อกําหนดของข ้อตกลงเหล่านีใ4 นทุกสถานการณ์

7
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เพือเป็ นการป้ องกันการฝ่ าฝื นกฎระเบียบ พนักงานจะต ้องรายงานให ้ผู ้บริหารอาวุโสทราบทันที
หากมีบค
ุ คลภายนอกพยายามทีจะขอข ้อมูลลับของโดล
หรือมีการใช ้หรือเปิ ดเผยข ้อมูลลับดังกล่าวโดยไม่ได ้รับอนุญาต

Q: เพิรล
์ ทํางานให ้กับคูแ
่ ข่งของโดลก่อนทีจะมาร่วมงานกับบริษัทฯ
และได ้ลงนามในข ้อตกลงการรักษาความลับกับอดีตนายจ ้างของเธอ
ในระหว่างการประชุมเกียวกับกลยุทธ์เมือเร็วๆ นี4
เพือนร่วมงานได ้ถามเธอว่ามีข ้อมูลอะไรทีเธอได ้ทราบระหว่างการทํางานกับนายจ ้างคนเก่า
ทีสามารถช่วยให ้โดลมีข ้อได ้เปรียบด ้านการแข่งขันบ ้างหรือไม่
เพิรล
์ คิดว่าเธออาจจะทราบข ้อมูลสองสามอย่าง
แต่ไม่แน่ใจว่าเธอควรจะบอกข ้อมูลนีห
4 รือไม่ เพิรล
์ ควรทําอย่างไร?
A: เพิรล
์ ควรบอกเพือนร่วมงานว่า
เธอจะต ้องไม่ละเมิดข ้อตกลงการรักษาความลับทีลงนามไว ้ก่อนหน ้านีก
4 บ
ั อดีตนายจ ้าง
ถ ้าเพือนร่วมงานยังพยายามขอข ้อมูลต่อไป
เธอควรนํ าเรืองนีม
4 าปรึกษากับหัวหน ้างานหรือแผนก HR ในท ้องถิน หรือแผนกกฎหมาย
การทีเพิรล
์ ฝ่ าฝื นข ้อตกลงการรักษาความลับของอดีตนายจ ้างถือเป็ นการละเมิดจรรยาบรรณ
ฯ ของเรา เช่นเดียวกับการทีคนของโดลจงใจขอให ้เพิรล
์ ละเมิดข ้อตกลงการรักษาความลับ

การร ักษาสถานทีท
- ํางานทีเ- ป็นบวกและน่าเคารพ
โดลตระหนักดีวา่ หนึงในสินทรัพย์ทสํ
ี าคัญทีสุดของบริษัทฯ คือ บุคลากรของเรา
เราเชือมันในการสร ้างสภาพแวดล ้อมการทํางานทีเป็ นบวก
ซึงพนักงานสือสารกันอย่างเปิ ดเผยและด ้วยความเคารพ
4 ชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ
ปรัชญาและแนวปฏิบต
ั ข
ิ องโดลคือ การรับคนเข ้าทํางานโดยไม่คํานึงถึงเชือ
ชาติพันธุ์ หรือภูมล
ิ ําเนา อายุ ความทุพพลภาพ หรือปั จจัยอืนๆ
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ซึงกฎหมายทีบังคับใช ้หรือนโยบายทรัพยากรบุคคลห ้ามไว ้ การตัดสินใจในเรืองการว่าจ ้าง
การเลือนตําแหน่ง ค่าตอบแทน การเลิกจ ้าง และแง่มม
ุ อืนๆ
ของความสัมพันธ์ในการจ ้างงานต ้องขึน
4 อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ เกี
ี ยวกับงานเป็ นหลัก
สอดคล ้องกับพันธกิจเพือธํารงการเป็ นสถานทีทํางานเชิงบวกและน่าเคารพ
โดลปลอดจากการละเมิดใดๆ ทุกรูปแบบ
โดลมีนโยบายมากมายเกียวกับความยึดมันของตนต่อการรักษาสถานทีทํางานทีเป็ นบวกและความรั
บผิดชอบของพนักงานและคนอืนๆ ทีอยูใ่ นบทบาทนัน
4 นอกจากนี4
เรายังให ้ความสําคัญกับความซือสัตย์สจ
ุ ริตของบุคลากรของเรา และคาดหวังให ้ทุกคนมีความเคารพ
ซือสัตย์ และตรงไปตรงมาในการติดต่อธุรกิจทัง4 หมด โดยจะต ้องหลีกเลียงการเล่นพรรคเล่นพวก
รวมไปถึงรูปแบบอืนๆ ของผลประโยชน์ทับซ ้อนก็ไม่สามารถยอมรับได ้
พนักงานควรติดต่อเจ ้าหน ้าทีแผนกทรัพยากรบุคคลในท ้องถินเพือสอบถามข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับน
โยบายเหล่านีแ
4 ละการบังคับใช ้

การร ักษาสภาพแวดล้อมการทํางานทีป
- ลอดภ ัยและมีสข
ุ อนาม ัย
โดลยึดมันต่อการสร ้างสภาพแวดล ้อมทีปลอดภัยและมีสข
ุ อนามัยสําหรับพนักงานของตน
ซึงรวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทีเหมาะสม การปฏิบต
ั ต
ิ ามวิธก
ี ารผลิตทีดี
และการใช ้มาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยทีเหมาะสม
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับด ้านสิงแวดล ้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
จะช่วยให ้เราบรรลุพันธกิจของการสร ้างสถานทีทํางานทีปลอดภัย
เพือเชิดชูความยึดมันของบริษัทฯ ต่อการรักษาสถานทีทํางานให ้ปลอดภัยและมีสข
ุ อนามัย
เราทุกคนจะต ้องทําหน ้าทีในส่วนของเรา นันหมายความว่าเรามีหน ้าทีต ้อง:
•

ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและวิธป
ี ฏิบัตท
ิ ปลอดภั
ี
ยทัง4 หมด

•

สังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยทีได ้ติดประกาศไว ้

•

ใช ้อุปกรณ์นริ ภัยทีกําหนดไว ้เมือใดก็ตามทีจําเป็ น

เราทุกคนต ้องทํางานร่วมกันเพือป้ องกันสภาพการทํางานทีเป็ นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย
ถ ้าคุณพบเห็นหรือรับทราบสภาวะทีเป็ นอันตรายหรือพฤติกรรมทีไม่ปลอดภัย
คุณควรปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
4 ตอนปฏิบต
ั เิ พือความปลอดภัยและขัน
4 ตอนการรายงานทีกําหนดไว ้โดย
ทันทีเพือลดความเสียงทีคุณหรือผู ้อืนจะได ้รับบาดเจ็บ
แอลกอฮอล์และยาเสพติดผิดกฎหมายถูกห ้ามโดยเด็ดขาดในสภาพแวดล ้อมการทํางานทีป
ลอดภัย ความมึนเมาจากแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
อาจส่งผลในแง่ลบต่อการปฏิบต
ั งิ านของคุณ และอาจเป็ นอันตรายต่อความปลอดภัย
ั
คุณจะต ้องตระหนักถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน
4 จากยาทีแพทย์สงให
้ด ้วยเช่นกัน
ห ้ามไม่ให ้คุณครอบครอง แจกจ่าย จําหน่าย
ใช ้หรืออยูภ
่ ายใต ้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดผิดกฎหมายขณะอยูใ่ นเขตพืน
4 ทีขอ
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งโดล อาจมีข ้อยกเว ้นบ ้างเล็กน ้อยสําหรับการดืมแอลกอฮอล์ในงานทีบริษัทฯ
เป็ นผู ้สนับสนุน เช่น งานเลีย
4 งวันหยุดประจําปี ตา่ งๆ
เพือให ้แน่ใจยิงขึน
4 ว่าเราจะมีสภาพแวดล ้อมการทํางานทีปลอดภัย บริษัทฯ
จะไม่อดทนต่อการใช ้ความรุนแรงหรือการข่มขูว่ า่ จะใช ้ความรุนแรง
โดยจะต ้องรายงานพฤติกรรมข่มขูใ่ ดๆ ในทันที แม ้จะดูเหมือนเป็ นการทําเพือล ้อเล่นก็ตาม
ถ ้าจําเป็ น
ให ้ติดต่อเจ ้าหน ้าทีรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมเพือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
ห ้ามไม่ให ้พกพาอาวุธเข ้ามาในเขตพืน
4 ทีของโดล
เว ้นแต่หน ้าทีของคุณกําหนดให ้ทําเช่นนัน
4 ได ้เป็ นกรณีเป็ นพิเศษ

Q: คลอดิโอทํางานทีโรงงานผลิตแห่งหนึงของโดลมาเป็ นเวลาหลายปี แล ้ว
ขณะอยูใ่ นพืน
4 ทีปฏิบต
ั งิ าน
เขาบังเอิญสังเกตเห็นเพือนร่วมงานไม่ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามวิธก
ี ารผลิตทีดี
เขาจึงเอ่ยเรืองนีก
4 บ
ั เพือนร่วมงาน คลอดิโอทําถูกหรือไม่?
A: ใช่ แม ้ว่าคลอดิโอไม่ได ้อยูใ่ นตําแหน่งหัวหน ้างาน
แต่เขาก็ยงั มีความรับผิดชอบร่วมกันกับพนักงานคนอืนๆ
ทีจะทํางานร่วมกันเพือเชิดชูจรรยาบรรณฯ และนโยบายของบริษัทฯ
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามวิธก
ี ารผลิตทีดีอาจส่งผลให ้คุณภาพลดลงสําหรับผู ้บริโภค
และสร ้างความกังวลเรืองปลอดภัยให ้กับเพือนพนักงานด ้วยกันเอง
คลอดิโอควรหารือสิงทีได ้พบเห็นกับหัวหน ้าฝ่ ายผลิต และถ ้าจําเป็ น
ให ้แจ ้งเรืองไปยังบุคคลติดต่อใดๆ ทีระบุไว ้ทีหน ้าสุดท ้ายของจรรยาบรรณฯ นี4
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การปฏิบ ัติตามกฎหมายทีเ- กีย
- วก ับแรงงานเด็ก การต่อต้านระบบทาส
และการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดลคาดหวังว่าพนักงาน ทีปรึกษา ผู ้รับเหมา
และผู ้จัดหาสินค ้าและบริการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับการห ้ามใช ้แรงงานเด็ก
ระบบทาส หรือการค ้ามนุษย์ทัง4 หมดในประเทศทีเราหรือทีทุกฝ่ ายเหล่านีด
4 ําเนินธุรกิจอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิง
โดลยึดมันต่อการขจัดแนวโน ้มของการเกิดระบบทาสและการค ้ามนุษย์ในห่วงโซ่อป
ุ ทานขอ
งบริษัทฯ และคาดหวังว่าผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทัง4 หมดจะปฏิบต
ั ต
ิ าม
คูม
่ อ
ื สําหรับผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ ของโดล จรรยาบรรณฯ
ของเราห ้ามไม่ให ้โดลดําเนินธุรกิจกับบุคคลหรือบริษัทใดๆ ทีพัวพันในการใช ้แรงงานเด็ก
ระบบทาส หรือการค ้ามนุษย์

่ นต ัวของพน ักงาน
การปกป้องข้อมูลสว
ในการจ ้างงานของโดล พนักงานมักได ้รับการร ้องขอให ้แจ ้งข ้อมูลลับให ้บริษัทฯ ทราบ
ซึงโดลยึดมันต่อการปกป้ องข ้อมูลนี4 ซึงอาจรวมถึง
• ประวัตก
ิ ารจ ้างงาน
• เลขประจําตัวประชาชน
• วันเกิด
• ทีอยูต
่ ด
ิ ต่อ รวมทัง4 หมายเลขโทรศัพท์และทีอยูท
่ างไปรษณีย ์
• สถานภาพสมรส
• ประวัตท
ิ างการแพทย์
ิ ธิเo ข ้าถึงข ้อมูลลับของพนักงานอันเนืองมาจากลักษณะงานของคุณ
ถ ้าคุณมีสท
คุณต ้องใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการปกป้ องข ้อมูลนี4
และใช ้ข ้อมูลภายในขอบเขตทีจําเป็ นในการทํางานของคุณเท่านัน
4

กฎหมายสุขภาพ ความปลอดภ ัย และสงิ- แวดล้อม
โดลมีนโยบายทีจะปฏิบติ
ัิ ตามกฎหมายและข ้อบังคับทีบังคับใช ้ทัง4 หมดตลอดเวลา
ไม่วา่ เราจะดําเนินธุรกิจอยูท
่ ใด
ี
เราจะดําเนินการตามขัน
4 ตอนทีสามารปฏิบต
ั ไิ ด ้ทัง4 หมดเพือส่งเสริมการปกป้ องด ้านสุขภาพ
ความปลอดภัย และสิงแวดล ้อม และจะเดินหน ้าอย่างต่อเนืองเพือให ้บรรลุเป้ าหมายของโดล
โดลดําเนินธุรกิจทัวโลกในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ทัง4 กสิกรรม การแปรรูปอาหาร การผลิต การวิจัย
บริการขนส่ง (รวมทัง4 ทางรถบรรทุก ทางเรือ และการจัดการสิงอํานวยความสะดวกของท่าเรือ)
การกระจายสินค ้า และการขาย ในการดําเนินธุรกิจทัง4 หมดเหล่านี4
เป้ าหมายของโดลคือการป้ องกันไม่ให ้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิงแวดล ้อม นอกจากนี4 เรายังมีเป้ าหมายทีจะมอบการปกป้ องด ้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิงแวดล ้อมในระดับทีเทียบเท่ากันให ้กับทุกคนทีช่วยผลิตสินค ้าของเรา
และชุมชนทัง4 หมดทีได ้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของเรา
โดลพยายามทีจะพัฒนาและใช ้วิธก
ี ารทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากทีสุดภายใต ้เงือนไขของท ้อ
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งถินทีจะสร ้างความก ้าวหน ้าให ้กับเป้ าหมายของเรายิงๆ ขึน
4 ไป ในความพยายามเหล่านี4
4 ํ าโดยงานวิจย
เราได ้รับการชีน
ั และความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ หลักการของการวิเคราะห์ความเสียง
ข ้อกังวลของสาธารณะ ชุมชน และคนงาน
และนโยบายและมาตรฐานด ้านระเบียบข ้อบังคับของสหรัฐฯ
สหภาพยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก
ในการดําเนินงานด ้านการกสิกรรมของโดล เราใช ้แนวปฏิบต
ั ท
ิ างการเกษตรแบบยังยืน
และวิธก
ี ารกําจัดศัตรูพช
ื แบบผสานรวมซึงใช ้วิธก
ี ารทางการเกษตรและชีววิทยาในการควบคุ
มศัตรูพช
ื และโรคพืชเมือใดก็ตามทีสามารถทําได ้
เราใช ้ผลิตภัณฑ์ปกป้ องพืชผลก็ตอ
่ เมือมีความจําเป็ นเท่านัน
4
้ด
และใช ้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามกฎหมายทีบังคับใช ้
โดลจะไม่ใช ้ผลิตภัณฑ์ใดๆ
ทีถูกห ้ามโดยสํานักงานปกป้ องสิงแวดล ้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือโดยสหภาพยุโรปด ้วยสาเหตุของความเสียงทียอมรับไม่ได ้ต่อสุขภาพและสิงแวดล ้อม
สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูท ี นโยบายการปกป้ องพืชผล ของโดล
โดลยึดมันต่อคุณภาพ ความปลอดภัย การป้ องกันมลพิษ
และการพัฒนาอย่างต่อเนืองในการปกป้ องสิงแวดล ้อม

่ ป
ห่วงโซอ
ุ ทานของผลิตภ ัณฑ์
ขณะทีผลิตภัณฑ์เคลือนผ่านห่วงโซ่อป
ุ ทาน
เราจะต ้องยึดถือตามกฎหมายและข ้อบังคับของแต่ละประเทศทีเกียวข ้องกับการผลิต การส่งออก
4 หรือการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทัง4 (กรณีทมี
การนํ าเข ้า การกระจาย การซือ
ี )
กฎหมายว่าด ้วยสินค ้าทางการเกษตรทีเน่าเสียง่าย (“PACA”)
และกฎหมายว่าด ้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทางด ้านอาหารให ้ทันสมัย (“FSMA”)
ในสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน CODEX MRL ระหว่างประเทศ และคําสัง EU-27
และข ้อบังคับเกียวกับความปลอดภัยด ้านอาหาร

กฎหมายป้องก ันการผูกขาด/กฎหมายว่าด้วยการแข่งข ัน
โดลแข่งขันในตลาดอย่างจริงจัง แต่ยด
ึ มันทีจะดําเนินการดังกล่าวในลักษณะทีเป็ นธรรม ซือสัตย์
มีจริยธรรม และถูกกฎหมาย
พนักงานและกรรมการได ้รับการคาดหวังให ้ทํากิจกรรมในนามของโดลในลักษณะทีสอดคล ้องกับกฎ
หมายป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขันทีบังคับใช ้
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขันบัญญัตข
ิ น
ึ4 เพือส่งเสริมและปกป้ องการแ
ข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม กฎหมายเหล่านีม
4 อ
ี ยูใ่ นสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ
ซึงโดลดําเนินธุรกิจอยู่ และมีผลบังคับใช ้กับความสัมพันธ์ของโดลกับคูแ
่ ข่ง ลูกค ้า
และผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขันโดยทัวไปห ้ามการปฏิบต
ั ด
ิ ังต่อไปนี4
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(1)

การทําสัญญาหรือข ้อตกลงระหว่างคูแ
่ ข่งทีกําจัดหรือจํากัดการแข่งขันกันของคูแ
่ ข่ง เช่น
การกําหนดราคา การฮัว4 ประมูล การจัดสรรลูกค ้าหรือเขตการขาย หรือข ้อตกลงทีจะไม่
ติดต่อธุรกิจกับบุคคลทีสาม

(2)

การปฏิบต
ั อ
ิ นๆ
ื เช่น การห ามขายสินค าของคู แข ง การตัง4 ราคาแบบเลือกปฏิบต
ั ิ
4 หรือขายสินค ้าอืน)
"การขายควบสินค ้า" (ตัง4 เงือนไขการขายสินค ้าตามการซือ
หรือการกําหนดราคา ขายต่อ
(ตัง4 เงือนไขการขายสินค ้าตามข ้อตกลงของผู ้ขายทีจะได ้รับราคาขัน
4 ตําจากการขายต่อ)
ในสถานการณ์ทการปฏิ
ี
บต
ั เิ หล่านีม
4 ผ
ี ลกระทบทีไม่มเี หตุผลอันควรต่อการแข่งขัน และ

(3)

การบิดเบือนหรือทําให ้ผลิตภัณฑ์ของคูแ
่ ข่งเสียชือเสียง และการขโมยความลับทาง
การค ้า

การละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดหรือกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขัน
หรือแม ้แต่ข ้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดหรือกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขัน
สามารถสร ้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชือเสียงของโดล
และอาจทําให ้ต ้องเสียเงินค่าใช ้จ่ายเป็ นค่าปรับจํานวนมากและค่าใช ้จ่ายในการดําเนินคดีทางกฎหม
าย นอกจากนี4 บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
กําหนดให ้บุคคลทีละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดหรือกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขันต ้องรับโทษจํา
คุก
่ ้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎ
เพือหลีกเลียงกิจกรรมทีอาจก่อให ้เกิดการอนุมานว่ามีการละเมิดหรือนํ าไปสูข
หมายป้ องกันการผูกขาดหรือกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขัน จะมีการนํ านโยบายต่อไปนีม
4 าบังคับใช ้
(1) ห ้ามไม่ให ้พนักงานหรือกรรมการเข ้าร่วมในการทําความเข ้าใจ ข ้อตกลง แผนงาน
หรือแผนการใดๆ ทีพนักงานมีเหตุผลอันควรให ้เชือได ้ว่า
หรือได ้รับคําแนะนํ าจากทีปรึกษาของโดลว่าผิดกฎหมายภายใต ้กฎหมายป้ องกันการผูกขาด
หรือกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขัน
(2) ห ้ามไม่ให ้พนักงานหรือกรรมการแลกเปลียนหรือหารือข ้อมูลเกียวกับราคาหรือนโยบายการ
ตัง4 ราคา จํานวน ต ้นทุน นโยบายการกระจายสินค ้า
การเลือกหรือการจําแนกผู ้จัดหาสินค ้าและบริการหรือลูกค ้า นโยบายการให ้สินเชือ
หรือข ้อมูลการแข่งขันทีคล ้ายคลึงกันอืนๆ ของโดลกับคูแ
่ ข่ง
(3) เว ้นแต่จะได ้รับการอนุมต
ั ล
ิ ว่ งหน ้าจากทีปรึกษากฎหมายของโดลตามข ้อยกเว ้นทางกฎหมา
ยทีเจาะจง
ห ้ามไม่ให ้พนักงานหรือกรรมการมีสว่ นร่วมโดยเจตนาในการประชุมอย่างเป็ นทางการหรือไม่
เป็ นทางการกับบุคคลทีสาม
โดยทีในการประชุมนัน
4 ได ้มีการทําความเข ้าใจหรือข ้อตกลงตามทีได ้ระบุไว ้ในวรรค (1)
หรือโดยทีได ้มีการแลกเปลียนหรือหาข ้อมูลตามทีได ้ระบุไว ้ในวรรค (2) และ
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(4) พนักงานและกรรมการจะต ้องสร ้างความเข ้าใจทีชัดเจนกับผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทัง4 หมดว่
า โดลคาดหวังทําการให ้แข่งขันอย่างเป็ นธรรมและจริงจังเพือธุรกิจของโดล
และโดลจะคัดเลือกผู ้จัดหาสินค ้าและบริการโดยยึดตามคุณสมบัตอ
ิ ย่างเคร่งครัด

การรวบรวมข้อมูลการแข่งข ันโดยถูกต้องตามหล ักจริยธรรมและกฎหมาย
การทําให ้ข ้อมูลเกียวกับตลาดและคูแ
่ ข่งของเราเป็ นปั จจุบน
ั อยูเ่ สมอจะช่วยให ้เราแข่งขันได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
เราจะต ้องรวบรวมข ้อมูลการแข่งขันในลักษณะทีชอบด ้วยจริยธรรมและถูกกฎหมายเท่านัน
4
ด ้วยเหตุนี4 เราต ้องไม่ได ้รับข ้อมูลเกียวกับคูแ
่ ข่งของเราโดยใช ้
•
•
•
•

การลักขโมย
การหลอกลวง
การบิดเบือนความจริง
ื ตย์อนๆ
การกระทําทีไม่ซอสั
ื

เป็ นสิงสําคัญอย่างยิงทีเราจะต ้องไม่ขอให ้พนักงานละเมิดข ้อตกลงการรักษาความลับกับอดี
ตนายจ ้าง
หรือไม่ควรทีจะขอข ้อมูลละเอียดอ่อนทางการแข่งขันทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยตรงจาก
คูแ
่ ข่ง

การเข้าร่วมในสมาคมการค้า
ั พันธ์กบ
แม ้ว่าโดยทัวไปแล ้ว เราจะหลีกเลียงการปฏิสม
ั คูแ
่ ข่ง
แต่อาจมีบางกรณีทสามารถทํ
ี
าการติดต่อบางประเภทได ้ เช่น การเข ้าร่วมในสมาคมการค ้า
สมาคมเหล่านีม
4 อบโอกาสทีดีเลิศให ้เราสร ้างเครือข่ายและพัฒนาธุรกิจของเรามากยิงขึน
4
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านีอ
4 าจสร ้างท ้าทายด ้วยเช่นกัน
เมือเข ้าร่วมการประชุมของสมาคมการค ้า
คุณควรมีความระวัดระวังทีจะหลีกเลียงแม ้แต่การปรากฏรูปการณ์ของการประกอบธุรกิจทีผิด
ั พันธ์กบ
กฎหมาย ให ้ใช ้ความระมัดระวังอย่างมากเมือปฏิสม
ั คูแ
่ ข่งในสถานการณ์เหล่านี4
คุณต ้องหยุดการสนทนาโดยทันทีหากคูแ
่ ข่งพยายามหารือสิงใดๆ ต่อไปนี4
• ราคา
• ส่วนลด
• จํานวน/ความจุ
• การควําบาตร
• ข ้อกําหนดและเงือนไขการขาย
• ข ้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์
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4 นะถึงความร่วมมือหรือการประสานงานกับคูแ
• หัวข ้ออืนใดทีชีแ
่ ข่ง หรือทีออกแบบมา
เพือสอบถามข ้อมูลละเอียดอ่อนทางการแข่งขันทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หากจําเป็ น ให ้ออกจากทีประชุม แล ้วรายงานเหตุการณ์ตามความจําเป็ น

Q: โดมินค
ิ กําลังทานอาหารกลางวันกับโจ เพือนของเขาซึงทํางานให ้กับคูแ
่ ข่งของโดล
ระหว่างมือ
4 กลางวัน โจกล่าวเป็ นนัยๆ
ว่าหากโดมินค
ิ สามารถทําให ้โดลเพิมราคาสินค ้าบางชนิด
เขาจะตัง4 ราคาสินค ้าทีคล ้ายคลึงกันในบริษัทของเขาให ้เท่ากัน โดมินค
ิ ควรจะทําอย่างไร?
A: โดมินค
ิ ควรบอกเพือนของเขาว่า นีไม่ใช่การหารือทางธุรกิจทีเหมาะสม
และขอตัวออกมาจากการทานอาหารและรายงานการสนทนาต่อหัวหน ้างานและต่อแผนกกฎ
หมายในท ้องถินทันที
การกําหนดราคาขัดต่อกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าด ้วยการแข่งขัน
และสามารถมีผลทีรุนแรงทัง4 ต่อบุคคลทีเกียวข ้องและต่อบริษัทฯ ดังนัน
4
จึงควรหลีกเลียงการหารือในทํานองนี4

่ สน
ิ ค้าและกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย
กฎหมายว่าด้วยการห้ามสง
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ห ้ามการทําธุรกรรมบางอย่าง
(และการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม) กับประเทศ องค์กร (รวมถึง
แต่ไม่ได ้จํากัดเพียงธนาคาร) และบุคคลทีสหรัฐอเมริกา ระบุวา่ เป็ นผู ้สนับสนุนการก่อการร ้าย
หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอืนๆ โดลจะไม่พวั พันในธุรกรรมทีต ้องห ้ามใดๆ
แผนกกฎหมายของโดลจะต ้องได ้รับการติดต่อก่อนทีโดลจะเข ้าร่วมทําธุรกรรม
หรืออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม ซึงอาจถูกห ้ามภายใต ้กฎหมายของสหรัฐฯ ดังกล่าว
หรือต ้องได ้รับการอนุมต
ั ล
ิ ว่ งหน ้าโดยหน่วยงานของรัฐบาลของสหรัฐฯ
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กฎหมายของสหรัฐฯ ยังห ้ามการกระทําหลายประการทีอาจถือว่าเป็ นการสนับสนุนองค์กรทีสหรัฐฯ
กําหนดให ้เป็ นองค์กรก่อการร ้าย บุคคลหรือองค์กรใดๆ
ทีพัวพันในการกระทําดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็ นองค์กรก่อการร ้ายด ้วย และดังนัน
4
โดลจึงถูกห ้ามจากการติดต่อธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว ในขัน
4 ตําทีสุด
การจัดหาเงินหรือสินค ้าและบริการจํานวนใดๆ
ให ้กับองค์กรก่อการร ้ายเป็ นสิงผิดกฎหมายและถูกห ้ามโดยเด็ดขาด จรรยาบรรณฯ
นีห
4 ้ามไม่ให ้โดลและพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ กระทําการหรือติดต่อธุรกิจใดๆ ดังกล่าว
สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูทคู
ี ม
่ อ
ื เกียวกับการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ ของโดล

4 จํานวนมากจากลูกค ้าในฮอนดูรส
4 จนเสร็จสิน
4
Q:นันดาได ้รับคําสังซือ
ั ก่อนจะจัดการคําสังซือ
ลูกค ้าบอกกับนันดาว่าเขาเจตนาทีจะแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ของโดลบางส่วนให ้กับผู ้ติดต่อราย
ิ ต่างประเทศ
หนึงในอิหร่าน (ประเทศทีอยูภ
่ ายใต ้บทลงโทษของสํานักงานควบคุมทรัพย์สน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ) นันดาไม่ได ้เก็บเรืองนีม
4 าคิด
และคิดว่าลูกค ้าสามารถดําเนินการกับผลิตภัณฑ์ของโดลได ้ตามต ้องการ
นันดาคิดเช่นนีถ
4 ก
ู หรือไม่?

A:ไม่
ลูกค ้าของนันดาพยายามทีจะเลียงข ้อบังคับการส่งออกโดยส่งสินค ้าผ่านประเทศของเขาไป
ยังสถานทีทีถูกจํากัดหรือถูกห ้ามส่งสินค ้าโดยไม่มใี บอนุญาตทีเหมาะสมจากรัฐบาลของสห
รัฐฯ การทําเช่นนีเ4 รียกว่า "การส่งออกต่อ"
หรือการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ทส่
ี งออกจากผู ้รับเดิมไปยังลูกค ้ารายอืน
4 ได ้
เนืองจากนันดาทราบถึงเจตนาของลูกค ้า เขาจึงไม่อาจทําธุรกรรมให ้เสร็จสิน
แต่นันดาจะต ้องทําหน ้าทีป้ องกันหรือแก ้ไขธุรกรรม
และควรหารือเรืองนีก
4 บ
ั หัวหน ้างานของเขา และหากจําเป็ น
ให ้รายงานเรืองนีไ4 ปยังบุคคลติดต่อใดๆ ทีระบุไว ้ในหน ้าสุดท ้ายของจรรยาบรรณฯ นี4

16
ความรับผิดชอบร่วมกันเพือปกป้ องและแก ้ไขการกระทําทีสงสัยว่าฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ—ดูหน ้าสุดท ้าย

การต่อต้านการควํา
- บาตร
โดลจะไม่เกียวพันโดยตรงหรือโดยอ ้อมกับกิจกรรมใดทีอาจมีผลต่อการส่งเสริมการควําบาตรหรือ
วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการค ้าอย่างมีข ้อจํากัดโดยการสนับสนุนจากต่างประเทศ
ต่อลูกค ้าหรือผู ้จัดหาสินค ้าและบริการทีตัง4 ธุรกิจอยูใ่ นประเทศทีเป็ นมิตรกับสหรัฐฯ หรือต่อบุคคล
บริษัทห ้างร ้าน หรือบริษัทของสหรัฐฯ เนืองจากกฎหมายสหรัฐฯ
กําหนดให ้รายงานการร ้องขอให ้เข ้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ทันที
จึงต ้องมีการถามหาคําแนะนํ าจากแผนกกฎหมายบริษัทให ้ทันท่วงทีและก่อนทีจะมีการกระทําใดๆ
หลังการร ้องขอนัน
4

การจ่ายเงิน หรือของกําน ัลแก่เจ้าหน้าทีห
- รือพน ักงานของร ัฐ
พนักงาน หรือกรรมการจะต ้องไม่ให ้ เสนอ หรือสัญญาว่าจะให ้สินบน เงินค่าตอบแทนพิเศษ
หรือเงินใต ้โต๊ะ โดยตรงหรือโดยอ ้อมแก่เจ ้าหน ้าทีหรือพนักงานของหน่วยงานรัฐบาลกลาง
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานท ้องถินของสหรัฐอเมริกา
หรือแก่เจ ้าหน ้าทีหรือพนักงานของรัฐอืนใดทีไม่ใช่สหรัฐอเมริกา
การให ้ของกํานัลหรือจัดหาความบันเทิงให ้แก่เจ ้าหน ้าทีหรือพนักงานของรัฐมีข ้อบังคับควบคุมอย่างเ
คร่งครัดและมักจะถูกห ้าม
บทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นข ้อบังคับเหล่านี4นัน
4 รุนแรงทัง4 ต่อบริษัทและตัวบุคคลเอง ด ้วยเหตุผลนี4
พนักงานและกรรมการของโดล ต ้องไม่เกียวข ้องกับการให ้ของกํานัลดังกล่าว
เว ้นเสียแต่จะได ้รับการอนุมต
ั จ
ิ ากแผนกกฎหมายของบริษัท
และผู ้บริหารอาวุโสของฝ่ ายทีดูแลหน่วยธุรกิจนัน
4
ห ้ามไม่ให ้พนักงานหรือกรรมการ
จ่าย
ให ้
หรือเสนอเงินหรือสิงของทีมีมล
ู ค่าแก่เจ ้าหน ้าที
พนักงานหรือตัวแทนของรัฐ
หรือแก่พรรคหรือผู ้สมัครพรรคการเมืองเพือ
หรือดํารงตําแหน่งทางการเมือง
เพือให ้ช่วยในการให ้ได ้มาซึงใบอนุญาตหรือการอนุญาตอืนๆ
จากรัฐ หรือการรักษาไว ้หรือการควบคุมไว ้ซึงธุรกิจ

ิ บน เงินใต้โต๊ะ และเงินสน
ิ นําL ใจ เป็นสงิ- ต้องห้ามโดยเด็ดขาดทีโ- ดล
การจ่ายสน
ห ้ามไม่ให ้พนักงานหรือกรรมการให ้ เสนอ หรือสัญญาว่าจะให ้สินบน เงินตอบแทนพิเศษ
หรือเงินใต ้โต๊ะในรูปแบบใดโดยตรงหรือโดยอ ้อมแก่เจ ้าหน ้าที พนักงาน ผู ้ขาย
ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ ผู ้สมัครพรรคการเมือง หรือบุคคลอืนๆ
โดลได ้นํ านโยบายห ้ามการให ้สินบนหรือเงินใต ้โต๊ะโดยเด็ดขาดมาใช ้
โดยไม่คํานึงถึงสถานทีทีซึงดําเนินธุรกิจ "การให ้สินบน"
เกิดขึน
4 เมือมีการให ้สิงของทีมีมล
ู ค่าแก่เราหรือจากเรา
ด ้วยเจตนาทีจะโน ้มน ้าวการกระทําหรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ในทางกลับกัน "เงินใต ้โต๊ะ"
เป็ นการจ่ายเงินแทนการตอบแทนทีอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมทางธุรกิจ
ซึงเป็ นข ้อห ้ามทัง4 คู่
พึงระลึกว่าในบางประเทศ เช่น จีน
เจ ้าหน ้าทีรัฐหมายถึงพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด ้วย เราไม่สามารถจ่าย
17
ความรับผิดชอบร่วมกันเพือปกป้ องและแก ้ไขการกระทําทีสงสัยว่าฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ—ดูหน ้าสุดท ้าย

สัญญาว่าจะให ้ เสนอ หรืออนุญาตให ้จ่ายค่าตอบแทนมิชอบใดๆ แก่เจ ้าหน ้าทีรัฐ
หากมีจด
ุ ประสงค์หรือเจตนาเพือให ้ได ้มาซึงความได ้เปรียบทางธุรกิจ
"การจ่ายค่าตอบแทนมิชอบ" หมายรวมถึง ของกํานัลทีเป็ นเงิน หรือสิงของทีมีมล
ู ค่า
และสิงจูงใจอืนใดทีผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
ในบางประเทศ มีธรรมเนียมทีจะจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือ "เงินค่าสินนํ4 าใจ"
ทีไม่เปิ ดเผยจํานวนเล็กน ้อย เพือเร่งการดําเนินการตามปกติของรัฐ ซึงตามความเป็ นจริง
การจ่ายเงินเช่นนีอ
4 าจถูกกฎหมายในบางประเทศ อย่างไรก็ตาม
โดลไม่อนุญาตให ้มีการจ่ายเงินประเภทนี4
ซึงขัดต่อพ.ร.บ.ต่อต ้านการให ้สินบนแห่งสหราชอาณาจักร
หากคุณเคยประสบกับสถานการณ์เช่นนีแ
4 ละมีคําถามว่าควรดําเนินการอย่างไร
คุณควรติดต่อแผนกกฎหมายของบริษัท ก่อน ทีจะกระทําการใดๆ
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กฎหมายต่อต้านการทุจริต
เราอุทศ
ิ ตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการทุจริตทัง4 หลาย
รวมถึงกฎหมายป้ องกันการกระทําทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ ("FCPA")
และพ.ร.บ.ต่อต ้านการให ้สินบนแห่งสหราชอาณาจักร
ซึงล ้วนบังคับใช ้กับกิจการของโดลทัวโลก
บทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นกฎหมายเหล่านีน
4 ัน
4 รุนแรงทัง4 ต่อบริษัทและตัวบุคคลเอง
จําไว ้ว่า กฎหมายต่อต ้านการทุจริตนัน
4 ซับซ ้อน
และผลทีตามมาจากการฝ่ าฝื นกฎหมายเหล่านีน
4 ัน
4 รุนแรงมาก
หากคุณมีข ้อสงสัยว่าการกระทําทีคุณกําลังใคร่ครวญนัน
4 ถูกต ้องตามกฎหมายหรือไม่
ิ
ให ้ปรึกษากับแผนกกฏหมายของบริษัทก่อนดําเนินการ
สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูท ี
คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายป้ องกันการกระทําทุจริตในต่างประเทศ ของโดล

Q:อิรน
ิ ่ารับผิดชอบต่องานขยายธุรกิจในภูมภ
ิ าคแอฟริกา
และกําลังหาโอกาสทีจะสร ้างโรงงานใหม่อย่างรวดเร็ว เจ ้าหน ้าทีท ้องถินบอกอิรน
ิ ่าว่า
เขาสามารถเร่งขัน
4 ตอนการออกใบอนุญาตได ้โดยมีคา่ ธรรมเนียม "ความช่วยเหลือส่วนตัว"
5,000 เหรียญ
และอิรน
ิ ่าหารายการค่าธรรมเนียมการดําเนินการเร่งด่วนทีแสดงสําหรับภูมภ
ิ าคนีไ4 ม่เจอ
อิรน
ิ ่าควรจ่ายเงินเพือเร่งการดําเนินการนีห
4 รือไม่?

A:ไม่ อิรน
ิ ่าไม่ควรจ่ายเงินดังกล่าวใดๆ ในนามของโดล
การจ่ายเงินให ้แก่บค
ุ คลนอกเหนือจากทีแสดงไว ้ในรายการค่าธรรมเนียมทีอนุญาต
จะถูกและมักจะถูกตีความว่าเป็ นสินบน เมือพิจารณาโดยผู ้ตรวจสอบภายนอก
แม ้แต่ลักษณะรูปการณ์ของการให ้สินบนก็เป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ ของเราแล ้ว
อิรน
ิ ่าจะต ้องรอให ้ได ้รับใบอนุญาตเหล่านีต
4 ามระยะเวลาปกติ
หรือจ่ายเพียงค่าธรรมเนียมการดําเนินการเร่งด่วนทีแสดงไว ้เท่านัน
4
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การฉ้อโกง
ห ้ามมิให ้พนักงานและกรรมการของโดลทําการฉ ้อโกงทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด ซึงรวมถึง
โดยไม่จํากัดเพียงการฉ ้อโกงทุกรูปแบบต่อโดล ต่อพนักงานของโดล
หรือต่อบุคคลหรือองค์กรทีโดลทําธุรกิจด ้วย ดังนัน
4
การฉ ้อโกงจึงมีความหมายทีกว ้างกว่าการยักยอกสินทรัพย์ของโดล
ข ้อกล่าวหาว่าพนักงานหรือกรรมการของโดลฉ ้อโกงทัง4 หลาย
จะได ้รับการสืบสวนโดยแผนกตรวจสอบภายในของโดล
โดยมีแผนกกฎหมายของโดลร่วมตรวจสอบด ้วยตามความจําเป็ น พนักงานหรือกรรมการของโดล
ทีถูกพบว่ากระทําการฉ ้อโกงจะต ้องถูกลงโทษทางวินัยไปจนถึงและรวมถึงการให ้ออกจากงาน
หรือจากตําแหน่งกรรมการ และถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและอาญา สําหรับข ้อมูลเพิมเติม
4 ตอนการบัญชีของโดล และ
โปรดดูท ี นโยบายและขัน

ขัน
4 ตอนของคณะกรรมการตรวจสอบว่าด ้วยการจัดการกับข ้อร ้องเรียนและข ้อกังวลทางบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี ของโดล
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้ น
ิ ทร ัพย์ของโดล
การใชส
สินทรัพย์ของโดลเป็ นทรัพยากรมีคา่ ทีควรใช ้เพือจุดประสงค์ทางธุรกิจ การลักทรัพย์ ความเผลอเรอ
4 เปลือง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการสร ้างผลกําไรของบริษัทฯ
และความสิน
พนักงานแต่ละคนควรใส่ใจ และใช ้สินทรัพย์ของโดลอย่างรับผิดชอบ
และปกป้ องสินทรัพย์ไม่ให ้ถูกลักขโมย ถูกใช ้ในทางทีผิด และถูกทําลาย
สินทรัพย์ของโดลมีไว ้เพือใช ้ทํางานมากกว่าใช ้ส่วนตัว และควรใช ้เพือกิจการงานต่างๆ
สินทรัพย์ของโดล ได ้แก่ เวลาทํางานและผลงานของพนักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ
เครืองคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ข ้อมูล เครืองหมายการค ้าและชือทางการค ้า
สินทรัพย์ของโดลยังรวมถึงข ้อมูลและเทคโนโลยีการสือสาร เช่น บริการโทรศัพท์ อีเมล
การเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ต และข ้อมูลทัง4 หมดทีบรรจุอยูใ่ นสินทรัพย์ด ้านเทคโนโลยีของโดล
ควรใช ้วิจารณญานและไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการใช ้ การปกป้ อง
และการสงวนสินทรัพย์ของโดล สินทรัพย์ของโดลทีอยูใ่ นการดูแลของพนักงานและกรรมการ
จะต ้องใช ้งานด ้วยความระมัดระวังตามสมควรและส่งคืนให ้เมือโดลร ้องขอ
การใช ้สินทรัพย์ทางเทคโนโลยีของโดล จะต ้องเป็ นไปตาม นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโดล
โดลตระหนักถึงความจําเป็ นทีจะใช ้สินทรัพย์ด ้านการสือสารบางอย่างในเรืองส่วนตัวเป็ นครัง4 คราว
เช่น การใช ้โทรศัพท์หรือการสือสารทางอีเมล อย่างไรก็ตาม
การใช ้สินทรัพย์ด ้านการสือสารเพือธุระส่วนตัว ควรจํากัดไว ้แค่การสือสารทีจําเป็ นเท่านัน
4
และไม่ควรใช ้เพือถ่ายทอดเนือ
4 หาทีไม่เหมาะสมกับสถานทีทํางาน เช่น
เนือ
4 หาทีสือความหมายทางเพศ ตลกลามก เป็ นต ้น การใช ้สินทรัพย์ด ้านการสือสารเกินความจําเป็ น
หรือการใช ้สินทรัพย์ทไม่
ี ใช่เพือการสือสารโดยไม่ได ้รับอนุญาตหรือเกินความจําเป็ นเพือธุระส่วนตัว
ถือเป็ นการใช ้สินทรัพย์ของโดลในทางทีผิด และด ้วยเหตุนี4 จึงขัดต่อจรรยาบรรณฯ นี4
นอกจากนี4ยังห ้ามใช ้สินทรัพ ย์ของโดลเพือกิจกรรมทางธุรกิจภายนอก
หรือเพือกิจกรรมอืนใดทีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือไม่เหมาะสมเป็ นอันขาด
สําหรั บ ข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูท ี นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโดล

้ น
ผลประโยชน์ท ับซอ
ควรหลีกเลียงสถานการณ์ทางธุรกิจและสถานการณ์สว่ นตัวทีอาจก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อน
ผลประโยชน์ทับซ ้อนอาจเกิดขึน
4 เมือพนักงานหรือกรรมการเกียวข ้องในกิจกรรมหนึงหรือมีผลประโย
ชน์สว่ นตัวทีอาจเป็ นอุปสรรคต่อความเป็ นกลางของบุคคลนัน
4 ในการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีและความรับผิด
ชอบทีมีตอ
่ โดล
ผลประโยชน์หรือกิจกรรมส่วนตัวของพนักงานหรือกรรมการของโดลจะต ้องไม่มอ
ี ท
ิ ธิพลต่อธุรกรรมร
ะหว่างโดลกับองค์กรธุรกิจอืน เพราผลประโยชน์ดังกล่าวอาจดูเหมือนการเล่นพรรคเล่นพวก
หรือไม่ก็ทําลายชือเสียงของโดลและตัวแทนทัง4 หลายของโดล กิจกรรมดังกล่าว
รวมถึงการถือผลประโยชน์ทางการเงินในธุรกิจทีเป็ นผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ ลูกค ้า หุ ้นส่วน
ผู ้รับเหมาย่อย หรือบุค
ึ คลหรือบริษัทอืนทีทําธุรกิจกับโดล หรือกับคูแ
่ ข่งของโดล หรือถูกว่าจ ้างโดย
หรืออยูใ่ นตําแหน่งกรรมการกับบุคคล บริษัท หรือคูแ
่ ข่งดังกล่าว
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เว ้นแต่จะถือหุ ้นทีเปิ ดขายให ้ประชาชนไม่เกินร ้อยละ 5
โดยถือหุ ้นดังกล่าวเพียงเพือการลงทุนเท่านัน
4
พนักงานและกรรมการจะต ้องติดต่อกับผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ ลูกค ้า
และบุคคลอืนทีทําธุรกิจกับโดลทัง4 หมดด ้วยความยุตธิ รรม
โดยปราศจากความลําเอียงทีเกิดจากค่าตอบแทนทางการเงินส่วนตัว
คุณไม่ควรฉวยโอกาสทางธุรกิจทีคุณคาดคะเนอย่างมีเหตุผลได ้ว่าโดลอาจมีความสนใจ
ิ หรือข ้อมูลของโดล หรือจากตําแหน่งของคุณในโดล
หรือทีคุณค ้นพบด ้วยการใช ้ทรัพย์สน
ผลประโยชน์ทับซ ้อนไม่จําเป็ นทีจะต ้องเกิดขึน
4 จริงก่อนจึงจะถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ
นอกจากนีย
4 งั จะต ้องหลีกเลียงกิจกรรมทีก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อนเพือไม่ให ้สะท ้อนให ้เห็นถึงชื
อเสียงของโดลและตัวแทนต่างๆ ของโดลในแง่ลบ
แม ้แต่ลักษณะรูปการณ์ของความไม่ถก
ู ต ้องเหมาะสมก็สามารถทําให ้ชือเสียงในการติดต่อธุรกิจกับผู ้
อืนอย่างเป็ นธรรมของเราเสือมเสียได ้
ดังนัน
4 พนักงานและกรรมการจะต ้องเปิ ดเผยสถานการณ์ใดๆ
ทีอาจก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อนทีมีอยูโ่ ดยทันที
โดยใช ้ขัน
4 ตอนการรายงานทีระบุไว ้ในจรรยาบรรณฯ นี4
เมือได ้รับแจ ้งถึงผลประโยชน์ทับซ ้อนทีอาจเกิดขึน
4 ผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนกของพนักงาน
(หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีของกรรมการหรือเจ ้าหน ้าทีบริหาร)
จะต ้องสืบสวนผลประโยชน์ทับซ ้อนทีอาจเกิดขึน
4 ได ้อย่างรวดเร็ว
พร ้อมทัง4 กําหนดว่าผลประโยชน์หรือตําแหน่งดังกล่าวขัดแย ้งกับจรรยาบรรณฯ นีห
4 รือไม่
หรือเป็ นภัยต่อผลประโยชน์สงู สุดของโดลหรือไม่ และกําหนดวิธจ
ี ัดการกับสถานการณ์ขน
ั 4 สุดท ้าย
(ว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธทีจะยินยอมให ้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึน
4 หรือไม่) ดูหวั ข ้อ
ผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนก ของจรรยาบรรณฯ นี4 หากยินยอม
4 และผู ้ขา
จะต ้องกําหนดโครงสร ้างสถานการณ์ให ้เป็ นธุรกรรมทีไม่มค
ี วามสัมพันธ์สว่ นตัวระหว่างผู ้ซือ
ยเท่านัน
4
และผ่านการอนุมต
ั เิ ป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรอย่างเป็ นทางการจากผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนกของพนัก
งาน (หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีของกรรมการ หรือเจ ้าหน ้าทีบริหาร) การสืบสวน
การลงความเห็น และการจัดการทัง4 หมด จะต ้องทําเป็ นเอกสารและเก็บเป็ นบันทึกของบริษัท Dole
Corporate หรือของฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารสํานักงานใหญ่ของโดล (แล ้วแต่กรณี)
และในบันทึกของพนักงานหรือกรรมการทีเกียวข ้อง
หากผลประโยชน์ทับซ ้อนใดไม่ได ้รับการอนุมต
ั ใิ นลักษณะนี4
ให ้ถือว่าผลประโยชน์ทับซ ้อนนัน
4 เป็ นการฝ่ าฝื นและจะต ้องรายงานตามจรรยาบรรณฯ นี4
ผลประโยชน์ทับซ ้อนใดๆ ทียังคงเกิดขึน
4 ไม่วา่ จะเคยได ้รับการอนุมต
ั ม
ิ าก่อนหรือไม่ก็ตาม
จะต ้องได ้รับการเปิ ดเผยและตรวจสอบทุกๆ ปี
สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูท ี

นโยบายและระเบียบปฏิบต
ั วิ า่ ด ้วยการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข ้อง และ
คูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั ข
ิ องคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างโดลกับบุคคลทีเกียวข ้องในธุรก
รรมทีมีผลประโยชน์ตอ
่ เนือง ของโดล
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Q:
พีเขยของโรซ่าเป็ นเจ ้าของและดําเนินกิจการสวนกล ้วยทีต ้องการจะหาทางทําธุรกิจกับโดล
โรซ่าคิดว่าวิธน
ี จ
ี4 ะเป็ นประโยชน์กบ
ั ทุกฝ่ าย
โรซ่าแนะนํ าพีเขยให ้ผู ้จัดการของเธอโดยไม่เปิ ดเผยถึงความสัมพันธ์
การทําเช่นนีส
4 ามารถทําได ้หรือไม่?
A: ไม่ได ้ โรซ่ากําลังก่อให ้เกิดสถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ ้อนทีอาจเกิดขึน
4 ได ้
โดยพยายามทีจะสนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างโดลกับสมาชิกในครอบครัว
โรซาควรเปิ ดเผยความสัมพันธ์ให ้ผู ้จัดการของเธอรับทราบ
เพือรับคําแนะนํ าเกียวกับวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี ทสุ
ี ด
้อนที
และเปิ ดเผยผลประโยชน์ทบ
ั ซ
อาจเกิดขึน
4 ได ้ต่อผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนก ดูหวั ข ้อ
ผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนก ของจรรยาบรรณฯ นี4

ของกําน ัลและความบ ันเทิง
การกระทําในนามของโดลควรปลอดจากสัญญาณบ่งชีใ4 ดๆ ว่ามีการแสวงหา ได ้รับจาก
หรือมอบการเอือ
4 ประโยชน์เป็ นพิเศษแก่บค
ุ คลหรือองค์กรทีทําธุรกิจหรือต ้องการจะทําธุรกิจกับโดล
การตัดสินใจทางธุรกิจของเราควรตัง4 อยูบ
่ นพืน
4 ฐานของคุณค่าและเป้ าหมายของโดล
ห ้ามไม่ให ้ทําการตัดสินใจทางธุรกิจใดๆ
บนพืน
4 ฐานของผลประโยชน์สว่ นตัวด ้านการเงินหรือด ้านอืนทีจะได ้รับ (ในอดีต ปั จจุบน
ั หรืออนาคต)
โดยพนักงาน หรือกรรมการของโดล ดังนัน
4 เราจึงไม่อนุญาตให ้พนักงานหรือกรรมการ
แสวงหาหรือยอมรับ เสนอหรือให ้ ของกํานัล ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม เงินกู ้ยืม บริการ
หรือสิงของทํานองเดียวกัน จากหรือแก่บค
ุ คล บริษัท รัฐหรือหน่วยงานรัฐใด
เพือเป็ นเงือนไขหรือผลของการทําธุรกิจกับโดล
มาตรฐานทีเข ้มงวดเป็ นพิเศษบังคับใช ้กับของกํานัล
บริการหรือค่าตอบแทนทุกชนิดจากผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ
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บริษัทฯ ห ้ามโดยเด็ดขาดไม่ให ้มีการให ้หรือรับของกํานัลทีเป็ นเงินหรือเทียบเท่ากับตัวเงิน (เช่น
ิ ส่วนแบ่งหุ ้น หรือตราสารหรือส่วนได ้เสียทีซือ
4 ขายได ้รูปแบบอืน) ไม่วา่ จะมีมล
ทรัพย์สน
ู ค่าเท่าใด
หากไม่มก
ี ารฝ่ าฝื นข ้อห ้ามต่างๆ
ข ้างต ้นทีเกียวข ้องกับบุคคลหรือองค์กรทีทําหรือต ้องการจะทําธุรกิจกับโดล:
(1) ของกํานัลอาจเหมาะสมในบางกรณี
และนโยบายของเราจึงไม่ขด
ั ขวางไม่ให ้พนักงานหรือกรรมการรับของกํานัลทีมีมล
ู ค่าพอเป็ นพิธ ี
ทีไม่บอ
่ ยหรือจํานวนมากเกินไป
(2) พนักงานและกรรมการอาจรับความเอือ
4 เฟื4 อทัวไปได ้ (เช่น การเลีย
4 งอาหารและความ
บันเทิงด ้านการกีฬา การดนตรี และการชมมหรสพเป็ นครัง4 คราว) แต่จะต ้องอยูใ่ น
ิั ทางธุรกิจซึงเป็ นทียอมรับโดยปกติ
ขอบเขตทีสัมพันธ์กบ
ั วิธป
ี ฏิบติ
(3) ผู ้บริหารอาวุโ สประจํา แผนกของพนั ก งาน (หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณี
ของกรรมการหรือเจ ้าหน ้าทีบริหาร) อาจลงความเห็ น ว่าความบัน เทิง หรือ ของ
กํา นั ล จากผู ้จัดหาสินค ้าและบริก ารไม่ใ ช่เ งือนไขหรือผลลัพ ธ์จากการทําธุรกิจกับ
โดล โดยทําเป็ นเอกสารอย่า งเป็ นทางการแล ้วจึง อนุ ญ าตให ้รั บ ของกํา นั ลหรือ
ความบันเทิง นั น
4 ตราบเท่าทีพนั ก งานไม่ได ้รั บ ผลประโยชน์ใ นรูปตัว เงิน โดยตรง
จากของนั น
4
(4) พนักงานและกรรมการของเราอาจจ่ายค่าใช ้จ่ายเล็กน ้อยสําหรับของกํานัลหรือความบันเ
ทิงได ้
หากค่าใช ้จ่ายนัน
4 ได ้รับการอนุมต
ั อ
ิ ย่างเหมาะสมจากผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนกของพนั
กงาน (หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีของกรรมการหรือเจ ้าหน ้าทีบริหาร)
และได ้รับการบันทึกอย่างถูกต ้องในสมุดบัญชีถงึ สิงทีจ่ายนัน
4 ดูหัวข ้อ
ผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนก ของจรรยาบรรณฯ นี4 นอกจากนี4 ยังห ้ามไม่ให ้ให ้ของกํานัล
ความช่วยเหลือพิเศษ หรือ ความบันเทิงแก่ผู ้อืนโดยเบิกค่าใช ้จ่ายจากโดล
เว ้นแต่จะตรงตามเงือนไขทัง4 หมดดังต่อไปนี4

ก. ของเหล่านัน
4 ไม่ละเมิดต่อกฎหมายทีบังคับใช ้และมาตรฐานทางจริยธรรมซึงเป็ นที
ยอมรับทัวไป

ข. ของเหล่านัน
4 สอดคล ้องกับวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างธุรกิจซึงเป็ นทียอมรับ
ค. ของเหล่านัน
4 มีมล
ู ค่าจํากัดทีพอดีและอยูใ่ นรูปแบบทีจะไม่ถก
ู ตีความว่าเป็ นสินบนหรื
อเงินใต ้โต๊ะ
(5)

พนักงานและกรรมการของโดลยังไม่ได ้รับอนุญาตให ้ให ้ของกํานัลทีมีมล
ู ค่าเกินพอดี
โดยใช ้เงินของตนเองอีกด ้วย
อย่างไรก็ด ี การให ้หรือรับของกํานัล ความเอือ
4 เฟื4 อ หรือความบันเทิง
จะต ้องไม่มล
ี ักษณะหรือเป็ นกรณีทหากเปิ
ี
ดเผยต่อสาธารณะแล ้ว
จะทําให ้โดลและคนในโดลรู ้สึกอับอาย
ห ้ามให ้ของกํานัลทีเป็ นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดโดยเด็ดขาด
หากจ่ายในรูปแบบใดให ้แก่เจ ้าหน ้าทีหรือพนักงานของรัฐ
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เว ้นแต่จะได ้รับอนุญาตตามนโยบายว่าด ้วยเงินสนับสนุนทางการเมืองและ
คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายป้ องกันการกระทําทุจริตในต่างประเทศ ของโดล
สําหรับของกํานัลและความบันเทิงแก่เจ ้าหน ้าทีหรือพนักงานของรัฐ สามารถดูได ้ทีหัวข ้อ
ค่าตอบแทนหรือของกํานั ลแก่เจ ้าหน ้าทีหรือพนั กงานของรัฐ และ เงินสนั บสนุนทางการเมือง
ของจรรยาบรรณฯ นี4

เงินสน ับสนุนทางการเมือง
เงินสนับสนุนทางการเมืองได ้รับการควบคุมอย่างเข ้มงวด ดังนัน
4
จะไม่มก
ี ารให ้เงินสนับสนุนทางการเมืองจาก หรือในนามของโดล
เว ้นเสียแต่เงินสนันสนุนดังกล่าวจะได ้รับการอนุมต
ั โิ ดยแผนกกฎหมายของบริษัทและผู ้บริหารอาวุโส
ประจําแผนก สําหรับหน่วยธุรกิจนัน
4 เสียก่อน และข ้อบังคับนีบ
4 งั คับใช ้กับการสนับสนุนทีไม่ใช่เงินสด
(ตัวอย่างเช่น การยินยอมให ้ผู ้สมัครใช ้สถานทีและทรัพยากรของโดล)
และการสนันสนุนทีเป็ นเงินสดด ้วยเช่นกัน พนักงานมีอส
ิ ระทีจะเข ้าร่วมในกระบวนการทางการเมือง
แต่พนักงานมิอาจทําเช่นนัน
4 ได ้หากการเข ้าร่วมนัน
4 มีลักษณะแทรกแซงความรับผิดชอบของบุคคลนัน
4
ทีมีตอ
่ โดล ก่อให ้เกิดความเข ้าใจว่าบุคคลนัน
4 พูดหรือกระทําการแทนโดล
หรือแสดงนัยว่าโดลได ้ให ้การรับรองกิจกรรมของบุคคลดังกล่าว

Q: ฮอร์เก ้ได ้รับการร ้องขอจากรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรให ้บริษัทฯ
ให ้เงินสนันสนุนการรณรงค์หาเสียงเพือการเลือกตัง4 ใหม่ทจะมาถึ
ี
ง ฮอร์เก ้ควรทําอย่างไร?
A: ฮอร์เก ้ควรอธิบายให ้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรทราบว่า
เงินสนับสนุนทางการเมืองจะต ้องได ้รับการอนุมต
ั จ
ิ ากผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนกและแผนก
กฎหมายของบริษัท
และเขาจะยืนคําร ้องและจะแจ ้งให ้รัฐมนตรีทราบว่าคําร ้องได ้รับการอนุมต
ั ห
ิ รือไม่
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Lื ขายหล ักทร ัพย์โดยล่วงรูข
การซอ
้ อ
้ มูลภายใน
4 ขายหลักทรัพย์โดยล่วงรู ้ข ้อมูลภายใน
กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ห ้ามการซือ
4
ตัวอย่างเช่น การซือหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหนึงในเวลาทีบุคคลนัน
4 มี
"ข ้อมูลสําคัญทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ" เกียวกับบริษัทหรือตลาดสําหรับหลักทรัพย์ของบริษัท
"ข ้อมูลสําคัญทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ"
4 ถือ
คือข ้อมูลทีนักลงทุนทีมีเหตุผลจะพิจารณาว่าสําคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุน ทีจะซือ
หรือขายหุ ้นหรือหุ ้นกู ้ของบริษัท ตัวอย่างเฉพาะของข ้อมูลสําคัญทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ได ้แก่
รายรับหรือการจ่ายเงินปั นผลประจําปี และประจําไตรมาส
การควบรวมกิจการทีสําคัญหรือการถอนทุนบริษัท การยืนประมูลหรือการแตกหุ ้น
และการเปลียนแปลงผู ้บริหารอาวุโส ข ้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ทสํ
ี าคัญมาก แผนการขยาย
หรือการฟ้ องร ้องหรือการดําเนินคดีตามกฎหมาย
อาจตกอยูใ่ นหมวดของข ้อมูลสําคัญทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด ้วย
พนักงาน กรรมการ และบุคคลทีสามทัง4 หมด
ื4 ขายหรือแนะนํ าให ้ซือ
4 หรือขายหลักทรัพย์หลักทรัพย์ของบริษัททีพวกเขาได ้รับข ้อมูล
จะต ้องไม่ซอ
สําคัญทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะมาจากการเป็ นพนักงานของโดลอีกด ้วย
ภายในโดลเอง
พนักงานและกรรมการควรพูดคุยถึงข ้อมูลสําคัญทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะก็ตอ
่ เมือมีความจําเป็ นอย่า
งยิงยวดต่อการปฏิบต
ั งิ านในหน ้าทีของตนเท่านัน
4 นอกจากนี4
ยังไม่ควรถ่ายทอดข ้อมูลสําคัญทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับโดลแก่ผู ้อืนด ้วย
4 หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททีพนัก
หากพนักงานหรือกรรมการไม่แน่ใจเกียวกับข ้อจํากัดในการซือ
งานหรือกรรมการคุ ้นเคยด ้วยเนืองจากความสัมพันธ์ทมี
ี กบ
ั โดล
พนักงานหรือกรรมการนัน
4 ควรปรึกษากับทีปรึกษากฎหมายของโดล สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูท ี
4
นโยบายการซือขายข ้อมูลโดยล่วงรู ้ข ้อมูลภายใน ของโดล
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Q: วีรา่ อยากช่วยดึงราคากลุม
่ หลักทรัพย์ของพ่อของเธอให ้สูงขึน
4
วีรา่ ทํางานให ้โดลและรู ้ความลับเกียวกับแคมเปญผลิตภัณฑ์ใหม่ทกํ
ี าลังจะเปิ ดตัวกับบริษัท
อืนๆ จะกระตุ ้นให ้ราคาหุ ้นของบริษัทให ้สูงขึน
4 เธอบอกข ้อมูลนีก
4 บ
ั พ่อได ้หรือไม่?
A: ไม่ได ้ แม ้วีรา่ อาจมีเจตนาทีดี แต่เธอจะพัวพันกับ "การเปิ ดเผยข ้อมูลลับ"
ซึงเป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ ของเราและนโยบายของโดล นอกจากนี4
หากพ่อของวีรา่ กระทําการโดยใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลนี4
4 ขายหลักทรัพย์โดยล่วงรู ้ข ้อมูลภายใน
ทัง4 สองอาจมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายการซือ
วีรา่ ต ้องเก็บข ้อมูลนีไ4 ว ้กับตัวเอง

การละเว้นจรรยาบรรณฯ ของบริษ ัทฯ
ในกรณีทบริ
ี ษัทฯ ทําการแก ้ไขหรืออนุญาตการละเว ้นใดๆ รวมถึงการละเว ้นโดยปริยาย
จากข ้อกําหนดของจรรยาบรรณการปฏิบต
ั งิ าน ทีบังคับใช ้กับประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร
ประธานเจ ้าหน ้าทีการเงิน หรือประธานเจ ้าหน ้าทีบัญชีของบริษัทฯ
ซึงกําหนดให ้เปิ ดเผยตามกฎของ
บริษัทจะต ้องเปิ ดเผยการแก ้ไขหรือการละเว ้นรวมทัง4 เหตุผลบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที
www.Dole.com ภายในสีวันทําการของวันทีแก ้ไขหรือละเว ้นนัน
4
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ผูบ
้ ริหารอาวุโสประจําแผนก
ห ัวหน้าแผนกปฏิบ ัติงา
นสูงสุด

ห ัวหน้าฝ่ายการเงิน
ของแผนกปฏิบ ัติงา
นสูงสุด

ห ัวหน้าฝ่ายทร ัพยา
กรบุคคลของแผนก
ปฏิบ ัติงานสูงสุด

ห ัวหน้าฝ่ายกฎหมายข
องแผนกปฏิบ ัติงานสูง
สุด

บริษัท

Michael Carter

Yoon Hugh

Charlene Mims

Genevieve Kelly

อเมริกาเหนือ - ผลไม ้สด

Michael Cavallero

Jay Esban

Charlene Mims

Genevieve Kelly

อเมริกาเหนือ - ผักสด

Ray De Riggi

Howard Roeder

Kent Hansen

Genevieve Kelly

อเมริกาเหนือ – ฮาวาย

Dan Nellis

Gail Mun

Janis Wong

Genevieve Kelly

อเมริกากลาง - ผลไม ้สด

Renato Acuña

David Sesin

Patricia Bresciani

Genevieve Kelly

ชิลแ
ี ละอาร์เจนติน่า ผลไม ้สด
ยุโรปและแอฟริกา ผลไม ้สด

Juan Pablo Vicuña

Andres Luna

Patricia Bresciani

Genevieve Kelly

Johan Lindén

Philippe Gavalda

Marco Bröning

Genevieve Kelly

แผนก/เขตปฏิบ ัติงานสูงสุ
ด

ผลประโยชน์ทับซ ้อนทีเกียวข ้องกับผู ้บริหารอาวุโสประจําแผนกปฏิบต
ั งิ านสูงสุดทีแสดงไว ้ข ้
างต ้น ควรรายงานต่อ และได ้รับตรวจสอบโดยผู ้บริหารอาวุโสประจําบริษัท
กรรมการและเจ ้าหน ้าทีบริหารจะต ้องรายงานผลประโยชน์ทับซ ้อนทีอาจเกิดขึน
4 ได ้ของตนต่
อคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าทีร- ว่ มก ันในการป้องก ัน แก้ไข และ หากจําเป็น
ั าฝ่าฝื นจรรยาบรรณฯ
รายงานการกระทําทีส
- งสยว่
ความยึดมันของโดลต่อการดําเนินธุรกิจทีชอบด ้วยกฎหมายและมาตรฐานด ้านจริยธรรมทีสูง
หมายความว่า เราแต่ละคนจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการเหล่านีท
4 ก
ุ วัน
และเรามีความรับผิดชอบร่วมกันทีจะป้ องกัน แก ้ไข และหากจําเป็ น
รายงานการกระทําทีสงสัยว่าฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฯ
การทําเช่นนีจ
4 ะช่วยให ้เราสามารถระบุและรับมือกับข ้อกังวลได ้อย่างทันท่วงทีกอ
่ นทีข ้อกังวลจะกลา
ยเป็ นปั ญหาร ้ายแรงตามมา หากจําเป็ น
่ งทางหลายวิธท
โดลได ้จัดให ้มีชอ
ี คุ
ี ณจะรายงานการกระทําทีสงสัยว่าละเมิดจรรยาบรรณฯ
โดยไม่คํานึงถึงวิธก
ี าร
การตัดสินใจของพนักงานในการรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณทีน่าสงสัยได ้รับการคุ ้มครองโด
ยนโยบายต่อต ้านการตอบโต ้ทุกรูปแบบของโดล
สายด่วนทางอินเทอร์เน็ ตของโดล
คุณสามารถรายงานการกระทําทีสงสัยว่าละเมิดจรรยาบรรณฯ ได ้ที www.DoleIntegrity.com
ั ของโดล
สายด่วนทางโทรศพท์
คุณสามารถรายงานการกระทําใดๆ ทีสงสัยว่าละเมิดจรรยาบรรณฯ
ได ้โดยโทรศัพท์ไปยังสายด่วนของโดลที +1.888.236.7527 หากอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
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(หรือโทรศัพท์จากต่างประเทศแบบเรียกเก็บเงินปลายทางที +1.503.748.0531)
โดยมีนักแปลพร ้อมให ้บริการ
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การรายงานโดยตรง
หากคุณมีคําถามเกียวกับจรรยาบรรณฯ นี4
หรือหากคุณต ้องการรายงานการกระทําทีสงสัยว่าละเมิดจรรยาบรรณฯ
คุณอาจติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึงดังต่อไปนี4 โดยทางโทรศัพท์ ทางอีเมล
หรือเขียนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ด ้วยตนเองได ้เช่นกัน
1.

หัวหน ้างานของคุณ หรือพนักงานในระดับหัวหน ้างานคนอืน

2.

เจ ้าหน ้าทีแผนกทรัพยากรบุคคล หรือเจ ้าหน ้าทีพนักงานสัมพันธ์คนอืน

3.

ทนายในแผนกกฎหมายของโดล หรือ

4.

เจ ้าหน ้าทีแผนกตรวจสอบภายในของโดล
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